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1.	
  Inledning	
  
Förbered er på en resa mot framtidens användning av mobilapplikationer (mobilapplikationer
kommer fortsättningsvis enbart benämnas som applikationer). Denna studie inom
företagsekonomi behandlar ämnen inom den digitala marknaden samt kommunikation och
interaktion mellan företag och kund. Studien ger förslag på hur Mälarenergi kan utveckla sin
applikation och på så sätt öka användandet av denna. Mälarenergi har nyligen tillsatt Maria
Samson som kommunikationsansvarig för digital media. Samson har det yttersta ansvaret för
digitala mediekanaler på företaget. Det Mälarenergi ville ha hjälp med var att utveckla
företagets digitala kanaler, närmare bestämt den applikation som företaget utvecklat för cirka
ett år sedan.
Mälarenergi sökte hjälp för att se sin organisation med opartiska ögon, då de fastnat och ville
komma vidare i sin utveckling av digitala medier. För att lyckas med detta har vi tagit hjälp av
ett verktyg som kallas lyftkransperspektivet som beskrivs mer ingående i teorikapitlet (Stycke
2.6). Vi som skrivit denna studie är intresserade av applikationer, att hitta lösningar på
tekniska problem som kan förenkla människors liv i vardagen är något som vi känner stort
engagemang för. Intressenterna för denna studie är Mälarenergi och Mälardalens Högskola.

1.1	
  Mälarenergi	
  
Mälarenergi har sedan år 1861 levererat elektricitet till Västerås Stad. Idag, 151 år senare har
företaget nästan 150 000 abonnenter att försörja med (Malarenergi.se 1). Företaget har även
16440 vattenkunder, 14550 fjärrvärmekunder, 51 000 bredbandskunder och även samtliga
skolor, förvaltningar och bolag med sammanlagt 6000 anställda (Malarenergi.se 2).
Koncernen ägs av Västerås Stad och omsätter tre miljarder kronor och företaget har 580
anställda (Malarenergi.se 3). Mälarenergis affärsidé innebär att de vill tillgodose kundernas
efterfrågan av energi, vatten, IT-kommunikation och där tillhörande tjänster. Mälarenergi
verkar till störst del i Mälardalen (Malarenergi.se 4).

1.2 Problemformulering	
  
Mälarenergi är i dagsläget relativt nya på marknaden för social media och applikationer, de
har enligt Samson mycket att lära inom detta område. Tidigare har fokus legat på
Mälarenergis hemsida och Mina Sidor där de ligger i framkant. Mina Sidor är kundens sida på
Mälarenergis webbplats som ger en överblick över elförbrukningen och kommande faktura.
(Samson, intervju, 23 april 2012). Som ett kommunalt bolag har det tagit lång tid för
Mälarenergi att etablera sig i olika digitala kommunikationskanaler. Till exempel lanserade
Mälarenergi sin företagssida på Facebook så sent som i februari 2012 (Samson, intervju, 23
april 2012). Mälarenergi har nu förstått vikten av att kommunicera genom dessa kanaler och
föra en god dialog med sina kunder. Mälarenergis applikation består idag av funktioner såsom
elförbrukningsdiagram och ett sätt att se sin faktura för nästkommande betalning. Trenden
inom detta område hos konkurrenterna går mot att utveckla applikationer som har fler
användningsområden, fler funktioner som inte enbart riktar sig mot kundernas elförbrukning.
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1.3	
  Syfte	
  och	
  Frågeställning	
  
Syftet med denna studie har varit att kartlägga och undersöka potentialen för det framtida
användandet av applikationen till kund från Mälarenergi och ge förslag på en kampanjidé.
I dagsläget är det låg användning av Mälarenergis applikation, vi har analyserat anledningen
till detta och gett förslag på förbättringar. Dessa förbättringar ska även leda till en stärkt
tvåvägskommunikation mellan Mälarenergi och kund. Det ursprungliga området Mälarenergi
ville ha hjälp med var: ”Marknadens mognad för olika digitala tjänster och kanaler”. Detta har
utmynnat i följande frågeställning efter ett antal avgränsningar gjorda i samråd med
Mälarenergi:
Hur kan Mälarenergi öka kundernas användande av mobilapplikationen och förbättra
kommunikationen genom utveckling av denna?

	
  
1.4	
  Målgrupp	
  &	
  Avgränsning	
  
Som målgrupp har vi valt att rikta oss mot 20-35 åringar i Mälardalsregionen. Vi motiverar
valet av målgrupp med att de personer som ingår i denna målgrupp är köpstarka och de
kommer förhoppningsvis att vara kunder hos Mälarenergi under en lång tid framöver. Den
valda målgruppen är välutvecklad och uppdaterad när det kommer till tekniska lösningar.
Enligt Kotler är det viktigt att välja en målgrupp som har stor tillväxtpotential (Kotler, 1985,
s. 235); detta anser vi att denna målgrupp har. Vi har även valt att begränsa oss till
Mälardalsregionen då den är mest relevant eftersom det är Mälarenergis största marknad.

1.5	
  Disposition	
  
2. Teori
I detta kapitel presenteras relevanta teorier som anknyter till det empiriska materialet. Vi har
bland annat använt oss av modeller och verktyg för att besvara frågeställningen.
3. Metod
I detta kapitel redovisar vi genomförandet av denna studie. Vi redovisar vilka
tillvägagångssätt och insamlingsmetoder som använts för att samla in användbar fakta och
teorier. En kortare förklaring till varför just dessa metoder och tillvägagångssätt har valts att
presenteras.
4. Empiri
I detta kapitel presenteras egeninhämtat material från intervjuer, hemsidor, enkätundersökning
och ett besök i Mimers framtidslägenhet. En beskrivning av Mälarenergi som företag och dess
konkurrenter finns i detta kapitel på grund av att det är egeninhämtat material.
5. Analys/ Diskussion
Detta kapitel innehåller en analys av det empiriska och teoretiska materialet. Där presenteras
en diskussion som ger läsaren en djupare förståelse för studien. Här visar vi att vi använt oss
av ett reflektivt tänkande.
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6. Slutsatser/ Kampanjidé
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi arbetat fram under studien. Kapitlet kommer även
att presentera en kampanjidé över hur Mälarenergi bör gå tillväga när de lanserar den nya
applikationen.
7. Framtida forskning
I detta kapitel presenterar vi förslag på frågor som kan undersökas efter denna studie.
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2.	
  Teori	
  
2.1	
  Sociala	
  medier	
  
Sociala medier är en term som används för att beskriva den media som bygger på interaktion
mellan människor på internet (Lundin & Lundqvist, 2010). En stor fördel med social media är
att personer inte behöver befinna sig på samma plats för att kommunicera med varandra.
Personerna kan vara på helt olika platser på jorden, men kan ändå på ett smidigt sätt
kommunicera med varandra. Ytterligare en fördel är att meddelandehistoriken gör så att det
enkelt går att se hur konversationen utvecklats och att det lätt går att återkoppla till vad som
sagts tidigare. Kommunikation via social media överträffar den traditionella
kommunikationen via tal ur en säkerhets- och historiksynpunkt (Baym, 2010, s. 63-64).
Nedan finns ett citat som sammanfattar vad social media är.
”Social media provides the way people share ideas, content, thoughts, and relationships
online. Social media differ from so-called ”mainstream media” in that anyone can
create, comment on, and add to social media content. Social media can take the form of
text, audio, video, images and communities” (Meerman Scott, 2010, s. 38).
Dahlén, Granlund & Grenros (2009) har en hypotes om att marknadsföring i icke-traditionell
media ökar värdet i reklamen för kunden. Reklamen behöver inte vara mer
informativ/underhållande eller annorlunda utförd för ett ökat kundvärde via den icketraditionella median. (Dahlén, Granlund & Grenros, 2009). Icke-traditionell media i detta fall
syftar på Facebook. Det som är viktigt är sättet företaget levererar reklamen på, inte själva
innehållet. Det vill säga att innehållet kan uppskattas om det är levererat och utfört på ett
kreativt sätt, även om själva innehållet inte är spännande (Toncar & Munch, 2001).

2.2	
  Belöning	
  &	
  Kundlojalitet	
  
Ett belöningsprogram har som huvudsyfte att behålla kunder snarare än att attrahera nya.
Belöningar kan exempelvis vara en gratis produkt, biljetter till evenemang eller någon form
av system där poäng räknas och som gagnar frekventa användare. En fördel med ett
belöningsprogram är att konkurrensen inte blir lika hård sett till priset, det vill säga att det är
billigare att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. Det är även en kanal som på ett
effektivt sätt bygger upp en kundbas som syftar till direkt marknadsföring mot kunderna. Det
finns dock många kritiker som hävdar att ett belöningsprogram inte har någon positiv effekt
på kundlojalitet. (Mårtenson, 2009, s.349).
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Kundlojalitet beskrivs enligt Uncles, Dowling och Hammond (2003) som en kund som
exempelvis är trogen till ett varumärke eller håller sig till en specifik produktkategori. Det är
svårt att hitta en specifik definition av kundlojalitet, i artikeln beskrivs tre förslag på
definitionen av kundlojalitet.
1. Lojalitet är i huvudsak en attityd som ibland leder till en relation till
varumärket (Modell 1)
2. Lojalitet beskrivs i huvudsak som ett avslöjande beteende, exempelvis genom
att se till ett tidigare köpbeteende (Modell 2)
3. Lojalitet påverkas av individens personlighet, omständighet och/eller
köpsituation (Modell 3)

Den lojalitet vi valt att applicera på Mälarenergi är en så kallad beteendemässig lojalitet. En
beteendemässig lojalitet beskrivs som att stimulera efterfrågan, det vill säga
varumärkesstimulansen (Mårtenson, 2009, s. 27). Typiska mål för beteendemässig lojalitet
kan vara att locka till provköp, öka användningen eller öka köp av andra märken och modeller
som företaget erbjuder. Marknadskommunikationens roll är att påverka köpbeteendet hos
kunden samt relationerna med dem. (Mårtenson, 2009, s. 382).
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2.2.1	
  Varumärkespreferenser	
  
Med varumärkespreferenser menas att varumärken måste stå för något speciellt för att skilja
sig från mängden i dagens hårda konkurrens. Det som är viktigt är att varumärken har starka,
positiva och unika associationer kopplade till sig. Varumärken måste positionera och
differentiera sig på ett för målgruppen positivt och relevant sätt. (Mårtenson, 2009, s. 230231).

2.3	
  Trender	
  	
  
Trender är någon ett företag behöver följa och vara medvetna om för att kunna ligga i
framkant av utvecklingen. Hur framtiden kommer att se ut är svårt att säga, men enligt
Doughty (2011) finns det en stor chans att applikationer som syftar till hälsa och utbildning
kommer att bli en stor del av framtida applikationsanvändande. Ytterligare en trend är att
internethastigheten för mobiltelefoner ständigt ökar, vilket möjliggör att telefonerna klarar av
ett högre dataflöde, vilket innebär att de kan hantera fler och mer komplexa funktioner (Funk,
2004).

2.4	
  Produktlivscykel	
  
En produktlivscykel är en modell över vilka faser en produkt går igenom när den lanserats på
marknaden. En produkt som genomgår produktlivscykeln kan antingen vara helt ny för
marknaden eller så har produkten genomgått en stor förändring för att sedan lanseras på
marknaden igen (Karlsson & Nyström, 2003). Enligt Axelsson & Agndal (2005) är de olika
stadierna i en produktlivscykel följande: introduktion, tillväxt, mättnad och nedgång
(Axelsson & Agndal, 2005, s.164). I introduktionsdelen av en produkts liv är det störst fokus
på att etablera sig på marknaden och detta är kostsamt, mycket pengar går även till
marknadsföringen av produkten (Axelsson & Agndal, 2005, s.164). Under tillväxtperioden är
lönsamheten hög och nya aktörer lockas in på marknaden, senare under mättnads- och
nedgångsperioderna kommer produkten slås ut (Axelsson & Agndal, 2005, s.164).
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2.5	
  Konkurrensanalys	
  	
  
En konkurrensanalys är ett sätt för ett företag att ta reda på vad deras konkurrenter företar sig.
Det är viktigt att ta reda på mer om konkurrenterna och deras marknadserbjudanden vid
nyetablering, introduktion av nya produkter samt för att hålla företaget ständigt informerat om
vad som försiggår på marknaden och vad som möjligtvis kan komma att hända i framtiden.
Exempel på frågor som ingår i undersökningen är: Vilka är företagets främsta konkurrenter?
Vilka typer av produkter kommer konkurrenterna att introducera inom den närmsta
framtiden? (Axelsson & Agndal, 2005, s.222).

2.6	
  Lyftkransperspektivet	
  
Lyftkransperspektivet beskrivs som ett försök att avsiktligt härma naturen och på det sättet ta
sig över begränsningarna i de befintliga begreppsramarna (Normann, 2008, s. 279).
Lyftkransperspektivet är en metod som används för att se ett problem ur ett annat perspektiv.
Det finns två kriterier för att utveckla en lyftkran. Det första innebär att utforma det med hjälp
av befintlig kunskap och teknik. Det andra kriteriet är att använda lyftkranen för att utforska
det okända och på det sättet skapa ouppnådda nya affärsmönster. Lyftkranen hjälper därmed
till att agera mellan det kända och det okända. (Normann, 2008, s.212).

2.7	
  Skärningspunkt	
  	
  
En skärningspunkt är när individer placerar sig mellan olika områden, discipliner eller
kulturer där olika befintliga koncept kan kombineras och utmynna i ett stort antal
extraordinära nya idéer. Genom nya inputs och kombinationer kan helt nya banbrytande idéer
skapas. (Johansson, 2005, s.16).

2.8	
  Marknadsföring	
  	
  
En marknadskommunikation har i uppgift att bygga upp de rätta associationerna till ett
företags varumärke. Marknadskommunikationen ser till att både skapa och förmedla
mervärden för företagets produkter eller tjänster. Varumärken ska framförallt vara starka,
fördelaktiga och unika. Det är även viktigt att upprätthålla varumärkeskännedomen för att
behålla synligheten på marknaden och inte glömmas bort. (Mårtenson, 2009, s. 17-18).
Forskning visar att konsumenter har lärt sig att undvika traditionell marknadsföring. Detta
innebär att de har lärt sig att mentalt och teknologisk blockera traditionella
marknadsföringsmetoder. (Dahlén & Edenius, 2007; Speck & Elliott, 1997). Det är därför
viktigt att företag tänker kreativt och utanför ramarna, när de planerar och genomför
marknadsföringsarbete. Ett sätt att arbeta med detta är gerillamarknadsföring, som är ett
innovativt och annorlunda sätt för företag att marknadsföra sig på. Det speciella med
gerillamarknadsföring är att det den skapar uppmärksamhet, då den oftast är genomförd på ett
kreativt och oväntat sätt (Baltes & Leibing, 2008). För mindre eller medelstora företag är en
gerillamarknadsföring ett viktigt vapen mot det större och ledande företagen som har en större
marknadsföringsbudget. Det viktigaste är att gerillamarknadsföringen når intressenterna på ett
oväntat sätt. Ett sätt att göra detta är att ha tillfälliga prisnedsättningar eller kampanjer för
specifika marknadssegment (Taylor Sims, 1993).
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2.9	
  SWOT-‐analys	
  	
  
En SWOT-analys är ett verktyg som används för att analysera starka respektive svaga sidor
hos företag samt vilka möjligheter och hot som finns på marknaden. S står för Strenghts, det
vill säga vilka styrkor företaget har, W står för Weaknesses vilket betyder vilka svagheter
företaget har, O står för Opportunities, det vill säga vilka möjligheter som finns och den sista
bokstaven T, står för Threats, vilket är hot som finns på marknaden.
Styrkor och svagheter är något företag kan arbeta med internt, medan möjligheter och hot är
något som företaget måste utnyttja eller anpassa sig efter externt. Genom att använda detta
analysverktyg kan företag finna mål för vilket bidrag och vilken roll
marknadskommunikationen ska ha. (Mårtenson, 2009, s. 366).

8

3.	
  Metod	
  
3.1	
  Datainsamling	
  
Den kvalitativa datainsamlingen som utförts i denna studie har skett genom intervjuer och den
kvantitativa datainsamlingen har skett via en enkätundersökning. Frågorna till intervjuerna
och enkäten utformades efter de inledande mötena med Mälarenergi. Information har hämtats
från Mälarenergis hemsida för att hämta basfakta om företaget. Fakta från konkurrenter har
samlats in genom att besöka deras hemsidor och samla information, alla de ovan nämnda
datainsamlingsmetoderna är vår primärdata. Som sekundärdata har vi använt oss av litteratur,
vetenskapliga artiklar och en kandidatuppsats.
3.1.1	
  Intervjuer	
  
Tre kvalitativa intervjuer utfördes, den första med den kommunikationsansvariga för digitala
medier med fokusområde kund på Mälarenergi, Mikael Pernell. Den andra med Maria
Samson som är kommunikationsansvarig för digitala medier på Mälarenergi. Den tredje med
Erik Stridell, David Paulsson och Peppe Bergqvist på byBrick som arbetar med framtagande
av digitala lösningar. Genom dessa intervjuer hämtade vi in viktig fakta för att kunna bilda en
större och bredare kunskap över Mälarenergi och utvecklingen av applikationer.
Intervjuerna bandades och antecknades, därefter transkriberades materialet. Under den första
intervjun ställde två av oss frågorna och en antecknade. Under de två följande intervjuerna
hade en av oss huvudansvaret att ställa intervjufrågorna medan de andra två skrev ned stödord
eller kortare meningar av vad som framkom av svaren från intervjupersonen. När materialet
sedan skulle sammanställas utgick vi från anteckningarna som två av oss skrivit ned under
intervjun. Dessa anteckningar jämfördes med det inspelade materialet för att få en så god
sammanställning av intervjuresultatet som möjligt. Frågorna i intervjuerna ställdes på ett
sådant sätt att intervjupersonen kunde utveckla svaren samt ge en fortsatt diskussion kring
området frågan gällde. Det var viktigt att lägga stor vikt vid att intervjupersonen skulle känna
sig bekväm och att personen alltid fick tala till punkt (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132), detta
bidrog även till att vi fick ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Samtidigt som frågorna
ställdes på ett sätt så intervjupersonen kunde ge ett stort och brett svar, var det viktigt att
svaret i huvudsak var på den ställda frågan (Olsson & Sörensen, 2011, s. 132). Detta gjorde
att vi fick svar på alla frågor och intervjuerna inte svävade iväg. Resultaten av dessa intervjuer
redovisas under styckena 4.4 - 4.6 i empirikapitlet.
3.1.2	
  Enkätundersökning	
  
För att samla in empiriskt material utformades en enkätundersökning som skickades ut till
5783 av Mälarenergis kunder i åldern 20-35 i Mälardalsområdet. Enkäten var webbaserad och
skickades ut den 23 april 2012 via mail till de 5783 kunder som Mälarenergi valt ut. När
enkäten hade varit utskickad till kunderna i 11 dagar hade svar från 409 respondenter
inkommit, vilket innebar en svarsfrekvens på 7 %. I det första steget utfördes en analys över
vilka frågor som skulle finnas med i enkätundersökningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 148).
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Dessa frågor diskuterades fram och tillbaka mellan Samson på Mälarenergi och oss för att få
frågorna så välformulerade som möjligt, samt att de skulle passa för programmet Netigate
(Netigate.se) som Mälarenergi använder sig av när de sänder ut enkätundersökningar.
Vi valde att ha många av frågorna i enkätundersökningen i en femgradig skala. I slutet av
enkäten fanns två öppna frågor (Olsson & Sörensen, 2011, s. 150), genom dessa hoppades vi
få in ett flertal intressanta idéer och tankar. Vad som framkommit från denna
enkätundersökning redovisas under stycke 4.7 i empirikapitlet.

3.2	
  Abduktiv	
  ansats	
  
Efter insamlandet av information i enkätundersökningen, intervjuerna och besöket vid
framtidslägenheten sökte vi efter passande teori från vetenskapliga artiklar och litteratur.
Även innan dessa insamlingsmetoder genomförts letade vi efter litteratur och vetenskapliga
artiklar som vi sedan kunde applicera på den inhämtade empirin. Detta arbetssätt beskrivs
som en abduktiv ansats (Olsson & Sörensen, 2011, s. 47-48).

3.3	
  Marknadsundersökning	
  
Vi har även varit intresserade av att se hur konkurrenterna positionerar sig på marknaden.
Därför har en marknadsundersökning utförts där vi fått en god överblick över marknaden.
Informationen till konkurrensanalysen har hämtats från internet och konkurrenternas
hemsidor. Detta för att få en generell bild över konkurrenterna och se hur de arbetar med
applikationer och sociala medier i dagsläget samt vilka framtidsplaner de har.

3.4	
  Brainstorming	
  
Vi använde oss av metoden brainstorming när vi ville få fram nya idéer om hur Mälarenergis
applikation skulle kunna bli mer attraktiv för kunderna. Genom att sitta i grupp och berätta de
idéer som finns i huvudet kan nästa person spinna vidare på denna och på det sättet utveckla
den första idén (Fortune, 1993).
Under denna brainstormingsession hade vi som mål att uppmuntra varandras idéer och arbeta
vidare på dem tillsammans, vi ansåg också att det var viktigt att skriva upp vad vi kommit
fram till på en gång, då det är lätt att glömma bort en bra idé. Fortune (1993) menar att det är
viktigt att deltagarna i en brainstormingsession upplever ett avslappnat och lekfullt klimat.
Detta kände vi var viktigt för att kunna låta kreativiteten flöda under hela sessionen.

3.5	
  Framtidslägenhet	
  
Vi tog kontakt med Mimer för att besöka den framtidslägenhet som de har utvecklat i
samarbete med bland annat vår uppdragsgivare Mälarenergi. Vi valde att besöka denna
lägenhet för att få inspiration och idéer om vad framtiden har att erbjuda och vilka tekniska
lösningar som finns tillgängliga idag.
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3.6	
  Teorival	
  
Genom sökning i flera artikeldatabaser som till exempel Emerald, ABI/Inform och Google
Schoolar på sökord som till exempel: application, social media, brainstorming, product
lifecycle och costumer loyalty, har flertalet intressanta artiklar med relevanta teorier tagits
fram. Ett antal böcker som berör ämnet har använts, dessa ger en ytterligare inblick i teorier
kring intressanta ämnen som kopplas till studien vi utfört. Litteratur inom ämnena
marknadskommunikation, innovation, social media, marknadsföring har använts för att stärka
studiens trovärdighet.

3.7	
  Källkritik	
  
Litteraturen som använts i studien var relevant och trovärdig, det negativa om valet av denna
är att litteraturen inte var ny för oss. Vi kände till litteraturen väl och har använt den i tidigare
kurser. Detta var enligt oss både positivt och negativt. Det positiva var att vi hade god
kunskap om litteraturen och har reflekterat över innehållet många gånger. Det negativa kan
vara att vi gått miste om annan litteratur som kunnat vara relevant för denna studie.
Vi anser att det är viktigt att fakta som vi inhämtat från konkurrenters hemsidor granskas
noggrant. Detta för att de kan skriva vad de vill på sina hemsidor och även försköna
sanningen så de framstår som bättre än sina konkurrenter.

3.8	
  Metodkritik	
  
Frågorna i intervjuerna ställdes i annan ordning än förutbestämt och därför blev det svårt att
föra anteckningar. Detta arbetssätt resulterade i att vi var tvungna att lyssna på inspelningarna
flera gånger och även kontakta de intervjuade personerna för att komplettera och säkerställa
informationen. Intervjun med byBrick utfördes med tre personer, detta är något som kan ha
bidragit till att alla inte fick komma till tals i lika stor utsträckning som vid en enskild
intervju. Under gruppintervjun kan någon av intervjupersonerna ha känt sig hämmade, vilket
kan ha bidragit till ett bortfall av information.
En viktig fråga som vi glömde ställa i enkätundersökningen var: Äger du en smartphone? Vi
anser dock att detta inte påverkade resultatet av studien. Det hade även varit förnuftigt att ha
en hänvisning i enkätundersökningen efter fråga 4 till fråga 7 vid ett nej, då fråga 5 och 6 inte
var relevanta för dem (Bilaga 4). Vi hade helst sett att enkätundersökningen hade skickats ut i
flera omgångar istället för en gång. Enligt Olsson & Sörensen (2011, s. 154) hade en succesiv
uppföljning bidragit till en ökad svarsfrekvens, då bortfallet var stort är inte resultatet
generaliserbart. Svarsfrekvensen var 7 % vilket motsvarade 409 svar från respondenterna,
detta var en låg svarsprocent men i det här sammanhanget anser vi att det var en acceptabel
svarsfrekvens. Utifrån bortfallet kunde vi inte dra hundraprocentiga slutsatser. Ytterligare en
möjlig anledning till bortfallet från enkätundersökningen kan vara att vårt val av målgrupp
inte var tillräckligt intresserade eller motiverade att besvara en enkät från Mälarenergi.
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4.	
  Empiri	
  
4.1	
  Mälarenergi	
  
I dagens samhälle vill energibolagen förenkla och minska elförbrukningen, detta för att skapa
en så miljövänlig planet som möjligt för oss människor att leva på. Därför har Mälarenergi
något som kallas för Mina sidor på Internet där kunden får större koll på sin elförbrukning
samt att kunden kan se sina fakturor genom detta. För att skapa ytterligare enkelhet för
kunderna har Mälarenergi skapat en applikation. Genom denna applikation kan kunden enkelt
hålla reda på sin förbrukning, hålla koll på fakturor samt ta del av aktuella erbjudanden.
(Malarenergi.se 5). Mälarenergi menar att kunden med denna applikation kan sköta sina
ärenden på fikarasten, på tåget eller ute på staden. Mälarenergi motiverar detta med att dagens
samhälle blir mer och mer mobilt och att de tycker att det är viktigt att förenkla vardagen för
kunderna.
Mälarenergi lanserade sin företagssida på Facebook i februari 2012 (Samson, intervju, 23
april 2012). På denna sida kan användarna ta del av information, kommunicera med
Mälarenergi, få svar på frågor, följa utvecklingsprojekt och snabbt ta del av
avbrottsinformation (Malarenergi.se 6).

4.2	
  Konkurrenter	
  
Mälarenergi har flera olika konkurrenter på elmarknaden, bredband, vatten och värme. Vi har
valt att presentera de tre konkurrenter som är mest relevanta ur en konkurrenssynpunkt och
denna studies frågeställning. Dessa företag är dessutom etablerade på marknaden för
applikationer och sociala medier.
4.2.1	
  Eon	
  
Eon ingår i den tyska Eon-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag. De
har etableringar i Europa, USA och Ryssland. Den del som arbetar på den nordiska
marknaden producerar och levererar energi i form av el, gas, värme, kyla och
avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. Eon vill bidra till
ett mer hållbart samhälle, men samtidigt vill de att kunderna ska få en säker energitillgång till
rimliga priser. (Eon.se 1).
Eon har skapat ett koncept som kallas för 100 koll. Detta ska ge kunden kunskap om sin
elförbrukning i realtid. 100 koll ska ge kunden möjlighet att få kunskap om elförbrukningen
via internet, via mobilen och på den display de har i hemmet. Tanken med detta är att det ska
ge kunden en chans att identifiera onödig elförbrukning samt att kunden ska förstå kopplingen
mellan energikonsumtionen och energikostnaderna.
Eon vill att 100 koll ska vara enkel och användarvänlig. Eon jobbar kontinuerligt med att ta
fram nya lösningar och funktioner som ska öka kundens kunskap om elförbrukningen i
hemmet. (Eon.se 2).
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Eon har under våren 2012 introducerat en tävling som de har valt att kalla för Grannfejden.
Deltagarna i Grannfejden paras ihop i grupper som tävlar mot varandra. Tävlingen pågår
under 11 veckor, där målet är att se vilket hushåll som kan spara mest el. Eons mål med denna
tävling är att se om elförbrukningen kan minska i ett tävlingssammanhang. (Eon.se 3).
4.2.2	
  Vattenfall	
  
Vattenfall är Sveriges största och mest framgångsrika energiföretag med sina 900 000 kunder.
De fokuserar på produktion, distribution och försäljning av el till privatkunder. Företaget står
för cirka 50 % av Sveriges elproduktion och har som sina främsta energikällor kärnkraft och
vattenkraft. (Vattenfall.se 1).
Vattenfall har skapat ett program som heter Energy Watch, programmet ska hjälpa kunderna
att fånga hemmens ”eltjuvar”. Energy Watch visar kundens elförbrukning i realtid och på så
sätt hjälper det kunden att identifiera vad som drar mest el i hemmet. Detta kan även göras när
kunden inte är hemma. Vattenfall menar att Energy Watch kan hjälpa kunderna att spara upp
till 20 % av sin elkostnad.(Vattenfall.se 2).
Vattenfall introducerade under skidsäsongen 2011/2012 en applikation som kallades för King
of the Slope. Denna applikation hade ingen direkt koppling till elförbrukning eller liknande,
utan var något företaget utvecklade för att tilltala tävlingsinriktade skidåkare. Applikationen
kunde mäta vem som hade åkt snabbast i backen under den gångna dagen. Applikationen
laddades ner av 72 000 personer. (Samson, intervju, 23 april 2012; Vattenfall.se 3).
Vattenfall lanserade under våren 2012 en applikation som heter Olympic Race, applikationen
mäter kundens motionerande vid löpning, gång och cykling. Den fungerar ungefär som en
avancerad stegräknare som samlar poäng vid rörelse. Detta är en tävling som avslutas i juni
2012 där första pris är en resa till OS i London. (Aftonbladet.se).
4.2.3	
  Fortum	
  
Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag, de producerar, distribuerar och säljer el, värme
och kyla i Sverige. Fortums elnät har 872 000 kunder och de är även Nordens största säljare
av miljömärkt el. Fortum har 2600 anställda i Sverige på ett 60-tal orter. (Fortum.com 1).
För att företaget ska kunna haka på den utveckling som sker i samhället, har företaget skapat
en applikation för Iphones där kunderna kan hålla koll på sin elförbrukning, ta del av
energispartips och även på ett enkelt sätt ska kunna komma i kontakt med Fortum via
mobilen. Genom denna applikation kan kunderna se sin elförbrukning, elfakturor, sina
aktuella elavtal samt energispartips. (Fortum.com 2).

4.3	
  Vad	
  är	
  en	
  applikation?	
  	
  
En applikation är ett program eller ett spel som installeras i en mobiltelefon (Idg.se). Dessa
applikationer kan fungera på olika sätt, den kan vara passiv eller aktiv med så kallade pushnotiser. Har applikationen en push-notis ger den användaren en notis när något hänt. Ett
exempel på detta är när en användare får en notis i sin Facebook-applikation om att någon har
skrivit till denne. Det är då enkelt att trycka på notisen och direkt få tillgång till applikationen
och se vad det är som har hänt. (ByBrick, intervju, 27 april, 2012).
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Det har i mars 2012 laddats ner över 25 miljarder applikationer från AppStore, som är den
marknad där Iphone-användare laddar ner sina applikationer. På lite mer än ett år har 15
miljarder av dessa applikationer laddats ner, vilket visar att nerladdningen ökar lavinartat.
Google Play (tidigare Android market) hade 9 maj 2012 nått över 15 miljarder nerladdade
applikationer (Feber.se). Google Play används av bland annat HTC, Samsung och Sony.
En applikation kan antingen vara gratis eller vara en betalversion, när det finns en
betalversion och en gratisversion av samma applikation brukar det som skiljer dem åt vara
funktionerna. Betalversionerna är oftast obegränsade och har ett större användningsområde
medan gratisversionerna har begränsad åtkomst och kan innehålla reklam. (Idg.se).

4.4	
  Intervju	
  Mälarenergi:	
  Pernell,	
  Mikael.	
  13	
  april	
  2012,	
  se	
  bilaga	
  1	
  
Mikael Pernell har arbetat som kommunikationsansvarig med fokusområde kund sedan sex
veckor tillbaka. Som kommunikationsansvarig arbetar Pernell med att skapa kundnöjdhet och
genom detta stärka kundlojaliteten. Tidigare arbetade Pernell som webbchef, vilket innebar att
han deltog i utvecklandet av Mälarenergis applikation. Anledningen till att de utvecklade
applikationen var för att de såg ett kundbehov och en möjlighet att ligga i framkant i
applikationsutvecklingen. I den första versionen av applikationen fanns fyra funktioner: se
faktura, kontakta kundcenter, se förbrukning av el, värme, vatten, tappvarmvatten, kyla och
årskostnad. Sedan applikationen släpptes i årsskiftet 2010-2011 har ungefär 2500 laddat ner
applikationen, 1400 har registrerat sig på applikationen och varje månad är det 500 som
använder sig av applikationen. Av de 140 000 kunder som Mälarenergi har, utgör de 500 som
använder applikationen varje månad endast 0,36 %. Mälarenergi hade räknat med 2000
nedladdningar av applikationen, vilket de uppnått.
De trender Pernell förutspår är att webbaserade applikationer är den framtida utvecklingen.
Genom dessa webbaserade applikationer kommer företag kunna kringgå AppStore och
Google Plays nuvarande regelverk. På detta sätt sker uppdateringar direkt genom att hemsidan
öppnas, vilket Pernell menar är enklare och ett kostnadseffektivare sätt att nå ut med samma
information. Det som i huvudsak skiljer sig i en sådan här webbaserad applikation är
skärmstorleken. Vidare menar Pernell att den nya lagen, kommer innebära att kunder
kostnadsfritt kan begära att få sin elförbrukning mätt per timme och detta ger
förutsättningarna att visa elförbrukningen per timme även i applikationen.
Det Mälarenergi vill uppnå med applikationen är att skapa ett mervärde för kunderna samt på
sikt skapa merförsäljning för Mälarenergi. Pernell påpekade även vikten av att använda sig av
sociala medier såsom Facebook för att nå ut till kunden på ett modernt och effektivt sätt. En
tävling genom sociala medier hävdar Pernell skulle öka kundernas användande av
applikationen.
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4.5	
  Intervju	
  Mälarenergi:	
  Samson,	
  Maria.	
  23	
  april	
  2012,	
  se	
  bilaga	
  2	
  
Maria Samson har arbetat som kommunikationsansvarig för digitala media sedan fem
månader tillbaka. Tjänsten innebär att Samson förvaltar och utvecklar Mälarenergis digitala
kanaler. Tidigare arbetade Samson som chefredaktör för webben på Mälarenergi. Samson ser
positivt på att vi kommer in i organisationen och ser på den med nya ögon för att på så sätt
kunna hitta nya lösningar. Samsons önskemål är att vi ser på företaget ur ett annat perspektiv
och kan komma med nya infallsvinklar.
De långsiktiga målen är att det naturliga valet ska falla på en användning av digitala medier.
Samson menar att det ultimata är att användningen ska ske digitalt till Mälarenergis kunder
och även internt i företaget. De digitala medier Mälarenergi använder sig av idag är Facebook,
Twitter, Youtube, digitala nyhetsbrev och sin hemsida där tjänsten Mina sidor finns. Av
Mälarenergis 150 000 kunder, använder 20 000 av dem tjänsten Mina sidor, den tiden då det
är mest trafik på Mina sidor är när det är dags att betala räkningarna.
Maria menar att en av dem viktigaste digitala kanalerna att utveckla för Mälarenergi är
Facebook, eftersom den kanalen är ny till skillnad mot till exempel, Malarenergi.se och Mina
Sidor. Det är en viktig kanal som ger möjlighet till en tvåvägskommunikation med kunderna
på ett nytt sätt.
Mälarenergi riktar sina digitala tjänster till alla sina kunder på den privata sidan, det viktigaste
enligt Samson är att ta ner användandet på en personlig nivå så att alla kunder ska kunna
använda dem. De trender Samson ser på marknaden för applikationer är att de ska ge ett
mervärde för kunden. Det räcker inte att enbart förmedla företagets information utan även ge
kunden ett nöjesutbud i applikationen. Det Samson genomgående menar i intervjun är att
Mälarenergi vill skapa mervärde och nytta för kunderna, genom att förenkla och tala kundens
språk. Ett exempel är att gemene man inte förstår sig på kilowatt utan helst vill veta hur
många kronor som kan sparas. Samson menade även att Mälarenergis deltagande på Facebook
kan bli bättre och att företaget har mycket att lära.

4.6	
  Intervju	
  byBrick:	
  Bergqvist,	
  Peppe,	
  Paulsson,	
  David	
  och	
  Stridell,	
  Erik.	
  27	
  april	
  
2012,	
  se	
  bilaga	
  3	
  
Denna intervju genomfördes med David Paulsson som arbetar som grafisk designer, Peppe
Bergqvist som programmerare och Erik Stridell som projektledare på byBrick. Alla dessa har
olika kunskaper inom skapandet av applikationer och annan webbaserad programmering och
design. byBrick samarbetar med Mälarenergi och har utfört uppdrag åt dem.
Under denna intervju berättade intervjupersonerna om hur marknaden för applikationer
utvecklar sig. De är helt inne på att marknaden går mer och mer mot hemsidor som är
välfungerande även för mobiltelefoner. Eftersom Sverige har ett välutvecklat och snabbt
mobilnät menar de att en utveckling av hemsidor som är anpassade för mobiltelefonen är ett
bättre alternativ än en applikation i mobiltelefonen. En fördel med att ha en onlinebaserad
applikation är att alla som äger en telefon med internetuppkoppling kan ta del av en specifik
applikation som uppdateras utan att kunden behöver ladda ner en uppdatering.
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Ytterligare en fördel är att kostnaden för att utveckla en onlineapplikation blir lägre än att
skapa en applikation för varje plattform.
Enligt intervjupersonerna kan inte alla använda den applikation som Mälarenergi har idag.
Det skulle vara till stor fördel om alla kunder hade möjlighet att använda applikationen. De
ansåg även att Mälarenergis applikation ska ha minst samma funktioner som Mina sidor har.
Bergqvist berättade att han hade erfarenhet av Mälarenergis störningsinformation via sms.
Han ansåg att den störningsinformation som skickas ut idag borde vara mer specifik till den
plats kunden bor på. I dagsläget får han sms som berör helt andra områden i Västerås.
På frågan om intervjupersonerna trodde att ett spel skulle kunna locka fler användare för
Mälarenergis applikation, svarade de nej. Idén om att skapa någon form av tävling skulle vara
intressant för Mälarenergis kunder, tror intervjupersonerna. När det gäller designen av en
applikation ansåg de att det inte är själva designen som är viktig, utan vilka funktioner som
finns samt att det ska vara användarvänligt med bra placeringar på funktionerna. Det ska helt
enkelt finnas ett syfte med hela applikationen.
Det som var mest intressant var vad som är möjligt att göra i en applikation, då de svarade att
ingenting är omöjligt. De ansåg att det stora arbetet ligger hos Mälarenergi, det vill säga att de
ska göra det möjligt via elnätet att utföra nya funktioner. Sammanfattningsvis ansåg de att den
framtida användningen går mot så kallade onlineapplikationer, dessa har många fördelar
jämfört med de traditionella applikationerna.

4.7	
  Enkätundersökning,	
  bilaga	
  4,	
  23	
  april	
  –	
  3	
  maj	
  2012	
  
Av de 5783 respondenter enkäten skickades ut till, svarade 409 vilket utgör en svarsfrekvens
på 7 %. Av respondenterna bodde 65 % i lägenhet och 32 % i villa och resterande 3 % hade
annat boende. Den högsta svarsfrekvensen utgjordes av åldersgrupperna 31-35 som
motsvarade 43 % av respondenterna och 26-30 som motsvarade 39 % av respondenterna. På
frågan om respondenterna använder sig av Mälarenergis applikation svarade 87 % nej och
utav dessa var det bara 10 % som var medvetna om dess existens. Av de respondenter som var
medvetna om att applikationen existerade var det 51 % som använde applikationen
månadsvis. Större delen av respondenterna använder applikationen till att kolla sin
elförbrukning och/eller sin faktura.
I enkätundersökningen fick respondenterna påvisa vilka funktioner de ansåg att applikationen
skulle innehålla. Av de sex förslag som gavs, var det dessa tre som respondenterna tyckte
skulle vara mest intressanta om applikationen innehöll:
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•
•
•

Att de skulle kunna styra elektroniken i hemmet
Få information om störningar och avbrott i elnätet
Ett bonussystem som ger ett lägre elpris och exempelvis biljetter till evenemang

Respondenterna tyckte varken att det skulle vara bra eller dåligt att kunna förnya eller teckna
ett abonnemang via applikationen. Ett förslag som respondenterna anser skulle vara mindre
intressant är om applikationen skulle innehålla ett spel.
I enkätundersökningen fanns två öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att påverka
och ge förslag på framtida användningsområden och funktioner för applikationen. Efter en
sammanställning av svaren såg vi en trend att respondenterna vill kunna se sin elförbrukning i
realtid, statistik och kunna se förbrukningen omvandlat i kronor.
Ett utdrag av citat från de öppna frågorna i enkäten:
"Om ni fixar en bra app så skulle iaf jag aldrig byta bort Mälarenergi som elleverantör och
jag är säker på att ni skulle få betydligt fler unga vuxna som kunder"
"Idén med att styra ditt hem via app vore riktigt spännande, att kunna se vilka apparater som
är påslagna i hemmet vore kanon, då slipper jag oroa mig när jag inte är hemma"
"Se min aktuella elförbrukning"
"Få information om pågående eller planerade avbrott i elnätet/stadsnätet"
(Citat tagna från svaren av Enkätundersökningen)
I bildmolnet nedan presenteras en sammanställning av de vanligaste orden från svaren på de
öppna frågorna. De största orden är de som använts flest gånger i svaren. Exempelvis vill
respondenterna kunna se och styra sin elförbrukning.
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4.8	
  Framtidslägenheten:	
  Besök	
  19	
  april,	
  2012	
  
Vi besökte bostadsföretaget Mimers framtidslägenhet, detta besök generade många nya tankar
och idéer. De lösningar Mimer presenterade i sin lägenhet var bland annat smarta tekniska
lösningar som syftar till att spara tid, minska elförbrukning och ett enkelt och effektivt
användande för kund. Denna input har lett till förslag som vi kunnat modifiera och sedan
applicera på den framtida applikationen för Mälarenergi.
Bilden från framtidslägenheten nedan till vänster visar en dockningsstation för en Iphone där
den laddas samtidigt som den är kopplad till ett högtalarsystem som finns inbyggt i
lägenheten. Bilden nedan till höger visar ett kontrollsystem där exempelvis lampor kan ställas
in med olika scenarion.
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5.	
  Analys/	
  Diskussion	
  
5.1	
  Synsätt	
  
Det opartiska synsättet anser vi gett oss fördelar gentemot den befintliga personal som arbetat
med att utveckla Mälarenergis applikation. De som arbetar på Mälarenergi har en subjektiv
bild av företaget och vad som är möjligt att utföra i applikationen, medan vi har kunnat tänka
mer utanför ramarna. Detta anser vi gett oss en större möjlighet att utveckla banbrytande idéer
för applikationen. Det opartiska synsättet kan förklaras med Normanns lyftkransperspektiv
(2008, s. 279), då vi ser organisationen utifrån och inte har förutfattade meningar kring hur
arbetet ska utföras och vilka utvecklingsmöjligheter som finns.
Johanssons skärningspunktsteori (2005, s. 16) syftar till att två helt skilda kulturer och
discipliner som kombineras kan åstadkomma något nytt och banbrytande. Vi har letat efter en
skärningspunkt som kan göra att applikationen blir mer attraktiv för kunderna och ha en god
chans att komma på en bra idé över hur applikationen ska se ut. Dessa två delar, det vill säga
lyftkransperspektivet och skärningspunkter har kombinerats av oss när vi undersökt och
arbetat med utvecklandet av den nya applikationen. Undersökningen har innefattat att vi ska
ta reda på vad kunderna är redo för när det gäller Mälarenergis applikation. Vi skulle även ta
fram en ny spännande idé för utvecklingen av applikationen, då har dessa två delar varit till
stor hjälp i denna studie.

5.2	
  SWOT	
  
I vår studie av Mälarenergi har vi använt oss av SWOT-analysen, den är uppbyggd genom
information vi erhållit vid datainsamlingen. De styrkor vi anser att Mälarenergi har är att de
har en nytillsatt avdelning som arbetar med digital media. Samson arbetar för att utveckla
Mälarenergis applikation och deltagandet i digitala medier såsom Facebook. Sett till de
intervjuer vi genomfört har vi bildat oss en uppfattning om att den nya avdelningen är
motiverade i utvecklingsarbetet kring digital media. Ytterligare en styrka är att de är villiga att
ta hjälp utifrån, exempelvis genom denna studie. Det visar att de är villiga att tänka utanför
ramarna och använda sig av externa kunskaper.
Den första svagheten vi ser är att Mälarenergi är nya på marknaden för digitala medier. Vi
anser att de ligger efter i utvecklingen av applikationer och deltagandet i sociala medier sett
till konkurrenterna och att de har mycket kvar att lära. Den andra svagheten är Mälarenergis
tidigare marknadsföring av applikationen. Detta grundar vi på att de flesta av respondenterna
som svarade på enkäten inte visste om att Mälarenergi har en applikation.
Vi anser att resultatet av undersökningen visar att Mälarenergi borde ha en långsiktig
marknadsföringsstrategi för applikationen så att medvetenheten och användandet ökar. En del
av den långsiktiga marknadsföringsstrategin borde genomföras genom en kreativ
marknadsföringskampanj. Detta skulle öka användandet och medvetenheten av Mälarenergis
applikation, enligt oss. Enligt uppgift från Pernell (Pernell, intervju, 13 april 2012) var det
enbart 0,36 % av Mälarenergis kunder som använder applikationen varje månad.
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Vi anser att detta var en låg användarfrekvens för en applikation. Därför borde en ökad
marknadsföring av applikationen genomföras vid en lansering av den nya applikationen.
Mälarenergis främsta konkurrenter är Eon, Vattenfall och Fortum. Eon och Vattenfall ligger
före i utvecklingen av applikationer, medan Fortum har en mer likvärdigt utvecklad
applikation som Mälarenergi har. Detta kan betyda att kunderna väljer Eon eller Vattenfall
före Mälarenergi, då de har en mer välutvecklad applikation med avgörande funktioner och
möjligtvis ett lägre elpris. Till exempel mätning i realtid eller en annorlunda kreativ
applikation som inte har något med elförbrukning att göra. Detta kan även ses som en
möjlighet eftersom Mälarenergi kan utnyttja och lära sig av vad konkurrenterna har för
funktioner och vilka misstag de har begått gällande applikationerna. Figuren nedan visar hur
vi applicerat Mälarenergi i en vidareutvecklad SWOT-analys:

Mälarenergi har utifrån konkurrenternas applikationer chans att differentiera sig och skapa
något unikt som tilltalar Mälarenergis kunder. Vattenfalls applikation Olympic Race
(Aftonbladet.se) som nyligen lanserats är ett exempel på ett försök att differentiera och
positionera sig på marknaden. Tanken med denna applikation är bra i teorin, men den
fungerar inte tillräckligt bra i praktiken. Vid test av applikationen upplevde vi att den inte
fungerar bra i praktiken för att den har dålig täckning och kan därför inte registrera aktiviteter
tillräckligt bra.
När det gäller framtida produkter från konkurrenterna är detta svårt att förutspå då vi ser en
trend att applikationerna inte enbart utvecklas utifrån företagets grundutbud. Vidare ser vi
främst att Mälarenergi i dagsläget kan konkurrera med Fortum då de är mest likvärdiga
Mälarenergi gällande de tjänster som erbjuds i applikationen.
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På Facebook har Mälarenergi chansen att skapa en tvåvägskommunikation med kunderna,
något Samson (Samson, intervju, 23 april 2012) menar att Mälarenergi eftersträvar. En
tvåvägskommunikation på Facebook är kostnadseffektivt och användarvänligt för kunden,
samt att Mälarenergi på ett enkelt sätt kan sprida information.

5.3	
  Trender	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Eftersom applikationer är populärare än någonsin (Feber.se), har Mälarenergi gjort rätt i att
satsa på en applikation. För att klara det ökade användandet har hastigheten på
internetuppkopplingen i mobiltelefoner ökat, detta leder till att applikationerna kan vara mer
komplexa och hantera fler funktioner (Funk, 2004). Detta möjliggör trenden för
onlineapplikationer som byBrick och Pernell (Intervju, byBrick; Pernell) menar är framtidens
standard för applikationer. Därför anser vi att Mälarenergi borde skapa en onlineapplikation
som kan användas i alla mobiltelefoner, detta för att inte behöva skapa en applikation för
AppStore och en för Google Play. En onlineapplikation går att uppdatera utan att kunden
behöver ladda ner en uppdatering. Detta gör att kunden alltid har den senaste versionen och
det är även kostnadseffektivt för Mälarenergi då de endast behöver utveckla en applikation.
Trenderna hos konkurrenterna går mot applikationer som syftar till att spara el samt se den
aktuella elförbrukningen. Ett exempel på detta är Eons applikation Grannfejden som är en
tävling där grannar tävlar mot varandra för att se vilket hushåll som sparar mest el (Eon.se 3).
Vi har fått liknande idéer som Grannfejden genom besöket i Framtidslägenheten, där det
fanns funktioner som sparar tid, el och förenklar vardagslivet. En funktion som vi ansåg var
intressant var ett kontrollsystem där exempelvis lampor kunde ställas in efter förutbestämda
scenarion.

5.4	
  Mälarenergi	
  i	
  Produktlivscykeln	
  
I vår studie har vi placerat Mälarenergis applikation på det mättade stadiet i
produktlivscykeln. Vi anser att det krävs en stor förvandling av applikationen för att den ska
nå tillväxtstadiet igen. Till en början kommer applikationen att hamna i introduktionsstadiet
som Axelsson & Agndal (2005, s .164) beskriver som en period där mycket pengar går åt till
att marknadsföra produkten.
Utifrån information inhämtad från enkätundersökningen vet vi att applikationen i dagsläget
inte används frekvent och att vetskapen om dess existens är låg. Då Mälarenergis
konkurrenter nyligen lanserat nya applikationer menar vi att de undviker att hamna i mättnad
eller nedgångsstadiet. Vi tycker Mälarenergi borde arbeta på ett liknande sätt med
utvecklingen av sin applikation. Därför menar vi att en ny version av Mälarenergis
applikation borde lanseras för att hamna i tillväxtstadiet i produktlivscykeln igen där
lönsamheten är hög. Bilden nedan visar vart Mälarenergi befinner sig i nuläget och vart den
nya applikationen kommer att befinna sig.
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5.5	
  Belöning	
  och	
  Kundlojalitet	
  
I ett belöningsprogram handlar det i huvudsak om att behålla befintliga kunder, snarare än att
attrahera nya (Mårtenson, 2009, s. 349). Därför vill vi bemöta den efterfrågan vi sett genom
datainsamlingen i denna studie. En genomgående efterfrågan vi sett är att respondenterna i
enkätundersökningen vill kunna se sin elförbrukning i realtid. Vid ett bemötande av denna
efterfrågan anser vi att kundlojaliteten skulle öka. Eftersom vi valt att applicera en
beteendemässig lojalitet på Mälarenergi som stimulerar efterfrågan, anser vi att detta är rätt
väg att gå. Mälarenergi borde eftersträva att ha trogna kunder gentemot sitt varumärke.
Genom att bemöta respondenternas efterfrågan anser vi att Mälarenergi skapar den trogna
kundbas som behövs för en lyckad applikation. Vi tycker att Mälarenergis applikation ska
innehålla ytterligare funktioner och belöningar som lockar till ökad användning. Idéer på
sådana funktioner presenteras närmare under kapitel 6.

5.6	
  Marknadsföring	
  &	
  Sociala	
  medier	
  
Mälarenergis nuvarande applikation har visat sig vara relativt okänd hos respondenterna i
enkätundersökningen. Därför anser vi att en annan form av marknadsföring bör tillämpas. Vi
anser att en icke-traditionell marknadsföring skulle vara effektiv vid lanseringen av
Mälarenergis nya applikation. Med icke-traditionell marknadsföring menar vi
gerillamarknadsföring och marknadsföring via icke-traditionell media såsom Facebook. Då
Mälarenergi är ett mindre företag än de nämnda konkurrenterna är gerillamarknadsföring en
smart marknadsföringsstrategi. Taylor & Sims (1993) påpekar hur viktigt det är att
gerillamarknadsföra sig gentemot större och ledande företag med större budget.
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Eftersom Mälarenergi har en mindre budget än konkurrenterna anser vi att en lyckad
gerillamarknadsföring skulle generera uppmärksamhet, bra reklam och PR-publicitet. Vi
tycker att detta är en utmärkt metod vid en lansering av Mälarenergis nya applikation.
Angående Facebook anser vi att detta är en perfekt och billig kanal att sprida information,
men även en kanal för kunderna att kommunicera med Mälarenergi. Detsamma gäller
applikationen där samma information kan spridas. Dessa två kanaler ökar säkerheten att
informationen som sprids når kunden. Facebook är även en kanal som möjliggör en ökad
synlighet på marknaden. Det negativa kan vara att kunderna inte Gillar Mälarenergi på
Facebook och då blir utan den information som sprids i den kanalen. Att Gilla något på
Facebook innebär att användaren vill ta del av information som företaget väljer att placera på
sin Facebooksida. Ytterligare en fördel med Facebook och applikationen som
marknadsförings – och kommunikationskanal är att kunderna och Mälarenergi inte behöver
kommunicera i realtid, då historiken sparas.
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6.	
  Slutsatser/	
  Kampanjidé	
  
Mälarenergis applikation används idag av för få kunder, detta anser vi delvis beror på att den
inte har tillräckligt bra funktioner. Till en början trodde vi att det låga användandet enbart
berodde på att applikationen inte var tillräckligt tilltalande för kunderna. Under studiens gång
har vi dock märkt att det även berott på avsaknaden av marknadsföring av applikationen. Vi
tycker att applikationen behöver göras om helt så den får nya och spännande funktioner. Det
vi har kommit fram till i studien som den bästa lösningen är att applikationen ska innehålla
följande funktioner:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Se realelförbrukningen i kronor
Styra hemmet
Störningsinformation
Notis när gränsen för maxförbrukning börjar nås
Stegräknare
Tävlingsfunktion
Koppling till Facebook

Kunden ska alltså kunna se elförbrukningen i realtid och i kronor. Enligt enkätundersökningen
betyder inte kilowatt tillräckligt mycket för respondenterna, det behöver vara tydligt och
uttryckas i kronor. Funktionen att styra hemmet är något vi anser vara en viktig del av
applikationen. Det ska gå att slå på och av sin elektronik via applikationen. Med denna
funktion kan kunden se om spisen är avstängd trots att kunden inte befinner sig hemma.
Eluttagen ska gå att döpa till det kunden tycker lämpar sig bäst, sen ska dessa gå att styra via
applikationen. Det ska även finnas snabbkommandon så exempelvis alla lampor går ner 50 %
i ljusstyrka när scenariot film väljs i applikationen, denna funktion har vi valt att kalla för
Smartcontrol.
Den störningsinformation Mälarenergi har i dagsläget är inte den ultimata lösningen.
Kunderna har idag möjlighet att anmäla sitt intresse och få störningsinformation via sms. Idag
skickas det ut sms när det är störningar i ett område till kunderna men även till kunder som
inte är berörda av informationen. Fördelen med att ha den nya funktionen i applikationen är
att det endast skickas ut en push-notis då kunden påverkas av störningen.
För att kunden ska ha total kontroll på förbrukningen innehåller applikationen en maxgräns i
kronor som kan ställas in. Om kunden exempelvis har satt en maxgräns på 500 kronor i
månaden får kunden en push-notis om att snittförbrukningen är på väg att överskrida
maxgränsen. Push-notisen kan exempelvis se ut enligt följande: Fortsätter din förbrukning i
denna takt överskrids din maxgräns. Bilden nedan visar hur applikationens huvudmeny skulle
kunna se ut.
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Bild 3, bearbetad bild från Mälarenergis applikation

Vi har även valt att använda oss av tävlingar för att öka användandet av applikationen. Vi
anser att tävlingar med belöningar motiverar människor att anstränga sig till sitt yttersta. Valet
av tävlingar gör att alla blir vinnare, även de som inte vinner tävlingen tjänar de på att delta.
Vinner kunden inte tävlingen förbättrar den sin hälsa eller minskar sin elförbrukning, vilket är
en vinst i sig.
Eftersom denna studie ska bidra till ett högre användande av applikationen kommer den att
innehålla två funktioner som möjliggör tävlingar. Den första funktionen är en stegräknare,
denna stegräknare syftar till att kunderna ska tävla mot varandra för att se vem som är mest
aktiv. Tävlingen ska vara synkroniserad med Facebook så att de tävlande kan jämföra sig med
varandra. Namnen på de 10 personer som ligger bäst till kommer att uppdateras på
Mälarenergis Facebooksida var tredje dag. Den som har varit mest aktiv varje vecka belönas
exempelvis med biljetter till olika evenemang. Med denna funktion kommer applikationen bli
en självklarhet i vardagen och generera en hög aktivitet.
Den andra funktionen är en tävling som vi valt att kalla El-Kampen. Denna tävling syftar till
att kunderna ska bli medvetna om sin elförbrukning och hur de kan sänka den. Denna tävling
är baserad på att kunderna ska sänka sin elförbrukning procentuellt från föregående år, den
kund som sänker sin elförbrukning mest står som vinnare.
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El-Kampen kommer att pågå i två månader och den långsiktiga tanken med tävlingen är att
kunderna ska fortsätta att aktivt sänka sin elförbrukning även efter denna tävling. Deltagarna i
tävlingen delas upp i tre kategorier. De som bor i villa, de som bor i lägenhet upp till 60
kvadratmeter och de som bor i en större lägenhet än så. Detta för att deltagarna i de olika
kategorierna ska ha samma förutsättningar, det vill säga att en villa har större chans att
påverka sin elförbrukning än en lägenhet. Tävlingsdeltagarna kommer bestå av hushåll som
tävlar mot varandra i respektive kategori. I varje kategori kommer de tre hushållen som sparat
mest el procentuellt, vinna ett pris. Den som har sparat mest i varje kategori kan förslagsvis
vinna en weekendresa till någon stad i Europa. Andrapriset kan till exempel vara en spaupplevelse och tredjepriset en Ipad.
Även denna tävling är kopplad till Facebook, deltagarna kommer kunna se uppdateringar och
resultatet under tävlingens gång. Detta visas på Mälarenergis Facebooksida och även som
uppdateringar på deltagarnas respektive Facebooksida. Deltagarnas uppdateringar om
tävlingen kommer att skapa nyfikenhet bland andra användare av Facebook. Den aktivitet på
Mälarenergis Facebooksida som genereras av de två tävlingarna, kan nyttjas av Mälarenergi
till att sprida information, erbjudanden och marknadsföring till befintliga och nya kunder.
Bilden nedan är ett exempel på hur en uppdatering ser ut för en av deltagarna i tävlingen.
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Grundtanken med applikationen och dess funktioner är att kundens liv ska underlättas
samtidigt som hushållens elförbrukning sänks. Kopplingen till Facebook bidrar till en ökad
trafik och bidrar till en tätare kommunikation mellan Mälarenergi och kund. Den ökade
användningen bidrar även till ökad kännedom för såväl Mälarenergis applikation som
Mälarenergi som företag.
Som tidigare beskrivet saknade Mälarenergis applikation tillräcklig bra marknadsföring.
Studien har visat att respondenterna i enkätundersökningen hade låg kännedom om
applikationen. Kunderna ska bli medvetna om den nya applikationens existens och de smarta
funktioner som den innehåller. Därför har vi valt att applicera följande
marknadsföringsstrategi inför den nya applikationens lansering.
Vi anser att den nya applikationen borde lanseras i samband med Mälarenergis stadslopp som
går av stapeln en gång per år. Detta för att skapa en direkt koppling till Mälarenergis nya
applikation samt att denna tävling innebär att många människor är i rörelse. I samband med
detta lopp kommer brunnslock vara tryckta med reklam från Mälarenergi som hänvisar till
nedladdningen av den nya applikationen. Bilden nedan visar hur brunnslocken kan se ut under
stadsloppet, allt detta för att skapa uppmärksamhet och reklam på ett annorlunda sätt och
skapa en positiv reaktion. Denna gerillamarknadsföring kommer att synas på ett 100-tal
brunnslock runt om i Västerås.
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Under den tidiga marknadsföringsfasen av applikationen bör Mälarenergi använda sig
av direktreklam i form av dörrhängare, sådana hotellgäster kan hänga på dörren när de
inte vill bli störda eller få sitt rum städat. Vi har valt detta som en del av
gerillamarknadsföringen då det är ett billigt sätt att nå kunden och skapa
uppmärksamhet. Dörrhängarna kommer vara tryckta med Mälarenergis logga samt en
uppmaning till nedladdning av den nya applikationen och även en QR-kod. En QRkod är en streckkod som scannas med en smartphone som sedan hänvisar till en
förbestämd plats. I detta fall kommer QR-koden vara kopplad till Mälarenergis
onlineapplikation. Nedan finns en QR-kod som är kopplad till Mälarenergis sida på
Facebook.

Bild 6, egen bild

De nya funktionerna i Mälarenergis applikation blir marknadsförda när kunden laddat ner
applikationen (se bild 3). För att marknadsföra tävlingarna anser vi att Mälarenergi bör
använda sig av 10 kända personer. Fem av dem som har liknande boende kommer att tävla i
El-Kampen och fem av dem i stegräknar-tävlingen. Tävlingen mellan de kända personerna
pågår i en månad innan tävlingarna lanseras för Mälarenergis kunder. Detta bör ge tävlingen
uppmärksamhet och PR.
Ytterligare ett förslag som Mälarenergi kan implementera redan idag är att de lägger till en
informationsruta på fakturorna. Detta är ett enkelt sätt för Mälarenergi att nå kunderna. Ett
förslag på hur informationsrutan kan se ut presenteras nedan:

Ladda ner vår nya applikation med funktionerna:
# Se faktura
# Se din elförbrukning
# Störningsinformation
# Styr ditt hem med Smartcontrol
# Delta i El-kampen – chans till fina priser

När Mälarenergi marknadsför något nytt, uppdaterar applikationen, lägger till information på
fakturan eller lanserar en ny tävling, måste de vara noga med att uppdatera om detta på sin
Facebooksida. Kunderna ska alltid kunna ta del av de senaste händelserna genom att besöka
sidan.
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Sammanfattningsvis anser vi att alla dessa funktioner och tävlingar bidrar till en ökad
kännedom, högre kundlojalitet, bättre kommunikation och ett ökat användande av
applikationen. Genom att ha använt oss av trender, konkurrenternas utveckling och
efterfrågan som finns hos kunderna, anser vi att detta är den bästa lösningen på hur
Mälarenergi bör lansera den nya applikationen.
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7.	
  Framtida	
  forskning	
  
Det vore intressant att se en ny studie inom samma område efter att Mälarenergi har lanserat
sin nya applikation. Det som skulle vara mest intressant att se är hur många av Mälarenergis
kunder som är medvetna om att applikationen existerar jämfört med vår undersökning. Det
vore även intressant att se hur de förslag vi har gett på funktioner fungerar i verkligheten. Är
kunderna nöjda med funktionerna? Skulle de vilja ha andra funktioner som vi inte tänkt på?
Hur många procent av Mälarenergis kunder använder den nya applikationen?
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Bilagor	
  
Nedan presenteras de bilagor som vi ser som relevanta för studien.

Bilaga	
  1,	
  Intervjufrågor	
  Mälarenergi	
  	
  
Intervju med Mikael Pernell den 13 april 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vad har du för titel, hur länge har du haft denna tjänst?
Vad är företagets kortsiktiga respektive långsiktiga mål inom den digitala marknaden?
Vad ser du för trender på marknaden för applikationer?
Vilken kundgrupp riktar ni era digitala tjänster till?
Vilken digital tjänst är det störst efterfrågan på hos kunderna?
Vilka digitala medier använder sig Mälarenergi av idag?
Varför just dessa? Hur har ni tänkt vidareutveckla dessa delar?
Hur har Mälarenergi marknadsfört den befintliga applikationen?
Hur arbetar ni idag för att öka kundlojaliteten genom arbete med sociala medier?
(app?)
10. Vilka är Mälarenergis största konkurrenter?
11. Hur många av Mälarenergis kunder använder applikationen?
12. Hur arbetar ni för att vårda kundrelationerna?
13. Hur arbetar ni med kundlojalitet?
14. Hur ser du som trendanalytiker på framtidens digitala marknad?
15. Hur arbetar ni för att ligga i framkanten på marknaden inom digitala tjänster?
16. Hur marknadsför ni era digitala tjänster i dagsläget?
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Bilaga	
  2,	
  Intervjufrågor	
  Mälarenergi	
  
Intervju med Maria Samson den 23 april 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vad har du för titel, hur länge har du haft denna tjänst?
Vad är företagets kortsiktiga respektive långsiktiga mål inom den digitala marknaden?
Vad ser du för trender på marknaden för applikationer?
Vilken kundgrupp riktar ni era digitala tjänster till?
Vilken digital tjänst är det störst efterfrågan på hos kunderna?
Vilka digitala medier använder sig Mälarenergi av idag?
Varför just dessa? Hur har ni tänkt vidareutveckla dessa delar?
Hur har Mälarenergi marknadsfört den befintliga applikationen?
Hur arbetar ni idag för att öka kundlojaliteten genom arbete med sociala medier?
(app?)
10. Vilka är Mälarenergis största konkurrenter?
11. Hur många av Mälarenergis kunder använder applikationen?
12. Hur arbetar ni för att vårda kundrelationerna?
13. Hur arbetar ni med kundlojalitet?
14. Hur ser du som trendanalytiker på framtidens digitala marknad?
15. Hur arbetar ni för att ligga i framkanten på marknaden inom digitala tjänster?
16. Hur marknadsför ni era digitala tjänster i dagsläget?
17. Är ni aktiva för att synas på sidor som elskling.se och elpriser.se?
18. Mälarenergi som alternativ kom väldigt långt ner när vi provade knappa in på
elkling.se vad beror det på?
19. På dessa sidor så finns även betygsättning av elbolagen, är detta är något som
Mälarenergi borde bry sig om?
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Bilaga	
  3,	
  Intervjufrågor	
  byBrick	
  
Intervju med Bergqvist, Peppe, Paulsson, David och Stridell, Erik 27 april 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Namn, titel, hur länge har ni haft tjänsten?
Vilka uppdrag har ni utfört tillsammans med Mälarenergi?
Vad ser ni för trender inom applikationsmarknaden?
Vad är enligt er bra innehåll att ha med i applikationer, t.ex. spel? För att öka
populariteten?
Vad anser ni krävs för att Mälarenergis applikation ska bli mer framgångsrik? Idag
använder 0,3 % applikationen.
Vad är viktigt gällande designen av applikationer? Snyggt? Många funktioner?
Hur ofta ska en applikation uppdateras för att hänga med i utvecklingen?
Genomsnittet?
Vad är möjligt att göra med Mälarenergis applikation? T.ex. slå av på strömmen i hem
med hjälp av appen, koppla till FB, stegräknare, larm till nycklar, recept, använda som
fjärrkontroll? Går allt att koppla in i det befintliga elnätet i hushåll?
Vi fick höra talas om Onlineapplikationer, vad har ni att berätta om det? Vad är
skillnaden i kostnad gällande utveckling i jämförelse med dagens applikationer?
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Bilaga	
  4,	
  Enkätundersökning,	
  23	
  april	
  –	
  3	
  maj	
  2012	
  
	
  
Fråga 1:
I vilken typ av hushåll bor du?
Lägenhet
Villa
Annat boende
Fråga 2:
I vilken ålder är du?
20-25
26-30
31-35
Fråga 3:
Använder du dig av Mälarenergis mobilapp?
Ja
Nej
Fråga 4:
Du som svarade nej, känner du till att Mälarenergi har en mobilapp?
Ja
Nej
Fråga 5:
Hur ofta använder du dig av Mälarenergis mobilapp?
Dagligen
Veckovis
Månadsvis
Mindre sällan
Aldrig
Fråga 6:
Vad använder du Mälarenergis mobilapp till?
Kolla elförbrukningen
Kolla fakturan
Kolla erbjudanden
Kontakta kundcenter
Söka kontaktinformation
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Fråga 7:
Vilken är din upplevelse av Mälarenergi som företag?
Bra
Mindre bra
Varken dåligt eller bra
Mindre dåligt
Dåligt
Fråga 8:
Om du hade möjligheten att via en mobilapp från Mälarenergi göra något av följande, Hur
viktigt anser du att det är:
# Styra elförbrukningen genom att kunna stänga av och sätta på hushållselektronik via appen?
# Få information om störning och avbrott via appen?
# Kunna förlänga eller förnya ditt abonnemang via appen?
# Hur intressant skulle du tycka att det var om Mälarenergi införde ett bonussystem för den
som använder sig av appen? Till exempel ett lägre elpris eller biljetter till olika evenemang?
# Skulle det vara intressant att kunna nå Mälarenergis Facebook-sida via appen?
# Skulle ett spel öka ditt intresse för Mälarenergis app?
På dessa frågor fanns det en femgradig skala från helt ointressant till mycket intressant.
Fråga 9:
Här har du chansen att påverka, vad skulle du vilja använda en app från Mälarenergi till i
framtiden?
Detta var en öppen fråga.
Fråga 10:
Har du några övriga kommentarer går det bra att lämna dessa här
Även denna fråga var en öppen fråga
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