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FÖRORD 
 

Studien bedrevs till störst del under hösten och vintern 2003. Eftersom att elmarknaden utvecklas 

kontinuerligt valdes att komplettera den gjorda studien med ett avsnitt över de förändringar som 

ägt rum på marknaden sedan januari 2004 och hur de inverkar på studien. Detta avsnitt finnes i 

kapitel 6 Slutsatser. Slutligen riktas ett stort tack till de fallföretag och respondenter som deltagit,  

för tiden de investerat och kunskapen de bidragit med. 

 

 

Thérèse Bjerström & Karin Wendt 

Lund, maj 2004 
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-  SAMMANFATTNING  - 
 
Titel:  Hög spänning på elmarknaden? - En studie över mindre elleverantörers 

konkurrensstrategier. 
 
Seminariedatum:  4:e juni, 2004 
 
Ämne/kurs:  FEK 591, Magisteruppsats i Strategic Management, 10 p 
 
Författare: Thérèse Bjerström och Karin Wendt 
 
Handledare: Gunilla Nordström och Anna Stafsudd   
    
Problem:  I och med avregleringen av elmarknaden konkurrensutsattes 

elleverantörernas verksamhet. Priserna pressades och elleverantörerna 
började ägna sig åt kringtjänster för att anpassa sig till marknaden. För att 
förbli kundernas val samt för att locka till sig nya kunder tvingas företagen 
att bevisa sin lämplighet som leverantör, vilket är svårt på en mogen 
marknad med en homogen kärntjänst. Enligt Day har mindre företag det 
svårare att konkurrera efter avregleringar på grund av bristande resurser. 
Utifrån ovanstående resonemang väcktes intresset att undersöka mindre 
elleverantörers konkurrensstrategier på den avreglerade marknaden. 

 
Nyckelord:  Konkurrensstrategi, elleverantör, generiska strategier, service, image & pris 
 
Syfte: Studien ska ge förståelse för vilka konkurrensstrategier mindre 

elleverantörer för på den svenska elhandelsmarknaden.   
 
Metod:   Studien har en kvalitativ ansats med undersökande karaktär. För att nå en 

djupare  nivå av kunskap studerades fem stycken  fallföretag med  hjälp av 
den mindre kända analysmodellen strategiklockan.  

 
Teoretiskt perspektiv:  Teori hämtades främst inom konkurrensstrategi och tjänstemarknadsföring. 
 
Empiri:  Empirin består utav information erhållen vid intervjuer av fallföretagen samt 

av egenhändigt insamlad information om elhandelstjänsten samt marknaden 
genom sekundärdata och fallföretagens kundtjänster. 

 
Slutsats: Det kan sägas att fallföretagens sätt att arbeta med service och pris 

reflekterar ett framtidstänkande eftersom tyngdpunkterna är att vårda 
befintliga kunder inom elnätsområdet med ett pris nära det genomsnittliga 
marknadspriset och en kundrelation i väntan på att kunderna aktiverar sig. 
Den konkurrensstrategi som visade sig mest tillämpad var fokuserad 
differentiering.  
 
Med grund i att tre av fallföretagen höll lägre priser än vad analysmodellen 
förespråkar för deras aktuella strategi, gjordes en modifiering av 
analysmodellen strategiklockan. De åtta strategierna i modellen med 
mervärde och pris som riktlinjer för inplacering i strategiklockan bevarades. 
Istället frikopplades strategierna från den fasta fixeringen av parametrarna 
pris och mervärde. 
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1  
 

-  INLEDNING  - 
 
 
 
En kortfattad beskrivning av elmarknadens avreglering inleder första kapitlet. Därefter följer 
en problemdiskussion där avregleringens inverkan på elhandlares konkurrensstrategier 
behandlas samt studiens position till befintliga studier och teorier inom detta område. Detta 
preciseras vidare i ett syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas med en redogörelse över 
studiens fortsatta disposition.  
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
När en marknad avregleras överförs makt från de reglerande myndigheterna till marknaden, 
det vill säga till konsumenterna och producenterna.1 National Encyklopedins definition av 
avreglering lyder så som följer:  
 
Avreglering innebär att statsmakterna helt eller delvis upphäver regleringar och därigenom 
åstadkommer friare konkurrensförhållanden[ … ] Avregleringen sker därför att det inom 
många branscher eller sektorer i näringslivet finns omfattande och ofta konkurrenshämmande 
detaljregleringar av den ekonomiska verksamheten.2 
 
Den renaste formen av konkurrensutsättning innebär att etablering av företag är fri inom de 
allmänna ramar som lagstiftningen ger.3 Tvärtemot vad namnet antyder, innebär avreglering 
inte ett totalt avskaffande av regler på den svenska marknaden.4 Det beror på att den svenska 
regeringen är av meningen att det inte räcker att endast ta bort regelverket för att marknaden 
ska utvecklas och nå framgång vid avreglering.5 Snarare är det så att det behövs fler 
omfattande regler som främjar förnyelse efter en avreglering. De regler som hindrar 
konkurrens avskaffas, samtidigt som nya främjande regler införs. Vidare måste marknaden 
utredas och uppföljas för att bereda väg åt en öppen marknad. Under denna förutsättning kan 
effektiv konkurrens skapas med mångfald av säljare och produkter, samtidigt som servicen 
samt produkternas kvalitet förbättras.6 Det beror på att företagen tvingas konkurrera om 

                                                 
1 Bergman, M., Lärobok för regelnissar- en ESO rapport om regelhantering vid avregleringar, DS 2002:21, 
Expert gruppen för studier i offentlig ekonomi. 
2 National Encyklopedins hemsida, www.ne.se, 2003-11-27 
3 Bergman, M., DS 2002:21 
4 LO-Ekonomerna, (2000), Effektiva marknader för högre tillväxtbana, Landsorganisationen i Sverige 
5 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald, Regeringens proposition 1999/2000:140 
6 LO-Ekonomerna, (2000) 
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kunderna. För att hävda sig kan företagen vara tvungna att sänka priset, höja kvaliteten eller 
skapa sig en egen nisch.7 Det innebär att företagen måste arbeta med vinstmarginalen, pressa 
produktionskostnaderna och höja produktiviteten.8 I sin tur leder det till förnyelse på 
marknaden genom att mindre effektiva företag, eller produkter som inte uppskattas av 
konsumenterna slås ut och ersätts av nya, bättre alternativ då marknaden måste lära sig att 
hantera den nya situationen.  
 
Sedan 1980-talets början, men främst under 1990-talet, har en rad marknader avreglerats i 
Sverige.9 Några exempel är marknaderna för flyg, taxi, telekommunikation, vård och omsorg, 
postservice och tågtrafik.10 Ett skäl till denna våg av avreglering grundas i att under 1980- och 
1990- talet ökade insikten om konkurrensens betydelse för ekonomisk tillväxt.11 Andra 
drivkrafter var globalisering, politik, snabb teknologisk utveckling samt en 
internationalisering av regelverk. Som ett resultat av denna våg inleddes avregleringen av den 
svenska elmarknaden och kraftindustrin den första januari 1996.12 Syftet med reformen var, 
att bland annat öka valfriheten för konsumenterna och skapa förutsättningar för en ökad 
konkurrens inom elförsörjningen genom att konkurrensutsätta marknaden. Dock kvarstår 
transporten av el via elnätet fortfarande som ett naturligt monopol. En viktig del av 
elreformen var och är att nätverksamhet skall drivas juridiskt åtskilt från produktion och 
försäljning av el. Det resulterade i att de 227 svenska, lokala distributörerna av el fick skilja 
sin verksamhet åt den första januari 1996.13 Vidare innebar reformen att alla aktörer på 
marknaden skulle få tillgång till elnätet på icke diskriminerande villkor. 
 
Trots att avregleringen inleddes redan 1996 kom genombrottet på marknaden inte förrän i 
november 1999.14 Innan dess tvingades kunderna att installera en kostsam elmätare för att 
kunna byta elleverantör, vilket hämmade kunderna från att aktivera sig. 1999 slopades kravet 
och kundernas möjlighet till att byta elleverantör ökade. Elleverantör är ett samlingsnamn för 
aktörer som utför tjänsten att sälja el och omfattar både elproducenter och elhandelsföretag. 
Med kunder menas slutkonsumenter, såväl företag som hushåll.15 
 
Implikationer avregleringen har medfört för elmarknaden är en ökad ägarkoncentration då det 
idag är ett fåtal aktörer som innehar stora marknadsandelar.16 De tre största elleverantörerna 
Vattenfall, Fortum samt Sydkraft står för cirka 70 procent av slutkundsförsäljningen av el 
samt cirka 85 procent av den totala energiproduktionen. Totalt fanns det år 2001 cirka 130 
elleverantörer på marknaden men många av dem var bundna till varandra genom samarbeten 
eller ägande.17 Enligt konkurrensverkets rapport 2002 kan ägarkoncentrationen på marknaden 
begränsa konkurrensen och bidra till ökade elpriser, genom att de stora företagen styr 

                                                 
7 Day, G., S., ”Strategies for surviving a shakeout”, Harvard Business Review, 1997, March- April 
8 LO-Ekonomerna, (2000) 
9 Bergman, M., DS 2002:21 
10 LO-Ekonomerna, (2000) 
11 Bergman, M., DS 2002:21 
12 Bergman, L., (2000), ”Mot en europeisk elmarknad?”, SNS Förlag 
13 Andersson ,P., Region chef Syd, Svensk Energi, e-post intervju, 2003-12-12 
14 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003), Statens Energimyndighet 
15 Svensk elmarknadshandbok 2003, utgåva 1:6, www.elhandelsmarknadsboken.se, 2003-12-22 
16 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
17 Andersson, P., 2003-12-12 



 8

marknaden för egen vinning.18 Bevis för detta saknas dock. Korssubventionering är ett annat 
problem som är svårt att kontrollera. Syftet med att skilja nätverksamhet från elproduktion var 
att synliggöra kostnaderna från nätverksamheten och underlätta för utomstående parter att 
granska verksamheten. Det vill säga att hindra intäkter från nätverksamheten, som är 
monopoliserad, att subventionera den konkurrenssatta verksamheten, elhandeln. Det kan i så 
fall användas i syfte att motverka inträde av nya konkurrenter. Vidare kan intressekonflikter 
uppstå genom det komplexa ägarnätet som sammanlänkar företagen. Det är även svårt för nya 
aktörer att etablera sig på marknaden på grund av inträdeshinder såsom till exempel 
investeringar för att få handla på elbörsen och skalfördelar för att nå lönsamhet.   
 
Elmarknaden har även haft problem med elleverantörsbyten och informationsspridning på 
grund av interaktionen mellan nätägaren och elhandlaren, med resultat att kunderna hämmas 
från att deltaga mer aktivt på marknaden.19 Kundernas deltagande är en viktig faktor för en 
fungerande marknad. Temo har följt deltagandet på elmarknaden genom kontinuerliga 
undersökningar. Vid mätningarnas start i augusti 2000 var endast 28 procent av kunderna 
aktiva.20 Under hösten 2003 visade undersökningen att 45 procent av kunderna hade aktiverat 
sig. 23 procent av de här hade dessutom varit aktiva genom att byta elleverantör.21 Samtidigt 
visades att kundernas nöjdhet med elreformen sjunkit.22 Från mätningarnas start har antalet 
deltagare som ansåg reformen bra eller mycket bra sjunkit med 10 procent. Det kan även 
utläsas att kundernas nöjdhet med elreformen har varierat positivt och negativt sedan våren 
2002. Dock visar undersökningen att 68 procent av deltagarna är nöjda med reformen.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 

1.2.1 Problemformulering 
När kravet på elmätare avskaffades 1999 och kundernas byteskostnader minskade pressades 
elpriserna.23 Att priserna stigit kraftigt sedan dess har främst berott på väderförhållanden 
eftersom elhandelsföretags vinstmarginaler samtidigt sänkts på grund av konkurrens på 
marknaden. En bidragande orsak till de pressade marginalerna är att kunderna kan jämföra 
elhandelsföretags priser. Till exempel kan jämförelser göras på konsumentverkets hemsida.24 
Vidare är konkurrensen om marknadsdelarna hård eftersom nästintill alla tänkbara elkunder 
redan är elkunder, vilket även är ett tecken på att marknaden är mogen. Företag i en sådan 
situation måste därför vara måna om sina befintliga kunder.25  Ett sätt kan då vara att erbjuda 
kunderna kringtjänster vilka ökar värdet för det totala erbjudandet och därmed kan leda till att 
en god relation skapas.26 Innan avregleringen sägs kringtjänsterna till elhandelstjänsten varit 
få.27  Elhandelskunder kan därför tänkas vara ovana vid att ta hänsyn till kringtjänster när det 
                                                 
18 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4,  Konkurrensen i Sverige 2002 
19 Ibid. 
20 Svensk Energis hemsida, www.svenskenergi.se/domument/temo_040322.ppt, 2004-06-07 
21 Svensk Energis hemsida, www.svenskenergi.se/media/underlag/temo_0303.pdf, 2003-11-28 
22 www.svenskenergi.se/domument/temo_040322.ppt, 2004-06-07 
23 LO-Ekonomerna, (2000) 
24 Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, 2003-12-04 
25 Strickland, A. J.  & Thompson, A. A., (2001) “Crafting and executing strategy”, Mc Graw Hill, 12th ed. 
26 Grönroos, C., (2000), ”Marknadsföring i tjänsteföretag”, Liber Ekonomi, 3e uppl.  
27 Lewis, P., ” The psychology effecting loyalty of electricity and gas customers”, VaasaEmg Discussion 
Reports, 2001, Report 1 
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gäller leverans av el, precis som elhandelsföretag som var verksamma även innan 
avregleringen.  
 
Vid avregleringen tilldelades elkunder, utav sin nätägare, en elleverantör med avtal om 
elleverans till ett tillsvidarepris.28 Kunderna kan teckna andra former av avtal med 
elleverantören, som avtal om ett fast eller rörligt pris, för att få tillgång till ett lägre pris än 
tillsvidarepriset.29 De fasta avtalen löper i olika långa perioder medan rörliga- och 
tillsvidareavtal kan sägas upp med en månads varsel.30 Det kan därför tyckas vara ett 
osäkerhetsmoment för elleverantörerna att ha kunder utan avtal om ett fast pris, då företagen 
inte kan vara säkra på att få en kontinuerlig framtida intäkt. Har kunderna dock valt ett rörligt 
pris har ett aktivt val av leverantör gjorts, till skillnad från kunderna med avtal om 
tillsvidarepris. För att få tillsvidarepriskunderna att teckna avtal kan det därför antas att 
elleverantörerna måste bevisa för kunderna att de är bäst lämpade för att vara deras leverantör. 
Det samma kan då tänkas gälla för att behålla de befintliga kunderna som tecknat avtal samt 
för att attrahera nya.  
 
Enligt Day har mindre aktörer det nästan alltid svårare att konkurrera på en marknad som 
avreglerats på grund av bristande resurser, jämfört med de större aktörerna som oftast klarar 
avregleringar bättre genom att med skalfördelar sänka kostnaderna samtidigt som resurser 
finns att lägga på god service.31 Att vara en mindre aktör på elmarknaden innebär alltså inte 
endast att lära sig de nya spelreglerna på marknaden från monopol till konkurrens, utan även 
en kamp mot de marknadsledande elleverantörerna som äger 70 procent av elförsäljningen till 
slutkunder.32 Utifrån denna kunskap formulerades följande frågeställning:  
 
Vilka konkurrensstrategier använder sig mindre elleverantörer av på den svenska 
elmarknaden? 
 

1.2.2 Teoretisk positionering 
Det finns ett flertal rapporter av bland annat Konkurrensverket,33 Statens Energimyndighet,34 
konsultföretag 35 samt doktorsavhandlingar36 som beskriver konkurrenssituationen på den 
nordiska elmarknaden. Vidare har ett antal uppsatser skrivits rörande hur elnät, de 
marknadsledande elhandelsföretagens marknadsföringsstrategier samt finansiella aspekter 
påverkats av avregleringen. Det har dock inte gått att finna några studier över hur mindre 
elhandelsföretag i Sverige väljer att konkurrera. Studier över elmarknader i andra länder, till 
exempel den tyska,37 finska,38 brittiska39 och nordamerikanska40 har gått att finna. Precis som 

                                                 
28 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
29 Nord Pools hemsida, www.nordpool.com, 2003-12-20 
30 Elmarknadshandboken, 2003, (2003) 
31 Day, G., S., ”Strategies for surviving a shakeout”, Harvard Business Review, (1997), March- April 
32 Andersson, P., 2003-12-12 
33 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4, (2002) 
34 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
35 Movers & Shapers utilities- Europe 2002, Price Waterhouse Coopers, (2002) 
36 Skytte, C., (2001), Topics on electricity trade, Köpenhamns universitet, Röd serie 73 
37 Staschus, K., ”Open access in Germany and power balance analyses in Germany and europé”, Power 
Engineering Society Summer Meeting, 2002, vol. 1, s. 383-390 
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de svenska studierna så behandlar de inte området konkurrensstrategier och än mindre 
situationen för de mindre elleverantörerna.  
 
Studier gjorda på andra avreglerade marknader för samhällstjänster vilka har liknande 
förutsättningar, det vill säga att kärntjänsten är osynlig och svår att differentiera, kunde även 
tänkas bidraga med kunskap om hur mindre företag konkurrerar. Telefoni är till exempel en 
bransch med många likheter trots att elmarknaden redan innan avregleringen bestod av ett 
stort antal aktörer till skillnad från telemarknaden. Dock har funna studier inriktats på att 
främst förklara branschutvecklingen,41 nyetablerade företags tillväxtsstrategier och om hotet 
de utgör för den innan avregleringen etablerade aktören.42 Något givande resultat om mindre 
företags konkurrensstrategier på en avreglerad marknad har alltså inte gått att finna vare sig i 
undersökningar om elmarknaden eller i undersökningar från liknande marknader.  
 
Vad gäller befintlig litteratur inom området konkurrensstrategier kan sägas att det finns två 
stora synsätt, Industrial Organisation och Resourced Based View. I det resursbaserade 
synsättet menar Barney att företags konkurrensfördelar beror på dess resurser och huruvida de 
är värdefulla, sällsynta, imiterbara och organiserade.43 Industrial Organisation med Porter som 
främste förespråkare menar däremot att ett företags konkurrensfördelar beror på hur det 
hanterar omgivningens drivkrafter.44 Avregleringen av elmarknaden har medfört nya 
spelregler för elleverantörerna på marknaden och det är därför intressant att undersöka deras 
konkurrensstrategier utifrån Industrial Organisation- perspektivet. Porters generiska strategier 
kan sägas vara de mest välkända konkurrensstrategierna som representerar detta synsätt. De 
generiska strategierna kan kallas arketyper för konkurrensstrategi och de delas in i 
differentiering, lågkostnadsstrategi och fokusering.45 Strategierna har kritiserats och på grund 
av det har andra variationer av konkurrensstrategier växt fram. Exempelvis Faulkner & 
Bowman har konstruerat ett konkurrensramverk där The Consumer Matrix ingår.46 Denna 
matris motsvarar åtta generiska strategier som tar hänsyn till Porters strategier men även 
kritiken riktad mot dem. Ur denna matris har Johnson & Scholes mindre kända modell, 
strategiklockan utvecklats.47  
 
Modellen är snarlik Faulkner & Bowmans men sätter konkurrensstrategierna i ett bredare 
perspektiv genom att förändra en analysparameter. Till skillnad från Porter och Faulkner & 
Bowman riktas Johnson & Scholes modell även mot tjänsteproducerande företag, då 
värdekedjan beträffande produktion inte är utgångspunkten i analysförfarandet. Det är möjligt 

                                                                                                                                                         
38 Karkkainen, S. & Lakervi, E., ”Liberalisation of electricity market in Finland as a part of Nordic market”, 
Generation, transmission and distribution, IEE proceedings, 2001, Vol. 148:2, s. 194-199 
39 Wilcox, J., ”The politics of competition”, Modern Power Systems, 2001, Vol. 21:1, s. 17-18  
40 Li, B., ”Experience with electricity industry deregulation in North America”, APSCON, 2000, 5th, s. 41 –48 
41 Johansson, J. & Larsson, H., Ny aktörer på den Svenska avreglerade telemarknaden- Lätta pengar eller hård 
konkurrens?, Examensarbete 1996, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet 
42 van Olst, R., Kennedy I. G., Chitamu, P., “How will the new entrant telecommunications operator benefit from 
being new?, IEEE AFRICON, 2002,. 6th., Vol 1, s. 461-466 
Carleheden, S. Å., (1999), Telemonopolens strategier, Lund University Press 
43 Barney, J. B., ”Firm resources and sustainable comptetive advantage”, Journal of Management, 1991, Vol. 17, 
s. 99-120 
44 Porter, M E., (1985), Competitive Advantage, The free press 
45 Ibid. 
46 Faulkner, D & Bowman, C., (1995), The essence of competitive strategy, Prentice Hall. 
47 Johnson, G. & Scholes, K., (2002), Exploring corporate strategy, Prentic Hall, 6th ed. 
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eftersom konkurrensstrategierna sätts i ett bredare perspektiv med hjälp av parametrarna 
uppskattat mervärde och pris. Erbjudandet till kund är därför grundläggande. Fördelen med att 
applicera denna modell på undersökningen, är just för att elhandelsföretag tillhandahåller en 
tjänst till kunderna. Tjänsten går ut på att ge kunderna möjlighet till leverans av el 
Elhandelsföretagen ombesörjer därmed inte den fysiska transporten av el utan endast 
försäljningen av el, vilket ses som en tjänst eftersom den konsumeras och produceras 
samtidigt.  Utöver det, är en annan fördel med strategiklockan att den omfattar åtta strategier. 
Denna variation kan tänkas ge en bättre möjlighet till att ringa in undersökta elhandlares 
konkurrensstrategier i jämförelse med Porters tre generiska strategier. Vidare är inte Johnson 
& Scholes strategiklocka någon känd modell och har därmed inte heller testats i större 
utsträckning. Därför kan det vara intressant att använda strategiklockan som analysmodell. 
Studiens resultat riktar sig därmed till akademiker med intresse för konkurrensstrategi såväl 
som  till aktörer inom elbranschen. 
 
 
1.3 Syfte  
 
Studien ska ge förståelse för vilka konkurrensstrategier mindre elleverantörer för på den 
svenska elhandelsmarknaden. 
 
 
1.4 Avgränsning 
 
Studien riktas mot att undersöka den svenska elmarknaden, dock betraktas elmarknaden idag 
som nordisk.48 Att begränsa undersökningen till Sverige är möjligt eftersom att elmarknaden 
fortfarande är uppdelad i pris och geografiska områden där Sverige utgör ett sådant 
prisområde. Dessutom råder det olika lagar för elhandel i de nordiska länderna.  
 
För att göra undersökningen av konkurrensstrategierna fokuseras på modellen strategiklockan. 
I den här modellen har avgränsning gjorts till att studera parametrarna uppskattat mervärde 
och pris. Uppskattat mervärde delas i sin tur in i erbjuden service och image. 
Kundundersökningar i Finland och Storbritannien har visat att service, image och pris är 
viktiga faktorer vid val av elleverantörer, därav gjordes den avgränsningen. Se bilaga 1 och 2  
 
Erbjudet mervärde och pris studeras därefter genom att undersöka momenten avtal, 
fakturering och kundvård i elhandelstjänsten. Grey49 anser de tre momenten vara viktigast i 
tjänsten på en konkurrensutsatt marknad. Vidare är begreppen strukturerade efter Grönroos 
tjänstestruktur.50 Avtal och fakturering benämns för bitjänster eftersom de är nödvändiga för 
att konsumera tjänsten. Service benämns stödtjänst eftersom den har till syfte att höja kunders 
mervärde. Gränsen mellan bi och stödtjänst är svår att dra eftersom bitjänster även förhöjer 
kundens mervärde. Begreppet kringtjänst är ett samlingsbegrepp för bitjänst samt stödtjänst.  
 

                                                 
48 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
49 Grey, P., “The retail misconception”, Energy consumer management, 2003, summer, s. 34 & 28 
50 Grönroos, C., (2000) 
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1.5 Disposition  
 
Kapitel 2. Valda teorier i detta kapitel ligger till grund för den följande empiriska analysen. 
De utgör inte en sammanlänkad teoretisk grund utan har anpassats efter undersökningens 
syfte. Där av är teorikapitlets roll att lyfta fram och belysa relevanta begrepp just för 
konkurrensstrategier som kan appliceras på elhandel. Kapitlet inleds med att orientera läsaren 
i teorikontexten. Vidare behandlas teori för konkurrensstrategier i en mogen bransch ur 
Industrial Organisation- perspektivet. Därefter följer en presentation av strategiklockan med 
dess strategier.  Vidare sker en fördjupning inom parametern uppskattat mervärde i form av 
service och image, samt fördjupning inom parametern pris. 
 
Kapitel 3. Det tillvägagångssätt som tillämpats för att uppnå studiens syfte redogörs för i 
detta kapitel. Inledningsvis avhandlas den övergripande tanken med studien för att föra 
läsaren genom resterande avsnitt i kapitlet. Därefter följer beskrivningar över de metodiska 
angreppssätt som använts i undersökningen indelat efter nivåerna: bransch, marknadsledande 
elleverantörer och fallföretag. 
 
Kapitel 4. Det empiriska analyskapitlet inleds med att ge en grundläggande insyn i 
elmarknadens struktur. För att nå förståelse för elleverantörernas verksamhet redogörs för de 
olika aktörerna på elmarknaden samt deras uppgifter. Sedan jämförs de marknadsledande 
elleverantörernas elhandel efter hur de skapar mervärde via service och image samt vilken 
prisnivå företagen håller. Därefter behandlas vart och ett av fallföretagen genom att deras 
tjänst beskrivs, för att sedan analyseras och placeras in i strategiklockan. En syntes över 
fallföretagens konkurrensstrategier görs därefter. Denna jämförs med de marknadsledande 
elleverantörernas empiriska analys med syfte att söka efter skillnader. Slutligen behandlas de 
faktorer ur branschen som visats påverka elhandelstjänsten med syfte att ge förståelse för 
fallföretagens val av konkurrensstrategier. 
 
Kapitel 5. I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser som vuxit fram ur det 
empiriska analyskapitlet. Studiens huvudsyfte besvaras med hjälp av en sammanfattande 
diskussion vilken mynnar ut i ett empirisk och ett teoretiskt bidrag. Kapitlet avslutas med 
avsnittet framtida forskning. 
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2 
  

- TEORI - 
 
 
 
Valda teorier i detta kapitel ligger till grund för den följande empiriska analysen. De utgör 
inte en sammanlänkad teoretisk grund utan har anpassats efter undersökningens syfte. Där av 
är teorikapitlets roll att lyfta fram och belysa relevanta begrepp just för konkurrensstrategier 
som kan appliceras på elhandel. Kapitlet inleds med att orientera läsaren i teorikontexten. 
Vidare behandlas teori för konkurrensstrategier i en mogen bransch ur Industrial 
Organisation- perspektivet. Därefter följer en presentation av strategiklockan med dess 
strategier.  Vidare sker en fördjupning inom parametern uppskattat mervärde i form av 
service och image, samt fördjupning inom parametern pris. 
 
 
 
2.1 Introduktion  
 
Teorin som inleder detta kapitel syftar till att ge en djupare förståelse för elleverantörers 
specifika situation. Inleder gör Porter51 med resonemanget om konkurrensstrategier i en 
mogen bransch. En bransch kan anses mogen när nästan alla tänkbara kunder använder sig av 
produkten eller tjänsten som branschen erbjuder,52 vilket är fallet med el. Vidare behandlas 
ytligt Porters generiska konkurrensstrategier då de anses utgöra basen för området 
konkurrensstrategier inom synsättet Industrial Organisation. Kritik som riktats mot Porters 
generiska strategier beaktas för att ge förståelse för utvecklingen av de generiska strategierna. 
Därefter presenteras Johnson & Scholes strategiklocka.53 Modellen omfattar åtta generiska 
strategier som grund för att skapa konkurrensstrategier. Strategiklockan tillämpas istället för 
Porters generiska strategier för att modellen vänder sig även till tjänsteföretag och inte främst 
mot tillverkande företag, vilket är fallet med Porters modell. Det är möjligt eftersom 
utgångspunkten för att analysera konkurrensstrategierna inte ligger i företagets värdekedja 
utan i parametrarna uppskattat mervärde och pris. Erbjudandet till kunden är utgångspunkt. 
Dock finns Porters generiska strategier också representerade i strategiklockan. Dessutom kan 
tänkas att modellens variation av strategier är till hjälp för att bättre ringa in mindre 
elleverantörers valda strategier. På så vis kanske en mer korrekt bild fås över den rådande 
situationen. Strategiklockan har växt fram ur en modell kallad The Consumer Matrix av 
Faulkner & Bowman.54 Denna modell är snarlik Johnson & Scholes modell men parametrarna 
skiljer sig åt. I strategiklockan används percieved added value istället för percieved use value. 
                                                 
51 Porter, M. E. , (1980), Konkurrensstrategier, ISL Förlag 
52 Strickland, A. J.  & Thompson. A. A., (2001)  
53 Johnson, G. & Scholes, K., (2002) 
54 Faulkner, D & Bowman, C., (1995) 
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Vidare är The Consumer Matrix en del av ett ramverk som tillsammans med modellen The 
Producer Matrix utgör ett resonemang om hur konkurrensfördelar skapas. Johnson & Scholes 
version av modellen valdes eftersom att den har lyfts fram ur Faulkner & Bowmans ramverk 
och är anpassad till tjänsteföretag.  
 
Vidare sker en fördjupning i teorin baserad efter parametrarna uppskattat mervärde samt pris. 
Avsikten med teorin samlad under parametrarna är att den ska lyfta fram relevanta begrepp 
för konkurrens som kan appliceras på elhandel. Artiklar funna om elhandel, vilka passar in 
under modellens parametrar, integreras med generell teori för att göra teorin mer specifik för 
undersökningen. Det uppskattade mervärdet delas in i service och image. Den indelningen 
baseras på att det finska forskningsinstitutet VaasaEmg, har studerat de viktigaste faktorerna 
för kunder vid val av elleverantör.55  De här faktorerna kan sammanfattas i pris, service och 
pålitlighet. Vidare har Brittiska Ofgem, kontrollorgan för den brittiska gas- och elmarknaden 
gjort en liknande undersökning.56 Ofgems resultat kan liknas med resultatet från VaasaEmg, 
men den här undersökningen visar också att ett välkänt namn kan vara av vikt. Se bilagor 1 
och 2. Eftersom leverans av el är en tjänst används främst Grönroos57 och Normann58 för att 
visa hur service byggs upp runt en tjänst under den här parametern. Ur detta resonemang 
följer naturligt en diskussion runt begreppen byteskostnader för kunden och även kundrelation 
som en effekt av service. Vidare behandlas ett företags image. Image kan ses som summan av 
de intryck en person eller grupp har av ett objekt och på så vis påverkar den även kundens 
uppskattade mervärde. Kotler & Barich talar om att det finns fyra nivåer av image i ett 
företag; produkt-, varumärkes-, företags- och marknadsföringsimage.59 Nivåerna hjälper till 
att strukturera detta abstrakta begrepp. Vad gäller parametern pris, menar Bunn60 att det finns 
riskfaktorer som påverkar prissättningen för el, dock påverkar även kunden prissättningen 
genom möjligheten att vara illojal om priset inte stämmer överens med dennes preferenser. 
Det finns två prissättningsstrategier, kostnadsdrivet pris och marknadsdrivet pris, enligt Kotler 
& Armstrong.61 Richter förespråkar det marknadsdrivna för elhandlare eftersom 
elleverantörerna då kan ägna sig åt smart försäljning istället för att skära i kostnader.62 
Kundernas prisuppfattning avslutar prisavsnittet eftersom att tjänsten borde erbjudas till ett 
pris som kunden uppskattar. Avslutningsvis i kapitlet görs en sammanfattning av 
teorikapitlets viktigaste beståndsdelar för undersökningen. På nästa sida följer en modell över 
vald teori. 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Lewis, P., (2001) 
56 Hendersen, J., Knight, R., Sladden, H., “Experience of the competitive market, The domestic electricity and 
gas markets”, Ofgem/MORI, 2001 
57 Grönroos, C., (1990) 
58 Normann, R, (1992) 
59 Barich, H. & Kotler, P., “A Framework for Marketing Image Management”, MIT Sloan Management Review, 
(1991), Winter Vol. 32, Issue 2 
60 Bunn, D W., “Forecasting loads and prices in competitive power markets”, Proceedings of the IEEE, (2002), 
Vol. 88:2, s. 163 -164 
61 Kotler, , P. & Armstrong, G., (1999) 
62 Richter, R., (2000) 
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Figur 1. Teorimodell 

 
 
2.2 Konkurrensstrategier i en mogen bransch 
 
De mål ett företag strävar efter och de medel genom vilka det försöker uppnå målen kan sägas 
ligga till grund för ett företags konkurrensstrategier. Porter hävdar att fyra faktorer begränsar 
ett företags val av framgångsrika konkurrensstrategier.63 Personliga värderingar i kombination 
med företagets styrkor och svagheter begränsar den interna utvecklingen av 
konkurrensstrategier. Yttre begränsande faktorer är branschens utvecklingsmöjligheter samt 
makrofaktorer som regeringspolitik, regleringar med mera. Vidare hävdar Porter att i en 
bransch under oligopol är företagen ömsesidigt beroende av varandra, det vill säga att 
företagen drabbas av varandras konkurrensåtgärder och även reaktionerna på dessa. Ett 
företags framgång beror därav på omgivningens reaktioner på dess valda strategier.  
 
När en bransch når mognadsstadiet kan konkurrensen karakteriseras av att kampen om 
marknadsandelar ökar, då tillväxten avtar.64 Pris-, service- och reklamkrig är vanliga följder 
av detta. Kunderna besitter mer erfarenhet och är lojala. För att anpassa företaget till 
omgivningen är förändringar i värdekedjan vanliga vilket innebär fokusering på kostnader för 
att hantera den avstannade utvecklingen. Vidare för den internationella konkurrensen med sig 
nya aktörer på marknaden vilka hotar befintliga aktörer. Enligt Porter finns det då vissa 
                                                 
63 Porter, M. E., (1980) 
64 Ibid. 
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framgångsfaktorer för att nå överlevnad i en mogen bransch och bibehålla 
konkurrensfördelarna. Bland annat är det av vikt att vara kostnadsmedveten. Det vill säga, 
effektivisera värdekedjan, smala ner produktsortimentet för att framhäva lönsamma produkter 
samt att anamma en korrekt prissättning. Vidare är det viktigt att göra ett medvetet kundval. 
Det är lättare, samt mindre kostsamt att öka befintliga, goda, kunders inköp än att söka nya. 
 
Företagets storlek kan även inverka på valda konkurrensstrategier. Grönroos menar att mindre 
företag missgynnas många gånger på grund av deras storlek.65 Exempelvis kan det vara 
svårare att uppnå skalekonomier, att få tillgång till fler resurser för utveckling samt att 
attrahera personal. Däremot kan mindre företag nå fördelar jämfört med större, då de många 
gånger kan fatta beslut närmare marknaden och göra detta snabbare, besitta större kunskaper 
om kundens önskemål, lättare nå ett bra interaktivt marknadsföringsarbete samt att de lättare 
hanterar kvalitetskontrollen. Grönroos ställer förutsättningarna mot varandra och menar att ett 
växande tjänsteföretag måste kunna kombinera styrkan i att vara mindre i ett lokalt perspektiv 
med styrkan av att tillhöra en stor organisation för att nå framgång. 
 
 
2.3 Porters generiska strategier 
 
För att nå konkurrensfördelar och skapa en försvarbar ställning mot konkurrenterna på 
marknaden har Porter identifierat tre strategier som handlar om företagets position i 
branschen.66 Dessa strategier speglar företagets förmåga att handskas med krafterna på 
marknaden jämfört med dess konkurrenter. Benämningen är generiska strategier och de 
indelas i kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. Företag med en 
kostnadsöverlägsen strategi konkurrerar genom att kunna hålla lägre kostnader än 
konkurrenterna och definieras som kostnadsledare i branschen. Differentieringsstrategin 
innebär att ett företag urskiljer sina erbjudanden från konkurrenternas genom till exempel 
service, kvalité eller design. Fokuseringsstrategin innebär att företaget väljer en av de två 
strategierna men att den tillämpas på ett smalt och utvalt segment.  
 

 
 
Figur 2. Porters generiska strategier67 

                                                 
65 Grönroos, C., (1990) 
66 Porter, M. E., (1985) 
67 Grant, R. M, (2002), Contemporary Strategy Analysis, Blackwell Business, 4th ed. 
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Porter anser att beständiga konkurrensfördelar uppnås genom att företagen väljer en av dessa 
strategier eftersom att var strategi kräver ett specifikt målinriktat engagemang som färgar av 
sig på företagets verksamhet och organisation. Exempelvis anser Porter att differentiering är 
en kostsam strategi. Väljer ett företag att försöka förena alternativen i en strategi, kan det leda 
till att företaget fastnar i mitten och går miste om fördelarna karakteriserade av de olika 
strategierna eftersom företaget troligen lider av en rörig företagsmiljö där organisatoriska 
lösningar och motivationssystem är dåligt samordnade. Vidare menar Porter att det innebär att 
företaget är i en dålig ekonomisk situation eftersom medel tycks saknas för att driva en 
lågkostnads-, differentieringsstrategi eller för att fokusera på ett smalt segment. Dock medger 
Porter att företag kan följa båda strategierna och nå framgång i tre fall.68 1) När alla 
konkurrenterna är fast i mitten. 2) När kostnader påverkas av interna relationer inom företaget 
och kostnaderna då kan slås ut på alla verksamhetsområden. 3) När ett företag befinner sig i 
tillväxtfasen och har betydande innovationsförmåga eftersom att ny teknologi kan sänka 
kostnaderna och samtidigt öka differentieringen. Konkurrensfördelarna i dessa fall anses dock 
endast vara temporära. Företag som inte valt en specifik strategi är sårbara för konkurrenter 
med förmåga att lägga tyngdpunkten på ett av alternativen och ur den skapa en hållbar 
konkurrensfördel. Oavsett vald strategi, bör ett företag dock alltid eftersöka kostnadsreduktion 
utan att minska differentieringsförmågan eller eftersöka en mindre kostsam differentiering. 
Porter använder värdekedjan som analysverktyg för att bedöma företags konkurrensstrategier. 
  

2.3.1 Kritik mot Porters generiska strategier  
Porters generiska strategier har kritiserats mycket. Kritiken grundar sig i att Porter69 hävdar att 
ett företag ska välja en av de tre ovan nämnda strategierna för att skapa en hållbar 
konkurrensfördel och för att undvika att klämmas fast i mitten. Vidare menar han att 
differentiering och kostnadsöverlägsenhet inte är samspelta då differentiering ofta är 
kostsamt. Dock är det sällan företag kan välja mellan två olika motpunkter och Hill anser att 
det i vissa branscher krävs en kombinering av differentiering och lågkostnadsposition för att 
vara konkurrenskraftig.70 Hill menar att den unika kostnadsöverlägsenheten som Porter talar 
om, grundas i en ständigt växande inlärningskurva. Hill anser att en sådan inte finns, då 
kurvan istället tenderar att avta efter en viss punkt. Istället menar han att flera företag kan nå 
en position med låga kostnader och för att konkurrera måste företagen istället differentiera 
sig. Hill drar också kritiken ett steg längre och menar att differentiering kan användas av ett 
företag för att nå en hållbar konkurrensfördel via lågkostnadsposition. Genom att skapa 
lojalitet med hjälp av differentiering ökar marknadsandelarna och lägre kostnader uppnås.  
 
 
 
 

                                                 
68 Porter, M. E., (1985) 
69 Ibid. 
70 Hill, C., ”Differentiation versus Low Cost or Differentiation and Low Cost”, Academy of Management, 
(1988), vol. 13, nr. 3, s 401-412 
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2.4 Strategiklockan 
 
Johnson & Scholes konkurrensmodell, strategiklockan, baseras på att konkurrensfördelar nås 
genom att erbjuda kunden det denne eftersöker, mer effektivt än konkurrenterna.71 
Författarparet anser att de avgörande faktorerna för kunden vid valet av en tjänst eller 
produkt, är det uppskattade mervärdet varan erbjuder samt priset. Antingen är det skillnad i 
pris eller service jämfört med andra varor, eller så uppfattar kunden att varan ger ett mervärde 
som inte kan fås någon annanstans. Genom dessa komponenter får kunden valuta för utlagda 
kostnader.  
 
Johnson & Scholes håller en kritisk ställning mot Porters resonemang och ser strategin som 
Porter kallar för att fastna i mitten som ett alternativ till framgång.72 Vidare riktas modellen 
mot både produkter och tjänster till skillnad mot Porters generiska strategier som främst riktas 
mot tillverkande företag. Detta är möjligt eftersom Johnson & Scholes analysverktyg för att 
bedöma ett företags konkurrensstrategier utgår från faktorer som ligger närmare kunden, 
nämligen kundens uppskattade mervärde och pris. Porter har däremot identifierat 
kostnadsdrivare och differentieringsdrivare utifrån ett företags värdekedja för att arbeta med 
kostnader i de respektive strategierna.73 Johnson & Scholes har beaktat Porters strategier i 
strategiklockan och de finns representerade i lågkostnads-, differentierings-, differentierad 
fokusering-, enkel produkt- samt hybridstrategin. Utav de åtta strategierna i modellen har 
Johnson & Scholes inte placerat in någon strategi i mitten av modellen, med medelhögt 
mervärde och medelhögt pris.74 Johnson & Scholes menar att det är diskuterbart om företag 
med en så pass oklar strategi kan lyckas. Det kan tänkas bero på att kunder hellre vänder sig 
till företag som till samma pris erbjuder ett högre mervärde. Likaså bör kunderna hellre välja 
företag som erbjuder samma mervärde men till ett lägre pris. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3; Strategiklockan75 
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Parametern uppskattat mervärde i modellen knyter an till den uppskattade tillfredställelsen 
kunden upplever av tjänsten eller produkten. Mervärde skapas när kunden upplever nyttan, av 
en vara eller tjänst, som högre än den i längden totala kostnaden för den.76 I service 
management är förståelsen för detta värde nyckeln till framgång enligt Grönroos.77 Vidare 
menar han att det är på grund av detta värde som kunder kan skilja företag åt, därför är också 
ett företags image viktigt i frågan om uppskattat mervärde. Om ett företag skapar mer värde 
till en kund, än vad en konkurrent gör, har överlägsen kundnytta uppnåtts. Bendapudi & Berry 
anser, även de, att tillförseln av värde vilket krävs för att upprätthålla en god relation till 
kunden, är högst väsenligt för företags framgång.78 Oftast har långvariga relationer 
ekonomiska fördelar då kostnaden för att leta upp nya kunder kan undvikas.79 Sådana 
kostnader kan vara relaterade till funktioner som marknadsföring och administration. Det 
händer att de initiala kostnaderna är så stora att de inte förrän på lång sikt kan täckas av de 
intäkter som den nya kunden genererar.80  
 
Den andra parametern, pris, ses av Johnson & Scholes som mer betydelsefull än kostnader för 
att skapa konkurrensfördelar.81 Lägre kostnader för företaget påverkar egentligen inte kundens 
val, vilket förändringar i pris gör. Dock anser författarparet att kostnaderna är viktiga för 
företag men, dessa är ett sätt att utveckla strategierna i modellen och de ska inte ses som en 
självständig konkurrensfördel.82 Vidare menar Johnson & Scholes att fler företag kan 
konkurrera med pris genom att ha låga kostnader, istället för att ett ska vara kostnadsledande. 
Kotler & Armstrong menar att kostnaderna sätter den nedre gränsen för priset medan kundens 
efterfrågan utgör den övre prisgränsen.83  
 

2.4.1 De åtta konkurrensstrategierna 
Nedan följer en presentation av de åtta strategierna i strategiklockan. 
 

1. Lågprisstrategin 
Med denna strategi erbjuder företaget ett lägre pris samtidigt med ett likvärdigt mervärde 
jämfört med konkurrenterna.84 Framgången med denna strategi beror på varan samt kundernas 
förhållning till denna. I branscher som erbjuder helt lika produkter, det vill säga homogena 
produkter, är differentiering svårt. Priset är därmed det enda konkurrensmedlet om 
kringtjänster saknas.85 Ett lägre pris kan betyda lägre kvalité om kunden använder pris för att 
indirekt mäta mervärdet.86 Ytterligare nedskärningar i priset, skulle då göra mer skada än 
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79 Ford, D., (2000), “Managing business relationships”, John Wiley & Sons 
80 Zeithaml, V. A. & Bitner, M. J., (1996), Services Marketing, McGraw-Hill. 
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nytta och varan skulle uppfattas som låg i pris samt i kvalité. Om kunden däremot inte mäter 
det uppskattade värdet via priset, finns möjlighet för företaget att öka försäljningen. Dock 
riskerar en prissänkning att sänka lönsamheten för företaget och även i branschen då 
konkurrenterna snabbt tar efter. 
 
För att underhålla konkurrensfördelen med denna strategi måste företaget besitta förmågan att 
kontinuerligt driva ner priser och hålla dessa en längre period.87 Detta är endast möjligt då 
företaget har en låg kostnadsbas i förhållande till konkurrenterna. Dock måste företaget vara 
medvetna om konkurrenternas kostnadsnivåer vilket försvårar denna strategi menar 
författarparet. För att konkurrera med pris måste företaget vidare exploatera alla möjliga 
källor till kostnadsreduktion, utan att för den delen låta reduktionen påverka det uppskattade 
mervärdet. Detta kan nås genom exempelvis skalfördelar och inlärningseffekter, vars 
betydelse varierar efter branschers struktur. Det finns dock risker med denna strategi. Främst 
kan endast ett företag vara kostnadsledare, vilket är både svårt att nå samt att underhålla. 
Vidare föreligger en risk för att provocera konkurrenterna till priskrig, pressandes alla 
aktörers marginaler utom kostnadsledarens, genom att konkurrera med pris. Hållbar 
konkurrensfördel med den här strategin anser Johnson & Scholes kan skapas via två sätt.88 Ett 
alternativ är att företagen fokuserar på ett marknadssegment som inte är attraktivt för 
konkurrenterna och på så sätt undviker prispress. Det andra är att satsa på 
priskrigskonkurrens, vilket är vanligt inom marknader med homogena varor men är även 
utmanande strategi.  
 

2. Hybridstrategin 
Företag med denna strategi erbjuder differentiering kombinerat med ett lägre pris än 
konkurrenterna.89 För att nå framgång måste det finnas en förståelse för kundbehovet samt en 
tillräckligt låg kostnadsbas tillåtande låga priser och även investeringar för utveckling av 
differentieringen. Faulkner & Bowman anser att detta är den enda strategin som kan ge ett 
företag ökade marknadsandelar.90 Johnson & Scholes följer denna linje men begränsar sig till 
att hybridstrategin kan vara framgångsrik men att det krävs ett innovativt tänkande. 
Författarparet ser följande situationer som fördelaktigast för strategin: Då ett företag kan nå 
större volym än konkurrenterna med en låg kostnadsbas. När ett företag identifierat sin 
kärnkompetens och utnyttjar den samtidigt som kostnader skärs någon annanstans. Slutligen 
för att ta sig in på en marknad med etablerade konkurrenter genom att utnyttja deras 
svagheter. Enligt Hill nås framgång med hybridstrategin bäst på mogna oligopol marknader.91 
Det bör dock tilläggas att differentiering inte alltid har en lika framgångsrik inverkan på dessa 
marknader. En standardiserad produkt eller tjänst med få attribut har svårare att exempelvis 
skapa märkeslojalitet.  
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3. Differentiering 
Denna strategi söker att nå konkurrensfördel genom att erbjuda unika eller särskiljande varor i 
jämförelse med konkurrenterna, vilket för kunderna innebär ett ökat uppskattat mervärde till 
samma pris som konkurrenterna eller genom att knappt öka priset för att höja marginalerna.92 
Målet för företagen är att nå högre marknadsandel. Framgången med differentieringsstrategin 
bygger på att företaget har en klar bild över vilka som är kunderna, vad som är värdefullt för 
dessa samt vilka som är konkurrenterna. Johnson & Scholes menar vidare att kundernas 
värderingar kan lätt tas för givet och strategier förs med grund i ett traditionellt tänkande.93  
Därför är det viktigt att vara närmare marknaden än konkurrenterna för att bättre känna av 
kunderna. Fokus på kostnader är även viktigt i en differentieringsstrategi, men grunden till 
strategin ligger bland annat i att särskilja produkten, komplementtjänsterna eller 
tillverkningsteknologin. Differentieringen kan ske via förbättring av produkten, genom till 
exempel R&D, design eller innovationsförmåga. Dessa förbättringar leder ej till en hållbar 
konkurrensfördel då konkurrenter ofta hinner ikapp förändringarna fort. Ett annat alternativ är 
en tydligare marknadsföring som bättre visar på varans anpassning till kunden. Det tredje 
alternativet är kompetensbaserad förändring av differentieringen. Dessa två sist nämnda leder 
till hållbara konkurrensfördelar då det exempelvis är svårare för konkurrenter att överträffa en 
skapad kundlojalitet. Vidare kan kompetens vara färgat av den rådande företagskulturen som 
gör kompetensen specifik och komplex att imitera.  
 
Risken med denna strategi är främst att det alltid föreligger en imiteringsrisk från 
konkurrenter.94 Globaliseringen av marknader är också en risk, aktörer som tidigare ej varit 
konkurrenter kan dyka upp på marknaden och ta marknadsandelar. Ytterligare en risk som 
ökat på senare tid är att förändringstakten på marknader ökar. Differentieringsbasen förändras 
fortare och konkurrenterna hinner fortare ikapp företaget vilket försvårar skapandet av en 
hållbar konkurrensfördel via differentiering. Förändringar måste ske allt oftare.  
 
Hill bygger vidare på ovanstående strategi och menar att differentiering kan vara en 
inkörsport för att nå konkurrensfördelar via låg kostnadsposition.95 För att detta ska vara 
möjligt och kunna inverka på efterfrågan, krävs att företagets differentieringsförmåga är 
utvecklad och att kundernas intresse för konkurrenterna är svagt. Detta medför höga 
byteskostnader för kunderna. Är även produktionsprocessen ny och komplex innebär detta 
också stora inlärningseffekter för företagen som kan sänka kostnaderna. Saknas dessa 
förutsättningar är det dock svårt att nå framgång. Branschkontexten en sådan strategi skulle nå 
framgång i kan definieras vid en framväxande marknad, det vill säga, hög marknadstillväxt, 
en fragmenterad marknad. 
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4. Fokuserad differentiering 
Denna strategi erbjuder ett högt mervärde rättfärdigande ett högre pris till specifikt segment 
enligt Johnson & Scholes.96 Faulkner & Bowman hävdar vidare att framgången beror på 
kundernas benägenhet att betala för det uppskattade mervärdet samt på hur lätt 
konkurrenterna kan imitera varan.97 För att nå framgång med denna strategi krävs 
uppmärksamhet på kundpreferenserna då dessa kan förändras och göra företaget sårbart mot 
konkurrenter.98 Företagen utövandes en fokuserad differentieringsstrategi måste också vara 
medvetna om att inom det utvalda segmentet existerar likväl olika kundgrupper som kan 
attraheras av konkurrenterna. Murray knyter an till det och menar att en fokuseringsstrategi 
endast blir framgångsrik då synergin mellan segment på marknaden är låg.99 Vidare menar 
Johnson & Scholes också att nya företag har en tendens att starta med en differentierad 
fokuseringsstrategi.100 Följaktligen kan det vara svårt att växa ifrån en sådan position eftersom 
strategiklockan indikerar ett lägre pris oftast krävande lägre kostnader om företaget vill röra 
sig från fokuserad differentiering till differentiering. Ägarkonflikt är ett annat problem med 
fokuserad differentiering enligt Johnson & Scholes. De exemplifierar med att bibliotek skulle 
kunna vara mer lönsamma om de utvecklade de mer efterfrågade delarna av tjänsten och 
lämnade mer specialiserade delar. På grund av att bibliotek är kommunalt ägda skulle därför 
vinstintresset kollidera med bibliotekets syfte.  
 

5. Ökat pris och stabilt mervärde 
Att öka priset utan att öka mervärdet till kunden kommer troligtvis inte att öka företagets 
marknadsandelar, snarare minska dem anser Jonson & Scholes.101 Dock finns möjligheten att 
öka lönsamheten med denna strategi om konkurrenterna följer efter menar Faulkner & 
Bowman.102 Kontexten en sådan strategi kan lyckas i är i en prispressad bransch där 
marginalerna är under maximalpress för att företagen skall nå lönsamhet. Denna situation 
uppstår ofta som följd av ett långvarigt priskrig vilket kan tvinga ett företag att ta steget till ett 
höjt pris. Förutsättningen för att det skall fungera är att de övriga konkurrenterna följer efter 
samt att kundernas efterfrågan kan stödja ett sådant ökat pris. Är segmentet istället inriktat på 
att använda priset för att mäta mervärdet finns risk för att prisökningen flyttar över företaget 
till en fokuserad differentieringsstrategi. 

6. Ökat pris med sänkt mervärde 
Att vidare sänka mervärdet samtidigt som priset höjs, är ännu sämre enligt Johnson & 
Scholes.103 Framgång med denna strategi kan endast nås i situationer då utbudet är åtstramat. 
Men även då kan strategin leda till desillusionering av marknaden och hållbarheten är endast 
kortsiktlig anser Faulkner & Bowman.104 Ett exempel på en sådan situation är då ett företag 
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ökar priset men samtidigt låter yngre, oerfarna medarbetare sköta arbetet ensamt då 
övervakningen från de äldre skärs ner på grund av besparningar.  
 

7.  Stabilt pris med sänkt mervärde 
Att sänka mervärdet men låta priset vara stabilt, är även det farligt.105 Dock har företag 
försökt att föra strategin. Nerskärning av kostnaderna vilket kunderna uppfattar som 
kvalitetssänkning är ett sätt. Ett annat är då en konkurrent ökar sitt uppskattade mervärde 
vilket påverkar företaget så att deras uppskattade mervärde sänks. Denna strategi kan uppstå 
då ledningen inte är uppmärksam, eller förstår kundernas behov och efterfrågan vilket kan 
leda till sänkt marknadsandel.  
 

8. Enkel produkt 
Kombinerar ett lågt mervärde och ett lågt pris riktat till ett priskänsligt segment.106 Ofta rör 
det sig om en standard produkt eller tjänst som företaget konkurrerar med utan extra 
förfiningar. Strategin kan vara aktuell då ett företag vill träda in på en marknad genom att 
skapa sig försäljningsvolym, för att sedan gå vidare med andra strategier. Ett annat alternativ 
för att använda denna strategi är då rivalerna konkurrerar med andra strategier.  
 

2.4.2 Strategiklockans parametrar 
Som framkom i inledningen av detta kapitel visar gjorda kundundersökningar att faktorerna 
pris, service och image är viktigast för kunder vid val av elleverantör. Se även bilagor 1 och 2. 
Faktorerna service och image kan därmed ses ge kunderna mervärde vilket är en av de två 
parametrarna i strategiklockan och studeras därför här nedan. Därefter följer ett avsnitt om 
pris, vilket utgör den andra parametern. 
 
2.4.2.1 Uppskattat mervärde för elhandelskunder 

Service 
Kärntjänsten hos elhandlare är att köpa upp el för att sedan sälja den till kunder. Grönroos 
benämner kvalitén på kärntjänsten för den tekniska kvalitén.107 Att urskilja det totala 
erbjudandet genom teknisk kvalité kan vara näst intill omöjligt eller alldeles för dyrt beroende 
på tjänst. Det gäller speciellt för branscher där kärntjänsten är homogen. Företagen kan dock 
urskilja sitt erbjudande till marknaden genom att tillföra en komponent, i form av en vara eller 
tjänst, som ingen annan konkurrent erbjuder och som kunderna dessutom är beredda att betala 
för. Många gånger är det de här så kallade kringtjänsterna och deras kvalité som är avgörande 
för vilket företag kunder väljer att göra affärer med och konkurrensen kretsar då mer och mer 
kring dem än själva kärntjänsten.108 Även inom mogna branscher där företag kan ha det svårt 
att skaffa nya kunder blir kringtjänsterna och då främst i form av service allt viktigare. För de 
företag som inte är vana vid att service är en viktig del av deras verksamhet kan det upplevas 
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som en svår utmaning att tvingas ändra fokus från kärntjänsten.109  Hsu & Quan kallar kunder 
som väljer elleverantör efter vilka tjänster och kringtjänster som erbjuds, för servicebaserade 
kunder.110 Sådana kunder är eftertraktade av elhandelsföretag då de är beredda att betala ett 
högre pris än andra kunder och många gånger kan företag lita på att de servicebaserade 
kunderna kommer att generera stabila intäkter för dem under en lång period.  
 
När en leverantörs produkt är utbytbar mot andras, är relationen mellan köpare och säljare 
oerhört viktig.111 Genom att företag satsar på att ge kunderna god service ökar 
förutsättningarna för att kundrelationen förstärks.112 Det har till exempel visat sig vara 
värdefullt för kunder att veta att det finns någon hos leverantörsföretaget som är beredd att 
hjälpa dem och svara på deras frågor.113 En förbättrad och mer kundinriktad fakturering kan 
också vara av stor betydelse för kundrelationen,114 speciellt då många elhandels kunder 
upplever fakturorna på el som svåra att förstå.115 Satsning av resurser på att hålla en hög 
service kan också leda till att konkurrenterna hålls borta från kundrelationerna genom att 
tjänsten upplevs som en barriär för dessa och att kunderna kan låsas in.116 Dock kan kunder 
som är missnöjda med den service de erbjuds ändå kan vara lojala.117 Det har Lee et al. visat i 
en studie av den franska mobilmarknaden. De fann nämligen att kunder, som inte är nöjda 
med den service de får av sin operatör, ändå vara lojala så länge de anser att kostnaden för att 
byta är större än den för att behålla den nuvarande operatören. Reitzes et al. bygger vidare på 
resonemanget och menar att, företagen måste vara uppmärksamma på skillnader i 
byteskostnader lierat till lojalitet i de olika kundsegmenten, för att skapa sig en fördelaktig 
konkurrenssituation.118 Anderson & Sullivan har också undersökt förhållandet mellan 
kostnaden att byta leverantör med kunders lojalitet, fast med fokus på kvalitén hos den 
produkt eller tjänst som erhålls.119 De kom fram till att kunder som upplever höga kostnader 
med att byta leverantör blir mindre känsliga för kvalité samtidigt som De Ruyter et al. menar 
att de kunderna även blir mindre priskänsliga.120 I en annan studie som Anderson utfört fast 
denna gång tillsammans med Fornell & Lehmann, framkom det att ett företags ökade 
marknadsandel kan leda till minskat antal nöjda kunder då deras specifika behov inte längre 
kan tillgodoses med samma kvalité.121  
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Ett företag kan även öka värdet på det totala erbjudandet inte enbart genom kringtjänster som 
är kopplade till en specifik produkt utan också genom att utveckla helt andra tjänster att 
erbjuda kunderna.122 Bendapudi & Berry menar att företag som kan erbjuda en rad olika 
tjänster också har större möjlighet att attrahera kunder som just efterfrågar ett flertal olika 
lösningar. 123 För kunder är det även positivt att endast ha en partner att vända sig till ur 
transaktionskostnadsskäl. Ofgems undersökning stödjer detta resonemang då den visar på att 
elhandelskunder föredrar att kunna få all energiförsörjning som gas och el från en och samma 
leverantör.124 Kunderna får därmed färre företag att ha kontakt med men även färre fakturor 
vilket kunderna i undersökningen lägger stort värde i. Detta anser Briones et al. vara ett bra 
sätt att låsa in sina kunder på då kunden får svårare att byta leverantör ju fler tjänster som 
erbjuds.125 Normann menar dock att företag bör vara försiktiga med att inte erbjuda för många 
tjänster och kringtjänster då det kan hända att ett företags tydliga profil går förlorad.126 
 
För företag som erbjuder en tjänst vilken kräver långvarigt medlemskap, är kundrelationen av 
yttersta vikt.127 Då företagen erbjuder sådana kontinuerliga tjänster som till exempel 
samhällsservice, måste de enligt Bolton & Lemon vara uppmärksamma på att kundernas 
önskemål och preferenser kan ändras över tiden och därmed påverka relationen.128 Det krävs 
därmed att företagen är flexibla och har en stor förståelse och ansvar för kunderna.129 Därmed 
kan inte denna typ av marknadsinriktade tjänsteföretags organisationer vara onödigt 
byråkratiska och inte heller ha för många hierarkiska nivåer. För att kunna konkurrera genom 
god service är det en förutsättning att ledningen känner till kundernas preferenser för att ge 
företaget de rätta förutsättningarna att kunna agera därefter.130 I små och speciellt i lokala 
serviceföretag, tenderar ledningen och, även i viss mån ägarna, att i större omfattning ha 
kontinuerlig kontakt med kunderna.131 Därigenom får de förstahandskunskaper om kundernas 
förväntningar och uppfattningar. I större företag har ledningen däremot inte alltid den 
möjligheten. De får istället förlita sig på undersökningsrapporter vilket kan göra att de missar 
viktig information. För att få en riktig uppfattning om kundernas preferenser är det därför 
önskvärt att ledningen deltar i den operationella verksamheten för att få tillfälle att möta 
kunderna personligen. 
 
Förmågan att vårda de befintliga kunderna kan vara avgörande för ett företags lönsamhet och 
tillväxt.132 Detta gäller inte minst på mogna marknader där kampen om kunderna är stor, 
vilket nämnts tidigare. Oftast har långvariga relationer ekonomiska fördelar då kostnaden för 
att leta upp nya kunder kan undvikas.133 Sådana kostnader kan vara relaterade till funktioner 
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som marknadsföring och administration. Därmed är kundkontakten och vårdandet av den en 
viktig del i ett företags strategi. 
 
Image 
Image beskrivs av Kotler & Barich som summan av de uppfattningar, attityder och intryck en 
person eller grupp har av ett objekt. 134 Objektet kan vara företag, produkter, varumärken, 
platser eller personer. Oavsett om uppfattningarna ger en rättvis bild av verkligheten eller inte 
är det uppfattningarna som styr människors beteende.135 Företag försöker förmedla hur de vill 
uppfattas via kommunikationskanaler så som reklam och personlig försäljning. Utifrån hur 
kunderna uppfattar det som förmedlas formar de den image de anser företaget ha.136 Genom 
kommunikation kan kundens verklighetsuppfattning om tjänsten och företaget påverkas, 
vilket kan vara ett extra viktigt verktyg för tjänsteföretag då tjänster kan vara svåra att 
definiera för en kund innan köp. Ett företags image kan därför vara en avgörande faktor för 
om en kund väljer att anlita det specifika företaget som leverantör av en tjänst eller inte. 
Likaså spelar image en betydelsefull roll för företag inom marknader där kunderna uppfattar 
företagens tjänster som näst intill identiska till utförande, pris och tillgänglighet. Då är det 
många gånger ett företags image som avgör kundens val av leverantör. För företag är det 
därför ur konkurrenssynpunkt viktigt att försöka identifiera styrkan och svagheten i sin image, 
för att därmed kunna förbättra den och attrahera fler kunder och behålla de nuvarande.137 
 
Kotler & Barich hävdar att det finns fyra olika nivåer av image. De är företagsimage, 
marknadsföringsimage, produktimage och varumärkesimage.138 Med den sist nämnda menas 
hur ett specifikt varumärke uppfattas i förhållande till konkurrerande varumärken. Brew & 
Phelbs är övertygade om att varumärket spelar en viktig roll i energibranschen precis som i 
andra branscher då de anser att ett framgångsrikt varumärke gör kundens liv lättare genom att 
valet av elleverantör förenklas.139 Kapferer anser att starka varumärken innebär en trygghet 
för företag då det kan innebära en stabil framtida försäljning.140 Hsu & Quan anser dock att 
kunder som är varumärkesmedvetna även är prismedvetna men att de först byter leverantör av 
el om de finner en annan med ett väsentligt lägre pris.141 Vidare menar Kapferer att ett starkt 
varumärke kan fungera som en barriär för nya företag att etablera sig på marknaden då det är 
det starka varumärket som agerar som referens på marknaden.142 För att ett företag ska nå 
framgång genom sitt varumärke anser Brew & Pelphs att det är viktigt att 
varumärkesbyggande är en central del av ett företags strategi och inte skiljt från den.143  
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Marknadsföringsimagen innebär hur kvalitén på ett företags övergripande erbjudande på 
marknaden uppfattas, till skillnad från produktimagen som rör kvalitén på separata produkter 
och tjänster inom ett företag.144 Företagsimage och marknadsföringsimage skiljer sig åt 
genom att företagsimagen involverar hur omgivningen uppfattar ett företags goodwill mot 
samhället, de anställda, kunderna och andra intressenter. Ett företag kan ha en väldigt stark 
företagsimage om det uppfattas som en god medborgare som gör stora investeringar i att 
kommunicera sin goda sida genom bland annat bidrag till välgörenhet och ideella 
organisationer. Det behöver dock inte innebära att kunder därmed har större överseende med 
kvalitén på själva produkten. Ett företags marknadsföringsimage innefattar hur kunder och 
andra i dess omgivning värderar det utbytta värdet av företagets erbjudande i jämförelse med 
dess konkurrenters. Marknadsföringsimagen är stark hos ett företag om kunderna anser att de 
får högst värde av att göra affärer med just det företaget.  
 
2.4.1.2 Betydelsen av pris för elhandelskunder 
Villkoret för att prissättningen på en avreglerad elmarknad ska fungera korrekt, är att priset 
återspeglar hela kostnaden för tjänsten, samt fluktuationerna på börsen menar King.145 I 
kostnaden för tjänsten ingår produktkostnaderna, i detta fall el. Direkta kostnader så som till 
exempel riskstyrning, förändringar i regelverk, förändringar för att främja miljön med mera, 
samt allmänna administrativa utgifter går att spåra till just erbjudandet. Priset till vilket 
elleverantören kan sälja el till slutkonsumenten beror på förmågan att styra ovanstående 
faktorer varav företagets val av säkrad riskstyrning är en grundläggande del som blir allt 
viktigare ju längre avregleringen avancerar. Bunn nämner bland annat följande riskfaktorer 
som kan skapa implikationer för företag om de inte behärskar dessa tillräckligt bra.146  
 
! Prognosställning gällande utbud och efterfrågan på företagets elhandel. En felaktigt 

prognos kan få implikationer på marknadsandelar, vinst samt shareholder value då elen 
köps in till dyrare pris.  

! Kunders reaktioner på pris måste beaktas då elmarknaden kännetecknas av en hög 
prisflyktighet. 

! Väderbaserad prognosställning i förväg blir allt viktigare i och med handel på 
spotmarknaden.  

 
Kotler & Armstrong menar att historiskt sett har pris varit den största faktorn att påverka en 
kunds köpval.147 Fortfarande är det så till stor del på marknader med standardiserade 
produkter men faktorer som inte har med pris att göra får mer och mer inflytande i kundens 
beslutsprocess. Kotler & Armstrong menar vidare att priset måste spegla företagets 
positionering samt målmarknad. Detta bestämmer i stora drag priset. I slutändan är det dock 
kunden som bestämmer vilket pris som är rätt. Priset måste passa värdet som kunden ålägger 
varan, vilket är en utmaning för företagen då den uppfattningen kan variera inom 
kundsegmentet. Enligt Kotler & Armstrong finns två basstrategier för prissättning, 
kostnadsbaserad- eller marknadsbaserad prissättning.  
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Kostnadsbaserat pris innebär ett standardtillägg på varans kostnad. Nackdelen med denna 
strategi är att den ignorerar efterfrågan på marknaden samt konkurrenternas pris och därför 
sannolikt ej leder till bästa prissättning.148 Anledningen till att många trots detta använder 
kostnadsbaserad prissättning ligger i att kostnaderna är i fokus vilket underlättar 
beslutstagandet. Företagen behöver ej justera priset i takt med efterfrågan då det är 
kostnadsbaserat. Det finns även de som anser denna strategi vara mer rättvis både gentemot 
köpare som säljare. Säljarna får tillbaka sin investering och drar inte fördel av den ökade 
efterfrågan. För elmarknaden förespråkar Richter en marknadsbaserad prissättning eftersom 
företag då kan öka intäkterna genom att utnyttja kundernas prispreferenser och på så vis nå en 
smartare försäljning, istället för att skära i kostnaderna.149 Utgångspunkten i denna strategi är 
kundens uppfattade värde vilket i sin tur påverkar marknadsföringsmixen, sedan avgörs 
kostnaderna för produkten.150 Det är dock svårt att uppskatta kundens värderingar korrekt 
vilken leder till både under- och överpris.  
 
 

 
Kostnadsdriven prissättning 

 
 

 
Marknadsdriven prissättning 

 
 

Figur 4. Kostnadsdriven samt marknadsdriven prissättning.151 

 
Kundernas prisuppfattning 
Då kunderna tar del av pristransparensen på marknaden ökar trycket på att tjänsten erbjuds 
mer effektivt och att det finns erbjudande att välja som passar dem. För företagen menar King 
att sälja till ett lågt pris är förmodligen det värsta som kan göras på marknaden.152 Det låga 
priset tenderar att förbli kortvarigt och det reducerar även stabila priser samt att följden 
innebär ofta negativa resultat för företagen, då de verkliga kostnaderna egentligen är högre. 
Ett lågt pris kan även agera som inträdesbarriär på marknaden, om företaget lyckas hålla lågt 
pris och hindra nya aktörer från att etableras vilket försämrar konkurrensen i term av 
förnyelse på marknaden. Schnittger & Adamson menar dock att så länge kunden har 
möjlighet att göra ett medvetet val angående prisklass och att svara på dessa kortsiktiga 
erbjudanden, är det inte ett problem då det råder konkurrens på marknaden.153 Golove et al. 
visar vidare på att kunder inte är intresserade av att endast köpa el till lägsta pris utan de vill 
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hellre kunna välja bland ett utbud av olika erbjudanden.154 Att läsa kundernas reaktioner är 
dock svårt enligt Kotler & Armstrong.155 Ett ökat pris kan motsvara hög kvalité och stark 
åtgång samtidigt som andra konsumenter uppfattar det ökade priset som att företaget är snåla 
och försöker göra stora vinster. Ett sänkt pris kan motsvara, för kunden, en låg kvalité eller 
utförsäljning för att nya produkter är på ingång.  
 
De priskänsliga kunderna, tar varje tillfälle i akt att byta leverantör om de anser sig kunna 
spara pengar på det.156  Med tanke på att kärntjänsten el är homogen och kringtjänsterna är 
naturligt begränsade enligt Lewis, anser han att det inte är förvånansvärt att finna att pris är 
det som leder till illojalitet hos en kund.157 De priskänsliga kunderna kan sägas vara för ett 
mer riskutsatt handlande på börsen, medan kunder som är riskundvikande, är för 
långtidskontrakt garanterande ett förutsägbart pris, även om priset kan vara högre enligt 
Schnittger & Adamson.158  Vidare menar de att, skälen till att kunder inte aktiverar sig och 
byter leverantör kan grundas i att den förväntade insparade kostnaden inte väger upp till 
byteskostnaderna i ett stabilt förhållande. Även i de fall där byteskostnaderna kan förefalla 
låga uteblir ett byte på grund av att kunden saknar vanan och insikten om möjligheten att 
byta. Grönroos menar att priset endast är en del av kundens totala uppoffringar för att nå 
fördelen som en tjänst medför.159 Utav detta märks då nivån på de övriga uppoffringarna 
utöver priser som är viktigt konkurrensmedel. 
 
 
2.5 Sammanfattning  
 
Målet med teorikapitlet har varit att lyfta fram begrepp som är relevanta för elhandelsföretags 
konkurrensstrategier. Enligt Porter finns det tre övergripande konkurrensstrategier, de så 
kallade generiska strategierna.160 Antingen kan ett företag välja att rikta sig till ett bredare 
kundsegment med ett från konkurrenterna differentierat utbud eller så kan det välja att sträva 
efter att vara kostnadsledande och därigenom nå ökad lönsamhet. Företag kan också välja att 
tillämpa de en av de två strategierna i en mer fokuserad strategi genom att rikta sina 
erbjudanden till ett mindre och mer homogent kundsegment. Om ett företag väljer att både 
satsa på att vara kostnadsledande samtidigt som det differentierar sig anser Porter att det kan 
vara en farlig strategi då det finns risk för att företaget hamnar i mitten och går miste om de 
fördelar som strategierna ger var för sig. Johnson & Scholes menar tvärtemot att det kan vara 
en framgångsrik strategi eftersom vissa marknadsstrukturer kräver denna kombination av 
strategier för att lyckas.161 Deras modell för att analysera konkurrensstrategier, som de kallar 
för strategiklockan, kan bland annat därför antas vara en bättre analysmodell än Porters 
generiska strategier för denna undersökning. Strategiklockan som även innehåller fler 
strategival än Porters modell, är riktad mot tjänster och modellen baseras på parametrarna 

                                                 
154 Golove, W, Goldman, C. & Pickle, S., “Purchasing power and related services”, The electricity journal, 
(1998), Jan./Feb., s. 17- 23 
155 Kotler, P. & Armstron, G., (1999) 
156 Hsu, M. C. & Quan, N. T., (1999) 
157 Lewis, P., (2001) 
158 Schnittger, S & Adamson, S., (2001) 
159 Grönroos, C., (1990) 
160 Porter, M. E., (1980) 
161 Johnson, G., & Sholes, K., (2002) 



 30

uppskattat mervärde och pris. Uppskattat mervärde är indelat i service och image eftersom de 
här faktorerna, samt pris har visats vara avgörande för elhandelskunders val av elleverantör.162 
Därför kan det tänkas att elleverantörernas strategi mer precist kan definieras med hjälp av 
strategiklockan.  
 
Det två parametrarna i strategiklockan utgörs av uppskattat mervärde och pris, där mervärde 
knyter an till den uppskattade tillfredställelsen kunden upplever av tjänsten eller produkten. I 
branscher som elhandelsbranschen där kärntjänsten eller kärnprodukten är lätt utbytbar mot 
andra företags är mervärde till kunden viktigt.163 Även i mogna branscher där kampen om 
marknadsandelarna ofta är hård,164 vilket är fallet med elhandelsbranschen är mervärde också 
viktigt. Många gånger är det då tjänster och kringtjänster men även företagets image som blir 
viktiga faktorer för att behålla och attrahera nya kunder. Kringtjänsterna kan gå ut på att ge 
kunderna god service vilket visat sig vara ett av huvudkriterierna för elkunder vid val av 
leverantör.165 Ett företags image, som är de uppfattningar omgivningen har av företaget och 
dess produkter eller tjänster, kan därför tänkas ha betydelse för att attrahera nya 
elhandelskunder. De befintliga kunderna känner redan till vilken service och andra 
kringtjänster som ges och även vilken prisnivå som gäller. Om kärntjänsten vilket i detta fall 
är att sälja el, i kombination med service och andra kringtjänster uppfyller kundernas krav, 
kan det tänkas finnas goda möjligheter för att en långvarig kundrelation ska uppstå och 
därmed öka kundernas byteskostnader. Kunderna förväntas då bli mindre priskänsliga,166 men 
eftersom kärntjänsten är homogen och kringtjänsterna är naturligt begränsade, verkar det ändå 
vara priset som i slutändan leder till illojalitet hos elhandelskunderna.167 Det finns i huvudsak 
två tillvägagångssätt för företag att sätta pris och de är att sätta pris beroende av vilka 
kostnader företaget har eller att utgå från kundernas priskänslighet.168 Genom att utgå från 
kundernas priskänslighet är det viktigt att veta kundernas preferenser. Många gånger har 
mindre företag lättare för detta om de befinner sig närmare kunderna än vad större företag 
gör.169 På nästa sida visas en utökad teorimodell. 
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Figur 5. Utökad teorimodell 
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3  
 

-  METOD  - 
 
 
 
Det tillvägagångssätt som tillämpats för att uppnå studiens syfte redogörs för i detta kapitel. 
Inledningsvis avhandlas den övergripande tanken med studien för att föra läsaren genom 
resterande avsnitt i kapitlet. Därefter följer beskrivningar över de metodiska angreppssätt 
som använts i undersökningen indelat efter nivåerna: bransch, marknadsledande 
elleverantörer och fallföretag. 
 
 
 
3.1 Övergripande angreppssätt 
 
Metodiskt angreps studien, efter val av ämne samt fallföretag, genom att först välja ut 
relevanta teorier. De visade vägen i det fortsatta arbetet med insamling av empiri samt vidare i 
den empiriska analysen. Empirin byggs upp av en fallstudie över fem elleverantörer. För att 
frambringa ett mer fruktbart resultat ur fallstudien valdes att ställa fallföretagen i relation till 
branschen samt de marknadsledande elleverantörerna i den empiriska analysen. 
Undersökningen delades då in i följande nivåer: allmän branschfakta, de tre marknadsledande 
elleverantörerna och slutligen mindre elleverantörer vilka motsvaras av fallföretagen. Den här 
ordningen av nivåerna följdes för att ge en klar och sammanhängande bild över 
undersökningen. Inom nivåerna marknadsledande elleverantörer och mindre elleverantörer 
varvades även funnen empiri med analys för att kontinuerligt sammanbinda respektive 
företags tjänsteutbud med dess konkurrensstrategi.  
 
Eftersom branschen sätter företagens förutsättningar enligt Porter, behandlades de för 
undersökningen relevanta aktörerna i branschen först i det empiriska analyskapitlet. Syftet 
med detta var att läsaren ska få en grundläggande förståelse för marknaden att ta med sig 
under den empiriska analysen. Följande avsnitt avhandlar de tre marknadsledande företagen. 
De behandlades dock på en ytligare nivå jämfört med fallföretagen eftersom de endast har en 
jämförande roll. Jämförelsen grundades i att det var intressant att undersöka hur de mindre 
elleverantörerna förhöll sig till de tre stora på grund av deras dominans på marknaden. Det 
eftersökta syftet med det, var att styrka förmågan att nå relevanta slutsatser i studien. Följande 
avsnitt avhandlar en mer djupgående empirisk analys över vart och ett av fallföretagen. 
Tyngdpunkten låg på att placera in fallföretagen i strategiklockan med hjälp av en analys av 
tjänsten, där parametern uppskattat mervärde genom service och image samt parametern pris 
visade vägen. Väl inplacerade, analyserades därefter skiljaktigheter mellan fallföretagen för 
att nå en syntes. Som följd återknöts till de marknadsledande företagen samt 
branschkontexten. De här sistnämnda avsnitten söker efter att klargöra och stärka 
undersökningens resultat.  
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Målet med studien är att lyfta upp slutsatserna från undersökningen till en analytisk generell 
nivå. Då fem fallföretag undersökts ansågs detta möjligt utifrån att generaliseringen 
grundades på att resultatet av fallstudien i stor utsträckning stärktes utav tidigare teori. Nedan 
följer en modell över kopplingen mellan teori och empirisk analys. Modellen beskriver de 
olika stegen utförda på respektive undersökningsnivå.  
 
 
 
Nivå 1 

Branschen  
 

             Analys av tjänsteerbjudandet  
  

Nivå 2 

Marknadsledande 
elleverantörer 

   
 

              
Nivå 3 

Respektive fallföretag 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6. Tillvägagångssätt för den empiriska analysen 

 
 
3.2 Angreppssätt för undersökningen av branschen  
 
I studien användes branschinformation med syfte att öka läsarens förståelse för situationen på 
marknaden och därmed den enskilde elhandlarens verksamhet. Informationen användes i 
inledningen och även i kapitel fem, elmarknadens struktur. Avsnittet elmarknadens struktur är 
ett rent empiriavsnitt och kartlade branschens aktörer och deras position i förhållande till 
varandra. Vidare beskrevs elhandelstjänsten grundad på källor som ej är knutna till 
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fallföretagen. Greys170  beskrivning av de viktigaste momenten i elhandelstjänsten fyllde en 
funktion då de empiriska analyserna av mervärde och pris gjordes utifrån den beskrivningen. 
Samtidigt som att branschinformationens syfte var av grundläggande natur, var den 
eftersträvade förståelsen för denna viktig i undersökningen. Det beror på att branschen satte 
förutsättningarna för de undersökta företagens verksamhet och påverkade valda strategier, 
vilket framför allt Porter framhäver men även Johnson & Scholes då konkurrensstrategierna 
grundas på kundernas mottagande av tjänsten.  
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Figur 7; Tillvägagångssätt för den empiriska analysen, Branschen 

 

3.2.1 Insamling av material 
Under förberedelserna av studien togs kontakt med representanter för de två 
branschorganisationerna som finns på elmarknaden, Svensk Energi samt Oberoende 
Elhandlare. Med deras medverkan söktes efter uppdaterad information om marknaden samt en 
mer objektiv syn på mindre elleverantörers situation idag. Den funna information som söktes 
att uppdateras kom främst från myndigheters och elleverantörers hemsidor men även från 
intervjuer med fallföretagen. Anledningen till att uppdatera denna information låg i att i vissa 
fall ansågs informationen gammal eller även vinklad ur respektive källas perspektiv. Kontakt 
skedde först via telefon för att skapa en uppfattning om respektive person som skulle 
intervjuas. Under detta samtal förklarades syftet med undersökningen för att intervjun sedan 
skulle bli rättvisande eftersom intervjuerna genomfördes via e-post. Inverkande faktorer på 
beslutet att göra intervjuerna via e-post var det geografiska avståndet samt informationens roll 
i studien. Att genomföra intervjuer via e-post innebar att den personliga kontakten och 
möjligheten att tolka respondenten kritiskt minskade, vilket kunde vara negativa faktorer för 
intervjuns trovärdighet. Dock var informationen som söktes främst ett komplement till 
befintlig äldre sekundärdata eller förklarande till befintlig kunskap varpå det ansågs att e-post 
intervjuer kunde genomföras. Se bilaga 3. Respondenterna var Paul Andersson, Regionchef 
Syd Svensk Energi och Johan Öhnell, ordförande Oberoende Elhandlare. Vad gällde 
branschorganisationen Oberoende elhandlare erhölls aldrig något svar på e-post intervjun trots 
påminnelser. Det här bortfallet ansågs ej kritiskt på grund av informationens kompletterande 
syfte. 
 
Givna svar från Paul Andersson på Svensk Energi sattes i relation till befintlig sekundärdata i 
form av rapporter och utredningar för att avgöra dess trovärdighet. I mångt och mycket skilde 
sig inte svaren åt. Gällande de mer specifika frågorna om mindre elleverantörers situation 
undvek Andersson att svara utförligt därav användes inte denna information. Att denna 
objektiva syn på mindre elleverantörer uteblev, medförde inte något direkt problem då 

                                                 
170 Grey, P., (2003) 
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huvudsyftet med fakta ifrån branschorganisationerna var att stärka befintligt material om 
branschen.  
 
Skriftlig sekundärdata angående elmarknaden fanns att tillgå i form av rapporter och 
utredningar gjorda på uppdrag av branschorganisationerna eller statliga myndigheter. De 
spelade en viktig roll i det insamlade materialet om elmarknaden med hänvisning till 
intervjuernas bekräftande roll. På grund av dess härkomst via erkända organisationer ansågs 
informationen tillförlitlig. Dock ansågs att sekundärdata från branschorganisationerna kunde 
vara mer färgade av organisationens syfte på marknaden och användes därför i mindre 
utsträckning.  
 
3.3 Angreppssätt för undersökningen av marknadsledande elleverantörer 
 
Under ett senare stadium av studien bestämdes att de fem fallföretagen skulle jämföras med 
de tre marknadsledande elleverantörerna, Vattenfall, Fortum och Sydkraft, för att ge ett mer 
givande resultat. I studien utgjorde företagen en länk mellan branschen och fallföretagen 
genom deras dominans på marknaden. Med totalt 70 procent av slutkundsförsäljningen kan 
antagas att de har inflytande på marknaden även om bevis saknas för att de styr priset.171 
Detta inflytande kan även påverka de mindre elleverantörerna och därför var det intressant att 
undersöka de marknadsledande i studien. På grund av kärntjänstens homogena natur är det 
svårare för företag att skilja sig från varandra. Genom att undersöka hur de tre 
marknadsledande gjorde, kunde de sedan jämföras med fallföretagen för att söka efter 
skillnader. De marknadsledande elleverantörerna behandlades mer ytligt samt att de 
behandlades som grupp på grund av deras jämförande syfte.  
 

3.3.1 Undersökning av mervärde och pris 
Som nämnts var de marknadsledande elleverantörernas roll i undersökningen endast att 
jämföra och att söka efter skillnader och likheter, därför behandlades de ytligt. Eftersom 
tillräckligt med information gick att samla in via sekundärdata skedde inga intervjuer med 
företagen förutom att kontakt togs med respektive företags kundtjänst. Att applicera 
strategiklockan på de marknadsledande företagen valdes även bort på grund av att företagen 
behandlades ytligt. Det ansågs inte skada undersökningen eftersom syftet låg i att undersöka 
de mindre elleverantörernas konkurrensstrategier. Vidare var den funna informationen 
tillräcklig för att se hur de marknadsledande inverkade på de mindre elleverantörerna.  
 
Först söktes efter gemensamma faktorer och olikheter i de marknadsledande företagens 
tjänsteutbud i en empirisk beskrivning av företagens erbjudna mervärde samt priserbjudandet. 
Avsnittet erbjudet mervärde byggdes upp genom att de marknadsledande elleverantörerna 
studerades utifrån avtal, fakturering och kundvård. Kundvård inkluderade stödtjänster 
relaterade till service. Därefter analyserades momenten med utgångspunkt i hur företagen 
skapade mervärde via service.  
 

                                                 
171 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4, (2002) 
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Företagens arbete med image och hur denna speglades av tjänsteutbudet och på så sätt 
skapade mervärde var nästa steg i den empiriska analysen. Först beskrevs företagens agerande 
för att sedan analyseras. För att kunna undersöka image utgicks från hur företagen ville 
uppfattas av kunderna och vad företagen gjorde för att bli uppfattade på det viset. Att 
undersöka kundernas uppfattning om respektive företages image skulle varit för tidskrävande 
för studien. Vidare fanns tillgång till Svenskt Kvalitetsindex som fick en bekräftande roll i 
arbetet med image. Svenskt Kvalitetsindex är en rapport som undersöker kunders uppfattning 
om branscher, mer ingående beskrivning följer i nästa stycke. Utifrån ovanstående gavs 
indikation på företagens förutsättningar att skapa mervärde genom image. Konsekvensen av 
att undersöka image på det här sättet var att resultatet speglade mer hur företagen gjorde 
istället för hur de uppfattades av kunderna. Gällande företagens produktimage gjordes inget 
uttalande eftersom denna inkluderades i marknadsföringsimagen i undersökningen.  
 
Sist i avsnittet om de marknadsledande elleverantörerna beskrivs priset genom funnen empiri 
som sedan analyserats för att ge en uppfattning om priset på tjänsten. Därefter följer en 
sammanfattande analys av avsnittet. 
 
Det undersökta mervärdet var en avgränsning som gjordes till service och image. I 
undersökningen motsvarades de här faktorerna av aspekterna avtal, fakturering och kundvård. 
Se bilaga 4 och 5. Dock borde mervärde kunna skapas av andra aspekter än de här, till 
exempel av kundtjänst vänlighet och dess expertis. Denna avgränsning var dock nödvändig 
med tanke på studiens omfattning. Genom att lägga grunden till undersökningens mervärde på 
resultat från andra studier172 eftersöktes en solid grund att arbeta vidare med. Konsekvensen 
av avgränsningarna ansågs inte inverka negativt på studiens resultat. Faktorerna inkluderar 
huvuddelen av de moment som kunden interagerar med för att konsumera elhandelstjänsten, 
därmed ansågs avgränsningarna korrekta. Mervärde via service och image är dock abstrakta 
begrepp att arbeta med. Utgångspunkten var att undersöka vad företagen gjorde för att skapa 
mervärde och inte hur, vilket möjliggjorde arbetet med mervärde.  
 

          Analys av tjänsteerbjudandet 
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Figur 8; Tillvägagångssätt för den empiriska analysen, Marknadsledande elleverantörer 

 

3.3.2 Datainsamling 

Sekundärdata 
Den empiriska analysen grundades på informationsunderlag hämtat från årsredovisningar, 
företagens hemsidor, från Statens Energimyndighet samt artiklar ur affärsdatabasen. Då 
                                                 
172 Grey, P. (2003), Ofgem/MORI, (2001), Lewis, P., (2001) 
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årsredovisningar och hemsidor är gjorda av företagen i ett representativt syfte kunde tänkas 
att de valt att försköna situationen. Denna information användes därför kritiskt i den 
empiriska analysen. Vidare var årsredovisningarna daterade från 2002 och informationen 
kunde därav vara inaktuell. Då nyare fakta inte fanns att tillgå gjordes bedömningen att den 
ändå kunde fylla syftet med att ge en större förståelse. För att undkomma ovanstående 
problem lades tyngdpunkten vid eget insamlat material i form av sammanställning av 
företagens erbjudna kringtjänster, prisjämförelse samt en rapport från Svenskt 
Kvalitetsindex.173 Uppställningen av kringtjänster samt prisjämförelsen syftade till att ge en 
sammanhängande bild över företagens utbud och utifrån det gjordes en mer rättfärdigad 
bedömning. Beskrivning över sammanställningarna följer nedan och sammanställningarna 
finns som bilagor.  
 
Sammanställningen över företagens utbud av kringtjänster finns i bilagorna 4 och 5. De 
omfattade bitjänsterna avtal och fakturering, eftersom de tjänsterna är nödvändiga för att 
kunden ska kunna konsumera tjänsten. Även stödtjänsterna i form av erbjuden service 
sammanställdes där eftersom de har till syfte att höja kundens mervärde. Gränsen mellan bi- 
och stödtjänst var svår att dra eftersom bitjänster även förhöjer kundens mervärde. Utifrån den 
empiriska undersökningen av elhandelstjänsten lades grunden till vilka faktorer som var 
viktiga att ringa in, därefter var utgångspunkten att hämta information från årsredovisningar 
samt hemsidor. Dock var detta inte heltäckande så kontakt togs med respektive företags 
kundtjänst för att fylla i saknad information. Tillförlitligheten i att vända sig till kundtjänst, 
istället för någon person i ledande befattning kan ifrågasättas men, då frågorna rörde 
fakturering och avtal, var ändå tron att svaren var tillförlitliga eftersom det ingår i kundtjänsts 
uppgifter att kunna besvara sådana frågor.  
 
Prissammanställningen över fallföretagens fasta elpriser är hämtad dels från 
konsumentverkets hemsida och dels från fallföretagens och de marknadsledande företagens 
respektive hemsidor. Se bilaga 6. Detta gjordes eftersom alla åtta företag inte var 
representerade i konsumentverkets sammanställning där leverantörerna rankas efter pris. Då 
det är företagen själva som ser till att uppdatera priserna hos konsumentverket kan 
uppgifternas korrekthet ifrågasättas. Vid samtal med konsumentverkets expert på elfrågor, 
Sylwia Lindell framkom det att prissammanställningen på hemsidan historiskt sett, visat sig 
vara rättvisande.174 Dock valdes att komplettera prisuppgifter från fallföretagens och de 
marknadsledande företagens hemsidor över avtal, alla med leveransdatum antingen 1 februari 
eller 1 mars, 2004.  Detta gjordes för att presentera en korrekt bild över företagens prisnivåer. 
Att priserna skiljer sig mellan konsumentverkets uppgifter och de som är från företagens 
hemsidor, beror på att de inte samlades in under samma dag. Det bör utifrån detta förtydligas 
att prisjämförelsen som gjordes utifrån konsumentverkets sammanställning, inte är statistiskt 
säkerställd. Priserna ändras kontinuerligt efter börsens svängningar men sammanställningen 
användes för att ge trovärdighet i företagens uttalade strategier för prissättning. 
 
Svenskt Kvalitetsindex, utkom tidigt i januari 2004 med en rapport om elhandelskunders 
inställning till elleverantörer. Se bilaga 7. Denna undersökning har en stödjande funktion i 
undersökningen eftersom den representerar kundernas uppfattning. Indexet kunde användas 

                                                 
173 Elbranschen 2003 enligt Svenskt Kvalitetsindex, (2004) 
174 Lindell, S., Expert konsumentverket, telefonsamtal 2003-12-03 
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mot fallföretag och marknadsledande företag för att ge mer tillrättavisande bild över 
situationen eftersom den är objektiv. Det kan dock ses som en begränsning för 
undersökningen att fallföretagens kunders åsikter inte undersöktes istället. En sådan 
omfattande undersökning tilläts inte på grund av erhållen tid. Då studien undersöker mindre 
elleverantörers val av konkurrensstrategier, ligger tyngdpunkten dock på vad företagen 
erbjuder i undersökningen och inte på kundernas uppfattning av tjänsteutbudet. Denna 
sistnämnda uppfattning används endast till att bekräfta eller ifrågasätta företagens val med 
syfte att ge förståelse. Därav ansågs att Svenskt Kvalitetsindex rapport var tillräcklig för 
undersökningens syfte. Rapporten gick ut på att samla in, analysera och sprida information 
om kunders förväntningar, upplevd kvalité och värdering av varor och tjänster.175 Index för 
kundnöjdhet räknas fram via en analysmetod vilken bygger på svaren från ett 30-tal olika 
frågor. Utöver detta centrala mått beräknas också värden på företagsimage, prisvärdhet och 
lojalitet. Studien har skett på så vis att via telefonintervjuer har mätningar gjorts till ett 
statistiskt urval personer och företag representerande hela det svenska samhället. Arbetet med 
Svenskt Kvalitetsindex har initierats av ett konsortium bestående av Institutet för 
Kvalitetsutveckling, Statistiska Centralbyrån, Handelshögskolan i Stockholm samt Centrum 
för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, vilka alla är fria från kopplingar till 
elbranschen. Studien är därmed oberoende vilket höjer resultatets tillförlitlighet.  
 
 
3.4 Angreppssätt för undersökningen av fallföretagen  
 
Vi valde att undersöka mindre elleverantörers konkurrensstrategier med utgångspunkt i 
Johnson & Scholes modell, strategiklockan. De mindre elleverantörerna representerades i 
undersökningen av fem fallföretag i Skåne. Att göra en fallstudie över fem företag 
möjliggjorde en undersökning av vart och ett av företagen i deras helhet. Det gav fem 
dimensioner av vilka konkurrensstrategier som användes och ur detta kunde företagen 
jämföras för att bättre fastställa ett resultat. Att tillämpa fallstudier tillät även att kontrollera 
information genom att fallföretagens konkurrensstrategier studerades genom olika 
datainsamlingsmetoder. Vidare tillät fallstudien en presentation av ett resultat där mjuk fakta, 
exempelvis i form av kundrelationer är inkluderat, därav bortsågs från alternativet att 
genomföra en kvantitativ studie. Möjligheten fanns dock att kombinera en kvantitativ studie 
med en kvalitativ studie.176 För att nå studiens syfte ansågs det dock inte nödvändigt att 
kvantifiera undersökningen. Vidare kan tillförlitliga slutsatser nås ur analytisk generalisering 
av resultat vilket styrkte valet av en kvalitativ fallstudie.177  
 
Fallföretagen placeras sist i det empiriska analytiska kapitlet, med motivation att det gav en 
bättre överskådning av situationen trots att tyngdpunkten låg på fallföretagen. Branschen lade 
förutsättningar fallföretagen, de marknadsledande dominerar marknaden och påverkade på så 
sätt de mindre företagens strategival. Utifrån det klargjordes de minde elleverantörernas 
förutsättningar gällande konkurrensstrategier. I den empiriska analysen behandlades vart och 

                                                 
175 Elbranschen 2003 enligt Svensk kvalitetsindex, www.kvalitetsindex.org/ski_2003_elmarknad.html, 2004-01-
02. 
176 Lundhal, U. & Skärvad, P-H., (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, 
3e uppl. 
177 Ibid. 
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ett av företagen för sig men med samma uppställning. En klar struktur som visade likheter och 
skillnader mellan företagen eftersträvades.  
 
Fallföretagen valdes utifrån en lista över alla elleverantörer i Sverige från 
branschorganisationen Svensk Energi. Utgångspunkten var att företagen skulle vara 
geografiskt placerade i Skåne. Därefter togs reda på deras lämplighet för studien med 
utgångspunkt i deras storlek samt att elhandel skulle utgöra del av deras verksamhet. Utav 
dessa valdes fem företag då det ansågs att ett färre antal skulle minska möjligheten till att se 
tendenser på marknaden. Fler företag än fem ansågs olämpligt med tanke på den disponerade 
tiden. Definitionen som användes för mindre elleverantörer grundades efter en sökning bland 
olika definitioner av små företag. I litteratur om småföretagande tenderade definitionen att 
grunda sig på att företagen i stor del verkar på en lokal marknad och bara har en begränsad del 
av hela marknaden. De är oberoende, det vill säga inte helt eller delvis ägda av större 
företag.178 Vidare menades det att ett litet företag karakteriserades bland annat utav att kapital 
och ägande är försett av individer eller mindre grupper, samt att den relativa storleken på 
företaget måste vara litet jämfört med de största aktörerna inom branschen. Måtten kunde vara 
i försäljningsvolym, antal anställda eller andra signifikanta jämförelser. För att avgöra om 
elleverantören var mindre valdes att utgå från antal kunder, försäljningsvolym samt storlek i 
förhållande till marknadsledande företag. Antal anställda ansågs inte vara relevant då 
informationssystem och outsourcing gjorde att antal anställda inte var någon direkt avgörande 
faktor för framgång inom elhandel.  
 
De fem fallföretagen var KraftAktörerna, Lunds Energi Försäljning, Ringsjö Energi 
Försäljning, Skånska Energi Marknad och Öresundskraft Marknad. Att alla fem företag hade 
huvudkontor i Skåne, var en faktor som underlättade utförande av fallstudien. Av de fem var 
det endast KraftAktörerna som bedrev enbart elhandel, de övriga producerade el samt 
tillhandahöll andra verksamhetsområden. Alla fallföretag ingick i en koncern med 
elnätsverksamhet. Det var dock deras elhandelsverksamheter som stod i fokus. Lunds Energi 
hade ett flertal dotterbolag med elhandelsverksamheter men det var det lokala dotterbolaget 
Lunds Energi Försäljning som studerades. Skånska Energi var helt privatägt till skillnad från 
de andra företagen i studien vilket bidrog till en ökad mångfald i undersökningen. 
Öresundskraft och Lunds Energi var större företag än de övriga utvalda, anledningen till att de 
var med i studien var för att undersöka till vilken grad konkurrensstrategierna skiljde sig på 
grund av storlek inom de mindre elleverantörerna. I undersökningen benämndes fallföretagen 
efter respektive koncernnamn, Lunds Energi, Ringsjö Energi, Skånska Energi, Öresundskraft 
och KraftAktörerna. 

3.4.1 Undersökning av mervärde och pris  
Då undersökningen tog avstamp i befintlig teori var författarnas kunskap om elmarknaden 
mycket små vid tidpunkten för val av teori. Det här innebar även att författarnas förförståelse 
för tillämpningen av strategiklockan på elmarknaden var begränsad.  
 
Först genomfördes en empirisk beskrivning av respektive företag och dess erbjudna mervärde 
och erbjudna pris. Företagens tjänsteutbud beskrevs utifrån momenten avtal, fakturering och 

                                                 
178 Bridge. S., O’Neill, K., Cromie, S., (2003), Understanding Enterprise, Entrepreneurship and Small Business, 
Palgrave MacMillan, 2nd ed. 
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kundvård vilket gav empirin en intern struktur. I kundvården inkluderades stödtjänster 
rörande service. Se bilagor 4 och 5. Därefter analyserades respektive fallföretags 
konkurrensstrategi, genom att först analysera erbjudet mervärde via faktorerna service och 
image. Därefter analyserades priset och analysen kunde därefter mynna ut i företagets 
konkurrensstrategi. Gällande hur image kunde skapa mervärde för kunden, fokuserades, som 
nämnts tidigare, på hur respektive företag arbetade med image och hur de ville bli uppfattade. 
Att göra något uttalande om respektive företags produktimage avstods från då 
elhandelstjänsteutbudet behandlats som en enhet motsvarande marknadsföringsimagen.  
 
När alla fallföretag var genomgångna följde en analys deras konkurrensstrategier. Denna 
växte fram utifrån fallföretagens likheter och olikheter i respektive företags tjänsteutbud. 
Förklaringar söktes i det teoretiska kapitlet. Detta resultat jämfördes sedan med syntesen över 
de marknadsledande elleverantörernas tjänsteutbud för att undersöka relationen mellan 
företagens storlek. Slutligen behandlades relationen mellan fallföretagens tjänsteutbud och de 
begränsningar som branschen framhävt. Se figuren som följer. 
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Figur 9; Tillvägagångssätt för den empiriska analysen, Fallföretagen 

 
I följande kapitel, slutsatserna, sammanfattades undersökningen över hur mindre 
elleverantörer skapar mervärde och prisets relation till det samt företagens 
konkurrensstrategier. Diskussionen fördes ett steg längre från det som framgått ur den 
empiriska analysen för att skapa en förståelse för de mindre elleverantörernas 
konkurrensstrategier. Undersökningens bidrag i slutsatserna grundades på möjligheten att 
göra en analytisk generalisering vid en fallstudie.179 Det betyder att resultatet inte kunde 
statistiskt generaliseras till att gälla för en population. Däremot kunde resultatet generaliseras 
genom att jämföra med existerande teori för att utveckla ny teori, det vill säga en analytisk 
generalisering. För att göra en analytisk generalisering byggdes undersökningen upp via 
pattern matching. Det innebär att jämföra ett förväntat mönster med ett mönster ur den 
empiriska undersökningen.180 Den gjorda undersökningen tog avstamp i befintlig teori som 
samlats för att utgöra en guide i det fortsatta arbetet med empirin. Genom att undersökningen 

                                                 
179 Yin, R. K., (2003), Case study research, 3rd ed., Sage Publications 
180 Ibid. 
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baserades på parametrar gick det att utläsa ett mönster ur fallstudien vid jämförelsen utav de 
teoretiska parametrarna och empirin. Avvikelser från den existerande teorin kunde förklaras 
och utvecklas om de undersökta fallföretagen bekräftade samma avvikelse. Med grund i det 
ansågs att undersökningens resultat kunde lyftas till en analytisk generalisering.  
 

3.4.2 Datainsamling 

Primärdata 
Med fallföretagen valdes att göra personliga intervjuer samt att komplettera med rapporter 
eftersom denna möjlighet gavs på grund av att det är en fallstudie. På så vis kunde materialet 
ses mer tillförlitligt i undersökningen av uppskattat mervärde och pris. Intervjuer ansågs vara 
det bästa sättet att nå kunskap om ett företags konkurrensstrategier eftersom vi tilläts att styra 
vilket område vi ville veta mer om. Grundfakta som användes i den empiriska analysen, 
exempelvis olika typer av avtal och faktureringsrutiner, kunde insamlas via sekundärdata eller 
genom samtal med respektive företags kundtjänst. Tankarna bakom tjänsteutbudet, det vill 
säga förklaringar till fallföretagets val, fångades däremot bäst genom intervjuer eftersom 
mjuka värderingar kunde framhävas. Alternativet till intervju som insamlingsmetod var 
observation. Det ansågs vara för tidskrävande att endast använda observationer för att nå de 
förklaringar som eftersöktes. Dock hade intervjuer kunnat användas som komplement till 
observationer av exempelvis kundtjänsts arbete för att nå förklaringar. Även detta alternativ 
valdes bort eftersom fem företag deltog i undersökningen och det skulle vara tidskrävande att 
göra dessa observationer. Detta val innebar en bortprioritering av att kunna uttala sig om 
exempelvis kundtjänst effektivitet men det ansågs trots detta möjligt att bedöma fallföretagens 
konkurrensstrategier genom att undersöka vad som erbjöds och inte hur. 
 
Under förberedelsearbetet togs första kontakten med fallföretag via telefon. Respondenterna 
valdes ut med hjälp av receptionister för att träffa rätt person besittande de kunskaper som 
eftersöktes. I tydligaste mån klargjordes under detta samtal undersökningens syfte för att 
försäkra oss om att respondenterna var medvetna om vikten av intervjun. Efter ett första 
kontaktsamtal skickades e-post ut för att närmare förklara vad vi ville diskutera under 
intervjun. Respondenterna var: 
 
Tommy Karlsson, VD KraftAktörerna och Södra Hallands Kraftförening. Har varit verksam 
inom el- och energibranschen i snart 25 år, samt varit mycket aktiv inom 
branschorganisationen. 
 
Bo Cartberger, försäljningschef Skånska Energi. Anställd sedan 1999. Tidigare verksam inom 
Norsk Hydro. 
 
Peter Ekvall, marknadschef Ringsjö Energi. Anställd sedan 1996. 
 
Åsa Holmander, marknadschef Lunds Energi. Anställd sedan 1996, tidigare verksam inom IT- 
branschen. 
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Anders Matiasson, marknadschef Öresundskraft. Anställd sedan 1995, lämnar under vintern 
2003 sin anställning på Öresundskraft Marknad. 
 
Med anledning av deras positioner ansågs att respondenterna hade goda förutsättningar att 
bidra med kunskap om hur deras respektive företag agerar på den konkurrensutsatta 
marknaden för elhandel. Vidare kontaktades respektive fallföretags kundtjänst för att erhålla 
detaljer angående företagens tjänsteutbud.  
 
De personliga intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjumanual som utgångspunkt, 
men med formen av ett informellt samtal som tillät fördjupningar och följdfrågor. Se bilaga 8. 
Detta sätt valdes för att nyanser i fakta, i form av företagens värderingar och tankar skulle 
framgå bättre eftersom dessa nyanser var viktiga för den empiriska analysen. Vid 
utformningen av manualen utgicks från teorin som plockats fram med tyngdpunkt på 
parametrarna i strategiklockan. Kontinuerligt ifrågasattes de frågor som växte fram genom att 
betänka vilken sorts information som skulle utvinnas samt hur den skulle bidraga till studiens 
syfte, att undersöka konkurrensstrategierna. Att bygga upp en personlig relation prioriterades i 
intervjuerna för att få en djupare förståelse för det fortsatta arbetet samt för att få möjligheten 
till att göra uppföljningar och kompletteringar av materialet. Under intervjutillfället beaktades 
språket noga för att undvika ledande frågor samt att det försöktes vara så neutralt som möjligt 
för att inte påverka situationen. Intervjuerna varade cirka en till en och en halv timme för 
varje fallföretag. Frågorna ställdes utav båda författarna och båda antecknade även ner 
intervjun. Efteråt diskuterades intervjun igenom samt att renskrivning av anteckningar gjordes 
inom det snaraste.  
 
Yin menar att den vanligaste kritiken riktad mot fallstudier är att systematiska procedurer ej 
används och att tvetydiga bevis har inverkan på studien vilket försämrar studiens auktoritet.181 
Som tidigare nämnts och visats har undersökningen strukturerats genomgående efter samma 
uppställning för att motverka ovanstående kritik. Genom att inte spela in gjorda intervjuer 
förelåg dock en risk för att omedvetet passa in informationen i sammanhanget. Dock gjorde 
författarna egna anteckningar samt diskuterade resultatet med varandra för att förebygga en 
sådan situation. Vidare är nackdelen med intervjuer och fallstudier att ett fåtal respondenter 
utgör hela sanningen om verkligheten.182 Valet av respondenter blir därmed avgörande för 
resultatet. Vi var medvetna om att utfallet av intervjuerna färgades av respondenternas 
subjektivitet, att framhäva sitt företag från bästa sidan. Vidare färgades vår tolkning av 
erhållen information genom vår personliga förståelse. Dock hölls en kritisk hållning till 
intervjumaterialet via diskussioner författarna mellan i efterhand. Vidare kompletterades med 
sekundärdata för att ge en mer nyanserad bild. Utfallet av en intervju fanns mindre tillförlitlig 
då det några dagar efter intervjun gick att läsa i dagspress att företaget hade andra 
framtidsplaner än de som delgivits oss. Informationen uppdaterades via en avsiktsförklaring 
angående händelsen från fallföretaget samt personlig kontakt med en av de berörda 
personerna för att få en mer korrekt bild och därefter användes intervjun. I övrigt var vi 
införstådda med risken för att själva påverka studien. Gällande de konstruerade 
intervjumanualerna var vi medvetna om att vår förförståelse gällande ämnet påverkade utfallet 

                                                 
181  Yin, R. K., (2003)  
182 Svenning, C., (1999), Metodboken; samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling,3:e uppl., Lorentz 
förlag 
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av intervjufrågorna. Vidare bidrog utförda intervjuer med ytterligare kunskap eller 
frågeställningar som påverkade nästkommande intervju. De här situationerna var svåra att 
undvika men vi vill belysa vårt medvetande om situationen och att saklighet har eftersträvats. 

Sekundärdata 
Som komplement till intervjuerna användes respektive fallföretags kundtjänst, företagens 
hemsidor samt årsredovisningar. Tyngdpunkten lades även i de här fallen vid det egna 
insamlade materialet i form av sammanställning av företagens erbjudna kringtjänster, 
prisjämförelsen, samt rapporten från Svenskt Kvalitetsindex, på grund av en kritisk hållning 
mot företagens hemsidor och årsredovisningar. Rapporten från Svenskt Kvalitetsindex fyllde 
en viktig funktion i den empiriska analysen över fallföretagen eftersom den motsvarade 
kundernas åsikter om de mindre elleverantörerna och bekräftade eller förkastade 
fallföretagens tjänsteutbud. Genom att använda intervjuerna och de här medlen som 
komplement gavs en bättre sammanhängande bild och även mer djupgående än den bild 
speglande de marknadsledande elleverantörerna. 
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- EMPIRISK ANALYS - 
 

 
 
Det empiriska analyskapitlet inleds med att ge en grundläggande insyn i elmarknadens 
struktur. För att nå förståelse för elleverantörernas verksamhet redogörs för de olika 
aktörerna på elmarknaden samt deras uppgifter. Sedan jämförs de marknadsledande 
elleverantörernas elhandel efter hur de skapar mervärde via service och image samt vilken 
prisnivå företagen håller. Därefter behandlas vart och ett av fallföretagen genom att deras 
tjänst beskrivs, för att sedan analyseras och placeras in i strategiklockan. En syntes över 
fallföretagens konkurrensstrategier görs därefter. Denna jämförs med de marknadsledande 
elleverantörernas empiriska analys med syfte att söka efter skillnader. Slutligen behandlas de 
faktorer ur branschen som visats påverka elhandelstjänsten med syfte att ge förståelse för 
fallföretagens val av konkurrensstrategier. 
  

 
4.1 Aktörerna på elmarknaden 
 
De aktörer som elhandlare interagerar med på marknaden är elproducenter, nätbolag, 
slutkonsumenter samt elbörsen Nord Pool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10: Relationerna mellan de olika aktörerna på elmarknaden.183 

                                                 
183 Svensk elmarknadshandbok 2003, (2003) 
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Elproducenten  
Producerar el och matar in den på elnätet.184  Producenten äger sin anläggning och säljer den 
producerade energin på elbörsen eller direkt till slutkund.  
 

Nätägaren 
Står för den fysiska överföringen av el.185 Nätägaren ansvarar för att elenergin transporteras 
från produktionsanläggningen till slutkonsumenten. Nätägaren måste ha tillstånd av 
Energimyndigheten för att bygga och driva starkströmsledningar. Elen transporteras via 
stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet ägs av Svenska kraftnät, som kopplar samman de 
övriga näten. De större elproducenterna äger större delen av de regionala näten och de lokala 
ägs av de samma samt kommunerna.186 Det är nätägarna som är ansvariga för mätningarna av 
el, det vill säga hur mycket som går åt och vart det går. Avregleringen innebar att de företag 
med både elnätsverksamhet och elhandelsverksamhet var tvungna att skilja verksamheterna åt 
i juridiska enheter. 
 

Elanvändaren 
Elanvändare är allt från industrier till hushåll som tar ut el från elnätet och konsumerar den.187 
En elanvändare har avtal med elleverantör om köp av el och med nätägaren om att utnyttja 
elnät. Via elnätsavgiften betalar elanvändaren för transporten av el, en betald nätavgift ger 
tillgång till alla elleverantörer på marknaden. Tre av fyra elkunder har samma elleverantör 
som nätbolag.188 Cirka hälften av alla hushåll har varit aktiva på elmarknaden, antingen 
genom att byta leverantör eller att förändra avtalsvillkoren med den gamla leverantören.189 
Dock enligt undersökning av Temo presenterad hösten 2003 angående de höga elpriserna, 
visade det sig att av de tillfrågade valde majoriteten att dra ner värme förbrukningen eller att 
byta uppvärmningsform i stället för att aktivera sig som elhandelskund.190 Endast 13 procent 
valde att byta elleverantör.  
 

Nord Pool 
Strax under 30 procent av all elhandel inom Norden sker via elbörsen idag.191 Övrig elhandel 
sker via bilaterala avtal men även där driver Nord Pool verksamhet som kontraktsmotpart för 
att reducera den finansiella risken. Nord Pools verksamhet kan indelas i tre kategorier, 
spotmarknaden, terminsmarknaden och elbasmarknaden.192 Spotmarknaden är en 24 
timmarsmarknad för kortsiktig fysisk leverans av elektrisk kraft. Spotpriset fastställs som ett 
jämviktspris efter utbud och efterfrågan. Vid handel på spotmarknaden uppstår en period 
mellan elhandelsföretagets köp och betalning. Den här så kallade avräkningsperioden har varit 

                                                 
184 Svensk elmarknadshandbok 2003, (2003) 
185 Elmarknaden 2003, (2003) 
186 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4, (2002) 
187 Svensk elmarknadshandbok 2003, (2003) 
188 Elbranschen 2003 enligt Svenskt Kvalitetsindex, (2004) 
189 Andersson ,P., 2003-12-12 
190 Svensk Energis hemsida, http://www.svenskenergi.se/media/underlag/temo_0303.pdf, 2004-01-19 
191 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
192 Nord Pools hemsida, www.nordpool.com, 2003-12-20 
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två till tre veckor men ändrades i januari 2004 till att vara en knapp vecka.193 De 
säkerhetskrav som ställs på aktören motsvarar den volym el aktören handlat under 
avräkningsperioden och de är även ofta ställda i form av likvider.194 Säkerheter kan också 
ställas genom att kommun eller stat ger garantier för betalning. Denna form av säkerhet är 
vanligare på den finansiella marknaden. Nästa kategori är terminsmarknaden som är en ren 
finansiell marknad för prissäkring och riskhantering. Aktörerna kan via kontrakt prissäkra köp 
och försäljning av kraft upp till fyra år framåt i tiden. Slutligen finns också elbasmarknaden 
som är en justeringsmarknad. Det innebär att aktörerna kan handla intill en timme före 
leverans för att anpassa handeln efter uppkomna förändringar. 
 
För att en aktör ska få lov att handla på Nord Pool måste företaget kunna visa att det har en 
stabil och trovärdig ekonomi.195 Aktören får därefter betala en grundavgift. Priset på el är 
oberoende till mängden köpt el. Utöver det måste det köpande företaget ställa säkerheter. De 
säkerheter som ställs i samband med elhandel på Nord Pool kan liknas vid säkerheter som 
lämnas vid husköp. Då betalar köparen en del kontant och resterande del av huset utgör en 
säkerhet för lånet i det fall köparen i framtiden inte kan betala. För att följa elprisets 
utveckling, se bilaga 11. 
 

Elhandlaren 
Elhandel kan definieras som en form av återförsäljning av el till elanvändaren. Elhandlaren 
köper el av en producent, eller på börsen och säljer den vidare till konsumenten.196 
Elhandelsföretag kan även sälja den el de själva producerar. Samlingsnamnet elleverantör 
omfattar de aktörer som säljer el till marknaden, det vill säga både elproducenter och rena 
elhandelsföretag. En elhandlare kan ha flera roller:197  
 

• Elleverantör - Leverera el till slutkonsument.  
• Balansansvarig- Ha ekonomiskt ansvar för att produktion och förbrukning alltid är i 

balans inom företagets åtagande.  Antingen har elhandelsföretaget balansansvar själv 
eller så köps tjänsten in.  

• Trader - vara involverad i den finansiella handeln med el.  
  
De viktigaste momenten i elhandelstjänsten mot kunden är kundvård och bitjänsterna avtal 
och fakturering, det vill säga att de är nödvändiga för att kunden ska kunna konsumera 
tjänsten.198 Kundvården representeras av fristående tjänster som till exempel kundservice, 
uppdaterad hemsida men den är även del av den övriga verksamheten. Exempelvis är 
erbjudandet av olika typer av avtal en del av att vårda relationen. Typer av vanliga avtal på 
marknaden en kund kan välja mellan är;199 fastpris med bindningstid på ett till tre år, elpriset 

                                                 
193  Isaksson, P. (2003), ”Snabbare elbörs gynnar de små”, Affärsvärlden, 2003-08-13 Nord Pools hemsida, 
www.nordpool.com, 2003-12-20 
194 Statens Energimyndighet, (2003) 
195 Statens Energimyndighet, (2003), Små och medelstora aktörers syn på Nord Pool som marknadsplats, ER 
25:2003, Energimyndighetens Förlag 
196 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003) 
197 Svensk elmarknadshandbok, 2003, (2003) 
198 Grey, P., (2003)  
199 Nord Pools hemsida, www.nordpool..se, 2003-12-20 
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förblir det samma under den tecknade perioden och ger kunden full kontroll. Rörligtpris 
speglar det aktuella marknadspriset och räknas ut som ett genomsnittspris plus pålägg. Vidare 
kan rörligt pris erbjudas med ett pristak för att ge kunden mer trygghet. Tillsvidarekontrakt 
där priset justeras upp eller ned i takt med marknadens svängningar, är det avtal den inaktiva 
elkunden tilldelas automatiskt. 2003 valde cirka 65 procent av de svenska aktiva 
elhandelskunderna fast pris, endast 2,8 procent valde ett rörligt pris på sitt avtal.200  
 
Fakturering och prognosställning utgör en viktig osynlig del av elhandelstjänsten.201  För att 
erbjuda ett bra pris till kunden på den konkurrensutsatta marknaden måste elhandlarna lära sig 
att hantera osäkerheten på börsen genom finansiella modeller.202 Att ställa prognoser 
förutsägande efterfrågan, prisnivån samt börsfluktuationernas omfattning och inträffande är 
viktigt för att erbjuda en konkurrenstålig tjänst till ett attraktivt pris. Antingen köper 
elhandlaren in denna kunskap via mäklare, eller så samarbetar de med andra aktörer om de 
inte själva besitter kunskapen. Bakom fakturan som kunden erhåller, döljs ett 
kommunikationsnät aktörerna emellan. Elhandelsföretaget samlar information och 
avrapporteringar från nätbolag samt balansansvariga. Den tillhandahållna informationen 
måste kontrolleras och avstämmas, där på räknas sedan kundens elkostnad och slutligen 
framställs fakturan. Beroende på om avräkningen är schablonavräknad eller timavräknad 
innebär det olika processer för elhandlaren. En del elleverantörer erbjuder sina kunder 
samlingsfakturering. Det innebär att kunder som har mer än ett förbrukningsställe, till 
exempel de som har både bostad och sommarstuga, endast får en faktura för el. Många 
elleverantörer kan också tillhandahålla samfakturering med nätbolag för att underlätta för 
elkunderna. Det är också vanligt att elleverantörer tillhandahåller stödtjänster både relaterade 
elhandeln och inom andra verksamhetsområden.203 Enligt Svenskt Kvalitetsindex 
undersökning av svenska elhandelskunder 2003, är det endast en mindre andel av elkunderna 
som utnyttjar de övriga tjänsterna som erbjuds. Det är också endast några enstaka procent av 
kunderna som har för avsikt att under det kommande halvåret 2004 använda dem. I 
undersökningen fick elleverantörerna lågt betyg av kunderna, i jämförelse med företag i andra 
branscher som studerats i Svenskt Kvalitetsindex. Ingen elleverantör ansågs ens leva upp till 
lågt ställda förväntningar. Andelen missnöjda kunder visade sig vara mindre för de mindre 
och medelstora elleverantörerna än för de tre marknadsledande. Se bilaga 7. 
 
 
4.2 Marknadsledande elleverantörer 
 
I detta avsnitt görs en empirisk analys av de tre marknadsledande elleverantörerna. Det 
innebär att efter företagen presenterats, beskrivs det erbjudna mervärdet som därefter 
analyseras. Erbjudet pris beskrivs därefter, även det analyseras i anknytning till empirin. 
 
Vattenfall är den största elleverantören i Sverige med en försäljning av 54,5 TWh el på 1 200 
000 kunder.204 Marknaden är koncentrerad till Sverige, Finland, Tyskland och Polen och 
                                                 
200 SCB: Priser på elemergi och nättjänst 2003, www.scb.se/Statistik/EN/EN0301/2003M00/EN17SM0301.pdf, 
2003-12-20 
201 Grey, P., (2003) 
202 Svensk elmarknadshanbok 2003, (2003) 
203 Elbranschen 2003 enligt Svenskt Kvalitetsindex, (2004) 
204 Vattenfall Årsredovisning 2002  
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målet är att bli ett av Europas ledande energiföretag. Andra verksamhetsområden utöver 
producering och försäljning av el är mobil-, fasttelefoni, bredband, entreprenad, konsultering 
och portföljförvaltning. Sydkraft är en av de andra två marknadsledande elleverantörerna.  
Under år 2002 sålde företaget 33,3 TWh el på 850 000 kunder.205 Företaget riktar sig mot 
Sverige och Polen med målet att förstärka ställningen i dessa områden. Utöver produktion och 
försäljning av el, säljer Sydkraft naturgas, gasol, värme, kyla och vatten. Andra 
verksamhetsområden är kommunikationslösningar och tjänster inom avlopp, energi- och 
materialåtervinning. Fortum är den tredje stora elleverantören och har en uttalad 
lågprisstrategi.206 Under 2002 såldes 30 TWh el på 1 300 000 kunder.207  Företaget riktar sig 
främst mot Norden med en strävan efter att förstärka sin marknadsposition i norra Europa, 
med fokus på Norden och Östersjöregionen. Verksamheten täcker, utöver elproducering och 
försäljning, försäljning av värme, ånga, drivmedel, eldningsolja, portföljförvaltning, 
energirelaterad teknologi samt telefoniverksamhet. 
 

4.2.1 Erbjudet mervärde 
Faktorer som påverkar elhandelstjänsten är att kärntjänsten, försäljning av el är av homogen 
natur, vilket gör den svår att variera samt att alla tänkbara kunder redan konsumerar tjänsten. 
Marknaden kan då anses mogen enligt Porter.208 Grönroos förespråkar att i sådana fall kan 
företag skilja sig åt genom att erbjuda andra tjänster runt omkring kärntjänsten209 och 
Normann menar vidare att det är service som är av vikt då det är svårt att attrahera nya 
kunder.210 Hur de marknadsledande elleverantörerna förhåller sig till ovanstående författares 
teorier redogörs för nedan. I utbudet av avtal och fakturering, vilket Grey211 ser som viktiga 
moment i elhandel, erbjuds ett standardutbud i avtal inkluderande fast pris, rörligt pris och 
tillsvidare pris. Se bilagor 4 och 5. Företagen erbjuder ytterligare en avtalsvariant till 
privatkunder som skiljer respektive företag från de andra. Vattenfall erbjuder bytesrätt och 
något som heter bekvämt elpris vilket är att kunden erbjuds ett genomsnittspris. Fortum 
erbjuder bindningstid på 6 månader samt kombirabatt för fler förbrukningsställen och 
Sydkraft erbjuder ett flexipris som löper kvartalsvis. Gällande företagskunder kan det sägas 
att erbjudna avtal bygger på att när kunden förbrukar en viss mängd el, deltar denne mer 
aktivt i utformningen av avtal gällande bindningstidpunkter och risknivåer. Vid låga 
förbrukningsnivåer gäller avtal om fast- eller rörligt pris som för privatkunder. Skillnaden 
mellan företagen grundas främst i vad företagen väljer att kalla avtalen. De marknadsledande 
elleverantörernas utbud av avtal kan därför ses som likartat med små skillnader. Vad gäller 
betalning av fakturor erbjuds kunderna att välja mellan tre betalningstillfällen varav Vattenfall 
även erbjuder ett fjärde tillfälle mot en avgift vid en mindre förbrukning. I övrigt skiljer sig de 
tre stora elleverantörerna inte åt i betalningssätt förutom att Sydkraft endast erbjuder 
samlingsfaktura till företag. Som synes försöker de marknadsledande elleverantörerna att 
variera bitjänsten men skillnaderna är små.  
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Service i elhandelstjänsten kan relateras till kundvården vilket Grey212 också ser som en viktig 
del av tjänsten. I bilaga 5 visas att elleverantörerna erbjuder kunden mer än endast 
konsumtion av el. På detta plan är företagens erbjudande fortfarande likartade, exempelvis 
erbjuder alla förbrukningssammanställningar över Internet men ingen erbjuder kundtidning. 
Det finns dock nyanser i utbudet, exempelvis erbjuder Fortum inte elrådgivning och begränsar 
elbesiktning till endast företag. Vidare erbjuds kundtjänst endast under kontorstid. De här 
begränsningarna skulle kunna knytas till att Fortum erbjuder ett lågt pris och därmed ett något 
smalare utbud. Sydkraft erbjuder däremot kunderna både elrådgivning och elbesiktning gratis 
samt kundtjänst dygnet runt. Vattenfall erbjuder också elbesiktning och elanalys men via 
telefon och inte gratis samt att kundtjänsten är begränsad, dock erbjuds rabatt till 
storkonsumenter. Utöver det här erbjuds även en övrig verksamhet relaterad till el. Fortum 
erbjuder konsulttjänster och delägarskap i vindkraft, Sydkraft erbjuder manuella instrument 
för att styra elförbrukningen och Vattenfall erbjuder också konsulttjänster samt entreprenad. 
 
Image är viktig för företag i och med att den kan avgöra kundernas beteende.213 Ett företags 
marknadsföringsimage omfattar kvaliteten på tjänsteerbjudandet i förhållande till 
konkurrenterna och tjänsteutbudet.214 Den marknadsföringsimage som de tre ledande vill 
förmedla kan länkas till tjänsteutbudet. De vill uppfattas som kundens främsta val genom en 
god service, vilket framgår av respektive företags hemsida. Vidare har det framgått att 
tjänsteutbudet är utökat med elrelaterade bitjänster för att öka kundvärdet. Exempel på det är 
att kundtjänst är gratis, att kunden har tillgång till konsulttjänster och 
förbrukningssammanställning. Det tyder på en viss marknadsföringsimage i linje med 
serviceutbudet. För att förmedla detta budskap borde respektive företags varumärke vara 
viktigt eftersom varumärket sänder ut signaler till kunderna om företaget. Sydkraft eftersöker 
att vara det starkaste varumärket i Sverige215 och Fortum har nyligen lagt om 
varumärkesstrategin till en mer enhetlig profil på grund av företagsförvärv.216 Genom att 
vidare bearbeta företagsimagen via sponsring av idrott på nationell nivå, vilket de 
marknadsledande elleverantörerna gör,217 syns varumärket genom kommunikationskanaler 
som TV och på välkända personer. Denna spridning av varumärket kan ses som ett försök att 
skapa en barriär mot andra företag på marknaden vilket Brews & Phelps218 också ser som 
varumärkets syfte. Samtidigt är syftet med företagsimagen att visa goodwill mot samhället, 
vilket idrott på elitnivå kanske inte motsvarar eftersom det inte gagnar merparten av 
kunderna. Dock fästs stor betydelse vid miljöarbete av de tre marknadsledande 
elleverantörerna219 genom ISO- certifiering och handlingsplaner vilket är ett tecken på 
samhällsengagemang som gynnar kunderna.  
 
Enligt rapporten från Svenskt Kvalitetsindex, bilaga 7, visade det sig att kundernas 
förväntningar på de tre elleverantörerna var högre än den uppfattade imagen och 
kundnöjdheten låg under båda dessa faktorer. Följden blev att servicekvalitet och 
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produktkvalitet då understeg förväntningarna, men översteg den uppfattade imagen något. Ur 
detta kan tydas att den marknadsföringsimage de marknadsledande vill kommunicera inte ger 
något starkt mervärde till kunderna eftersom deras förväntningar inte motsvarades, dock 
motsvarades imagenivån. Det kan betyda att företagen trots allt kommunicerar en rättvisande 
marknadsföringsimage. Det i kombination med att företagsimagen inte gynnar kunderna 
direkt kan ifrågasätta de marknadsledande elleverantörernas förmåga att skapa ett starkt 
mervärde via image.   
 

4.2.2 Priserbjudande 
Angående de tre stora elleverantörernas prissättning kan konstateras efter att ha studerat 
bilaga 6, att Vattenfall är den dyraste elleverantören på marknaden och att Sydkraft befinner 
sig nära Vattenfall. Dock säljer Fortum till ett pris under medel i prisjämförelsen. Därför kan 
sägas att både Vattenfall och Sydkrafts priser motsvarar deras position på marknaden. De är 
ledande med önskan att vara serviceinriktade,220 vilket kan rättfärdiga ett högre pris än övriga 
elleverantörer. I diagrammet från Svenskt Kvalitetsindex i bilaga 7 visas dock att kunderna 
anser de marknadsledande elleverantörernas prisvärdhet ligga under deras förväntan och 
under upplevd produkt- och servicekvalitet. Därav kan antagas att högt pris som en effekt av 
ett något mer serviceinriktat tjänsteutbud inte uppskattas av kunderna. Det kan tänkas bero på 
att tjänsten är svår att variera på grund av dess natur samt på företagens utförande av service 
och tillgänglighet som möjligtvis försämras ju större företaget är. Företagens kunskap i 
finansiell handel och portföljanalys borde dock underlätta att exploatera efterfrågan och 
handla el till ett bra pris. Därmed borde företagen kunna erbjuda kunden vad denne eftersöker 
och bli mer prisvärda. Dock vänder sig de tre stora mot en massmarknad kan göra det svårare 
att uppfatta kundens efterfrågan. På grund av kundernas passivitet på marknaden kan det även 
tänkas att företagen inte ser någon anledning till att sänka priserna. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ur de marknadsledande elleverantörernas tjänsteutbud kan 
uttydas att de väljer att skilja sig från varandra genom bi- och stödtjänster till kärntjänsten, 
dock är det ingen stor skillnad mellan de erbjudna tjänsterna. Tyngdpunkten i skillnaden 
ligger på service, vilket kan exemplifieras med utbudet av elrelaterade kringtjänster som 
underlättar kundens elkonsumtion, exempelvis konsulttjänster. Normann menar också att det 
är viktigt på en marknad där det är svårt att attrahera nya kunder.221 Stödtjänsterna kan 
användas för att låsa in kunden i en relation och på så vis hålla konkurrenterna borta, men 
enligt Svenskt Kvalitetsindex är kunderna inte speciellt nöjda med de tre stora. Kvaliteten på 
servicen i bi- och stödtjänsterna som Normann222 menar kan vara avgörande i kundens val av 
leverantör, verkar därför inte vara avgörande i detta fall. Index för kundernas lojalitet visar att 
kunderna är lojala Vattenfall och Sydkraft trots att de inte anser elleverantörerna vara 
prisvärda. Lee & Feick223  menar att kunder kan vara lojala på grund av att byteskostnaderna 
är för höga och vidare menar Anderson & Sullivan224 att dessa kunder är mindre känsliga för 
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en sämre kvalité. Detta skulle kunna stämma överens med de tre stora eftersom kunderna 
fortfarande till stor del är inaktiva på marknaden.  
 
 
4.3 Mindre elleverantörers konkurrensstrategier 
 
I följande avsnitt avhandlas fallföretagen i tur och ordning. Först beskrivs företaget, dess 
erbjudna mervärde och dess priserbjudande. Det följs av en analys över företagets valda 
konkurrensstrategi.  
 

4.3.1 KraftAktörerna AB 
El köper man inte av vem som helst…225 
 
KraftAktörerna är ett renodlat elhandelsföretag som bildades vid avregleringen då de fem 
ägarföretagen, Bjärekraft, Ljungby Energi AB, Nordvästra Skåne Södra Halland Energi AB, 
Södra Hallands Kraftförening och Ängelholms Energi AB, som tillhandahåller elnät ville 
rationalisera sina respektive verksamheter.226 De ansåg också att det var ett sätt att skapa en 
bättre konkurrenssituation på och att de dessutom kunde spara resurser genom ett gemensamt 
företag för inköp och försäljning av el. KraftAktörerna sålde år 2002 1,4 TWh el till 60 000 
kunder, varav nästan alla kunderna fanns inom de fem ägarnas nätområden.227 Företagskunder 
väljs dock ut ur området Södra Sverige. Under våren 2004 kommer en omläggning ske av 
varumärke och även service, detta grundas i att KraftAktörerna vill profilera sig tydligare på 
marknaden.228 Kundundersökningar visade att kunderna inte uppfattade företaget som ett 
självständigt sådant från ägarna. Dock påpekar Karlsson att trots omläggningen mot större 
självständighet är det viktigt att ha en koppling till nätägarna så länge kunderna uppfattar el 
och nät som en enda tjänst för att dra nytta av synergieffekter. Andra framtidsplaner bygger 
på att få tillgång till fler nätverksmarknader och på så sätt utöka sin verksamhet i framtiden. 
Att erbjuda tjänster som inte är relaterade till el så som telefoni är också framtidsplaner.  
 
4.3.1.1 KraftAktörernas erbjudna mervärde 
KraftAktörernas kunder kan endast välja mellan att bli fakturerade varje månad eller 
varannan, vilket kan ses i bilaga 4. Angående betalningssätt erbjuder KraftAktörerna autogiro, 
E-giro och EDI. Kunder med fler än ett förbrukningsställe kan däremot inte få en 
samlingsfaktura vilket alla de andra företagen kan erbjuda om inte till privatkunderna så i alla 
fall till företagskunderna. KraftAktörerna köper i dag faktureringsfunktioner av ägarföretagen 
för att kunna erbjuda kunderna kontakt med ett enda företag och en enda faktura för både el 
och elnät.229 Dock kommer, under våren 2004, faktureringsrutinerna att förändras genom att 
parterna tillsammans investerat i en gemensam databas som ersätter de sex olika som är i bruk 
idag. KraftAktörerna kommer därmed att sköta all fakturering, även åt nätägarna. De 
förväntade effekterna är en bättre och effektivare hantering av fakturering. Vad gäller avtal 
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erbjuds privatkunder ett standardutbud av fast-, rörligt- och tillsvidarepris. Företagskunderna 
kan välja på ytterligare ett avtal där kunden tar större del av beslut om bindningstid och risker.  
 
Tommy Karlsson, VD för KraftAktörerna anser att elförsäljning är svårt att arbeta med på 
grund av dess natur och de små vinstmarginalerna, därför menar han att det är viktigt för 
företaget att arbeta med tjänster förhöjande värdet runtom kärntjänsten, för att urskiljas ur 
mängden.230 I bilaga 5 ses KraftAktörernas utbud av stödtjänster, ur denna framgår att 
kunderna endast kan få förbrukningssammanställning per telefon och inte på Internet, inte 
heller erbjuds kunderna elrådgivning. Det senare är enligt Karlsson något som KraftAktörerna 
kommer att införa.231 Att kunderna inte erbjuds miljövänliga tillägg på el som de andra 
företagen i undersökningen erbjuder i någon form, beror på att alla kunder redan i dag betalar 
för produktion av miljövänlig el genom elcertifikat och att KraftAktörerna därför anser att det 
inte behövs ytterligare tillägg. Det som KraftAktörerna däremot är ensamma om att erbjuda är 
en personlig kontaktman till alla företagskunder. Vidare ger även KraftAktörerna ut två 
kundtidningar, en till privatkunder och en till företagskunder, dock är företaget inte ensamt 
om att erbjuda kunderna en tidning. Tidigare försök i att öka servicen och mervärdet till 
kunderna var via lojalitetsaktiviteter i form av olika rabatter inom och utom verksamheten.232 
Det gav inte de effekter som förväntades eftersom de riktade sig till ett för brett spektra av 
målgrupper inom kundsegmentet menar Karlsson. Istället ersattes det med att lägga vikt på 
utveckling av kundrelationen genom tillgänglighet. Målet idag är att kunderna lätt ska få tag 
på den person de söker, även VD. Karlsson menar att kunderna ska känna att de har kontakt 
med personer istället för en anonym organisation. Det här gör företaget genom att erbjuda alla 
företag en personlig kontaktman och även genom att kundtjänst finns på ägarföretagens fem 
hemorter för att komma nära kunderna. Kundtjänstfunktionen köper KraftAktörerna av 
ägarföretagen och kan därmed erbjuda kunderna kontakt med ett enda företag. För att veta om 
kunderna är nöjda och vad de efterfrågar görs varje år marknadsundersökningar i form av 
djupintervjuer. Utöver att vara personliga och tillgängliga söker KraftAktörerna efter att 
verksamheten ska genomsyras av flexibilitet, snabbhet och trygghet. Investering i nya 
databaser för att underlätta kundtjänst och fakturering är ett led i denna omarbetning med 
önskade effekter att uppfattas som flexibla och trygga med snabba svar. Sponsring av lokal 
idrott kvarstår som kommunikationskanal. 
 
4.3.1.2 KraftAktörernas priserbjudanden 
KraftAktörernas priserbjudanden är under genomsnittligt pris i branschen, vilket kan ses i 
bilaga 6. KraftAktörernas mål är inte att vara den billigaste elleverantören då Karlsson anser 
att det kräver en effektivitet och storlek som medför stordriftsfördelar. Företaget är långt ifrån 
att uppnå det här i dag. Dock är priset en viktig faktor och Karlsson önskar att KraftAktörerna 
hade kunnat tillämpa en marknadsdriven prissättning.233 Idag tillämpas en kostnadsdriven 
prissättning eftersom de flyktiga elpriserna på börsen sätter begränsningar och att 
marginalerna är mycket små i elhandel. Företaget handlar el med hjälp av partners på Nord 
Pool. Att företaget själv inte besitter full kunskap i finansiell handel ser Karlsson inte som en 
nackdel så länge företaget har kontroll över vad som sker.   
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4.3.1.3 Analys av KraftAktörernas konkurrensstrategi, Fokuserad differentiering 
Om KraftAktörernas tjänsteutbud kan sammanfattningsvis sägas att det är smalt.  
Medvetenhet tycks finnas om vikten av värdehöjande tjänster runt om kärntjänsten men 
KraftAktörernas utbud i förhållande till det kan ses som begränsat i jämförelse med 
fallföretagen. Företaget kan ändå anses ge ett högt mervärde till de kunder som värdesätter 
service via tillgänglighet och personlig kontakt.  Karlsson är medveten om att servicen är 
viktig på denna marknad och säger sig därför försöka att skapa en kundrelation ur denna, 
vilket även Normann234  och Grönroos235  menar är möjligt. Därför kan tänkas att 
KraftAktörerna försöker att använda tillgängligheten och den personliga kontakten till att 
skapa inlåsning av kunderna med en kundrelation som mål. Den interaktion som uppstår 
mellan kund och företag är personlig och därmed svår att imitera. Dock kan möjligheten att 
skapa en personlig relation ifrågasättas eftersom att tjänsten oftast betalas genom en faktura. 
Speciellt gällande privatkunder om de ej erbjuds en personlig kontaktman. Att företaget 
vänder sig mot ett begränsat geografiskt område kan kanske ses som en fördel för att skapa en 
relation. Bättre service till kunderna borde kunna ges eftersom att företaget befinner sig i 
området med efterfrågad kunskap. Detta begränsade område kan även betyda att det inte 
föreligger samma risk för att nya segment ska skapas ur det befintliga som Reitzes et al. 236 
varnar för. Att fokusera på ett smalare geografiskt segment kan även tyckas kräva lyhördhet 
av företaget för att behålla kunderna. Därav borde KraftAktörernas geografiska närhet till 
kunderna kunna ses som en fördel bidragande till flexibilitet för företaget.  
 
Vad gäller KraftAktörernas image kommer förändringar att hända under våren 2004.237 På 
grund av det här är det svårt att uttala sig om företagets marknadsföringsimage. Dock tyder 
denna omarbetning på att KraftAktörerna besitter en medvetenhet om hur viktig imagen är, 
vilket Kotler & Barich238  också hänvisar till samt att kundundersökningarna ger resultat. 
Kommunikationskanaler som företaget kommer att använda sig av är hemsidan på Internet, 
företagsimage genom sponsring av lokal idrott samt kundtidningen.  
 
Att KraftAktörernas pris är något under genomsnittet kan bero på att kringtjänsterna är 
begränsade samt på en bra relation till partnern som upphandlar el på Nordpool. Vidare tyder 
prisnivån på att företaget inte ignorerar konkurrenternas prissättning, trots en kostnadsbaserad 
prissättning, eftersom de mindre elleverantörerna visats befinna sig runt samma prisnivå. 
Samtidigt borde det vara kostsamt för företaget att ha ett flertal lokala kundtjänster, även om 
de tillhandhålls utav nätföretagen. Kunderna kan då tänkas värdesätta detta i och med att 
KraftAktörerna valt att vara tillgänglig i alla orter där företaget är verksamt. 
 
Utifrån ovanstående finns det anledning att påstå att det finns likheter mellan KraftAktörernas 
strategi och Johnson & Scholes239 fokuserade differentieringsstrategi. Trots att antalet 
kringtjänster är något färre än de övriga fallföretagens kan mervärdet väntas vara högre i och 
med att företaget strävar efter tillgänglighet och personlig kontakt till ett litet specifikt 
kundsegment.  Nackdelarna med denna strategi är att en differentiering kan imiteras, dock 
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säger KraftAktörerna att de söker efter en personlig relation. Om företaget lyckas med detta 
borde interaktion mellan parterna vara svår att imitera för företagets konkurrenter. Framgång 
med denna strategi bygger på uppdatering av kundernas efterfrågan vilket KraftAktörerna 
kontinuerligt gör, vilket kan exemplifieras med företagets omläggning av profil och service. 
Även genom den personliga kontakten får företaget information om kundernas preferenser för 
att kunna utveckla verksamheten till att göra kunderna nöjda och därmed öka deras 
byteskostnader. Att denna strategi skulle rättfärdiga ett högre pris tycks däremot inte stämma 
då KraftAktörernas priser ligger under genomsnittet.  
 

4.3.2 Lunds Energi AB 
-Ett elhandelsföretag nära dig240 
 
Lunds Energi grundades i början av 1900- talet och är samägt av Lunds och Lomma 
kommun.241 På 125 000 kunder, i huvudsakligen Lund och Lomma med omnejd, säljer Lunds 
Energi 2,5 TWh el genom försäljningsbolaget Lunds Energi Försäljning. Verksamheten 
inkluderar även försäljning och produktion inom fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla. Utöver 
detta ingår elnät, IT-kommunikation, entreprenad och portföljförvaltning. I koncernen finns 
ytterligare fyra, geografiskt spridda, dotterbolag med syfte att sälja el inom deras respektive 
geografiska närområde. Tidigare strävade Lunds Energi efter att vara ett nationellt 
elhandelsföretag med det dåvarande dotterföretaget Elhandelsbolaget i Norden med mål att ha 
500 000 kunder berättar Åsa Holmander, marknadschef Lunds Energi.242 En sådan strategi 
medförde höga marknadsföringskostnader och företaget ansåg att målet inte skulle uppnås. 
Dock är Lunds Energi fortfarande intresserat av att växa men inom dess lokala region och 
främst genom förvärv.  
 
4.3.2.1 Lunds Energis erbjudna mervärde 
Avtalen som erbjuds till privatkunder är standardmässiga men det erbjuds fem olika 
bindningstider vilket Lunds Energi är ensamma om att erbjuda. För företagskunder är 
kundens storlek avgörande för vilka avtalstyper som gäller. De större företagskunderna 
erbjuds personlig kontaktman och de befintliga avtalen kan kombineras på olika sätt för att 
anpassas till kundens behov. Gällande fakturering erbjuder Lunds Energi kunderna nästan allt 
utan förbehåll, dock ej fakturering varannan månad. Stödtjänsterna som ringar in den tredje 
viktiga aspekten i elhandelstjänsten, kundvård, grundar sig i Lunds Energis serviceutbud. 
Gällande den här punkten skiljer sig Lunds Energi från de övriga fallföretagen genom att 
erbjuda kundrabatt. Se bilaga 5. I övrigt erbjuds både elrådgivning och elbesiktning, vilket 
bara tre fallföretag gör, dock erbjuds inte kunden en förbrukningssammanställning på 
Internet. Vad gäller kundtjänst, avlastar dotterbolagens kundtjänster varandra vid tillfälliga 
toppar av kunder som ringer till något av kontoren, vilket kan ses som en fördel gentemot de 
övriga fallföretagen.243 Holmander menar att det är kunderna som styr företagets agerande.244 
Till exempel är det på kundernas begäran som nätverksavgiften samfaktureras med 
elförbrukningen, eller att kunden själv får välja när och hur denne ska betala fakturan. För att 
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kunna erbjuda kunderna detta inflytande görs kontinuerliga kundundersökningar och även var 
vecka följs konkurrenternas verksamhet upp för att Lunds Energi ska vara uppdaterade med 
utvecklingen. Det är dock genom de elrelaterade kringtjänsterna som Lunds Energi skiljer 
företaget från de övriga fallföretagen, se bilaga 5. Främst hyr de ut portabla elmätare till 
kunder för att kunden ska kunna kontrollera hur mycket el dess TV, frys etcetera förbrukar. 
Vidare erbjuder företaget portföljanalys, vilket Öresundskraft och Lunds Energi är ensamma 
att erbjuda av fallföretagen.  
 
Företaget vill bli uppfattat som ett lokalt företag med en stark närvaro och det ska vara 
tillgängligt med professionell service.245 För att vara förankrad lokalt arbetar företaget med 
sponsring av lokala handbollslag och lokala kulturaktiviteter, till exempelvis kallbadhuset i 
Bjärred. Miljövänligheten är något som Lunds Energi också arbetar aktivt med genom att vara 
ISO 14001 certifierade och att tillämpa en miljöpolicy.246 Varumärket anser Holmander också 
vara viktigt för Lunds Energi. Reklam görs periodvis med syfte att stärka företagets namn och 
även öka den interna känslan. 
 
4.3.2.2 Lunds Energis priserbjudanden 
Vad gäller Lunds Energis prissättning på elförsäljning eftersträvar företaget att hålla ett 
”rimligt pris” enligt Holmander.247 Hon menar att företaget ej försöker att vara billigast för att 
det lockar illojala kunder som inte ger någon långsiktlig lönsamhet. Vidare menar Holmander 
att de elleverantörer som använder sig av en lågprisstrategi inte är konkurrenter till Lunds 
Energi eftersom de inte eftersöker samma kundsegment. Enligt prisjämförelsen i bilaga 6 kan 
sägas att Lunds Energi befinner sig runt ett medelpris i branschen och även i förhållande till 
fallföretagen. Lunds Energi väljer att framhäva närheten till kunden och deras kundservice i 
bilden de vill ge av sig själva enligt Holmander. Dock tillämpar Lunds Energi inte 
marknadsdrivet pris, utan företaget använder ett kostnadsdrivet pris med matchning mot 
konkurrenternas prisnivåer där utrymme finns för att köra kampanjpriser om så behövs.248 
Målet är att var enskild affär ska vara lönsam.  
 
4.3.2.3 Analys av Lunds Energis konkurrensstrategi, Fokuserad differentiering 
Ur Lunds Energis tjänsteutbud kan läsas att företaget försöker skapa mervärde genom att 
lägga tyngdpunkten på ett något större utbud i avtal och att vara flexibelt med 
faktureringssätt. Företagets kunskap i portföljanalys kan hjälpa det att exploatera kundernas 
efterfrågan och pristoppar på marknaden, vilket kan skymtas i förmågan att erbjuda kunderna 
ett något större avtalsutbud. Denna service via företagets bitjänster kompletteras med service 
via stödtjänsterna som dock inte är utmärkande i förhållande till de övriga fallföretagen. 
Därför kan det ifrågasättas om stödtjänsterna bidrar till att skapa inlåsning av kunden via en 
god kundrelation, vilket McUne249 anser som viktigast då tjänster eller produkter är utbytbara 
mot varandra. Dock erbjuder Lunds Energi fler affärsområden och andra elrelaterade tjänster 
som kan skapa inlåsning, vilket Grönroos250  även menar.  
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Lunds Energi vill uppfattas som ett lokalt företag med en professionell service. I och med att 
företaget riktar sig mot en avgränsad marknad kan det vara lättare för det att nå en starkare 
närvaro i den lokala omnejden om företaget har en stark marknadsföringsimage. Ur Lunds 
Energis tjänsteutbud kunde utläsas att företaget inte skiljde sig mycket från de övriga 
fallföretagen, men att avgöra huruvida tjänsten är professionell är svårt att göra. Eftersom att 
Lunds Energi är ett av två fallföretag som erbjuder portföljförvaltning och dessutom erbjuder 
ett något mer varierat utbud av avtal till ett lokalt segment, vilket bygger på förmågan att 
hantera den finansiella marknaden, kan servicen som dessa tjänster erbjuder ses som 
professionellt baserad. Därav borde kunna sägas att företagets marknadsföringsimage som 
kommuniceras överensstämmer med signalerna som sänds ut. Företagsimagen Lunds Energi 
arbetar med representeras av sponsring av lokala handbollslag och lokala kulturaktiviteter 
samt genom miljövänlighet via miljöpolicy och ISO certifiering. Denna sponsring gynnar 
kunderna direkt eller indirekt genom att den hjälper lokala föreningar som kunderna kan ha 
glädje av och därav kan anses skapa mervärde. Enligt Holmander arbetar Lunds Energi också 
med sitt varumärke för att dels stärka den interna gemenskapen inom företaget men även för 
att styrka dess närvaro,251 vilket Kapferer252 även ser som ett sätt att skapa barriär mot övriga 
konkurrenter. Genom att samtidigt erbjuda kunden ett pris nära de övriga fallföretagens kan 
även Lunds Energi skapa byteskostnader baserade på det genomsnittliga marknadspriset i 
kombination med professionellt kunnande som förmedlas via företagets image. Att företaget 
tillämpar kostnadsdriven prissättning verkar därför inte leda till omedvetenhet om 
konkurrenternas prissättning. 
 
Utifrån att Lunds Energi riktar sig mot ett specifikt segment samtidigt som det försöker att 
skilja sig från fallföretagen genom att utnyttja sin kompetens inom finansiell handel kan sägas 
att företaget tillämpar en fokuserad differentieringsstrategi. Mervärde kan företaget skapa 
genom ett erbjuda en något större bredd i avtal samt genom elrelaterade tjänster. 
Tjänsteutbudet kan även sägas spegla den signalerade imagen. Framgången med denna 
strategi beror på kundernas benägenhet att betala för varan samt konkurrenternas förmåga att 
imitera tjänsten.253 Då Lunds Energi försöker att hålla priser runt genomsnittet på marknader, 
kan enbart det erbjudna priset inte nämnas som någon framgångsfaktor för företaget. 
Konkurrenternas förmåga att imitera tjänsten är också en risk och då marknaden är relativt 
transparant och med informationskanaler som Internet föreligger denna risk ännu mer. Dock 
utnyttjar Lunds Energi, som tidigare nämnts, den finansiella kompetensen som få 
elleverantörer besitter själva. Enligt Bo Cartberger finns det 17 elleverantörer med en egen 
finansiell handel på marknaden idag.254 Därav kan denna kompetens uppfattas som en styrka 
för företaget och tillsammans med ett rimligt priserbjudande kan det vara en framgångsfaktor. 
Det motsäger dock modellen som menar att fokuserad differentiering kräver ett högre pris. Att 
följa kundpreferenserna är också nödvändigt för framgången med denna strategi, vilket Lunds 
Energi säger sig göra kontinuerligt. Dock strävar företaget efter att bli ledande regionalt vilket 
kan göra det svårare att observera nyanser i kundpreferenserna och risk borde då även finnas 
för att det finns andra målgrupper inom detta större segment än i det mindre lokala, som det 
vänder sig till idag. Dock besitter Lunds Energi redan förmågan att erbjuda ett lägre pris, 
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vilket Johnson & Scholes ser som en svårighet för företag att nå vid en övergång till 
differentieringsstrategin.  
 

4.3.3 Ringsjö Energi AB 
Ringsjö Energi AB skall med framtidsinriktning, nytänkande och kretsloppstänkande tillhanda 
hålla energi och service av god kvalité till för kunderna bästa pris.255 
 
Ringsjö Energi AB ägs av Eslövs kommun och Hörby kommun.256 Företaget säljer el genom 
bolaget Ringsjö Energi Försäljnings. Under år 2002 såldes på 40 000 kunder 0,55 TWh el. 
Dock har läget förändrats drastiskt och idag har Ringsjö Energi endast 23 000 kunder, antalet 
kunder var innan avregleringen cirka 19 000.257 Den kraftiga minskningen beror på att efter 
avregleringen valde företaget att satsa på små kunder med ett konkurrenskraftigt pris för att 
inte göra som de stora elhandlarna.258 Företaget vände sig då till kunder utanför sitt nätområde 
och hade dessutom tur med att göra bra upphandlingar vilka gav förmånliga priser berättar 
Peter Ekvall, marknadschef på Ringsjö Energi.259 Företaget handlade på Nord Pool utan 
prissäkring, för att kunna hålla de lägre priserna vilket resulterade i ett hårt finansiellt bakslag 
med ansträngd likviditet som följd när priserna på Nord Pool kraftigt steg. Detta resulterade i 
att våren år 2003 fick Eslövs och Hörbys kommuner bevilja borgen för lån på 80 miljoner 
kronor för att företaget skulle kunna betala elleveranserna.260 Flertalet av de nya kunderna 
värdesatte det låga priset och lämnade därför Ringsjö Energi när priserna inte längre var lika 
låga.261 Med denna strategi prioriterades de stora företagskunderna bort. Fortfarande idag 
anser Ekvall det inte som en större förlust eftersom de företagen pressar elpriserna så mycket 
att det är svårt att ha en lönsam relation. Under vintern år 2003 beslutade Ringsjö och Lunds 
Energi om att samarbeta för att återföra företaget till en lönsam nivå.262 Detta ska ske med 
hjälp av ny affärsplan där Lunds Energi handlar el åt Ringsjö på Nord Pool. Utöver elhandel, 
distribution och produktion av el erbjuds verksamhetsområdena bredband, produktion och 
distribution av fjärrvärme och entreprenadtjänster. Företaget riktar sig idag till kunder i Skåne 
och då främst i de mellersta delarna av Skåne och vill uppfattas som en lokal och trygg 
leverantör med ett prisvärt erbjudande grundat på kvalitet enligt Ekvall.  
 
4.3.3.1 Ringsjö Energis erbjudna mervärde 
Ringsjö Energis utbud av avtal till privatkunder är fast-, rörligt- och ett tillsvidarepris, vilket 
kan ses i bilaga 4. För företagskunder med en förbrukning över 100 000 kWh/år utarbetas 
avtal i samråd med personlig försäljare. Om kunden så önskar kan avtal om el från vindkraft 
också tecknas. Gällande fakturering betalas räkningen varannan eller var tredje månad 
beroende på uppskattad konsumerad mängd el. Vill kunden betala sin faktura en gång i 
månaden kostar det 300 kronor extra. I övrigt erbjuds kunderna samlingsfaktura, en samlad 
debitering över alla utnyttjade tjänster samt autogiro och e-giro. Dock tillhandahålls inte EDI 
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vilket är ett viktigt betalningssätt för många företagskunder.  Vad gäller service gör Ringsjö 
Energi inget nämnvärt för att utmärka sig från de övriga elleverantörerna enligt Ekvall.263 I 
bilaga 5 kan även ses att företaget inte erbjuder förbrukningssammanställning via Internet, 
elbesiktning eller elanalys. Trots detta menar Ekvall att det är väldigt viktigt att kunderna 
tillförs något annat än bara möjligheten att få tillgång till el.264 För att vårda kundkontakten 
erbjuds kunderna därför en flexibel kundtjänst, kundtidning samt en informativ hemsida. 
Företaget är medvetet om att det kan vara svårt att nå fram till kundtjänsten, som befinner sig 
både i Eslöv och i Hörby och erbjuder därför andra alternativ än att bara ringa.265 En extern 
kundservice avlastar vid de tillfällen den interna kundtjänsten inte räcker till och det går även 
bra att ta kontakt via e-post eller fax. Hemsidan ser Ringsjö Energi som ett 
marknadsföringsverktyg och den riktar sig till potentiella kunder som såväl existerande 
kunder.266 Ekvall menar att det bästa sättet att värva kunder på, är via hemsidan, då Ringsjö 
Energi själva minskar administrationskostnader med utskick av avtal och dessutom sparar in 
på portokostnaderna eftersom all information och även avtal finns där.267 Utöver dessa 
bitjänster erbjuds inga andra elrelaterade tjänster. För att få reda på hur väl kundservicen 
fungerar och hur pass nöjda kunderna är, låter Ringsjö Energi utföra kundundersökningar 
kontinuerligt. Vidare säger sig företaget bygga sina värderingar på långsiktighet, 
tillgänglighet och ärlighet.268 Dessutom ska det sunda förnuftet styra och inte möjligheten till 
snabba klipp. Utöver det här sponsrar Ringsjö Energi lokala idrottsföreningar och undervisar 
barn i skolan om elsäkerhet.269 Miljö är viktig del av Ringsjö Energi, både för produkter och 
för personal. En miljöpolicy har tagits fram och specifikt för försäljningen är att öka andelen 
såld miljömärkt el. 
 
4.3.3.2 Ringsjö Energis priserbjudanden 
Vad gäller elpriset anser Ekvall, med anledning av de tråkiga erfarenheterna med att erbjuda 
låga elpriser, att det inte är önskvärt att vara billigast men självklart inte heller dyrast.270 
Enligt prisjämförelsen i bilaga 6 ligger Ringsjö Energis priser något över genomsnittet och är 
därmed dyrast utav fallföretagen och även bland de 10 dyraste elleverantörerna på 
konkurrensverkets lista. Prissättningen grundas på en blandning av kostnadsbaserat pris samt 
marknadsdrivet enligt Ekvall.271 Båda sidor beaktas för att sätta ett enligt Ekvall 
konkurrenskraftigt pris och varje vecka jämförs konkurrenters elpriser.  
 
4.3.3.3 Analys av Ringsjö Energis konkurrensstrategi, Ökat pris och stabilt mervärde 
Ur detta tjänsteutbud kan läsas att Ringsjö Energis bitjänster samt stödtjänster inte skiljer sig i 
förhållande till övriga fallföretag. Det är snarare så att företaget erbjuder ett något smalare 
tjänsteutbud som kan inverka negativt på kundens mervärde eftersom att priset är högt enligt 
bilaga 6. Utifrån Normanns272 resonemang om att service och kringtjänster blir allt viktigare i 

                                                 
263 Ringsjö Energis hemsida, www.ringsjo-energi.se, 2003-12-26 
264 Ekvall, P., 2003-12-04 
265 Ringsjö Energis hemsida, www.ringsjo-energi.se, 2003-12-26 
266 Ekvall, P., 2003-12-04 
267 Ibid. 
268 Ibid. 
269 Ekvall, P., 2004-01-09 
270 Ekvall, P., 2003-12-04 
271 Ekvall, P., 2004-01-09 
272 Normann, R., (1992) 



 59

de branscher där det är svårt att nå ut till nya kunder och Grönroos273 resonemang om att 
kundrelationer växer fram som en effekt av detta, kan tänkas att Ringsjö Energi kan ha 
svårigheter att bygga upp hållbara konkurrensfördelar med denna strategi. Det kan leda till att 
företaget saknar förmågan att låsa in kunder via de här tjänsterna och att skapa 
byteskostnader. I och med den kraftiga minskningen av kundantalet kan också sägas att 
Ringsjö Energi har erfarenhet av det Reitzes et al. 274 menar med att det finns skillnader i 
byteskostnader i de olika segmenten. Kvar idag av kundstocken finns de kunder som antingen 
är lojala till företaget eller de som anser att byteskostnaderna är för höga och därav inte är lika 
känsliga för kvalitén i erbjudet utbud. I vilket fall som kan det här knytas till Ringsjö Energis 
nätverksamhet. Den kan fungera som en inlåsningsfaktor av kunderna inom nätområdet 
eftersom företaget erbjuder en kontaktyta för två tjänster och det kan skapa mervärde för 
kunder.  
 
Bilden Ringsjö Energi vill ge av sig självt är att det strävar efter att uppfattas som en lokal, 
trygg och prisvärd leverantör med hög service till kunderna.275 Värdeord som långsiktlighet, 
tillgänglighet och sunt förnuft leder. Efter Ringsjö Energis turbulenta period är det inte svårt 
att förstå varför företaget vill ge denna bild av sin verksamhet. Dock kan det ifrågasättas hur 
pass väl hög service och prisvärdhet återspeglas i företagets tjänsteutbud med tanke på det 
erbjudna priset och tjänsteutbudet. Därför borde kunna påstås att marknadsföringsimagen 
Ringsjö Energi vill signalera till kunderna inte helt är överensstämmande med erbjudandet. 
Dock kan sägas att företagsimagen motsvarar eftersträvan att vara lokal samt trygg eftersom 
att Ringsjö Energi sponsrar lokala idrottsföreningar och undervisar barn i skolan om 
elsäkerhet.276 Vidare söker Ringsjö Energi att integrerar miljön i hela verksamheten, både för 
produkter och för personal, vilket också gynnar samhället. För övrigt är företaget idag 
sparsamt med marknadsföring vilket kan gå ut över Ringsjö Energis varumärke, men eftersom 
företagets varumärke är närvarande vid de lokala sportevenemangen är detta också ett sätt att 
stärka varumärket för den lokala befolkningen.  
 
Erbjudet pris tycks inte spegla Ringsjö Energis tjänsteutbud i och med att det i jämförelsen 
ligger på den övre delen av dyra elhandelsföretag samtidigt som tjänsterna är begränsade. 
Företaget sade sig anamma en blandning av marknadsdrivet pris och kostnadsbaserat pris. Det 
betyder att kundernas efterfrågan bör beaktas mer. Det kan undras om företaget verkligen gör 
det med grund i de högre priserna i kombination med tjänsteutbudet. Att Lunds Energi och 
Ringsjö Energi kommer att gå ihop och att Lunds Energi redan idag tagit över Ringsjö 
Energis handel på Nord Pool, se bilaga 10, bör gynna Ringsjö Energi eftersom det saknar 
egen kunskap i finansiell handel. Denna hjälp kan tänkas sänka priserna för Ringsjö Energi 
samt hjälpa företaget att erbjuda kunderna ett större mervärde via service.  
 
Ringsjö Energi placeras i strategin ”ökat pris men stabilt mervärde” eftersom det försökt föra 
en lågprisstrategi med en temporär framgång och därför istället för en strategi där samma 
tjänster erbjuds som tidigare men till ett högre pris. I takt med detta har marknadsandelarna 
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minskat, vilket även Johnson & Scholes277 såg som resultat av denna strategi. Enligt 
strategiklockan erbjuder företag med denna strategi ett medelhögt mervärde till sina kunder. 
Det tycks stämma i detta fall i och med att Ringsjö Energi inte erbjuder någon rådgivning 
eller besiktning vilket kan tänkas sänka mervärdet för kunder. Å andra sidan kan företagets 
tillgänglighet på kvällar och helger komplettera detta bortfall, men i jämförelse med 
fallföretagen är Ringsjö Energis erbjudande smalare i unikhet. Vidare kan företagets förmåga 
att skapa mervärde via imagen ifrågasättas. Dock kan sägas att företaget visar omtanke för 
den lokala bygden. I dag har kundsegmentet smalnats av och företaget vänder sig med denna 
nya strategi endast till mindre kunder i Skåne, främst inom nätområdet. Det kan tyda på att 
företaget satsar på en fokuserad differentiering. Samarbetet med Lunds Energi kan tänkas ge  
Ringsjö Energi bättre förutsättningar vid den finansiella handeln och därmed ge positiva 
effekter på prisbild och tjänsteutbud. 
  

4.3.4 Skånska Energi AB 
Kärleken till vår skånska hembygd är en ledstjärna i allt vi gör och vi är genuint intresserade 
av att bevara och aktivt bidra till utvecklingen av hembygdsmiljön.278 
 
Skånska Energis historia går tillbaks till början av 1900-talet, idag är företaget privatägt och 
sedan år 2000 kan vem som handla aktier i Skånska Energi.279 Företaget har verksamheter 
främst inom försäljning och distribution av el men också inom produktion och IT-
kommunikation. Genom dotterbolaget Skånska Energi Marknad säljs el till kunder i första 
hand inom företagets nätområde, det vill säga Södra Sandby med omnejd.280 I vissa fall 
vänder sig företaget till kunder som är placerade utanför det geografiska området men då 
enbart till större kunder som villaägare och företag med en förbrukning på minst 20 MWh per 
år. År 2002 såldes 0.35 TWh el till 16 200 kunder.281 Idag har antalet kunder ökat till 17 
000.282 Företaget har en önskan om att växa och anser det inte omöjligt eftersom många 
kommunala elleverantörer säljs ut. 
 
4.3.4.1 Skånska Energis erbjudna mervärde 
De avtalsformer Skånska Energi erbjuder är fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år samt 
rörligt pris och tillsvidarepris. För företagskunder som förbrukar minst 300 MWh per år 
erbjuds bättre priser i samråd med en personlig försäljare. Gällande bitjänsten fakturering kan  
Skånska Energis kunder välja mellan att betala månadsvis eller varannan månad vilket ses i 
bilaga 5. Betalningsformen är begränsad, varken autogiro, e-giro eller EDI erbjuds, dock 
erbjuds samlingsfaktura. Vad gäller stödtjänsterna har Skånska Energi ett relativt brett utbud. 
Att både rådgivning och elbesiktning är gratis för alla kunder är Skånska Energi ensamma om 
att erbjuda. Företaget är också ensamt om att erbjuda sina kunder, inom nätområdet, 
fjärravläsning av elmätare. Det gör att kunderna slipper läsa av elmätaren och rapportera 
värdet till elleverantören för att bli debiterad för exakt förbrukad mängd el.283 Detta sker 
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istället automatiskt. På Internet finns en sammanställning där kunderna också kan följa 
förbrukningen av el ända ner på entimmes intervall. På så vis kan kunderna själva testa hur de 
kan minska sin förbrukning. Denna tjänst erbjuds dock alla elförbrukare inom nätområdet och 
därmed inte enbart Skånska Energis kunder. Intressant att nämna är också att det endast är tre 
andra elleverantörer i Sverige som gjort denna investering enligt försäljningschef Bo 
Cartberger.284 Resultatet av denna investering är att belastningen på kundtjänst minskat och 
att kundtjänst istället kan ge en mer personlig service och kvalificerad rådgivning.285 Att ha en 
nära kundrelation som ger en ökad kännedom om kundens behov är minst lika viktigt som att 
erbjuda ett lågt pris menar Cartberger. Genom att ge ut en egen kundtidning hoppas Skånska 
Energi förstärka kundrelationen ytterligare. Några övriga elrelaterade tjänster erbjuder inte 
Skånska Energi men det finns planer för tjänster inom andra verksamhetsområden.286 För att 
ge mervärde till kunderna håller sig Skånska Energi väl framme i den tekniska 
utvecklingen.287 Arbete pågår med att utveckla teknik för bredband via elnätet till kunder 
inom nätområdet. Målet är att erbjuda tjänsten inom en femårsperiod. Denna teknik kan även i 
framtiden medföra möjligheter att erbjuda andra tjänster så som till exempel IP-telefoni. Att 
erbjuda värmepumpar ligger dock närmare i tiden. Cartberger menar att ju fler ben ett företag 
har att stå på desto bättre är det.288 För att vara uppdaterade med vad företagets konkurrenter 
gör säger sig Skånska Energi använda konkurrensbevakning och är inte främmande för att 
agera för att möta konkurrenternas drag. Samtidigt görs marknadsundersökningar för att få 
kunskap om kundernas preferenser. Företaget vill även uppfattas som en lokal elleverantör, 
där den lokala närheten underlättar relationsbyggandet för en god service menar Cartberger.289 

Företaget försöker bry sig om kunderna, genom att vara ett välskött och effektivt företag med 
god kontakt med kunderna anser Cartberger att detta är möjligt. Miljön och hembygden 
sponsras genom idrottsföreningar, hembygdsföreningen och hjälporganisationer. Vad gäller 
miljön är företaget ISO 14001- certifierade och arbetar efter en miljöpolicy, utöver det är 
koncernen i färd med att investera i vattenkraftverk för att ytterligare stärka sin image som en 
miljövänlig elleverantör. 
 
4.3.4.2 Skånska Energis priserbjudanden  
Företaget är inte representerat i konsumentverkets prisjämförelse. Det går dock att utläsa av 
de priser presenterade på fallföretagens hemsidor att Skånska Energi håller ett lågt pris, men 
befinner sig nära det genomsnittliga marknadspriset. Se bilaga 6. Cartberger menar att 
företaget kan hålla låga priser genom att kostnaderna är låga till följd av en effektiv 
organisation.290 Kontroll över verksamheten är viktig, exempelvis kan kunder ej teckna avtal 
via hemsidan för att företaget vill ha kontroll över hur många kunder det tar in. Genom denna 
kontroll tar företaget inte sig an fler kunder än de kan ge en bra service och har handlat el till, 
det måste finnas en balans i företaget menar Cartberger.291 Genom att handla el via andra 
aktörer slipper Skånska Energi också att ha anställd personal för att sköta inköp och 
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prissäkring. Prissättningen är i största möjliga mån marknadsdriven vilket gör att företaget 
inte kan ta ut för höga eller för låga priser menar Cartberger. 
 
4.3.4.3 Analys av Skånska Energis konkurrensstrategi, Fokuserad differentiering 
Skånska Energis tjänsteutbud kan karakteriseras av dess smalhet men också av företagets vilja 
att utnyttja den teknologiska utvecklingen. Genom att lägga tyngdpunkten på service genom 
stödtjänster relaterade till nätverksamheten, det vill säga fjärravläsning, har företaget 
förbättrat kundtjänsten. Företagets strävan efter att erbjuda kunderna ny teknologi kan också i 
framtiden höja det totala värdet av tjänsteutbudet om företaget kan utveckla bredband via 
elnätet. Dock är dessa tjänster starkt lierade till nätverksamheten och inte i första hand till 
elhandeln. Deras funktion i elhandeln kan ses som att främst ge ett mervärde till kunden och 
låsa in elhandelskunderna och på så sätt bearbeta befintliga kunder inom nätområdet. Att 
bevara befintliga kunder menar Normann har ekonomiska fördelar eftersom företaget 
undviker kostnaden för att leta upp och bearbeta nya kunder.292 Vidare har Skånska Energi en 
önskan om att växa genom företagsförvärv. En ökad marknadsandel kan ge upphov till att 
lojaliteten hos elhandelskunderna kan minska om det leder till att kundernas specifika behov 
inte längre kan tillgodoses med samma kvalité. Eftersom att tjänsteutbudet är lierat till 
fördelar grundade på företagets elnät kan det då tänkas svårt att erbjuda nya kunder utanför 
Skånska Energis nätområde samma kvalité på tjänsten. Det är därför viktigt att en avvägning 
görs mellan lönsamhet och försäljningsvolym, för att företaget inte ska gå miste om de 
fördelar som närheten till kunden inom nätområdet medför. Redan idag vänder sig företaget 
till ett större geografiskt segment gällande kunder med en stor förbrukning. Detta är möjligt 
då Skånska Energi själv väljer kunder och därmed ökar förutsättningen för att en god relation 
ska uppstå. 
 
Skånska Energi vill uppfattas som en lokal elleverantör inriktad på relationer för att ge en god 
service. I och med att företaget länkar ihop nätverksamheten med elhandeln för kunderna och 
söker att skapa en god relation med hjälp av ny teknologi som underlättar kundens 
förbrukning av tjänsten, kan det sägas att marknadsföringsimagen är genomtänkt för att skapa 
mervärde. Företagsimagen kan sägas verka för mervärde genom kommunikationskanalen 
sponsring, främst av lokala evenemang som ungdomsidrott, hembygdsföreningen och 
hjälporganisationer. Företagets omtanke för miljön kan också stärka företagsimagen eftersom 
det indirekt gynnar kundernas tillvaro.  
 
Att Skånska Energi vänder sig till ett mindre marknadssegment istället för en massmarknad 
kan göra det lättare att känna av kundernas priskänslighet genom en nära kontakt med dem. 
På så vis borde förutsättningarna förbättras för att tillämpa en marknadsdriven prissättning, 
vilket Skånska Energi säger sig göra. Genom att erbjuda ett pris strax under branschens 
medelpris kan erbjudet mervärde via ny teknologi som förbättrar servicen skapa barriärer mot 
konkurrenter och samtidigt ligga till grund för bättre kundrelationer, vilket Grönroos293 också 
menar är möjligt.  
 
Utav de konkurrensstrategier som ingår i Johnson & Scholes strategiklocka anses fokuserad 
differentiering stämma bäst överens med Skånska Energis konkurrensstrategi för elhandel. 
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Det grundas i att företaget riktar sig till ett litet kundsegment och att företaget framför allt 
differentierar sitt mervärde i form av ny teknologi inom elnätverksamheten. Det specifika 
segment som företaget riktar sig till är den lokala marknaden, vilket också är ett sätt att 
differentiera sig. Förutsättningar för att skapa mervärde via image finns också genom en 
igenomtänkt marknadsföringsimage och företagsimage. Dock kan företagets 
konkurrensfördelar försvagas genom att konkurrenter imiterar den nya teknologi som 
företaget arbetar med. Därför kan mervärdet genom personlig service i kombination med ett 
lägre pris tyckas spela en viktig roll för att skapa konkurrensfördelar för Skånska Energi 
eftersom en personlig relation är svår att imitera. Dock är det lägre pris som Skånska Energi 
erbjuder tvärtemot vad modellen förespråkar. Vidare säger sig Skånska Energi fästa 
uppmärksamhet på kundernas preferenser genom kontinuerliga kundundersökningar vilket är 
viktigt för att vara konkurrenskraftig. Dessutom borde ytterligare förståelse fås för kundernas 
preferenser i och med att många utav kunderna även är ägare till företaget. Därigenom kan de 
vara med och påverka att verksamheten utvecklas till att tillgodose deras önskemål som 
kunder på bästa sätt, samtidigt som de har ett intresse av att företaget är konkurrenskraftigt 
och lönsamt. 
 

4.3.5 Öresundskraft AB 
Den sunda kraften294 
 
Öresundskraft bildades under mitten av 1800- talet och är idag ägt av Helsingborgs stad.295 
Öresundskrafts försäljningsbolag Öresundskraft Marknad, sålde under 2002 4,6 TWh el till 
200 000 kunder. Idag är kunderna 220 000 till antalet jämfört med 60 000 1996.296 Ökningen 
beror främst på uppköp av elhandelsföretag men också övertag av kundstockar. Exempelvis 
förvärvades Statoils kunder när företaget valde att lämna den svenska elmarknaden, vilket 
innebar 50 000 nya kunder.297 Öresundskraft säljer, producerar och levererar el, de säljer även 
fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, bredbandstjänster och portföljanalys. Den geografiska 
marknaden riktar sig mot både Sverige och Danmark. Utvecklingen av Öresundskraft har 
skett successivt, år 1996 fanns inte de planer och mål som finns idag med att bli Sveriges 
fjärde största energibolag. Idag är det femte eller sjätte störst.298 Dock får expanderingen inte 
ske till vilket pris som helst, jämvikt i verksamheten måste sökas eftersom elhandeln är 
riskutsatt och att endast vara elhandlare är en smal verksamhet anser Anders Mathiasson, 
marknadschef.299 Därför köper Öresundskraft upp även elproduktionsföretag och nätföretag.  
 
4.3.5.1 Öresundskrafts erbjudna mervärde 
De avtal som erbjuds privatkunderna är fast pris eller rörligt pris, istället för 2 års avtal 
erbjuds 1,5 års bindningstid eftersom kunderna efterfrågat kortare bindningstider.300 
Företagskunderna erbjuds även de fast eller rörligt pris och det rörliga priset kan kombineras 
med portföljförvaltning. Vad gäller fakturering kan privatkunder, om de har eluppvärmda hus, 
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välja mellan att betala varannan eller var tredje månad men om de inte har eluppvärmt hus 
erbjuds endast betalning var tredje månad. Företagskunder kan välja mellan att betala 
månadsvis eller var tredje månad. Gällande övriga tjänster knutna till fakturering och 
betalning erbjuds debitering av inlämnat mätarvärde, betalning via autogiro, e-giro och EDI 
dock erbjuds privatkunder ej samlingsfaktura. Vad gäller service ser Öresundskraft 
kundtjänsten som den viktigaste funktionen.301 På grund av företagets storlek och övriga 
verksamhetsområden är det viktigt att kunden upplever en enhetlig kontaktyta med företaget. 
Dock har företaget växt kraftigt de senaste tre åren och inte hunnit med att erbjuda den service 
som kunderna efterfrågar anser Mathiasson. Målet är att erbjuda kunderna en så god service 
att nya kunder känner att de bytt till en stabil och bra leverantör samtidigt som de gamla 
kunderna känner att de inte har någon anledning att vilja byta.302 För att nå upp till detta mål 
erbjuds kundtjänst utöver kontorstid även på kvällar och via gratisnummer, vilket företaget är 
ensamma om att erbjuda bland fallföretagen. I övrigt erbjuds elbesiktning, elanalys och 
kundtidning som även många av de andra fallföretagen erbjuder vilket kan ses i bilaga 5. 
Hemsidan ses som ett viktigt verktyg för att skapa goda kundrelationer.303 Här finner 
kunderna faktura och förbrukningsöversikt, något som av fallföretagen endast erbjuds av 
Öresundskraft och Skånska Energi. För att följa med i kundernas efterfrågan görs 
kundundersökningar kontinuerligt. Med de elrelaterade kringtjänsterna skiljer sig 
Öresundskraft från övriga fallföretag. Det erbjuder försäkringar mot elolyckor utan extra 
kostnad och hantverkshjälp.304 Till kunder i Helsingborgsområdet erbjuds inom el och VVS 
professionell hantverkshjälp, som sedan debiteras på kundens energifaktura. För 
företagskunder anordnar Öresundskraft dessutom utbildning i energimedvetenhet och 
energibesparing.  
 
Det som enligt Mathiasson utmärker Öresundskraft är att företaget ska vara enkelt för 
kunderna att ha att göra med.305 Vidare satsar Öresundskraft på det som företaget kallar för 
”den sunda kraften” då det vill verka för att människor ska leva ett sundare liv.306 Detta 
verkas för genom sponsring av verksamheter inom lokalidrott, kultur och miljö. Idrott på 
elitnivå sponsras också men även med syftet att synas nationellt i TV. Genom denna 
sponsring anser Mathiasson att varumärket stärks ytterligare och även relationen till befintliga 
kunder eftersom de blir påminda om företagets existens. Varumärket är en viktig tillgång för 
Öresundskraft. Företaget väljer att, vid företagsuppköp, helt göra om det uppköpta företaget 
efter Öresundskrafts varumärke men med mål att behålla den lokala känslan. 
 
4.3.5.2 Öresundskrafts priserbjudanden 
Öresundskraft handlar all el via koncernens egen finansiella handelsavdelning. Att koncernen 
har en egen avdelning för finansiell handel ser Mathiasson som en stor fördel då möjligheten 
ges att snabbt agera vid prisförändringar och därigenom undvika onödiga riskmoment.307 
Gällande prissättningen strävar företaget inte efter att erbjuda låga priser, det betonar istället 
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att kunden ska kunna känna sig trygg i ett långt perspektiv.308 I prisjämförelsen i bilaga 6 
ligger dock priserna något under det genomsnittliga priset på marknaden. 
 
4.3.5.3 Analys av Öresundskrafts konkurrensstrategi, Mervärde och differentiering 
Öresundskrafts tjänsteutbud vad gäller fakturering och avtal skiljer sig inte nämnvärt från de 
övriga studerade företagen. Det är istället främst i servicen genom kundtjänst och de övriga 
elrelaterade kringtjänsterna som företaget skiljer sig. Genom att erbjuda kunderna 
hantverkshjälp och försäkringar kan sägas att Öresundskraft söker efter att öka det totala 
värdet för kunden vilket även Grönroos309 menar är möjligt med ett större tjänsteutbud. På så 
sätt kan även inlåsning av kunden ske och kundrelationen kan bearbetas ytterligare för att 
skapa mervärde. Dock menar Reitez et al. att olika segment har olika byteskostnader.310 Då 
Öresundskraft riktar sig mot ett brett kundsegment finns en risk för att det inom detta stora 
segment finns mindre segment som inte aktiverat sig än, vilket gör det viktigt för företaget att 
undersöka kundpreferenserna för att erbjuda det kunden eftersöker.  
 
Det som enligt Mathiasson utmärker Öresundskraft är att företaget ska vara enkelt för 
kunderna att ha att göra med.311 I marknadsföringsimagen visas denna enkelhet genom 
mervärde som kundtjänsts tillgänglighet, att den är gratis samt att företaget erbjuder 
försäkringar och hantverkshjälp. Vad gäller företagsimagen satsar Öresundskraft på sponsring 
av verksamheter inom lokalidrott, kultur och miljö. Genom sponsring av idrott på elitnivå 
stärks varumärket. Med ett starkt enat varumärke finns möjligheten att växa organiskt ju mer 
känt namnet blir, vilket Brews & Phelps312 anser.  
 
Att försöka tilltala så många kunder som möjligt inom det breda kundsegmentet görs kanske 
lättast med ett lågt pris, vilket kan vara en anledning till att Öresundskraft har ett pris nära 
marknadens medelpris. Att sedan företaget väljer att framhäva att det har en god service 
istället kan grundas i att priset ofta leder till illojalitet, vilket Lewis menar. Därför kan tänkas 
att företaget vill att kunderna ska uppskatta det för något annat. Med ett lågt pris, en god 
service och en image motsvarande tjänsteutbudet, kan företaget skapa bättre inlåsningseffekt 
än med bara en god service. Den stora kundvolymen minskar också servicekostnaden per 
kund vilket bidrar till möjligheten att hålla elpriset lågt. Vidare borde Öresundskrafts 
verksamhet för portföljförvaltning åt andra aktörer bidraga till att öka inlärningseffekter vilket 
därmed borde gynna den egna handeln och även ge upphov till andra skalfördelar med en 
ökad lönsamhet som följd. 
 
Öresundskraft kan sägas ha valt att följa en differentieringsstrategi. Det grundas på att 
företaget söker en bred geografisk marknad, tjänsteerbjudandet särskiljs samtidigt som priset 
är lägre. Det vill säga att priset inte skiljer sig nämnvärt ifrån de övriga studerade 
fallföretagen men det följer modellens krav på lägre pris än jämfört med fokuserad 
differentiering. Högre mervärde kan företaget skapa genom att erbjuda elrelaterade 
kringtjänster samt genom att sammanlänka imagen med tjänsteutbudet. För övrigt är målet för 
Öresundskraft att nå högre marknadsandelar, vilket är utmärkande för företag med denna 
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strategi.313 Framgång med differentieringsstrategin kräver en klar bild över vem kunden är 
och dess efterfrågan. Öresundskraft kan sägas besitta denna överblick genom kontinuerliga 
kundundersökningar för att inte ta kundernas efterfrågan förgivet. Denna klara överblick kan 
även sägas vara en förutsättning för att lyckas med expanderingsstrategier via företagsuppköp 
och köp av kundstockar som Öresundkraft Marknad utövar. Det måste finnas en 
överensstämmande paritet med Öresundskraft samt uppköpsobjektet, risken är annars att 
kunderna byter elleverantör efter uppköpet och syftet med affären går förlorat.  
 
Att utöva en differentieringsstrategi medför vissa risker.314 Att sätta priset för högt är en av 
dem och Öresundskraft förebygger den med en god kundkännedom samt kunskap om 
finansiell handel. Vad gäller övriga risker som hot från etablering av utländska aktörer och en 
ökad differentieringstakt, kan Öresundskraft sägas vara medvetet om risken eftersom 
elmarknaden är globaliserad och även Öresundskraft söker sig utomlands. Vad gäller 
differentieringstakten på marknaden är den naturligt låg på grund av tjänstens utseende. 
Däremot är imitering ett hot som Öresundskraft kan motverka genom att skapa hållbara 
konkurrensfördelar med differentieringsstrategin via strävan efter en stärkt kundrelation. De 
unika kringtjänsterna kan imiteras av konkurrenter, men resultatet som uppstår i 
interaktionen, kund och anställd, det vill säga kundrelationen, förblir unik och svår att imitera. 
Företagets önskade image, att vara det personliga alternativet med viss lokal anknytning kan 
därför ses som viktig.  
 
 
4.4 Elhandel, en svårdifferentierad tjänst 
 
I det här avsnittet görs en syntes av fallföretagens erbjudande och konkurrensstrategier. 
Erbjudet mervärde samt erbjudet pris analyseras för att bygga förståelsen för vald 
konkurrensstrategi. 
 

4.4.1 Erbjudet mervärde 
Att skapa mervärde med elhandelstjänsten har visats svårt på grund av tjänstens opåtagliga 
och homogena natur. Det är även svårt att urskilja de kringliggande tjänsterna från 
kärntjänsten vilka förhöjer dess värde. Exempelvis erbjuds kunderna olika sorters avtal och 
faktureringssätt som inte bara är ett stöd för att konsumera tjänsten utan även har en 
värdehöjande funktion genom att kunden är fri att välja det som passar kunden bäst. Vid en 
närmare granskning av fallföretagens utbud av kringtjänster vad gäller avtal och fakturering, 
har det framkommit att de inte verkar skilja sig nämnvärt åt. Det existerar ett standardutbud i 
avtal som överensstämmer med Nord Pools beskrivning över fasta priser, rörliga priser samt 
tillsvidare priser. Däremot har det observerats att utbudet av kringtjänster som är 
servicerelaterade varierar mer bland fallföretagen och att det är även via de här tjänsterna som 
mervärde lättast skapas. Det är inte underligt med tanke på att det verkar finnas ett begränsat 
antal sätt att variera främst fakturering på. Det är också förståeligt eftersom kunderna har 
möjlighet att själva välja elleverantör och att en god service kan leda till en minskad 
benägenhet att byta leverantör bland kunderna.  
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Att vårda de befintliga kunderna är en ekonomisk fördel för företag eftersom det är en dyr 
process att värva nya kunder.315 Att skapa en relation är också viktigt när en vara eller tjänst 
är svårdifferentierad.316 Resonemanget återspeglas i fallföretagens agerande, med undantag 
från Öresundskraft, genom att företagen i första hand vänder sig till respektive lokala 
marknader vilket även motsvarar det tillhörande elnätområdet och ofta framhäver att de vill 
skapa en relation till kunden. För att nå ut till kunder utanför det lokala området borde krävas 
mer resurser i form av marknadsföring eftersom att respektive företag inte är känt för 
potentiella kunder via dess elnät. Fallföretagen trycker på att deras lokala närhet ger en ökad 
tillgänglighet vilket kan betyda ett ökat mervärde för kunderna i form av en anpassad service. 
Samtidigt kan sägas att företagen därmed måste vara lyhörda för att motsvara kundens 
förväntningar för att inte konkurrensfördelarna med relationen ska försvinna. Det som borde 
vara positivt för kunder med att ha en lokal elleverantör är möjligheten att få tillgång till 
elrådgivning, elbesiktning och möjligheten att träffa kundtjänst personligen, vilket många av 
fallföretagen erbjuder. Dock har det även framgått att den lokala närheten för med sig att 
fallföretagen knyter in koncernens elnät i elhandelstjänsten genom att de främst vänder sig till 
denna marknad och även genom att erbjuda en gemensam faktura för de två tjänsterna. 
Anledningen till detta agerande kan tänkas vara den befintliga kundstocken inom nätområdet 
som elleverantören automatiskt tilldelats efter avregleringen. Så länge kunderna är inaktiva 
kan elleverantörerna ta ut ett dyrare tillsvidarepris av dem. Dock måste företaget ändå erbjuda 
bra utbud som gör att kunderna väljer att behålla det som elleverantör när de aktiverar sig. 
Undersökningar har visat att antalet aktiva kunder har ökat kontinuerligt. Ett kundbortfall 
kanske därför påverkar mindre elleverantörer mer än de marknadsledande. Utöver elnät som 
verksamhetsområde erbjuder de flesta fallföretagen andra verksamhetsområden så som 
exempelvis fjärrvärme och IT-kommunikation. Att tillhandahålla flera tjänster från en 
leverantör är något som skulle kunna öka det totala värdet, vilket Grönroos menar317 eftersom 
det av transaktionskostnadsskäl är fördelaktigt när kunderna endast behöver ha kontakt med 
ett företag. De tjänster som inte är direkt relaterade till el som till exempel telefoni, har dock 
enligt Svenskt Kvalitetsindex visat sig utnyttjas endast i liten omfattning utav 
elhandelskunderna318 och borde därför inte utgöra någon viktig faktor för att attrahera kunder.  
 
Hur fallföretagen arbetar med image är viktigt då den kan ha inflytande över kunden vid val 
av elleverantör eftersom kärntjänsten är svårvarierad.319 I undersökningen har observerats att 
fallföretagen vill uppfattas som att de är nära kunderna med en god service och där priset inte 
har någon framstående plats. Vad gäller fallföretagens marknadsföringsimage vilket 
motsvarar tjänstens kvalité i förhållande till konkurrenterna kan sägas att de flesta 
fallföretagen får den att överensstämma med signalerna de vill kommunicera mot marknaden 
om sina tjänsteutbud. Den enskilda produktimagen är det svårt att göra något uttalande om 
eftersom undersökningen har behandlat elhandelstjänstutbudet som en enhet. Företagsimagen 
är likartad för fallföretagen genom att alla söker att sponsra lokal idrott och kultur samt att 
vara miljövänliga. Syftet med företagsimage är att öka företagets goodwill gentemot 
samhället. Dock kan tänkas att det här gynnar fallföretagens verksamhet ändå eftersom att 
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sponsringen framhäver företagens varumärken som det annars arbetas lite med. Genom att 
rikta sponsringen mot kunderna som till störst del befinner sig inom respektive företags 
nätområde kan företagen förankras hos kunderna. De två större fallföretagen arbetar dock mer 
med varumärkesimagen, anledningarna kan vara att med en större kundvolym kan det vara 
svårare att komma nära kunden och att de har mer resurser att lägga på varumärkesbyggande 
för att generera en stabil framtida försäljning som Kapferer320 menar. Vad gäller kundernas 
uppfattning om mindre elleverantörers image visar dock Svenskt Kvalitetsindex på att mindre 
elleverantörers image är under kundernas förväntan. Kunderna ansåg att produktkvaliteten 
understeg de utsända signalerna via imagen något och servicekvaliteten översteg detta lite. 
Det kan betyda att avregleringen ökade kundernas förväntan på elleverantörerna och att 
elleverantörerna i sin tur inte lyckades leva upp till förväntningarna på grund av ovanan att 
agera på en fri marknad. Vidare visade kundernas lojalitet uppnå nästan samma nivå som 
kundförväntningarna. För fallföretagen kan detta betyda att kunderna är lojala trots att 
produkt och servicekvaliteten inte motsvarade deras förväntan. Anderson & Sullivans 
resonemang om att kunderna är mindre känsliga för kvalité om byteskostnaderna är höga 
stämmer då in på fallföretagen.321  Vad som då utgör byteskostnaderna för kunderna om 
servicen inte motsvarade deras förväntan är svårt att uttala sig om. Det kan vara ovanan att 
bry sig om elförbrukningen samt att det är enkelt med en leverantör av elnät och elhandel trots 
att det idag är lättare än tidigare att byta leverantör. Därför kan det antagas att 
elnätverksamheten utgör fördelar i elhandeln för fallföretagen idag, vilket känns igen från 
tidigare resonemang om kunders inaktivitet.  Vidare tyder kundernas missnöje på att de 
signaler som fallföretagen sänder ut via marknadsföringsimagen endast ger ett svagt mervärde 
i form av service för kunderna eftersom servicekvaliteten understeg förväntningarna. Dock 
stämde servicekvaliteten överens med imagen vilket kan sägas möjligt men utan att för den 
delen skapa högt mervärde. Som visats betyder service via övriga tjänster inte mycket för 
kunderna, därav kan antas att service via kundtjänst eller andra elrelaterade tjänster är viktiga. 
Det kan därför också antagas att missnöjet grundar sig i hur de här tjänsterna förmedlas 
eftersom det rör sig om en service, exempelvis via en otillräcklig kundtjänst.  
 

4.4.2 Erbjudet pris 
Som tidigare nämnts har det observerats att fallföretagen ligger runt medelpriset på 
marknaden men att de väljer att framhäva en god service mot kunderna istället för 
prissättningen. Syftet med det här kan vara att strategier betonandes pris kan leda till illojalitet 
från kunden.322 Det betyder att kunderna lämnar företaget för någon annan elleverantör med 
ett lägre pris. Kotler & Armstrong menar även de att priset kan vara en avgörande faktor vid 
beslutsprocessen hos en kund, speciellt på marknader med homogena tjänster och 
produkter.323 Vidare kan tänkas att fallföretagen genom att erbjuda kunderna mervärde i form 
av service och andra kringtjänster, försöker skapa inlåsning av kunden genom en 
kundrelation. Därav skulle det kunna sägas att fallföretagen försöker anamma det som 
Grönroos menar med att priset endast är en del av kundens totala uppoffringar för att nå 
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fördelen en tjänst medför.324 Dock visades i diagrammet från Svenskt Kvalitetsindex att 
kunderna inte ansåg tjänsteerbjudandet prisvärt. Det kan innebära att det är svårt att skapa 
inlåsning genom god service och kundrelationer för fallföretagen. Som följd kan det antagas 
att så länge kunderna är trögrörliga, priset inte överstiger det genomsnittliga priset på 
marknaden allt för mycket och så länge servicen är tillfredsställande, ser inte kunderna någon 
anledning till att byta leverantör eftersom byteskostnaderna kan antagas grundas i vanan att 
byta elleverantör.  
 
I undersökningen framkom det även att kostnadsbaserat pris var vanligt förekommande hos 
fallföretagen. Ett sådant pris sägs ignorera kundernas efterfrågan samt konkurrenternas 
prissättning.325 Dock befinner sig fallföretagen runt ett genomsnittspris på marknaden samt att 
de utför konkurrensbevakning. Att då ett kostnadsbaserat pris skulle inverka negativt på 
fallföretagens prissättning är tveksamt. Lunds Energi samt Öresundskraft kan tänkas besitta 
fördelar i vad gäller prissättningen eftersom de har finansiell handel inom koncernen. 
Kraftaktörerna å andra sidan, menar att vem som utför den finansiella handeln är mindre 
väsentligt. Det viktigaste är att det egna företaget besitter kontrollen över vad som händer. En 
filosofi som tycks vara delad med de övriga mindre fallföretagen eftersom ingen utav dem 
sköter sin handel helt på egna ben. 
 

4.4.3 Vald konkurrensstrategi 
Den konkurrensstrategi som framförallt används av fallföretagen är fokuserad differentiering 
eftersom att fallföretagen framhäver ett ökat mervärde via service och relationsskapande 
framför pris till den lokala marknaden. Öresundkraft använder differentieringsstrategin då 
företaget med ett differentierat utbud riktar sig till en större marknad på grund av en önskan 
om att bli en av de stora elleverantörerna. Slutligen tillämpar Ringsjö Energi till synes 
ofrivilligt strategin ökat pris och stabilt mervärde men företaget kommer att samarbeta med 
Lunds Energi för att återhämta sig.  
 
Differentiering och fokuserad differentiering kräver ett högt mervärde av företagen som 
praktiserar de här strategierna. I undersökningen har visats hur svårt det är för 
elleverantörerna att differentiera sin tjänst för att skapa ett högre mervärde. Differentieringen 
bygger främst på små skillnader i kringtjänsterna. Fokuserad differentiering kräver också ett 
högre pris enligt modellen. I och med att kunderna borde tillföras ett högre mervärde genom 
denna strategi borde företagen också kunna ta ut högre priser än genomsnittet på marknaden, 
vilket de inte gör. Fyra av fem fallföretag visade sig vara kommunalt ägda vilket kan knytas 
till att priset är lägre. Om kommunen lät ett högt vinstintresse gå före befolkningens intresse 
skulle konflikter kunna uppstå. Dock var ett fallföretag privatägt vilket motsäger att ägandet 
skulle vara den enda faktorn till att företagen tar ut ett lägre pris. Därför kan det även påstås 
att kunderna inte är beredda att betala ett högre pris för tjänsteutbudet. Då kringtjänsterna är 
relativt begränsande och priset är avgörande för elhandelskunder när de väl aktiverar sig, 
verkar det också som att kunderna vill ha både god service och ett lågt pris. Den goda 
servicen kan behövas för att lära kunden att handla el. Detta visar varför strategierna enkel 
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produkt, lågt pris eller någon av strategierna med ökat pris och justerat mervärde eller stabilt 
pris och minskat mervärde, inte fått gehör på elhandelsmarknaden.  
 
Att lågtprisstrategin inte heller är representerad bland fallföretagen kan bero på att det är 
riskfyllt att teckna avtal med kunder om att leverera el till priser långt under genomsnittet om 
inköpspriset på el kraftigt stiger. Elhandelsföretaget Kraftkommission som lockade med 
marknadens lägsta priser fick under vintern 2002/2003 erfara detta med likviditetskris som 
följd.326 Då företaget inte längre kunde ställa tillräckliga finansiella garantier för handel på 
Nord Pool stängdes det av.327 Det resulterade i att Kraftkommissions kunder fördelades till 
andra elleverantörer som tog ut högre priser än vad kunderna avtalat med Kraftkommission 
om. Kunder kan därmed ta en risk när de sluter avtal med ett elhandelsföretag som har som 
strategi att hålla lägst priser. Ringsjö Energi som också hade denna strategi drabbades också 
av likviditetsproblem vid samma tidpunkt.328 Vidare kan Hybridstrategin anses fullt gångbar 
på marknaden, dock har fallföretagen visat på fördelarna med att fokusera på ett mindre 
segment motsvarande nätområdet vilket minskar hybridstrategins framgång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 11; Strategiklockan329 
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4.5 Relationen storlek och konkurrensstrategi 
 
I det här avsnittet jämförs de mindre elleverantörernas tjänsteerbjudande med de 
marknadsledande elleverantörernas. Syftet är att ge ökad förståelse för fallföretagens 
tjänsteutbud som i sin tur påverkar konkurrensstrategin. 
 

4.5.1 Erbjudet mervärde 
Att vara en marknadsledande elleverantör kan antagas vara en fördel på marknaden eftersom 
företagen besitter skalfördelar i form av stor försäljningsvolym. Därför kan tänkas att dessa 
elleverantörer kan erbjuda kunden mer än vad en mindre elleverantör kan. Då de 
marknadsledande och de mindre elleverantörernas tjänsteutbud ställs mot varandra framgår 
dock att skillnaderna inte är anmärkningsvärda. De marknadsledande företagen erbjuder ett 
något större utbud men variationerna är ändå små. Vad gäller avtal och fakturering besitter de 
marknadsledande ett något större utbud i avtal genom att erbjuda privatkunder ett avtal extra 
utöver Nord Pools standardutbud och genom att erbjuda större företag mer valmöjlighet i dess 
elhandel. Denna skillnad kan knytas till de marknadsledandes förmåga att utnyttja deras 
kompetens inom finansiell handel, en tjänst som större delen av fallföretagen köper in. Dock 
vänder sig de marknadsledande företagen mot en massmarknad vilket kan göra det svårare att 
fånga kundernas preferenser och därför också kanske svårare att tillgodose kunderna. 
Fallföretagen däremot vänder sig till ett mindre segment och kan kanske därför bättre 
tillgodose detta, trots ett mindre utbud, eftersom det borde vara lättare att läsa av 
kundpreferenserna. 
 
Värt att poängtera gällande serviceutbudet är att de marknadsledande erbjuder i större 
utsträckning mer elrelaterade stödtjänster i form av exempelvis olika sorters rådgivning, 
förbrukningssammanställning och gratis kundtjänst. Dock är skillnaderna i utbudet begränsat. 
Förmågan att erbjuda det här kan kopplas till de marknadsledandes skalfördelar genom att 
kostnaderna slås ut på en större kundvolym. Intressant att notera är att alla fallföretagen 
erbjuder kundtidning, men inget av de marknadsledande gör det. Fallföretagen ser 
kundtidningen som ett sätt att vårda kundrelationen vilket kan ses som en fördel eftersom 
kunden erbjuds ett påtagligt objekt utöver den abstrakta tjänsten. Det kräver dock att 
tidningen anses läsvärd av kunderna, annars kan tidningen ha ett motverkande syfte om 
kunden är priskänslig. Att de marknadsledande företagen erbjuder ett något större 
tjänsteutbud verkar dock inte vara till en fördel eftersom diagrammet från Svenskt 
Kvalitetsindex visar att kunderna till de mindre elleverantörerna uppskattar servicekvalitén 
som bättre än vad kunderna till de marknadsledandes gör. Att då vara en mindre elleverantör 
kan kanske vara fördelaktigt eftersom att de befinner sig i kundernas närområde och därför 
måste vara mer lyhörda för kundernas önskemål och ge en bättre service. Vidare betyder de 
mindre elleverantörernas storlek att de förmodligen är mer flexibla och snabbare kan svara på 
kunders önskemål vilket även Grönroos menar är möjligt. Fakta är dock att de 
marknadsledande elleverantörernas strategier fungerar trots att de inte är lika nära kunderna. 
Närheten till kunderna är då kanske en skapad trygghet av de mindre elleverantörerna för att 
utmärka sig mot de marknadsledande elleverantörerna. Det kan därför ifrågasättas om närhet 
spelar någon roll från kundens perspektiv, såvida kunden ifråga inte fysiskt besöker 
elleverantörens kontor. Dock kan många elkunder behöva lära sig att handla el efter 
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avregleringen men eftersom kontakterna mellan elleverantör och privatperson ofta kan tänkas 
ske via telefon eller email borde närheten inte spela någon roll.  
 
Gemensamt för både fallföretagen och de marknadsledande är att de knyter in 
elnätsverksamheten i elhandelstjänsten genom att vända sig till det kundsegment som 
motsvarar koncernens elnätsområde i första hand. För de marknadsledande företagen innebär 
detta en fördel eftersom de besitter stora elnätsområden i förhållande till fallföretagen. Därav 
når de automatisk en större markandsandel så länge kunderna är inaktiva. Ur denna synvinkel 
är det förståeligt att de båda grupperna väljer att poängtera servicen för att vårda de befintliga 
kundrelationerna.  
 
De mindre elleverantörerna lyckas förmedla imagen bättre än de marknadsledande visar 
diagrammet i bilaga 7 från Svenskt Kvalitetsindex, dock motsvarades service- och 
produktkvalitet hos båda grupper av den uppfattade imagen. Därav kan sägas att de mindre 
elleverantörernas marknadsföringsimage är starkare än de marknadsledande. Denna framgång 
kan ha att göra med de mindre elleverantörernas lokala förankring kommunicerad via 
företagsimagen som i övrigt kan möjliggöra en kundanpassad service. Fallföretagen borde 
gynna sina kundsegment bättre än de marknadsledande genom att deras sponsring är direkt 
riktad mot den lokala omgivningen för att sprida sin image. De större elleverantörerna arbetar 
däremot mer med varumärket, kanske för att de saknar den lokala anknytningen och för att ett 
välkänt varumärke kan hålla konkurrenter på avstånd enligt Kapferer.330 Vidare visades i 
diagrammet att i överlag lyckades de mindre elleverantörerna bättre nöja kunderna och att 
skapa en starkare lojalitet till kunderna. Deras mindre storlek  samt sponsringsaktiviteterna 
kan återigen ses som en orsak till detta eftersom företagen befinner sig lokalt och deras 
storlek borde tillåta dem att vara flexibla. 
 

4.5.2 Erbjudet pris 
Att kunderna till båda grupperna anser att tjänsten inte lever upp till deras förväntningar visar 
på hur svårt det är att vara verksam inom elhandel. Priset beror till stor del på marknadens 
fluktuationer och på att tjänsteerbjudandet är svårt att variera. Fallföretagen och de 
marknadsledande företagen befinner sig i två olika prisklasser, där de marknadsledande 
företagen, utom Fortum, är bland de dyraste elleverantörerna på marknaden. Att de 
marknadsledande väljer att ta ut ett dyrare pris kan tänkas vara för att de erbjuder ett något 
större tjänsteutbud. Det kan även tänkas att kundernas inaktivitet på marknaden bidrar till att 
de marknadsledande inte ser någon anledning till att sänka priserna. Dock har det även visats 
att mindre elleverantörers tjänsteutbud, som är lägre i pris, anses mer prisvärt. Det kan betyda 
att kunderna då föredrar ett något mindre tjänsteutbud till ett lägre pris eller att mindre 
elleverantörer utför tjänsten bättre. Vidare visar det att priset är viktigt för fallföretagen trots 
att de väljer att inte framhäva priset mot kunderna i deras konkurrensstrategi. Med grund i 
kundernas aktivitetsutveckling kan det även tänkas att det bara är en tidsfråga innan kunderna 
aktiverar sig mer på marknaden. Förmågan att då erbjuda ett pris som inte skiljer sig nämnvärt 
från marknadens genomsnittliga pris, kan vara ett incitament för kunderna att stanna kvar hos 
elleverantören som i många fall också är kundens nätleverantör. Att förlora kunder på grund 
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av att de är prisillojala  skulle förmodligen skada en mindre elleverantör mer än någon av de 
stora aktörerna då bortfallet är mer märkbart i kundstocken.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det inte verkar vara en nackdel att vara en mindre 
elleverantör på marknaden idag. Förmågan att erbjuda ett något större utbud till kunden är 
inte avgörande för att denne ska uppfatta tjänsten som bra har det visat sig. Det kan bero på 
att tjänsten är av homogen natur och att kunderna inte är vana vid att välja och att byta 
elleverantör. Genom att då rikta sig mot ett mindre segment som fallföretagen gör, kan 
företaget kanske ge bättre service eftersom de är närmare kunden. Att kombinera detta med ett 
lägre pris än de marknadsledande elleverantörerna är ytterligare en fördel för att skapa 
inlåsning av befintliga kunder. Det syftar till att behålla kunderna när de väl väljer att aktivera 
sig på marknaden. Dock kan det även spekuleras i om vikten av närhet eftersom de 
marknadsledande trots allt har en större kundstock och inte är lika nära kunderna. Det kan 
undras om behovet av närhet är skapat av de mindre elleverantörerna för att utmärka sig 
gentemot de marknadsledande. Genom att aktivt verka för det lokala området som 
fallföretagen befinner sig i via sponsring gynnas befolkningen. Det kan stärka företagens 
ställning och ge positiva effekter på elhandeln även om närhet inte är nödvändigt för att 
konsumera tjänsten. De marknadsledande elleverantörernas framgång kan vara grundad i de 
inaktiva kunderna samt byteshinder i form av avsaknad av kunskap om elhandel trots ett 
högre pris. Det i sin tur leder till en undran om vem som konkurrerar med vem på marknaden. 
Åsa Holmander på Lunds Energi menar att lågprisleverantörer inte är konkurrenter till Lunds 
Energi eftersom de inte eftersöker samma kundtyper. Dock borde det finnas kunder inom 
Lunds Energis segment som eftertraktar ett lägre pris och därför är benägna att lämna Lunds 
Energi vilket borde göra företagen till konkurrenter. Vidare kan tänkas att då både fallföretag 
och marknadsledande elleverantörer siktar mot att växa samt att det finns aktiva kunder på 
marknaden, råder konkurrens trots att kundsegmenten är uppdelade efter nätområden. 
Elleverantörer med en differentieringsstrategi borde utgöra ett större hot mot de fokuserade 
elleverantörerna då de riktar sig mot ett större allmänt område med marknadsföring. Det kan 
dock tänkas att konkurrensen är hämmad på grund av att elhandelstjänsten kan sammanlänkas 
med nättjänsten vilket håller kvar kunderna i respektive koncern. 
 
 
4.6 Relationen bransch och konkurrensstrategi 
 
I det här sista avsnittet behandlas hur branschen kan inverka på fallföretagens 
konkurrensstrategier.  
 
Utifrån Porters resonemang kan sägas att elleverantörernas konkurrensstrategier begränsas 
främst av branschens utvecklingsmöjligheter samt makrofaktorer som regeringspolitik. Hur 
bra företagen hanterar detta beror på deras inre styrkor och svagheter.331 I undersökningen har 
det framkommit en del faktorer relaterade till branschen som påverkar fallföretagens 
tjänsteutbud och därmed också elmarknadens utvecklingsmöjligheter. Den främsta faktorn är 
att kunderna till stor del är inaktiva, vilket kan tänkas hämmar den fria konkurrensen.332 
Kundernas inaktivitet kan vara anledningen till att fallföretagen väljer att knyta in 

                                                 
331 Porter, M. E., (1980) 
332 Konkurrensverkets rapportserie 2002:4, (2002) 
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elnätsverksamheten i elhandelstjänsten eftersom att de främst riktar sig till kunderna inom 
elnätområdet och på så vis vårdar befintliga kunder. Detta kan också vara anledningen till att 
företagen väljer att växa främst via förvärv. Att vårda befintliga kundrelationer är för övrigt 
ett karaktärsdrag på mogna marknader då kampen om marknadsandelarna är hög.333 Gällande 
fallföretagen kan då syftet med att vårda befintliga kunder vara att försöka säkra en framtida 
kundstock när dessa väljer att aktivera sig.  
 
Prisutvecklingen på marknaden påverkar också fallföretagens konkurrensstrategier genom att 
priset är flyktigt och att det beror till stor del på väderfaktorer. Det borde leda till pressade 
marginaler för elleverantörerna vid tidpunkter då tillgången av el är liten och priset stiger 
eftersom att elleverantörerna inte anser att ett högt pris gynnar deras försäljning. Det kan även 
vara anledningen till att företagen använder sig mest utav kostnadsbaserad prissättning. Med 
pressade marginaler är det svårt att göra förtjänst på elhandel såvida företaget inte besitter en 
större kundstock. Det kan tänkas driva fallföretagens önskan om att växa. Vidare menar 
Porter att priskrig är ett karaktärsdrag för mogna marknader.334 Dock är kunderna fortfarande 
trögrörliga på marknaden vilket kanske hämmar ett priskrig. Tillsvidare kan paralleller till 
Porters resonemang om utvecklingen av oligopolmarknader dras. Nämligen att företag är 
ömsesidigt beroende av varandra och drabbas av varandras konkurrensåtgärder. 
Fallföretagens tjänsteutbud är likartat, de befinner sig runt marknadens medelpris och de 
ägnar sig alla åt konkurrensbevakning för att vara kunna svara på konkurrensåtgärder vid 
behov. Det kan tyda på att företagen funnit en jämvikt på marknaden att existera i eftersom att 
kunderna fortfarande är inaktiva och det är svårt att öka marknadsandelarna utan uppköp.  
 
Relationen till andra aktörer på marknaden påverkar också fallföretagen genom 
informationsflödet som går mellan företagen vid bland annat avräkningar och eventuella 
byten. Liksom elhandlaren har elproducenten och nätägaren fått nya uppgifter efter 
avregleringen som de måste lära sig att hantera. Genom att fallföretagen är beroende av denna 
information för att sköta tjänsten är det viktigt att dessa parter sköter sina åtaganden annars 
kan elleverantörens rykte skadas med missnöjda kunder. Att elleverantörerna därför 
eftersträvar en god service är viktigt. Denna strävan efter god service som fallföretagen 
bedriver har dock inte resulterat i servicekrig vilket Porter menar är vanligt på mogna 
marknader. Tjänstens natur och även kundernas ointresse för övriga tjänster erbjudna av 
elleverantörerna kan tänkas motverka ett servicekrig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
333 Porter, M. E., (1980) 
334Ibid. 
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5 
 

-  SLUTSATS  - 
 
 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser som vuxit fram ur det empiriska 
analyskapitlet. Studiens huvudsyfte besvaras med hjälp av en sammanfattande diskussion 
vilken mynnar ut i ett empirisk och ett teoretiskt bidrag. Kapitlet avslutas med avsnittet 
framtida forskning.  
   
 
5.1 Sammanfattande diskussion  
 
Syftet med undersökningen var att söka förståelse för mindre elleverantörers 
konkurrensstrategier. För att nå denna förståelse undersöktes vilket mervärde de erbjuder sina 
kunder via service och image applicerat på elhandelstjänsten samt det erbjudna priset.  
 
Den konkurrensstrategi som visade sig vara mest tillämpad utav fallföretagen var fokuserad 
differentiering. KraftAktörerna, Lunds Energi och Skånska Energi kan sägas följa denna 
strategi. Johnson & Scholes menar på att denna strategi kan vara vanlig för företag som vill ta 
sig in på en marknad och därifrån växa, vilket kan sägas karakterisera de tre fallföretagen. 
Öresundskraft för däremot en differentieringsstrategi då företaget inte begränsar sitt 
kundsegment. Ringsjö Energis konkurrensstrategi har störst likheter med stabilt mervärde och 
ökat prisstrategin, på grund av att en dåligt förd lågprisstrategi tvingat företaget att höja priset. 
Samarbetet och det framtida sammangåendet med Lunds Energi kan dock ge positiva effekter 
för Ringsjö Energi i form av sänkt pris och förbättrat serviceutbud. Det kan därför tänkas att 
Ringsjö Energi kommer att söka sig mot en fokuserad differentieringsstrategi i liknande 3 av 
de övriga fallföretagen.  
 

Erbjudet mervärde 
Det höga mervärdet en fokuserad differentiering kräver har varit svårt att urskilja i 
undersökningen eftersom att kärntjänsten att ge tillgång till el är en homogen tjänst och 
därmed svår att variera. Det har visats en paritet med små skillnader mellan fallföretagens sätt 
att erbjuda kunderna service. Exempelvis är ett sätt att skapa mervärde på att höja värdet på 
bitjänsterna avtal och fakturering genom att erbjuda olika valmöjligheter. Dock har det visat 
sig att det är via stödtjänsterna som fallföretagen försöker differentiera utbudet och skapa 
mervärde. Till exempel satsar Skånska Energi på ny teknologi som används inom 
elhandelstjänsten, KraftAktörerna lägger fokus på kundrelationen och erbjuder personliga 
kontaktmän till företag, Lunds Energi utnyttjar kunskapen inom finansiell handel och 
Öresundskraft erbjuder unika elrelaterade tjänster. De här valen är förståeliga då bitjänsterna 
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är svåra att variera samt att en god kundvård genom stödtjänster kan leda till inlåsning av 
kunden. Att vårda befintliga kunder på en trögrörlig marknad kan tänkas vara för att förbereda 
inför när kunderna börjar aktivera sig mer och mer.  
 
Arbetet med att skapa mervärde via image visade sig också vara likartat mellan fallföretagen. 
Framförallt sökte de efter att uppfattas som lokala elleverantörer med fokus på 
kundrelationen. Tjänstens homogena natur kan återigen vara förklaringen till denna 
fokusering. Eftersom att det är svårt att skilja sig från övriga elleverantörer genom 
tjänsteutbudet kan en god relation hålla kvar kunden längre. Att rikta sig till det lokala 
segmentet borde göra det lättare att skapa en relation. Dock har det ifrågasatts nödvändigheten 
att vara nära kunden och att skapa en personlig relation eftersom att de marknadsledande 
elleverantörerna inte är nära sina kunder men trots allt är marknadsledande. En anledning till 
att befinna sig nära kunderna är för att snabbt och flexibelt kunna svara på kunders önskemål, 
vilket kan tyckas viktigt då elhandelstjänsten är relativt ny för kunder och även företagen kan 
tänkas behöva lära sig mer om den. De mindre elleverantörernas storlek kan i detta fall vara 
en fördel. Dock kvarstår fakta att de marknadsledande elleverantörerna inte kan erbjuda 
kunderna det här men ändå lyckas. Därför kan det tänkas att fallföretagen valt att framhäva 
den geografiska närheten för att skilja sig från de marknadsledande samt för att ytterligare 
stärka banden till den befintliga kundstocken inom elnätsverksamheten. Denna anknytning 
kan skapa mervärde för kunderna eftersom den ger en kontaktyta till två tjänster som kunden 
ej tycks behärska ännu. Marknadsföringsimagen som kommunicerar kvaliteten på tjänsten har 
varit svår att fastställa eftersom tjänsten för respektive elleverantör är lik varandra. Dock kan 
tyckas att fallföretagen lyckats väva ihop tjänsteutbudet med imagen de vill ge av företaget. 
Storleken på tjänsteutbudet verkar inte vara avgörande för kunderna enligt Svenskt 
Kvalitetsindex. Därför kan antagas att det är hur elleverantörerna utför tjänsten som är viktigt. 
Företagsimagen utgörs för vardera av fallföretagen av sponsring av lokala idrottsklubbar, i de 
flesta fallen även andra lokala föreningar samt en miljöomtanke. Den här sortens sponsring 
gynnar kunderna direkt eller indirekt och kan därför tänkas vara ett sätt för företagen att stärka 
sin lokala närvaro.  
 
Svenskt Kvalitetsindex undersökning visade att mindre elleverantörers image inte nådde 
kundernas förväntan men att deras lojalitet motsvarade nivån på förväntningarna. Därför kan 
antagas att det finns byteskostnader som gör kunderna mindre känsliga för kvalité. Vad som 
utgör byteskostnaderna kan vara okunskapen om elhandel samt enkelheten att ha en 
gemensam kontaktyta för både elnät och elhandel eftersom tjänsten är svårvarierad och en 
personlig relation inte är nödvändig för att konsumera tjänsten. Varumärket har uppfattats 
som mindre prioriterat av fallföretagen förutom för de två större. Anledningen kan vara att 
företagsimagen täcker upp kundsegmentet bra och att en satsning på varumärket då inte anses 
vara viktig för mindre elleverantörer. Däremot har de större fallföretagen ett större 
kundsegment. Därav kan det vara svårt att genom företagsimage skapa mervärde åt alla 
kunder. Arbetet med varumärket kan därmed ses som den bästa kommunikationskanalen för 
företagets värderingar för större företag.  
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Erbjudet pris 
Vidare visade undersökningen att fallföretagens priser ligger runt medelpriset i branschen och 
använder sig av en kostnadsbaserad prissättning. Inget av företagen strävar efter att ta  högre 
eller lägre priser, fastän teori om den fokuserade differentieringsstrategin förespråkar det. I 
och med att det råder passivitet bland kunderna i att välja leverantör och avtal kan det tänkas 
vara ett bra tillfälle för företagen att ta ut högre priser. Att de inte väljer att göra det kan bero 
på att den stora kundmassan ser ut att komma att aktivera sig i större omfattning än idag. 
Företagen verkar därmed förbereda sig för framtida relationer genom att redan i nu hålla 
marknadsmässiga priser. Det verkar inte heller realistiskt för fallföretagen att ta ut högre 
priser med tanke på att fallföretagen till stor del är kommunalt ägda. Detta resonemang byggs 
på att de oftast riktar sig till de kommunala invånarna i det geografiska kundsegmentet med 
en bakomliggande tanke om att värna om kommunens invånare. Dock visade sig ett av 
företagen vara privatägt vilket visar att det även finns andra förklaringar till det låga priset. En 
annan förklaring till varför fallföretagen inte tar ut högre priser än vad de gör, kan vara att de 
riktar sig mot en mindre marknad och därmed kan tänkas vara känsliga för att förlora kunder. 
Att fallföretagen istället erbjuder ett marknadsmässigt medelpris tillsammans med en service 
som anses bättre än de marknadsledande företagens, kan ses som en anledning för kunderna 
att stanna kvar. Svenskt Kvalitetsindex visar även på att kunderna till de mindre 
elleverantörerna inte anser tjänsteutbudet prisvärt vilket kan bero på att det är svårt att skapa 
mervärde och att priset är flyktigt. 
 
Sammanfattningsvis kan det sägas att fallföretagens sätt att arbeta med service och pris 
reflekterar ett framtidstänkande eftersom tyngdpunkterna är att vårda befintliga kunder inom 
elnätsområdet med ett pris nära det genomsnittliga på marknaden. Den existerande 
inaktiviteten på marknaden som verkar vara orsaken till att fallföretagen väljer att främst rikta 
sig mot elnätsområdet kan även användas för att ifrågasätta om de mindre elleverantörerna 
verkligen konkurrerar med varandra. Trots att fallföretagen siktar på att växa och därav borde 
ses som konkurrenter kan det även vara trögt att göra det organiskt så länge som stor del av 
marknaden är inaktiv. Marknadens struktur med tre företag som äger 70 procent av 
slutkundsförsäljningen kan också inverka på att fallföretagen väljer att fokusera på sitt 
avgränsade segment och knyta in kunderna via elnätstjänsten.  
 
För kundernas del kan det vara tröttsamt att vara en aktiv kund med tanke på att det är fler 
tjänster än el som denne idag ska välja aktivt, till exempel telefonoperatör och 
pensionssystem. På grund av kundernas inaktivitet kan mycket därför anses vara kvar att 
hända på elmarknaden. När kunderna väl lärt sig branschen och inte behöver en gemensam 
kontakt för elnät och elhandel, eller den service som elleverantören ger för att underlätta för 
kunden att handla el, finns risk för priskrig på marknaden eftersom tjänsten är homogen. Att 
redan nu vårda befintliga kunder i syfte att skapa relationer kan ses som ett försök av 
fallföretagen att förebygga konsekvenserna av ett priskrig. Då företagen kontinuerligt gör 
kundundersökningar och prisundersökningar av konkurrenterna kan de antas besitta förmågan 
att förändra sin verksamhet om marknaden tar formen av ett priskrig. 
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5.1.1 Empiriskt bidrag  
Utav ovanstående avsnitt kan tydas att för nyligen avreglerade marknader med förutsättningar 
liknandes elhandelsmarknadens, det vill säga konkurrensutsatta verksamheter med en 
homogen kärntjänst som samexisterar med en monopoliserad nätverksamhet och där det finns 
risk för att den fria konkurrensen hämmas av inaktiva kunder, kan mindre företag förväntas 
använda följande punkter för att vara konkurrenskraftiga:  
 

• Inrikta sig på ett avgränsat kundsegment 
Om möjligt kopplas kundsegmentet till den monopoliserade verksamheten eftersom 
detta ger det mindre företaget en befintlig kundstock. Dessutom ger det även ett 
mervärde till kunden i form av en enda kontaktyta för två tjänster.  

 
• Skapa närhet till kunderna 

Det mindre företaget försöker dra nytta av sin mindre storlek då det kan befinna sig 
närmare kundsegmentet genom valet av en avgränsad marknad. Denna position på 
marknaden kan vara en fördel i och med att kunderna efter avreglering behöver lära 
sig att konsumera tjänsten.  

 
• Utveckla differentierade kringtjänster 

Genom att erbjuda differentierade kringtjänster kan mervärde skapas. 
 

• Satsa på sponsring som gynnar kundsegmentet 
Att skapa mervärde via image görs främst genom sponsring mot det avgränsade 
segmentet som gynnar kunderna indirekt eller direkt.  

 
• Hålla medelhöga priser 

En prissättning runt branschens medelpris kan knytas till att bearbeta befintliga kunder 
för att de sedan ska stanna när den stora kundmassan aktiverar sig. Mindre företag kan 
också förväntas vara känsliga för att förlora kunder och väljer därmed att hålla 
marknadsmässiga priser. Är de dessutom kommunalt ägda kan även det vara ett 
incitament till att inte ta ut vad som på marknaden är höga priser.  
 

Utav ovanstående kan utläsas att främst fokuserad differentiering är den konkurrensstrategi 
som kan förväntas vara mest tillämpad på en sådan marknad. Vidare väntas att 
differentieringsstrategin tillämpas i de fall då företag inte riktar sig mot ett avgränsat segment.  
 

5.1.2 Teoretiskt bidrag 
Strategiklockan ansågs vara lämplig för undersökningen eftersom den är anpassad till 
tjänsteföretag och erbjuder åtta strategival. 
  
Strategiklockan passar tjänsteföretag eftersom det är en marknadsdriven modell, uppbyggd av 
parametrarna uppskattat mervärde och pris, erbjudet till kunderna.335 I undersökningen valdes 
att definiera uppskattat mervärde genom företagens service och image. Det grundades på att 

                                                 
335 Johnson, G. & Scholes, K., (2002) 
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tidigare studier visat att de två faktorerna tillsammans med pris är de viktigaste faktorerna för 
kunder vid val av elleverantör. Service och image i sin tur studerades genom att se vilka 
erbjudanden elhandelsföretagen har i form av avtal, fakturering och kundvård.  
 
Efter att ha studerat fallföretagens erbjudna mervärde och priser till kunderna, samt jämfört 
deras konkurrensstrategier med Johnson & Scholes strategier, framkom att tre av fem 
fallföretags strategier inte överensstämde fullt ut med någon strategi i modellen. 
KraftAktörerna, Lunds Energi och Skånska Energi placerades i fokuserad differentiering 
eftersom de riktade sig mot ett fokuserat segment med ett högre mervärde. Dock tog företagen 
ut priser nära genomsnittspriset på marknaden, vilket är emot Johnson & Scholes resonemang 
för denna strategi. Det vill säga att ett högt mervärde motsvarar ett högt pris.  
 
Med grund i att tre av fallföretagen med samma strategi visade på samma 
inplaceringsproblem i modellen, kan strategiklockan modifieras för att bättre passa som 
analysmodell för mindre elhandelsföretags konkurrensstrategier. De åtta strategierna i 
modellen med mervärde och pris som riktlinjer för inplacering i klockan bör dock bevaras. 
Strategierna bör däremot frikopplas från den fasta fixeringen i parametrarna. Modellen ser då 
ut som illustreras nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 12; Strategiklockan, modifierad 336 
 
 
Genom den här frikopplingen används fortfarande Johnson & Scholes resonemang om 
mervärde och pris för respektive strategi. Dock innebär modifieringen att avlägsna de fixerade 
parametrarna, att de fixerade punkterna som var strategi borde placeras vid också försvinner. 
Modellen blir således rörligare. Företag som anammar en fokuserad differentiering behöver 
inte ha ett högt pris. Företag som anammar en differentierings strategi behöver inte erbjuda ett 
högre mervärde än företag med en fokuserad differentiering, men möjligheten finns.  

                                                 
336 Johson, G. & Scholes, K., (2002) 
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Vidare kan nödvändigheten av de åtta olika strategierna ifrågasättas. Strategierna ökat pris 
och stabilt mervärde, ökat pris med sänkt mervärde och stabilt pris med sänkt mervärde är 
mindre lyckosamma strategier. Det kan undras om det verkligen behövs utstakade strategier 
för sådana situationer. Anledningen till att strategierna bevaras i modifieringen av modellen är 
att ett av fallföretagen placerades i stabilt mervärde och ökat prisstrategin och att det inte 
framkommit någon indikation på att strategierna inte används i modellen. Vad gäller 
strategierna lågt pris och enkelprodukt bevaras även dem i modifieringen. Strategierna har 
förekommit på marknaden även om resultatet inte var lyckosamt, varken för Kraftkommission 
eller Ringsjö Energi, varpå de kan tänkas fylla en funktion i modellen.  
 

5.1.3 Vad hände sedan? 
I slutet av mars 2004 publicerade Svensk Energi en ny Temoundersökning.337 49 procent av 
kunderna var aktiva och av dem hade 27 procent bytt elleverantör.338  En månad senare 
släpptes av Svensk Energi en handlingsplan mot kritiken riktad mot branschens 
kundkontakter.339 I stora drag involverar handlingsplanen tre punkter. Att varje elleverantör 
ska instifta en kundombudsman som ska vara en tydlig kontakt vid klagomål. Nästa punkt är 
att ett etiskt råd bestående av opartiska ledamöter med uppgift att handha frågor rörande 
kundproblem i branschen ska instiftas. Vidare ska ett centralt register skapas med syfte att 
underlätta informationsflödet vid leverantörsbyten. I och med detta hoppas Svensk Energi på 
att sända ut en tydlig signal till kunderna att de ser allvarligt på kundproblemen och att de vill 
upprätta branschen anseende.  
 
En del prisförändringar har även ägt rum på marknaden under våren. Se bilaga 12. Sydkraft 
som var en av de dyraste elleverantörerna under hösten/vintern 2003, har sänkt priset och 
ligger nu närmare det genomsnittliga elpriset på marknaden.340 Anledningen uppger Sydkraft 
vara en minskad risk för elbrist. Prissänkningen kan också tolkas som att Sydkraft förbereder 
sig för den konkurrenssituation som kommer uppstå när majoriteten av kunderna väljer att 
aktivera sig och att byta elleverantör. Lunds Energi har också sänkt sina priser och hänvisar 
även de till den minskade risken för elbrist.341 Ringsjö Energi har också sänkt priset och rustar 
om med ny logotyp, ny hemsida med fler onlinetjänster, för att markera nya tag efter det stora 
förluståret 2003.342 I övrigt har samarbetet mellan Lunds Energi och Ringsjö Energi utvidgats 
och den 1 juni 2004 går de två elleverantörerna samman.343 Ringsjö Energi poängterar dock i 
och med förändringarna att det är lokalområdet som fortfarande är Ringsjö Energis 
kundsegment.344 Öresundskraft och Fortum har även gjort förändringar gällande avtal i form 
av namn och bindningstid.  
  

                                                 
337 Svensk Energi pressmeddelande: Två av tre kunder positiva till elmarknaden, www.svenskenergi.se 2004-03-
24. 
338 www.svenskenergi.se/domument/temo_040322.ppt, 2004-06-07 
339 Svensk Energi pressmeddelande: Elbranschen tar krafttag mot återstående kundproblem, 
www.svenskenergi.se 2004-03-29. 
340 Sydkraft pressmeddelande: Sydkraft sänker elpriserna med upp till 30 %, www.sydkraft.se, 2004-01-07. 
341 Lunds Energi pressmeddelande: Lunds Energi sänker elpriset, www.lundsenergi.se, 2004-02-27. 
342 Ringsjö Nytt, mars 2004, www.ringsjo-energi.se, 2004-05-06, 
343 Ringsjö Energi pressmeddelande, www.ringsjo-energi.se, 2004-05-03. 
344 Ringsjö Nytt,  2004-05-06. 
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Den här utvecklingen inverkar på den gjorda undersökningen. Vad gäller parametern service 
kommer Svensk Energis handlingsprogram att anammas och förmodligen påverka 
serviceutbudet positivt. Sänkningarna i prissättningen har dock en större inverkan. Ringsjö 
Energis sänkning av elpriserna har fört företaget närmare det genomsnittliga priset på 
marknaden. Samarbetet med Lunds Energi gällande uppköp av el kan vara den bidragande 
orsaken till det här. Att både Ringsjö och Lunds Energi sänkt priserna påverkar den inbördes 
rangordningen av fallföretagens priser. Dock rör sig fallföretagen fortfarande i samma 
prisgrupp på marknaden vilket är den intressantaste aspekten. Det är dock endast Ringsjö 
Energis konkurrensstrategi som påverkas av förändringarna på marknaden. Företaget har 
flyttat sig från ökat pris och stabilt mervärdesstrategin mot den fokuserade 
differentieringsstrategin. Genom att ha sänkt priserna samt genom ett framtida utökat 
tjänsteutbud kan tänkas att företaget fortsätter att närma sig fokuserad differentiering.  Det här 
visar ytterligare på de mindre elleverantörernas tendens att fokusera på sitt nätområde.    
 
 
5.2 Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att veta hur kunderna värdesätter närheten och exempelvis hur 
viktigt det är för kunderna att kunna gå in på leverantörens kontor istället för att ringa. Varken 
Lewis, Ofgems eller Svenskt Kvalitetsindex undersökningar visar att en lokal närhet och 
möjlighet till fysisk kontakt är viktig för elhandelskunder vid val av elleverantör. Se bilagor 1, 
2 och 7. 
 
Vidare skulle det vara önskvärt att göra en liknande studie med ett utökat antal fallföretag för 
att kunna dra mer generella slutsatser. Att även sätta små elhandelsföretags vinst i förhållande 
till strategi är intressant för att se framgångsfaktorer med de respektive strategierna. När 
kunderna blivit rörligare på marknaden skulle det även vara önskvärt att se om service är det 
som binder kunder och inte ett lågt pris.  
 
I och med att tillgången till prognoser över elprisets utveckling och förmågan att bedöma 
riskexponeringar är kritiska faktorer för elhandelsföretag kan en lönsamhetsjämförelse mellan 
företag med egen avdelning för fysisk och finansiell handel och företag som köper in tjänsten 
från portföljförvaltare, tänkas ge ytterligare aspekter på mindre elleverantörers 
konkurrensförmågor. 
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Bilaga 1 

VaasaEmg kundundersökning345 
VaasaEmg är en undersöknings och konsultgrupp inom institutionen för marknadsföring vid 
Vasa Universitet i Finland.346 Gruppen har de senaste fem åren, under professor Philip Lewis 
ledning, studerat elbranschen med fokus på consumer behavior hos hushålls- och 
företagskunder. Gruppens undersökningar har inkluderat fler än 100 000 kunder, främst i 
Norden och Storbritannien men även i andra länder världen över. I studien som hänvisas till 
här gjordes med syfte att förstå länken mellan nöjda och lojala kunder på den avreglerade 
elmarknaden. I den deltog 25 000 svenska och finska hushållskunder och var den dittills 
största gjorda studien någonsin över elhandelskunders preferenser. Kunderna fick ange hur 
viktig en faktor var för dem vid val av elleverantör. Viktighetsfaktorerna i resultatet räknades 
fram genom att för varje faktor kombinera andelen kunder i procent som ansåg faktorn vara 
mycket viktig med de som ansåg den vara ganska viktig, där andelen som ansåg den vara 
mycket viktig vägdes dubbelt. Resultatet dividerades därefter med 100 för att det maximala 
värdet ska vara 1. 
 

Rankning Dimension Viktighets-
grad 

     
1 Pålitlig leverans av el 0.89 
2 Pris 0.88 
3 Tydlig kostnadsbild 0.86 
4 Tydlig faktura 0.79 
5 Kundservice 24h/dygn 0.78 
6 Pålitlig service 0.75 
7 Flexibilitet rörande betalningssätt 0.73 
8 Snabbt få service via telefon 0.71 
9 Service expertis 0.69 

10 Nationalitet 0.68 
11 Förmågan att ge information 0.66 
12 Vänlighet 0.65 
13 Förmågan att ge respons 0.65 
14 Ett enda telefonnummer 0.62 
15 Gratis telefonnummer att ringa 0.61 
16 Flexibilitet med sena betalningar 0.60 
17 Korrekta fakturor 0.60 
18 Individuell behandling 0.58 
19 Prisgarantier 0.56 
20 Inga långtidskontrakt 0.55 

                                                 
345 Lewis, P., “The psychology effecting loyalty of electricity & gas customers”, VaasaEmg Discussion Reports, 
(2001) Report 1 
346 Lewis 
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Bilaga 2 

Brittisk kundundersökning 
Ofgem är det kontrollerande organet för den brittiska gas och elmarknaden, vars syfte är att 
främja konkurrensen och kundernas valmöjlighet för att på så vis skapa värde för kunderna.347 
Ofgem har genom marknadsanalys institutet Market and Opinion Research International 
(MORI) låtit göra ett flertal marknadsundersökningar. Den som är relevant i detta samanhang 
är en undersökning om vad brittiska elhandelskunder anser vara viktiga faktorer hos 
leverantörer av el. Drygt 2 200 privatpersoner intervjuades under två månader år 2000. Utöver 
det intervjuades också drygt 800 kunder som bytt leverantör. De som intervjuades var 
personer som var ansvariga för betalningen av hushållets elräkning och som också kunde ta 
beslut om at byta elleverantör. Intervjuerna utfördes personligen hemma hos elkunderna. 
Hänsyn tog till personernas ålder, arbetsstatus och sociala tillhörighet. Datan vägdes sedan för 
att ge ett representativt resultat för elhandelskunder i Storbritannien.  
 
  

 

                                                 
347 Hendersen, J., Knight, R., Sladden, H., “Experience of the competitive market, The domestic electricity and 
gas markets”, Ofgem / MORI, (2001) 
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      Bilaga 3 

Intervjumanual Svensk Energi 
 
1. Hur många elhandelsföretag finns det idag i Sverige?  Hur har antalet ändrats sedan 1996 
då elhandel och nätverksamhet skiljdes åt?  
 
2. Har några elhandelsföretag gått i konkurs efter avregleringen 1996 och finns det några 
likheter dem emellan, exempelvis val av strategi och antal kunder?  
 
3. Vilka fördelar respektive nackdelar med att vara ett litet elhandelsföretag i förhållande till 
de tre dominerande, är mest framträdande? 
 
4. Går det att utläsa några tendenser till vilken form av ägandeskap, kommunalt, privatägt 
eller ekonomiskförening, som ger bäst lönsamhet för elhandelsföretag?  
 
5. Vilka konsekvenser kan en eventuell lagändring om skilda Vd-skap och styrelser för 
nätverksamhet och elhandel, få för mindre aktörer?  
 
6. Hur aktiva är svenska och nordiska elkunder med att välja leverantör? 
 
7. Finns det några specifika särdrag över de kunder som gjort ett aktivt val?  
 
8. Kan det urskiljas några tendenser över vilka leverantörer som kunderna byter till och vilka 
de lämnar?  
 
9. Kan fjärravläsning av elmätare göra att kunder i större utsträckning väljer den leverantör av 
el som även tillhanda håller nätet, då exakt förbrukning debiteras på en gemensam faktura? 
Kan det hämma den fria konkurrensen? 
 
10. Hur tror ni att branschstrukturen på den svenska och nordiska elhandelsmarknaden ser ut 
om fem år? 
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Bilaga 4 

Avtal       

Vattenfall 
Avtal för privatkunder:  
Fast pris med bindningstid på 1, 2 eller 3 år. Med ett fast avtal erbjuds kunden att teckna avtal 
baserat på tidstariffer också. Det vill säga olika priser beroende av när på dygnet elen 
förbrukas. Bytesrätt ges också, vilket betyder att avtal kan bytas kostnadsfritt en gång. Övriga 
avtal är rörligtpris, rörligtpris med tak, tillsvidarepris och bekvämt elpris för lägenheter. 
Bekvämt elpris är baserat på genomsnittlig elförbrukning för lägenhetsytan och den totala 
kostnaden för el blir lika stor varje månad. Vidare kan kunden välja att göra tillägg för 
miljövänlig el. 
 
Avtal för företagskunder: 
Förbrukning under 1GWh: Fast pris, rörligt pris, tillsvidare pris och riskreducerat pris. 
Riskreducerat pris är en blandning av fast och rörligt pris. Förbrukning över 1 GWh: Fast pris 
i tre varianter erbjuds där kunden gradvis deltar i beslut om tidpunkt för bindning av avtal 
samt hur stor del av volymen som ska bindas. Övriga avtal är rörligt pris, riskreducerat pris.  
 

Fortum 
Avtal för privatkunder:  
Fast pris med bindningstid 1, 2, 3 år eller 6 månader. Rörligt elpris, tillsvidare pris och tillägg 
av Bra miljöval el. Kombirabatt ges till upp till tre anläggningar på en och samma faktura då 
endast en fast avgift betalas.  
 
Avtal för företagskunder:  
Fast pris, rörligt pris, rörligt börspris, spotpris. Med avtalen T+ Service och T+ Timer deltar 
kunden i olika grad i beslut om tidpunkt och volym för bindning. Vidare erbjuds även Bra 
Miljöval el. Erbjuder även portföljförvaltning. 
 

Sydkraft 
Avtal för privatkunder: 
Fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år, rörligt pris, tillsvidare pris och ett flexipris, det vill 
säga ett kvartalspris som följer prisutvecklingen på elmarknaden och varierar efter kvartal. 
Avtalet kan sägas upp en månad i förväg för byte till fast eller rörligt pris. 
 
Avtal för företagskunder:  
Förbrukning under 100 MWh/år: fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år, rörligt pris, 
tillsvidare pris samt flexi pris. Förbrukning över 100 MWh/år: fast pris med bindningstid 1,2 
eller 3 år med olika prisalternativ beroende på företag. Vidare erbjuds rörligt pris, tillsvidare 
pris och flexi pris. Timavräknade anläggningar: Fast pris, normal pris, spotpris, spotpris med 
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tak eller golv, EtageDirekt, EtageFix och EtageIndex. De fyra sistnämnda avtalen baseras på 
kundens gradvisa deltagande i beslut om risknivå och bindning av pris. 
 

KraftAktörerna 
Avtal för privatkunder: 
Fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år. Övriga avtal är tillsvidare pris och rörligt pris. 
 
Avtal för företagskunder:  
Fast pris med önskad bindningstid, tillsvidare pris, rörligt pris samt XL. XL kombinerar fasta 
och rörligt pris, KraftAktörerna handlar då när det är gynnsammast för kunden i 
överensstämmelse med dennes önskan.  
 

Lunds Energi Försäljning 
Avtal för privatkunder:  
Fast pris avtal med bindningstider 1, 1.5, 3, 3.5 och 5 år. I övrigt erbjuds rörligt pris avtal och 
ett tillsvidare prisavtal. Fördelspris kan tecknas om kund ej vill binda upp avtalet över en 
längre period. Bra miljöval märkt el kan tilläggstecknas. 
 
Avtal för företagskunder:  
Förbrukning under 50 MWh/år: Fast pris med bindningstid 1, 3 eller 5 år. Övriga avtal är 
rörligt pris, standard pris samt fördels pris.  Fördelspris innebär en kortare bindningstid, 
baserat på tillsvidare priset, med en rabatt på 1.5 öre/kWh. 
 
Förbrukning över 50 MWh/år: Kunden väljer och kombinerar avtal i samrådan med personlig 
försäljare. De avtal som finns är fast pris, spotpris, timmätning, spotpris med tak, elsäker 
portfölj, vad gäller den sistnämnda köper kunden prissäkringar till ett pris som beror på hur 
detta index utvecklas. Indexet byggs upp av de dagliga noteringarna på specificerade 
terminskontrakt på Nordpool under en definierad period samt valutakursnoteringar för 
NOK/SEK. Övriga avtal är månadsmedel pris och månadsmedel pris med tak vid 
schablonleverans. Månadspriset är detsamma som ett rörligt pris baserat på förbrukningen. 
 

Ringsjö Energi Försäljning 
Avtal för privatkunder:  
Fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år. Tillägg kan göras för Vindkrafts el under 1 år. 
Övriga avtal är  tillsvidare pris och rörligt pris  
 
Avtal för företagskunder:  
För företag med förbrukning över 100 000 kWh/år utarbetas avtal i samråd med personlig 
försäljare. 
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Skånska Energi Marknad 
Avtal för privat kunder:  
Fast pris med bindningstid 1, 2 eller 3 år, rörligt pris samt tillsvidare pris.  
 
Avtal för företagskunder:  
De kunder med minst en förbrukning på 300 MWh / år erbjuds bättre priser i samrådan med 
personlig försäljare.  
 

Öresundkraft Marknad 
Avtal för privat kunder:  
Fast pris med bindningstid 1, 1.5 eller 3 år och rörligt pris.  
 
Avtal för företagskunder:  
Fast pris med bindningstid 1, 1.5, 2 eller 3 år och rörligt pris, det rörliga priset kan 
kombineras med portföljförvaltning. 
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Bilaga 5. Sammanställning 
av kringtjänster 

 
Lunds 
Energi  

Skånska 
Energi  Öresundskraft  

Ringsjö 
Energi  

Kraft-
Aktörerna Fortum Sydkraft Vattenfall 

Fakturering      
   

Månadsvis Ja Ja Ja, för företag 
Kostar 300 kr 
extra Ja Ja Nej 

< 15 kWh 
150kr 

Varannan månad Nej Ja För eluppv. hus > 10MWh/år Ja Ja Ja Ja 

Var tredje månad Ja Nej Ja < 10MWh/år Nej Ja Ja Ja 

Var sjätte månad Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 

Debitering av inlämnat mätvärde Ja 

Ja, 
automatiskt 
inom nätomr. Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Autogiro Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

E-giro Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

EDI Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja 

Samlingsfaktura Ja Ja Ja, för företag Ja Nej Ja 
Ja, för 
företag Ja 

Alla tjänster på en faktura Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
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Lunds 
Energi  

Skånska 
Energi  Öresundskraft  

Ringsjö 
Energi  KraftAktörerna Fortum            Sydkraft Vattenfall 

Service         

Elrådgivning Ja, gratis Ja, gratis Ja, gratis Nej Nej Nej Ja, gratis Ja, per telefon 

Elbesiktning /analys Ja, ej gratis Ja, gratis Ja, ej gratis Nej Ja, för företag Ja, för företag Ja Ja, ej gratis 

Kundtjänst per telefon Kontorstid Kontorstid 
Kontorstid + 
kvällar 

Kontorstid. 
Extern kvällar 
+ helger Kontorstid Vardagar Dygnet runt Kontorstid 

Gratis telefonnummer till kundtjänst Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Kundtidning Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej Nej 

Förbrukningssammanställning på Internet Nej Ja Ja Nej Nej, via tel.  Ja Ja Ja 

ISO 14001 certifiering Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja, i Sverige 

Kundrabatt Ja Nej Nej Nej Nej 

Ja, ägare till 
flera 
anläggningar Nej 

Ja efter 
förbrukningsvo
lym 

Bra Miljöval El Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja 

Vindkraft El Nej Nej Nej Ja Nej Nej Ja Ja 

Vatten El EPD Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 

Övrigt 
Uthyrning av 
portabel 
elmätare 

Timvis 
förbruknings-
statistik inom 
nätområdet 

Elolycksfalls-
försäkring 
 
Hantverkshjälp 

 

Alla företag har 
personlig 
kontaktman 

Erbjuder 
konsulttjänster 
för  
elförbrukning 
till företags 
Kunder. 
Erbjuder 
delägarskap i 
vindkraftverk   

Erbjuder 
Instrument för 
Att kunderna 
ska kunna mäta, 
styra och 
övervaka sin 
elförbrukning 

 Erbjuder 
konsultjänst via 
dotterbolag 
samt 
affärsområdet 
entreprenad 

Källa: Respektive företags hemsidor och kundtjänst.



Bilaga 6 

Sammanställning av fasta elpriser 
 

Jämförelsen är sammanställd 
utifrån prisuppgifter inlämnade till 
konsumentverket av elleverantörer 
på den svenska marknaden.348 
Elpriset är i öre/kWh för 
privatkunder med en förbrukning 
på 5 000 kWh per år. I priset ingår 
moms, energiskatt, avgift för 
elcertifikat, årsavgift och andra 
eventuella avgifter som till exempel 
faktureringsavgifter. Beräkningen 
utgår från fyra betalningstillfällen 
per år. Erbjudanden till utvalda 
kundgrupper, som medlemmar i 
olika organisationer och liknande är 
inte medtagna. Att samma företag 
kan vara representerat vid flera 
tillfällen kan bero på att företaget 
har olika erbjudanden med samma 
avtalslängd. Till exempel Bra    
Miljöval El. 
 
 
 
 

                                                 
348 Konsumentverketshemsida, www.elpriser.konsumentverket.se, 2004-01-01 

1 År   
Av 
56 Leverantör  

Pris 
öre/kWh 

Jämfört 
med 
medel 

Jämfört 
med 
lägsta 

1 Preem Petroleum  76,9 -10% 0% 

8 Fortum  81,6 -5% 6% 

16 Fortum  83,5 -3% 9% 

17 Öresundskraft  83,8 -2% 9% 

18 KraftAktörerna  83,8 -2% 9% 

21 Lunds Energi  84,0 -2% 9% 

35 Lunds Energi  86,5 1% 12% 

43 Sydkraft  87,6 2% 14% 

45 Ringsjö Energi  88,1 3% 15% 

46 Sydkraft  88,2 3% 15% 

51 Sydkraft  90,1 5% 17% 

52 Sydkraft  90,1 5% 17% 

55 Ringsjö Energi  91,2 6% 19% 

56 Vattenfall  91,5 7% 19% 

  Marknadens medelpris: 85,8     

 
 

2 År 
Av 
50 Leverantör  

Pris 
öre/kWh 

Jämfört 
med 

medel 

Jämfört 
med 

lägsta 

1 Preem Petroleum  75,4 -10% 0%

13 Fortum  81,1 -3% 8%

26 KraftAktörerna  82,2 -2% 9%

32 Öresundskraft  82,7 -1% 10%

37 Fortum  83,0 -1% 10%

43 Ringsjö Energi  85,1 2% 13%

44 Sydkraft  85,2 2% 13%

46 Sydkraft  85,8 2% 14%

48 Sydkraft  87,7 5% 16%

49 Sydkraft  87,7 5% 16%

50 Vattenfall  89,6 7% 19%

  Marknadens medelpris: 83,8     
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3 År 
  
Av 
56 Leverantör 

Pris  
öre/kWh

Jämfört 
med 

medel 

Jämfört 
med 

lägsta 

1 Preem Petroleum  75,0 -10% 0%

16 Fortum  80,4 -3% 7%

34 KraftAktörerna  81,8 -2% 9%

35 Öresundskraft  82,0 -1% 9%

37 Fortum  82,2 -1% 10%

43 Lunds Energi  83,2 0% 11%

46 Sydkraft  83,9 1% 12%

47 Ringsjö Energi  83,9 1% 12%

50 Sydkraft  84,6 2% 13%

54 Sydkraft  86,4 4% 15%

55 Sydkraft  86,4 4% 15%

56 Vattenfall  88,4 6% 18%

  Marknadens medelpris: 83,1     

 
 

Sammanställningen bygger på 
prisuppgifter från respektive 
företags hemsida.349  Priserna gäller 
avtal om fast pris inklusive moms, 
elskatt, elcertifikat, och årsavgift. 
Leveransstart 2004-02-01 eller 
2004-03-01. Beräkning gjord på 
förbrukning av 5000k Wh/år, vilket 
motsvarar ungefärlig årlig 
förbrukning för en villa utan 
eluppvärmning. 

 
* Öresundskraft Marknad och Lunds Energi 
Försäljning erbjuder 1,5 -års kontrakt istället för 2 -års 
kontrakt. 

 

 

                                                 
349 Vattenfalls hemsida, www.vattenfall.se, 2003-12-27,  Sydkrafts hemsida, www.sydkraft.se, 2003-12-27, 
Ringsjö Energis hemsida, www.ringso-energi.se, 2003-12-27, Öresundkrafts hemsida, www.oresundskraft.se, 
2003-12-27, KraftAktörernas hemsida, www.kraftaktorerna.se, 2003-12-27, Lunds Energis hemsida, 
www.lundsenergi.se, 2003-12-27, Fortums hemsida, www.fortum.se, 2003-12-27, Skånska Energis hemsida, 
www.energi.net, 2003-12-27.    

Leverantör 1 år 2 år* 3 år 
          
Vattenfall   90,9 83,4 87,1 
          
Sydkraft  90,2 87,8 86,6 
          
Ringsjö Energi  86,8 84,3 83,9 
          
Öresundskraft  83,8 82,3 82,1 
          
KraftAktörerna 83,8 82,2 81,7 
          
Lunds Energi  83,6 83,0 82,9 
          
Fortum 81,6 81,1 80,4 
          
Skånska Energi    81,4 80,2 80,2 
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Bilaga 7  

Kunders nöjdhet med elleverantörer 
Kunders nöjdhet med elleverantörer i jämförelse med telefoni år 2003, enligt Svenskt 
Kvalitetsindex.350 Alla index som presenteras om kundernas nöjdhet kan anta värden mellan 0 
och 100. Ju högre indexets värde är desto bättre anser de faktiska kunderna att produkterna 
och leverantörerna uppfyller konsumenternas krav och förväntningar. Skillnader på 2 enheter 
eller mer räknas som statistiskt säkerställda. Mätningarna gjordes via telefonintervjuer till ett 
statistiskt urval personer och företag representerande hela det svenska samhället. Index för 
kundnöjdhet räknas fram via en analysmetod vilken bygger på svaren från ett 30-tal olika 
frågor. 

 

 

                                                 
350 Elbranschen 2003 enligt Svenskt kvalitetsindex, www.kvalitetsindex.org/ski_2003_elmarknad.html, 2004-01-
02. 
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Bilaga 8 

Intervjumanual till fallföretag 
 
1. Vilka förändringar har avregleringen av elmarknaden inneburit för er vid försäljning av 
el?  
 
2. Vilka olika tjänster erbjuder ni och finns det någon som är specifik för just ert företag? 
 
3. Jämför ni er medvetet med era konkurrenter och deras erbjudanden?  
 
4. Vilket kundsegment riktar ni er till? 
 
5.  Vad gör ni för att ta reda på vilka tjänster befintliga / potentiella kunder efterfrågar? 
 
6. Vad gör ni aktivt för att skapa en god relation till befintliga kunder? 
 
7. Hur vill ni bli uppfattade av omgivningen och kunderna? 
  
8. Arbetar ni aktivt med att etablera ert varumärke på marknaden?  
 
9. Speglar elpriset er position på marknaden? 
 
10. Använder ni er av en kostnadsbaserad eller marknadsdriven prissättning? 
 
11. Vilken typ av avtal är vanligast bland kunderna? 
 
12. Har ni skalfördelar? Vad gör ni för att skapa skalfördelar? 
 
13. Sköter ni riskhanteringen själva eller via samarbetspartners? 
 
14. Hur upplever ni det att vara  en mindre elleverantör i förhållande till de marknadsledande 
elhandelsföretagen? 
 
15. Hur tror ni att framtiden utvecklas för er? 
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     Bilaga 9 

Energimått351 
 

 
 

                                                 
351 Vattenfall Årsredovisning 2002 
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Bilaga 10 

Förändringar i ägarförhållanden under hösten/vintern 2003 
Sedan denna studie inleddes i november 2003 har förutsättningarna för några av de fem 
fallföretagen ändrats. Samarbetet mellan Ringsjö Energi och Lunds Energi har utvecklats till 
att Ringsjö Energi förvärvas och blir ett helägt dotterbolag till Lunds Energi.352 Ringsjö 
Energi kommer dock att behålla sitt namn och sin kundtjänst. Ägarna till Ringsjö Energi och 
Lunds Energi har i avsiktsförklaringen till samgåendet deklarerat att de båda har intresse i att 
driva ett kundnära företag med stark lokal närvaro och att driva och utveckla lokal 
energiverksamhet. De söker också skalfördelar som de ser följer av samverkan då de båda 
företagen har en liknande ägarstruktur. Ägarna har också båda en ambition att vara ett 
alternativ till de stora marknadsaktörerna. Både Ringsjö Energi och Lunds Energi har 
dessutom som mål att driva verksamheten med hög leveranssäkerhet, hög servicenivå 
gentemot kunder, rimliga priser, rationell energianvändning, liten miljöpåverkan och 
samtidigt ge en skälig kapitalavkastning till ägarna. I samband med att det blev klart att 
Ringsjö Energi kommer bli ett helägt dotterbolag till Lunds Energi, framkom det att Skånska 
Energi liksom Sydkraft har lagt bud på Ringsjö Energi.353 Skånska Energis ordförande Daniel 
Danielsson hävdar dock i Sydsvenskan att deras bud står kvar. De är intresserade av att 
diskutera såväl förvärv som samarbete med Ringsjö Energi men med förutsättning att de inte 
får ett kommunalt majoritetsägande. Styrelseledamot och kommunalråd i Eslövskommun, 
Cecilia Lind avvisar dock den inviten med att Ringsjö energi ska vara kvar i kommunalt 
ägande. 
 
Det som skiljer Skånska Energi från de flesta andra elbolag är att det är ett privat aktiebolag. 
Skånska Energi har fått ett flertal förslag om uppköp under åren men aktieägarna har hittills 
inte varit intresserade av att sälja.354 Under hösten 2003 har dock Lunds Energi blivit största 
enskilda ägare i Skånska Energi, genom att de på Sparbanken Finns marknadsplats köpt fler 
aktier i företaget.355 Enligt Sydsvenskan är det inte något som Danielsson ser mer blida ögon 
på. Styrelseordförande i Lunds Energis hävdar bestämt att de inte har några avsikter att vilja 
styra Skånska Energi utan att de endast ser det som en god placering. Skånska Energis mål är 
att om det skulle vara så att det endast är två elhandelsföretag kvar i Sverige så ska Skånska 
Energi vara det ena.356 
  
Även KraftAktörernas ägarförhållanden ser ut att ändras. I höst har de sökt om fem miljoner 
kronor var av ägarna i nytt aktiekapital och lika mycket i lån.357 Ängelholms kommun som 
äger Ängelholms Energi, beslutade i december att inte låna ut pengar till Ängelholms Energi 
för att de sen i sin tur ska låna ut dem till KraftAktörerna. Kommunalrådet i Ängelholms 
kommun Hans Wallmark, kommenterade beslutet med att de anser elhandel vara en riskfylld 
verksamhet. Detta kommer sannerligen leda till att Ängelholms Energi säljer sina aktier till de 
resterande ägarna som valt att skjuta till mer kapital. 
                                                 
352 Ringsjö Energi Pressmeddelande, 2003-12-09. 
353 Nordbeck, B., (2003), ”Skånska Energi får kalla handen”, Sydsvenska Dagbladet, 2003-12-17. 
354 Cartberger, B., Försäljningschef Skånska Energi AB, Intervju 2003-12-02. 
355 Berglund, J., (2003), ”Lunds Energi största ägaren i konkurrent”, Sydsvenska Dagbladet, 2003-12-17. 
356 Cartberger, B., 2003-12-02. 
357 Davidsson, A., (2003), ”Ängelholm lämnar KraftAktörerna”, Nordvästra Skånes Tidningar,2003-12-16. 
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Bilaga 11 

Utvecklingen av elpriset  
Första året efter avregleringen steg priset på grund av torrår.358 Dock ändrade utvecklingen 
riktning och efter detta år sjönk elpriset fram till slutet av år 2000 på grund av rikligt med 
nederbörd samt ökad konkurrens på marknaden. Den ökade konkurrensen kunde dock inte 
hålla elpriserna nere när klimatet växlade igen och tillrinningen sinande i Norge. Efterfrågan 
på importerad el ökade. Utvecklingen fortsatte under nästkommande år med en dyrare samt 
lägre vattenkraftproduktion i Sverige och Norge för att täcka efterfrågan. Under 2003 har 
samma tendens hållit i sig. Den förste januari 1997 var genomsnittligt elpris för en lägenhet 
exklusive skatter samt avgifter 29,2 öre/kWh, den förste januari 2003 var genomsnittspriset 
51,9 öre/kWh. Dock har konsumentpriserna varit mer stabila över åren på grund av det ökade 
konkurrenstrycket, elhandelsföretagen har varit tvungna att anpassa priserna. Viktigt att 
tillägga är dock att, det sammanlagda priset varierar mellan kundkategorier och 
geografiskplacering i Norden på grund av olika distributionskostnader, skillnader i skatter, 
subventioner, regleringar samt strukturen på marknaden. För elhandelskunden består elpriset 
av; elenergi vilket utgör cirka 40 %, nättariff vilket utgör cirka 20 % samt skatter, energiskatt 
och moms, för 40 %. Detta visar att upp till en tredjedel kan kunden påverka sitt elpris genom 
ett aktivt val. Diagrammet nedan visar genomsnittlig pris på el för hushållskunder 1996 till 
2003.359 

Genomsnittligt elenergipris för hushållskunder
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358 Elmarknaden i Sverige 2003, (2003), Statens Energimyndighet 
359 SCB: Priser på elenergi och nättjänst 2003, www.scb.se/Statistik/EN/EN0301/2003M00/EN17SM0301.pdf, 
2003-12-20 
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      Bilaga 12 

Fasta elpriser, maj 2004 
 

Sammanställningen bygger på 
prisuppgifter från respektive 
företags hemsida.360  Priserna gäller 
avtal om fast pris inklusive moms, 
elskatt, elcertifikat, och årsavgift. 
Leveransstart 2004-08-01. 
Beräkning gjord på förbrukning av 
5000k Wh/år, vilket motsvarar 
ungefärlig årlig förbrukning för en 
villa utan eluppvärmning. 

 
* Lunds Energi Försäljning erbjuder 1,5 -års kontrakt 
istället för 2 -års kontrakt. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
360 Vattenfalls hemsida, www.vattenfall.se, 2004-05-06,  Sydkrafts hemsida, www.sydkraft.se, 2004-05-06, 
Ringsjö Energis hemsida, www.ringso-energi.se, 2004-05-06, Öresundkrafts hemsida, www.oresundskraft.se, 
2004-05-06, KraftAktörernas hemsida, www.kraftaktorerna.se, 2003-05-06 Lunds Energis hemsida, 
www.lundsenergi.se, 2004-05-06 Fortums hemsida, www.vattenfall.se 2004-05-06, Skånska Energis hemsida, 
www.energi.net, 2004-05-06    

Leverantör   1 år 2 år* 3 år 
Vattenfall   85,4 85,4 83,8 
          

Ringsjö Energi 
  

82,6 81,3 
  

80,9 
          

Lunds Energi 
  

81,7  
  

80,6  81,1 
          
Sydkraft 81,5 80,9 80,8 
          
Öresundskraft 81,9 80,8 80,6 
          
Skånska Energi 81,3 80,3 80,2 
          
KraftAktörerna 79,8 78,3 77,3 
          

Fortum  77,9      77,9 
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