
 1

                         Magisteruppsats  
Vårterminen 2006  

 
 
 
 
 

Företagsekonomiska 
     Institutionen 
 
 
 
 

Konsten att slå sig in på en 
överorganiserad marknad -  

En fallstudie av uppstickaren GodEl 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Författare:     Handledare: 
Johan Lundin, 810108-4732   Per-Hugo Skärvad 
Filip Schöön, 791020-4135 



 2

___________________________________________________________________________ 

 - Förord - 
___________________________________________________________________________ 

 

Arbetet med att sammanställa denna utredning har skett under vårterminen 2006. Det har varit 

mycket intensiva och berikande tio veckor. 

 

Vi vill här inledningsvis rikta ett stort tack till de personer som bidragit till att göra denna 

magisteruppsats möjlig. Det stöd vi fått har varit ovärderligt under utredningens gång. Vi vill 

rikta ett speciellt tack till personalen på GodEl samt till vår handledare Per Hugo Skärvad för 

den tid och kunskap de bidragit med. 

 

 
 
 
 
 
 

Johan Lundin och Filip Schöön 
 

Lund, Juni 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

___________________________________________________________________________ 

- Sammanfattning - 
___________________________________________________________________________ 

 
Titel: Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad – en fall 

studie av uppstickaren GodEL 
 
Seminariedatum: 7 juni, 2006 
 
Kurs:  FEK 591, Magisteruppsats, Strategic Management, 10 poäng 
 
Författare:  Johan Lundin & Filip Schöön 
 
Handledare:  Per – Hugo Skärvad 
 
Nyckelord: Oligopol, Inbrytning, Konkurrensstrategi, Pris och Mervärde, 

Entreprenör 
 
Syfte: Utredningens syfte är att med hjälp av relevanta teorier studera och 

analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till 
grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även 
för avsikt att öka förståelsen för vad som krävs för att lyckas slå 
sig in i en bransch som består av en homogen produkt samt 
domineras av ett fåtal stora aktörer. 

 
Metod: Vi har gjort en kvalitativ fallstudie över ett företag och använt oss 

av primär – och sekundärdata som sedan analyserats med hjälp av 
relevanta teorier. Vi har valt den abduktiva ansatsen då den 
passade vårt tillvägagångssätt på bästa sätt. 

 
Teoretiska perspektiv: Teorin inkluderar omvärldsanalyser, konkurrensstrategier samt 

nyckelfaktorer för unga företag. 
 
Empiri: Empirin består främst av data som erhållits via intervjuer med 

personer på fallföretaget samt sekundärdata om elmarknaden och 
dess struktur.  

 
Slutsats: En marknad som präglas av oligopol kan tyckas vara stängd för 

nya aktörer på grund av de dominerande bolagens starka position. 
GodEl har dock lyckats bryta sig in på elmarknaden som 
karaktäriseras av oligopol genom en kombination av olika 
nyckelfaktorer: Entreprenören, konceptet samt nätverk och extern 
kompetens. För att åskådliggöra dessa så konstruerade vi en 
modell som vi anser vara ett framgångskoncept för inbrytning på 
en överorganiserad marknad.  
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1 

- Inledning - 
________________________________________________________ 

 

Vi inleder denna utredning med en introduktion där de förutsättningar som råder på den 

svenska elmarknaden presenteras. Vidare redogör vi för vår problemformulering samt syftet 

med denna utredning för att läsaren klar bild över vad vi ämnar uppnå med denna uppsats. 

Kapitlet avslutas med de avgränsningar vi valt att göra. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle är öppenhet, fri konkurrens och förändring dominerande teman som till stor 

del återspeglar hur både internationella och nationella företagsklimat ser ut. En ökad 

internationalisering och inträdet i informationssamhället har intensifierat företagens 

konkurrenssituation och samtidigt lett till att vi konsumenter givits större makt över företagen.  

 

”Avreglering innebär att statsmakten helt eller delvis upphäver regleringar och därigenom 

åstadkommer friare konkurrensförhållanden”.1  

 

I början av 1980 svepte en avregleringsvåg in över Sverige och tidigare stängda marknader 

såsom flyg, post samt vård öppnades nu upp. Detta var en naturlig utveckling med tanke på 

den förändrande samhällssituationen, globaliseringen samt en ökad medvetenhet om 

konkurrensens betydelse för ekonomisk utveckling. 1 januari 1996 avreglerades så 

elmarknaden med motiveringen att ”konkurrensen inom elhandeln skulle skapa 

förutsättningar för en ökad pris – och kostnadspress inom elförsörjningen”. Genom ökad 

konkurrens ville man effektivisera produktions – och försäljningsledet samt att öka 

valfriheten, och därigenom makten, för el-användarna. 2 

 

Sedan denna avreglering trädde i kraft har dock koncentrationen ökat ytterligare på 

elmarknaden, som i dagsläget domineras av tre stora bolag; Vattenfall, EON samt Fortum. 

                                                 
1 Hemsida National Encyklopedin www.ne.se 
2 http://www.kvalitetsindex.se/index Elbranschen hösten 2005 enligt Svenskt Kvalitetsindex 
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Avregleringen har inte fått den effekt som den hade förutspåtts utan snarare ökat 

maktkoncentrationen på marknaden.  

 

Till råga på detta så är elkundernas missnöje med sina elleverantörer större än någonsin och 

elbranschen har mycket låg kund nöjdhet jämfört med flertalet andra branscher. År 2005 var 

43 procent av svenskarna direkt missnöjda med sin elhandlare. Prisutvecklingen på den 

svenska elmarknaden har föranlett en diskussion om hur väl elmarknaden fungerar. Inte minst 

med tanke på att de dominerande företagen fortsätter att ta ut höga priser och att år efter år 

göra rekordvinster.3  

1.2 Problemdiskussion 
 

Hur påverkar en sådan här kraftig koncentration av företag konkurrensen i elbranschen och 

utgör den svenska elbranschen rentav ett oligopol. För att reda ut vad som gäller så bör det 

klargöras vad oligopol innebär. En oligopolmarknad innebär att ett fåtal stora aktörer 

dominerar marknaden och därigenom har makt att bestämma priser. Alla branscher kan 

beskrivas befinna på sig en linje med två motsatta ändar, monopol och perfekt konkurrens. Då 

perfekt konkurrens råder är lönsamheten låg eftersom nya företag lätt kan etablera sig om det 

finns lönsamhetspotential.4 Vid monopol finns det endast ett företag på marknaden och kan 

därmed fritt bestämma prissättningen vilket medför hög lönsamhet. Ett oligopol ligger så nära 

monopol som idag är tillåtet och präglas av några få stora företag, höga inträdesbarriärer, 

begränsad tillgång till information samt begränsat utrymme produktdifferentiering. Dessa 

marknader uppvisar vanligtvis god lönsamhet och är därigenom ofta föremål för nya aktörers 

intresse. 5  

 

Vi anser att elmarknaden i Sverige efter avregleringen har utvecklats till ett oligopol som i 

dagsläget domineras av de tre aktörerna Vattenfall, Fortum och EON. Dessa företag uppvisar 

stigande vinster, vilket tyder på låg konkurrensintensitet, samtidigt som kunderna är mycket 

missnöjda. Då el är en helt homogen produkt är differentiering oerhört svårt och detta 

försvårar ytterligare för nya företag att ta sig in på marknaden eftersom man ej kan konkurrera 

genom ny design eller teknik. Det enda egentliga konkurrensmedlet är priset vilket ställer 

frågan om en ny aktör verkligen kan ta del av lönsamheten som finns inom oligopolet.  
                                                 
3 www.stem.se Prisbildning och konkurrens på elmarknaden, ansvarig utgivare Kristian Gustafsson, 2006  
4 Eklund, Klas (1997) VårEkonomi, Rabén Prisma  
5 Grant, Robert M, Contemporary strategy analysis ,2000 
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GodEl är ett relativt nytt elbolag i elbranschen och grundades hösten 2004 av Stefan Krook, 

entreprenören bakom telekomföretaget Glocalnet. Det som gör företaget unikt gentemot andra 

aktörer på marknaden är att GodEl skänker hela avkastningen till välgörenhet där kunden 

själv väljer välgörenhetsorganisation. Bolaget är idag ett av Sveriges snabbast växande 

elbolag och kommer potentiellt att kunna utmana de tre stora aktörerna och därmed lyckas 

åstadkomma en strukturell förändring på elmarknaden. Då missnöjet hos dagens kunder är 

mycket utbrett samtidigt som marknadsstrukturen sett likadan ut de senaste åren så är behovet 

av förändring stort i elbranschen.6     

 

Trots att nya företag försökt att etablera sig på marknaden har marknadsstrukturen de senaste 

åren sett likadan ut. Är detta en marknad som väntar på att ytterligare utsättas för konkurrens 

för att kunna effektiviseras för både kunder och företag eller är den låst av de tre dominerande 

aktörerna och kommer mindre konkurrerande bolag snabbt att försvinna? Att studera GodEls 

inbrytning på den svenska elhandelsmarknaden är av intresse för att öka kunskapen om 

möjliga inbrytningsstrategier i denna typ av marknadssituation.  

1.3 Problemformulering 
 

Vårt fallföretag GodEl är ett bolag som mot alla odds gått emot trenden och har lyckats 

etablera sig i elbranschen och är för tillfället ett av Sveriges snabbaste växande elbolag. Detta 

på en marknad som präglas av oligopol och där inträdesbarriärerna är stora. Lönsamheten 

finns i branschen men det har varit svårt för andra och främst nyetablerade aktörer att ta del av 

denna.7 

 

Vilka strategier har denna uppstickare använt sig av för att bryta sig in på elbranschen? 

 

Vidare vill vi även få svar på vilka möjligheter det finns för GodEl att konkurrera med de 

dominerande aktörerna i det svenska el-oligopolet, inte minst då samtliga aktörer konkurrerar 

med priset. VD Stefan Krook är en i Sverige uppmärksammad entreprenörer och vi ämnar 

även undersöka entreprenörens betydelse för företagets inbrytning på marknaden. Den 

problemställning vi kommit fram till anser vi ytterst relevant då GodEl är en av få 

                                                 
6 Intervju med Stefan Krook, VD och initiativtagare GodEl 
7 Ibid 
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nyetablerare som verkligen lyckats slå sig in i elbranschen. Företaget har därför en betydande 

roll i konsumenternas jakt på att få en förändring i branschen. Utredningens resultat bör därför 

vara användbart för fler aktörer i jakten på framgång på en oligopol marknad. 

1.4 Syfte 
 

Med grund i problemdiskussionen framkom utredningens syfte, vilket är att med hjälp av 

relevanta teorier studera och analysera entreprenörens roll samt de strategier som ligger till 

grund för GodEls inbrytning på en oligopolmarknad. Vi har även för avsikt att öka förståelsen 

för vad som krävs för att lyckas slå sig in i en bransch som, liknande elbranschen, består av en 

homogen produkt samt domineras av ett fåtal stora aktörer.   

1.5 Avgränsningar 
 

Denna presentation kommer endast att fokusera på elhandlarnas roll i elbranschen, dvs. de 

som köper el på elbörsen av producenterna för att sedan sälja den vidare till slutkunderna. Vi 

har valt att avgränsa oss vad gäller den information som presenteras om fallföretaget och 

kommer bara att ta upp de aspekter som vi anser är väsentliga för uppsatsen. Uppsatsen 

kommer att begränsas till den svenska elbranschen och till de aktörer som finns där. Vi har 

valt att inte gå in för djupt på tekniska detaljer då detta kräver mycket god kunskap om 

elbranschen samtidigt som dessa data ej är relevant för vår utrednings resultat. I utredningen 

kommer kunder ha samma innebörd som elanvändare eller slutkonsument och vi kommer inte 

att behandla företagssegmentet då dessa ej tillhör GodEls kundsegment.  
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________________________________________________________   

2 

- Metod - 
___________________________________________________________________________ 

 

Vi ämnar att i detta avsnitt redogöra för de tillvägagångssätt vi använt oss av under 

utredningsprocessen. Inledningsvis motiverar vi vårt val av fallföretag för att sedan beskriva 

hur informationsinsamlingen samt bearbetningen av denna gått till väga. Vi önskar även 

klargöra vårt metodiska angreppssätt samt påvisa utredningens tillförlitlighet.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av fallföretag 
 

Vi har som ambition med denna avhandling att undersöka huruvida det är möjligt för nya 

företag att etablera sig på en marknad som präglas av oligopol. Då elmarknaden varit mycket 

omskriven den senaste tiden kändes denna bransch i högsta grad aktuell och relevant. Vi ville 

även studera ett ungt företag som befann sig i tillväxtfasen och där strategiska beslut utgör en 

viktigt del av verksamheten. Ytterligare ett kriterium från vår sida var att vi skulle ha ett 

intresse för verksamheten samt att vår utredning skulle kunna bidra med ett akademiskt värde. 

Då vår datainsamling till stor del ämnas ske genom personliga intervjuer var även 

tillgänglighet en avgörande faktor.  

 

Efter en närmare undersökning av de olika aktörerna på elmarknaden kändes vårt val av 

fallföretag GodEl som ett självklart och logiskt val. GodEl är ett nystartat företag som 

befinner sig i expansionsfasen på en marknad som präglas av oligopol med tre dominerande 

aktörer. Detta gjorde att vi fick möjlighet att studera de problem och teorier som vi hade som 

målsättning med denna uppsats. Då vi även fick mycket positiv respons från grundaren av 

GodEl Stefan Krook, där tillgängligheten till företaget garanterades, så underlättade det valet 

av fallföretag.   
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2.2 Val av vetenskapssyn 
 

Vi har i vår utredning valt att arbeta efter den explorativa ansatsen vars avsikt är att blotta ny 

lärdom om ett fenomen och, genom att se vad fenomenet består av, använda och utveckla 

teorier som kan resultera i större förståelse för problemet. 8 

 

Då risken finns att vi under utredningens gång kommer att möta nya problem och frågor 

kräver denna ansats att man använder sig av en flexibel datainsamlingsmetod.9 Valet av den 

explorativa ansatsen baseras på vår intention att få en större insikt och kunskap för vår 

problemställning. 

2.2.1 Val av metod 
 

Valet av angreppssätt vid datainsamlingen har stor betydelse för utredningens trovärdighet 

och relevans. Det finns två olika metoder att använda sig av; den kvantitativa och den 

kvalitativa. Kräver utredningen att man använder sig av båda metoderna för största möjliga 

tillförlitlighet skall båda användas.10 Den kvantitativa metoden syftar till att ge en 

överblickande och generell syn på forskningen där statistisk data ligger till grund för 

utredarens slutsatser och baserar sina slutsatser på data som ej kan kvantifieras.11 Den 

kvalitativa metoden söker efter mer djup och förståelse för den data som skall insamlas. Detta 

medför att giltigheten ökar samt att man erhåller en djupare förståelse för kunskapen än vid 

den kvantitativa metoden.12 Då vår utredning kräver en större förståelse och granskning av 

den insamlade datan är den kvalitativa metoden ett naturligt val.  

 

Vid en kvalitativ metod finns det ett flertal angreppssätt vid informationsinsamlingen men 

vanligtvis brukar fem huvudtyper nämnas: Informant – och respondentintervjuer, analys av 

källor, deltagande observation samt direkt observation. Dessa olika insamlingssätt bidar till att 

författaren får bred information samt att man har möjlighet till noggrannare analyser tack vare 

personliga intervjuer. 13 Vi använder oss genom arbetets gång av samtliga av dessa typer för 

                                                 
8 Jacobsen, D.I (2000) Vad, hur och Varför, Studentlitteratur 
9 Alvesson, M & Sköldberg, K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 
10 Holme & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur 
11 Lundahl, U & Skärvad, P H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
12 Jacobsen, D.I (2000) Vad, hur och Varför, Studentlitteratur 
13 Holme & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur 
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att vid behov ytterligare kunna möta eventuella problem och på så vis fördjupa vår förståelse 

för ämnet.  

 

Denna metod är tidskrävande och kräver ett kritiskt förhållningssätt till de använda källorna. 

Just tidsaspekten kan leda till att författarna behöver begränsa antal källor och då riskerar att 

gå miste om värdefull information.14 En stor närhet till det valda studieobjektet kan även 

tänkas bidra till att vissa brister i den kritiska reflektionen kan uppstå.15  

2.2.2 Fallstudiemetoden 
 

Med fallstudie brukar man avse en utredning som omfattar en eller ett fåtal fall vilka detaljerat 

studeras. Detta genomförs vanligtvis i syfte att formulera hypoteser, utveckla teorier samt 

exemplifiera och illustrera.16 Då vi med vår utredning ämnar få en större förståelse för en 

specifik organisation och dess strategiska planering är fallstudiemetoden en lämplig metod att 

använda sig av. Denna metod är användbar när man söker djupare insikt om en särskild 

händelse, organisation eller vill utveckla och testa teorier. En fallstudie kräver dock en viss 

angränsning för att inte bli alltför komplex och övergripande. Vi har i fallet GodEl valt att 

fokusera på de strategiska beslut som är viktiga vid etablering på en oligopol marknad. 

Genom användning av fallstudiemetoden ämnar vi öka både oss som författares samt läsarens 

kunskap om fallföretaget och den strategiplanering som används.17  

2.2.3 Val av ansats 
 

Vid en utredning finns det två möjliga val av ansats; den deduktiva eller induktiva ansatsen. 

Vid tillämpning av den deduktiva ansatsen har man en färdig teori som utgångspunkt och 

insamlar sedan data som man sedan tillämpar på denna teori för att få den prövad. Den 

insamlade datan gör antingen teorins påstående starkare eller svagare. Vid tillämpning av den 

induktiva ansatsen insamlar man först information för att sedan med hjälp av denna data 

skapa teorier.18   

 

                                                 
14 Holme & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur 
15 Jacobsen, D.I (2000) Vad, hur och Varför, Studentlitteratur 
16 Lundahl, U & Skärvad, P H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
17 Ibid. 
18 Ibid 
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Det finns dock ytterligare en ansats, den abduktiva ansatsen, som är en kombination av de två 

föregående ansatserna. Denna är lämplig att använda när man gör en fallstudie då den ger 

ökad förståelse samt att ansatsen är passande vid explorativ studie då man kan växla mellan 

teori och empiri. Vi har valt den abduktiva ansatsen då den tillåter oss att applicera redan 

kända teorier under arbetets gång samtidigt som nya processer kan beskrivas utifrån 

empirin.19 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Vi har i första hand valt att vid datainsamlingen använda oss av intervjuer med personer med 

strategiska positioner på fallföretaget och med god kunskap om branschen. Vi har även använt 

oss av sekundärdata, då framförallt via litteratur och artiklar. Den relevanta insamlade 

informationen analyserades sedan med hjälp av valda teorier för att söka nå utredningens 

syfte.  

2.3.1 Insamling av bearbetning av data 
 

Datainsamling kan ske antingen via primärdata eller sekundärdata. Med primärdata menas 

data som författaren själv har insamlat, exempelvis genom personliga intervjuer. Med 

sekundär data avses sådan information som redan finns tillgänglig och som har insamlats av 

andra.20  

2.3.2 Primärdata 
 

För att kunna bilda oss en så nyanserad och kvalitativ uppfattning som möjligt ägnades 

mycket tid åt att hitta lämpliga intervjuobjekt som förhoppningsvis skulle kunna ge oss 

tillräcklig information för att vi skulle kunna skapa oss en objektiv och oberoende 

uppfattning. 21 Vi använde oss främst av intervjuer med personer på GodEl, både personliga 

men även via telefon och mail. Vi utförde även intervjuer med personer med god insyn i 

branschen samt kunskap om strategiska beslut. 

 

Då GodEl är ett litet företag lyckades vi etablera nära och personliga relationer med flera av 

de anställda vilket underlättade intervjuarbetet i form av ökad tillgänglighet samt tillgång till 

                                                 
19 Alvesson, M & Sköldberg, K, Tolkning och reflektion, Studentlitteratur 
20 Jacobsen, D.I (2000) Vad, hur och Varför, Studentlitteratur 
21 Lundahl, U & Skärvad, P H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
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relevant information. Vi valde att använda oss utav ostrukturerade intervjuer då vi hade olika 

frågor och mål beroende på intervjuobjektet. Denna intervju teknik är lämplig vid explorativa, 

teoriutvecklande undersökningar samt vid insamling av mjuk data om kvalitativa 

förhållanden. Fördelen med personliga intervjuer är att det bidrar till en djupare förståelse 

samt och möjligheten till följdfrågor som ger respondenten större insikt i problemområdet. 22 

 

Samtliga personliga intervjuer genomfördes i Stockholm antingen på GodEl´s kontor eller ute 

på olika försäljningsställen där GodEl finns representerat. Före intervjutillfällena så skickade 

vi via mail ett frågeformulär som var anpassat till respektive respondent där även information 

om uppsatsens syfte var inkluderat. Respondenterna fick därmed tid att förbereda sig inför 

varje intervjusituation. Det är viktigt att betona att formulären inte begränsat respondenterna i 

deras informationsgivande utan bara fungerat som hjälpmedel. Intervjuerna var väldigt 

informella och öppna frågor användes. Det bör nämnas att respondenterna hade en väldigt fri 

och naturlig hållning under intervjusituationerna. 

 

Som komplettering till de personliga intervjuerna så utnyttjade vi mail- och telefonintervjuer 

då de är resurssnåla och mindre tidskrävande. Upplägget var detsamma som vid de personliga 

intervjuerna.23 Vi fick många uttömmande och detaljerade svar under samtliga av våra 

intervjuer och sammanfattningsvis är vi väldigt nöjda med den information vi erhållit då vi 

anser att den väl hjälp oss svara på utredningens syfte. 

2.3.3 Intervjuade personer 
 

• Stefan Krook, VD och initiativtagare till GodEl och styrelseordförande i stiftelsen 

GoodCause. Personlig intervju har gjorts på huvudkontoret i Stockholm. 

Korrespondens har även skett via mail och telefon. 

 

• Peter Roland, affärsutvecklare, GodEl. Personlig intervju har gjorts på huvudkontoret i 

Stockholm. Korrespondens har även skett via mail och telefon. 

 

• Johan Carrick, försäljningsansvarig, GodEl. Personlig intervju har gjorts på 

huvudkontoret i Stockholm. Korrespondens har även skett via mail och telefon. 

                                                 
22 Lundahl, U & Skärvad, P H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
23 Holme & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur 
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• Carl Schnell, platschef, GodEl, Farsta centrum, Farsta, Stockholm. Personlig intervju 

har gjorts på försäljningsplats Farsta centrum i Stockholm. 

 

• Alexander Falk, platschef, GodEl, Fredells byggvaruhus, Nacka, Stockholm. Personlig 

intervju har gjorts på försäljningsplats Farsta centrum i Stockholm. 

 

• Petter Alapää, energimarknadsinspektör, Statens Energimyndighet, Eskilstuna. 

Korrespondens har även skett via mail. 

 

• Tommy Ankarljung, informationsansvarig, Statens Energimyndighet, Eskilstuna. 

Korrespondens har även skett via mail. 

2.3.4 Sekundärdata 
 

Vår insamling av sekundärdata har framförallt koncentrerats till att hitta tillförlitlig 

information om elbranschen samt information om relevanta teorier. Denna information har 

hämtats från artiklar, Internet, tidigare utredningar, studentlitteratur, kursmaterial samt 

handlingar och rapporter från GodEl.  

2.3.5 Teorins roll i denna uppsats  
 

Syftet med applicering av teorier är att med hjälp av dessa söka förklaring till den tillgängliga 

informationen. Vår uppgift är att använda teorierna och förhoppningsvis utveckla dessa. Då 

vårt mål med denna utredning är att den skall bli så heltäckande och undersökande som 

möjligt är det i detta fall svårt att begränsa sig till användningen av en specifik teori. 

Författarna kommer därför att arbeta utifrån ett antal teorier för att utredningen ej skall bli 

alltför begränsad. 24 

 

Vi har valt att använda oss av de teorier vi anser bäst möter vårt syfte och som vi bedömer 

väsentliga för att ge författarna och läsaren en förståelse för det valda problemområdet. 

Teorierna skall ge förståelse för dels GodEls strategi men även för situationen på marknaden 

som helhet. Vi har valt att använda oss av följande teorier: 

                                                 
24 Jacobsen, D.I (2000) Vad, hur och Varför, Studentlitteratur 
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• Porters five forces 

• Porters generic strategies 

• Strategiklockan 

• Strategi som plan 

• Entreprenörs strategier 

• Cause related marketing 

• Nyckelfaktorer för inbrytning på nya marknader  

2.4 Källkritik 
 

För att kunna prestera en så trovärdig utredning som möjligt krävs en noggrann granskning av 

den insamlade primär – och sekundärdatan. Utredningens vetenskapliga värde är beroende av 

en hög trovärdighet och detta uppnås genom att det insamlade materialet uppfyller kriterierna 

reliabilitet, validitet och relevans. 25 

2.4.1 Reliabilitet 
  

Då information som insamlats via intervjuer ofta är präglad av respondentens åsikter och 

ställningstagande kan det vid kvalitativa undersökningar vara svårt att få reliabilitet, 

trovärdighet, i information då undersökningens tillförlitlighet är relaterad till observatörens 

och respondentens förmåga.26  

 

Vi är medvetna om faran att genom intervjuer få vinklad och subjektiv information men vi har 

till största möjliga utsträckning försökt få så objektiva svar som möjligt. Vi är även medvetna 

om riskerna med intervjuareffekt, alltså då man styr intervjuobjektet till att få de svar man vill 

ha, och de negativa effekter denna kan få på det insamlade materialet.27 Då vi ämnar se till att 

vår utredning skall få så stor reliabilitet som möjligt har vi vidtagit åtgärder för att så långt 

som möjligt minska risken för avvikelser och oriktigheter samt noga granskat den information 

som insamlats. Vi har försökt se till att båda författarna varit närvarande vid intervjutillfällen i 

den mån det varit möjligt för att minska risken för missförstånd. Vi var även noga med att 

använda bandspelare vid intervjuerna för att information ej skulle kunna förvrängas eller 

förloras. Vi var noga med att fråga respondenterna innan intervjutillfällena om de motsatte sig 

                                                 
25 Holme & Solvang, B (1997) Forskningsmetodik, Studentlitteratur 
26 Ibid 
27 Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Stundentlitteratur 
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användandet av bandspelare men ingen hade några synpunkter på detta. Vid de tillfällen då 

det uppstått oklarheter har vi alltid kontaktat respondenten för att få en tydligare förklaring.   

 

Vi har särskilt noga granskat elektroniskt material från exempelvis Internet då denna data kan 

vara felaktigt eller förvrängd.28 Material utan källhänvisning eller tydliga referenser har direkt 

sållats bort. 

2.4.2 Validitet 
 

Med validitet avses värdet av den information man fått från källan. Det är betydelsefullt att 

intervjua rätt personer för att få så korrekt information som möjligt. Det är även viktigt att 

veta om man verkligen mäter vad som är avsett att mäta. Svar på frågor är därför inte alltid 

valida då folk ljuger, minns fel eller saknar kunskap. 29 Vi har försökt uppnå så hög validitet 

som möjligt genom att intervjua flera personer på GodEl med kunskap om de berörda 

ämnesområdena.  

2.4.3 Relevans 
 

För att en källa skall anses vara relevant bör den vara betydande för utredningens syfte och 

ändamål. Vi har kontinuerligt valt att inte använda oss av data med låg tillförlitlighet eller 

som ej varit av värde för utredningen.30  

2.4.4 Teorival 
 

En svårighet vid utförandet av en utredning är att finna teorier som anses vetenskapligt 

korrekta. Vi har i största möjliga mån sökt använda teorier som skall uppfylla utredningens 

syfte men de kan ha framtagits för andra syften än det vi valt att bruka teorierna till. Vi har 

dock lagt en stor ansträngning på att finna relevanta och aktuella teorier och litteratur. Vi har 

valt att i största möjliga utsträckning använda material skriven av erkända forskare och 

vetenskapsmän för att utredningen skall få så stor reliabilitet som möjligt.31 

 

 

                                                 
28 Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Stundentlitteratur 
29 Lundahl, U & Skärvad, P H (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur 
30 Ibid 
31 Patel, R & Davidsson, B (2003) Forskningsmetodikens grunder, Stundentlitteratur 



 18

2.5 Sammanställning av data 
 

Som vi nämnt ovan samlades data till fallbeskrivningen in genom intervjuer samt via 

sekundärdata. Vi fick genom denna datainsamling in mycket information men vi har valt att 

endast presentera relevant data i fallbeskrivningen som väl skall möta utredningens syfte.32 

Vissa data som ej ansågs relevant har sållats bort samtidigt som annan har omformulerats för 

att bättre följa uppsatsens språk, dock har ej innebörden av denna information ändrats. Vi har 

även valt att i utredningen citera in visst intervjuat material som vi ansåg särskilt väsentligt 

samt för att kunna återge tonen av intervjuerna.33 Vi är medvetna om faran att viss relevant 

data kan gå förlorad vid bortsållning men då intervjuerna genomfördes med bandspelare har 

vi hela tiden haft möjlighet att, då oklarheter uppstod, gå tillbaka till det intervjuade 

materialet. Materialet måste ordnas på sånt sätt att källor som handlar om samma sak ställs 

samman med varandra. På detta vis kan vi få ett mer komplett material där frågeställningen 

kan belysas utifrån olika aspekter.34 Då vi under processens gång blev väl insatta i ämnet 

anser vi att vi lyckades gallra bort irrelevant data utan att gå miste om data som var väsentlig 

för utredningen.  

 

Vi gjorde sedan en systematisk analys av materialet utifrån utredningens syfte och 

problemställning och analyserade de delar som var relevant för problemområdet. Detta 

gjordes genom att noggrant studera varje enskild intervju och analysera denna mot valt 

problemområde. Denna strukturering gjordes efter att informationen insamlats.35 

 

Den information om fallföretaget som datainsamlingen mynnade ut i är insamlad med syfte att 

dels ge läsaren en god uppfattning av GodEl som företag samt den omgivning det befinner sig 

i. Denna information skall även ligga till grund för vår analys samt till de slutsatser vi ämnar 

komma fram till. Detta har gjorts genom att parallellt arbeta med teorier och insamlad data. Vi 

har under arbetets gång lagt till och tagit bort teorier för att så långt som möjligt anpassa 

teorivalen till utredningens syfte.  

 

 

                                                 
32 Holme, I och Solvang, B, Forskningsmetodik, 1997 
33 Ibid 
34 Ibid 
35 ibid 
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__________________________________________________ 

3 

- Teori - 
___________________________________________________________________________ 

 

Vi ämnar i detta kapitel redogöra för de valda teorier som ligger till grund för en senare 

analys av fallföretaget. Valda teorier är avsedda att möta utredningens syfte och har ej någon 

gemensam teoretisk grund. Avsnittet inleds med en beskrivning av Porters fem strukturella 

krafter för att sedan ge en smalare fokusering på strategiska nyckelfaktorer för nystartade 

företag. Syftet med detta kapitel är att belysa de teorier som dels appliceras på elmarknaden 

som helhet, dels för de strategier som ett ungt företag bör använda sig av på en marknad som 

präglas av oligopolistisk konkurrens.   

___________________________________________________________________________ 

3.1 Introduktion 
 

Vi börjar detta kapitel med att inledningsvis beskriva Porters fem strukturella krafter för att 

läsaren skall få en klar bild över de marknadskrafter som finns på elmarknaden. Denna teori 

behandlar branschen både inifrån med en beskrivning av den nuvarande 

konkurrenssituationen och kunders – och leverantörers makt, men även hot och 

inträdesbarriärer för nya företag. Vidare sker en beskrivning av Porters generiska strategier då 

dessa utgör en grund för företags konkurrensstrategier. De tre konkurrensalternativen 

redogörs för i syfte att ge läsaren den kunskap som senare kommer att användas vid 

teoriappliceringen i analyskapitlet. Detta följs av en redogörelse för strategiklockan, som är en 

vidareutveckling av de generiska strategierna och en teori som kommer få stor betydelse för 

vår vidare analys. Dessa teorier behandlar vikten av att etablera konkurrensfördelar för att 

företaget skall överleva på marknaden. Detta är en vital aspekt då vårt fallföretag söker nå 

dessa fördelar genom ett nytt och unikt sätt.  

 

Nästa steg i detta avsnitt är att beskriva den strategiska ansatsen Strategi som plan. Vi har valt 

att närmare beskriva fallföretaget utifrån denna strategiska ansats då det ger en klar inblick i 

företaget samt de möjligheter och problem de står inför. Denna ansats behandlar även hur ett 
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företag bör lägga upp sin strategiplanering för att implementeringen av de valda strategierna 

skall bli så effektiv som möjligt.  

 

Sist i kapitlet behandlas utvecklingsprocesser för unga och nystartade företag. Denna process 

behandlar dels entreprenörens roll för företagets framgång samt även avgörande faktorer för 

unga företag som vill bryta sig in på en ny marknad. Vidare redogörs för konceptet cause 

related marketing som har stor betydelse för fallföretaget och vår vidare analys av detta. Detta 

koncept framhäver fördelarna med att bidra till sociala aktiviteter för att genom dessa skapa 

en företagsimage. 

3.2 Porters fem strukturella krafter 
 

Då ett företag skall försöka bryta sig in på en marknad är det mycket viktigt att först 

undersöka huruvida det är möjligt att etablera långsiktiga konkurrensfördelar och därigenom 

skapa sig en strategiskt fördelaktig position gentemot sina konkurrenter.36 Dessa marknader 

skall givetvis även ha en möjlig lönsamhetspotential som kan ge en avkastning som minst 

överskrider den ekonomiska investeringen man gjort. Porter har identifierat fem strukturella 

krafter för att analysera ett affärsområdes lönsamhetspotential och dess konkurrenssituation.37  

 

Figur 1: Porters five forces 
 

                                                 
36 Bruzelius, Lars H & Skärvad, Per Hugo, Integrerad organisationslära, 2000 
37 Ibid 
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Syftet med tillämpningen av denna teori hjälper till att skapa en djupare förståelse för hur 

elmarknaden ser ut samt vilka hinder som måste överkommas för att lyckas etablera sig på 

marknaden. Vi vill ge läsaren en tydlig bild över detta då det är väsentligt för att förstå vårt 

vidare resonemang och slutsatser men även för att förstå de strategiska val GodEl gjort. 

 

Rådande konkurrens på marknaden: Hur konkurrenssituationen ser ut på marknaden i 

dagsläget. Detta kan bedömas utifrån konkurrensintensitet, företagskoncentration samt 

kostnadsstrukturer. Då det idag råder oligopol på elmarknaden är företagskoncentrationen 

liten på marknaden och detta är en faktor som kommer få stor relevans för vår vidare analys. 

Konkurrensintensiteten på marknaden är olika beroende på bransch och nedan presensteras ett 

antal faktorer som påverkar varandra och bidrar till att konkurrensintensiteten skiftar:38  

 

• Antalet konkurrenter är stort eller förhållandet mellan konkurrenterna är i jämvikt: 

Denna situation medför troligtvis att fler företag väljer att gå sin egen väg. Företag har 

de ekonomiska resurserna att möta konkurrenter och detta kan bidra till att marknaden 

blir instabil. Marknadsledaren har en viktig roll.  

 

• Låg branschtillväxt: Vid låg tillväxt begränsas tillväxtutrymmet till att ta 

marknadsandelar från konkurrenterna, ej genom att attrahera fler nya kunder. 

  

• Höga fasta kostnader och lagerkostnader: Har företag höga fasta kostnader leder det 

till ett högre kapacitetsutnyttjande för att därigenom sänka styckkostnaden. Detta 

innebär i sin tur till att för många produkter produceras i förhållande till marknadens 

efterfrågan och priserna sänks.  

 

• Stor strategisk satsning: Företag kan etablera sig på en marknad med strategiska 

avsikter och kan acceptera kortsiktiga negativa ekonomiska resultat för att på lång sikt 

kunna dra fördel av denna satsning. Detta leder vanligtvis till en obalans på 

marknaden och rubbad jämvikt. 

 

                                                 
38 Roos, G, Krogh, G, Roos J, 1998 
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• Höga avvecklingshinder: Avvecklingskostnader behöver inte endast vara ekonomiska 

utan kan även vara strategiska, prestigefyllda och känslomässiga beslut. Detta kan leda 

till att företag, trots liten eller ingen vinst, väljer att fortsätta konkurrera på marknaden.  

 

Inträdesbarriärer: Hinder som kan försvåra eller helt hindra nyetableringar. Försvarar de 

etablerade aktörerna mot ytterligare konkurrens. På elmarknaden karakteriseras dessa 

barriärer av byråkrati, bankgarantier, operativa system, skalfördelar och 

varumärkeskännedom. Vi kommer i vår analys behandla de svårigheter nya företag har att 

bryta sig in på elmarknaden till följd av de inträdesbarriärer som finns. 

Hot från substitut: Kan vara nya teknologier, substitut eller kundens benägenhet/möjlighet att 

byta till konkurrerande produkt. Det är produkter som ger samma kundnytta och fyller samma 

behov för kunden som de produkter som existerar på marknaden idag.  

 

Förhandlingskraft hos leverantörer: Den grad förhandlingskraft leverantörer har gentemot 

företaget. Leverantörerna har bra förhandlingsposition gentemot företagen när: 

 

• Leverantörsgruppen utgörs av få företag och mer koncentrerad än branschen de säljer 

till. 

• Leverantörerna ej behöver konkurrera med substitut.  

• Produkten är viktig för det köpande företaget. Produkten har en avgörande inverkan på 

slutproduktens kvalité. 

 

Förhandlingskraft hos kunder: Den grad av förhandlingskraft kunderna har gentemot 

företaget. Kunderna är vanligtvis ofta benägna att få ned priset på varan så mycket som 

möjligt eller få mer för samma pris. Detta är en maktfaktor som elkunder fram till idag ej 

använder sig av i tillräckligt vilket i stor utsträckning bidrar till den rådande 

marknadsstrukturen. Kundernas förhandlingskraft är stor när:39  

 

• Det är en koncentrerad kundgrupp eller när den köper stora volymer. 

• Produkten utgör en stor del av kundens totala kostnader eller inköp. 

• Produkterna är standardiserade eller odifferentierade. 

• Kunden har tillgång till full information. 

                                                 
39 Roos, G, Krogh, G, Roos J, 1998 
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• Kunden kan tänkas integrera bakåt. 

• Produkten har liten betydelse för kvalitén på de varor/tjänster kunden säljer 

3.3 Porters Generiska Strategier 
 

Efter denna analys av de fem strukturella krafterna skall företaget ha erhållit tillräckligt med 

information om marknadens attraktivitet samt möjlighet till eventuella konkurrensfördelar för 

att kunna göra en utvärdering huruvida en etablering är lönsam. Nästa steg för företaget är, 

enligt Porter, att bestämma sig för hur det skall konkurrera på denna marknad. Med 

utgångspunkt från marknadsanalysen finns det tre skilda sätt att konkurrera på och därigenom 

skaffa sig varaktiga konkurrensfördelar.40 Denna teori behandlar de konkurrensstrategier vi 

identifierat vid vår analys av fallföretaget och denna teoris relevans kommer mer ingående 

beskrivas senare i utredningen. 

 
Figur 2: Porters generiska strategier 

 

Kostnadsledare: Företaget kan genom effektiv produktion och distribution erbjuda ett lägre 

pris till kunderna än konkurrenterna. Produkten har inget högre mervärde för kunden utan 

fokuseringen ligger på att erbjuda kunderna ett så lågt pris som möjligt. 

 

Differentiering: Företaget konkurrerar genom att erbjuda något som konkurrenterna ej kan. 

Detta kan ske genom att bygga upp ett varumärke eller rykte ger kunden ett mervärde vid 

köpet av varan eller tjänsten. 

 

                                                 
40 Porter,M, Competitive advantage, 1985 
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Fokus/nisch: Företaget satsar på att nå endast en viss utvald kundgrupp eller marknad. Inom 

den valda nischen konkurrerar det sedan genom antingen genom lågkostnadsstrategi eller 

genom differentiering. 

 

Det är viktigt att omsorgsfullt välja sitt val av konkurrensstrategi och sedan fokusera på 

denna. Risken är att företaget ej lyckas med detta och då blir ”stuck in the middle” då det ej 

konkurrerar verkningsfullt genom varken lågkostnadsstrategi eller differentiering. Porter 

betonar vikten av att ha en klar strategisk position för att effektivt kunna konkurrera på 

marknaden. Företaget skall självfallet ej helt ignorera kostnadsaspekten om det väljer att 

konkurrera genom differentiering men den dominerande fokuseringen skall ligga på ett av 

områdena.41 

3.4 Strategiklockan 

 
Figur 3: Strategiklockan 

 

Denna modell är en utveckling av de generiska strategierna som hävdar att företag skall 

konkurrera antingen genom att vara kostnads ledare eller genom differentiering, och 

därigenom skapa ett ökat mervärde för kunden. Johnson och Scholes utgår från denna teori 

men förhåller sig kritiska till den stora generalisering som görs och hävdar att en kombination 
                                                 
41 Porter,M, Competitive advantage, 1985 
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av pris och differentiering inte behöver leda till att man blir stuck in the middle utan att detta 

kan vara en framgångsrik konkurrensstrategi.42 Strategiklockan är en vidareutveckling av 

dessa generiska strategier och beskriver ett utökat antal strategier som ett företag kan använda 

sig av för att skaffa sig konkurrensfördelar.  

 

Enligt denna modell ger de fem första strategiska positionerna företaget en fördelaktig 

position gentemot sina konkurrenter och kan därigenom etablera långsiktiga 

konkurrensfördelar. Här lyckas företaget framgångsrikt skilja sig från konkurrenterna genom 

olika kostnads – eller differentieringsstrategier. I punkt 6 – 8 lyckas företaget inte med att 

utveckla en framgångsrik strategi och kunden kommer känna att priset är för högt i jämförelse 

med det mervärde som erbjuds. I dessa situationer kommer företaget sannolikt att förlora 

marknadsandelar. Jämfört med de generiska strategierna är strategiklockan är även mer 

anpassad att analysera såväl tjänster som produkter medan Porter utvecklade de sin teori 

främst för bedömning av tillverkande företag.43 

 

Johnson och Scholes identifierade de två variablerna mervärde och pris som de viktigaste 

faktorerna för kunden vid köp av en vara eller tjänst.  

 

Johanson och Scholes menar att priset är en viktigare variabel än kostnad för företag om de 

skall lyckas skapa konkurrensfördelar.44 Kostnaden är viktig för företaget men ur kundens 

perspektiv har denna variabel ingen betydelse. Sänkta kostnader bidrar till att hjälpa företaget 

hålla konkurrenskraftiga priser men bör ej ses som en konkurrensfördel utan som en hjälp till 

att utveckla någon av strategierna i strategiklockan.45  

 

Med mervärde avses den nytta kunden anser sig få av produkten. Detta skapas när kunden 

anser sig få ett högre värde av varan än vad man betalat för den. Mervärde kan te sig i form av 

service, image eller som en känsla hos kunden att denne tjänat på affären. I elbranschen är det 

framförallt servicen och imagen som kunderna prioriterar vad gäller mervärdet.46 Lyckas ett 

företag skapa ett större mervärde för sina kunder än sina konkurrenter har denna en mycket 

god konkurrenssituation och har möjlighet att etablera långsiktiga konkurrensfördelar.  

                                                 
42 G. Johnson, K Scholes, Exploring Corporate Strategy, 6:th edition, 2002 
43 Ibid 
44 Ibid. 
45 Ibid. 
46 Intervju med Stefan Krook, VD och initiativtagare GodEl 
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Dessa två parametrar är väsentliga för elkunder vid val av elbolag. Då produkten är homogen 

är dessa två variabler de främsta konkurrensmedlen på denna marknad. Strategiklockan är 

även mycket relevant för vår utredning då den presenterar en vidareutveckling av Porters 

generiska strategier som på marknader som präglas av oligopol ger en alltför ofullständig bild, 

precis som Johnson och Scholes påpekar. Modellen har i utredningen som syfte att ge en klar 

bild av de preferenser elkunder anser viktiga vid val av elbolag samt öka förståelsen varför 

rätt position en enligt denna klocka är väsentlig för inbrytning på en oligopolmarknad. Vi 

ämnar att senare i utredningen presentera elkunders preferenser vid val av elbolag och 

analysera fallföretaget utifrån denna model. 

 

Nedan följer en närmare presentation av strategiklockans åtta konkurrensstrategier och vilka 

av dessa som kan bidra till att ett företag skall lyckas skapa konkurrensfördelar gentemot sina 

konkurrenter: 

 

1. Låg kostnad och lågt mervärde Erbjuder en väldigt enkel vara och 

riktar sig till ett specifikt segment.  

 

2. Lågt pris Risk för priskrig. Måste vara kostnads 

ledare. Fungerar endast som 

konkurrensmedel på marknader där 

kunder ej mäter kvalité i relation till 

priset. 

 

3. Hybrid Företag konkurrerar både genom 

differentiering men även med ett lägre 

pris än konkurrenterna. Företaget måste 

ha en tillräckligt låg kostnads bas som 

tillåter både ett lågt pris och 

differentiering. Denna strategi är den 

mest framgångsrika på marknader som 

präglas av oligopol.47 

4. Differentiering 

                                                 
47 Hill, C, ”Differentation versus low const or differentation and low cost”, volym 13, 1988 
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(a) Ej premium pris Ett högre mervärde än kunderna som 

leder till ökade marknadsandelar. Stor 

risk att företag imiterar och att man på 

så vis förlorar sin konkurrensfördel.  

(b) Premium pris Det högre mervärdet är tillräckligt för 

att motivera det högre priset. 

 

5. Fokuserad differentiering En lyxvara till högt pris som garanterar 

högt mervärde. Riktar in sig på 

specifikt kundsegment. Företaget måste 

vara aktsamt på att skapa så mycket 

mervärde för kunden att denne är 

beredd att betala ett högre pris. Det är 

även viktigt att skapa en image för att 

motverka att förlorar marknadsandelar 

på grund av imitation. 

 

6. Ökat pris med stabilt mervärde  Högre marginaler om konkurrenter ej 

följer efter. Risk för att mista 

marknadsandelar. Enda sättet att ej 

förlora kunder genom denna strategi är 

om konkurrenterna följer efter. 

 

7. Ökat pris med lågt mervärde Detta är en ohållbar strategi som 

kunderna ej accepterar. Denna strategi 

skulle endast fungera i en monopol 

situation då företaget är ensam aktör på 

marknaden och fritt kan sätta priser. 

 

8. Lågt mervärde och stabilt pris Detta är oftast ingen vald strategi utan 

sker vanligtvis då ledningen misslyckas 

med identifiera kundbehov. Detta leder 

mycket troligt till förlorade 

marknadsandelar. 
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3.5 Strategi som plan 
 

Enligt detta teoretiska synsätt ser man strategi som en medveten, planlagd handling.48 Dessa 

planer har ändrats med åren och i dagens föränderliga omvärld är det längre knappast möjligt 

att lägga upp strategiska planer som skall sträcka sig längre än ett eller två år. Detta är en 

förgrening av det omvärldsbaserade synsättet och innebär att företaget lägger upp en plan för 

vilka mål som skall nås under denna tid samt hur verksamheten skall bedrivas. Då vårt 

fallföretag är ett nystartat företag är det av stor vikt för dem att kunna identifiera dess omvärld 

samt sina egna styrkor och svagheter för att på ett effektivt sätt kunna möta den befintliga 

konkurrensen på marknaden och avsikten med denna modell är att den tillåter företaget göra 

en djupare analys inom dessa områden. Strategiprocessen delas normalt in i tre faser:49 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4: Strategi som plan 
 

Analysfasen: Här görs en evaluering av företagets interna och externa miljö. Detta brukar ske 

genom en SWOT - analys. Den interna miljön utvärderas genom att identifiera styrkor och 

svagheter och är ett verktyg för att se vilka processer som företaget utför bättre än sina 

konkurrenter samt vilka som behöver förbättras. Den externa miljön granskas genom att se 

vilka hot och möjligheter organisationen står inför. Konkurrentsituationen, nya teknologier 

och det ekonomiska läget bidrar till att skapa en dynamisk eller osäker extern miljö.  

 

Strategiformuleringsfasen: Informationen från SWOT – analysen brukas sedan som grund 

för att formulera strategin. Här formas och presenteras företagets mål samt även strategier för 

att nå dessa mål. För att de tänkta strategierna skall bli framgångsrika krävs det att man 

noggrant undersöker den inre – och yttre effektiviteten. Den inre effektiviteten syftar till att 

                                                 
48 Bruzelius, Lars H & Skärvad, Per Hugo, Integrerad organisationslära, 2000 
49 Ibid 
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göra saker rätt; att man utför de interna processerna så effektivt som möjligt. Det kan handla 

om att minska produktionskostnaderna, öka produktiviteten eller förbättra distributionen. Den 

yttre effektiviteten avser att göra rätt saker; satsa på rätt produktsortiment och etablera sig på 

potentiellt lönsamma marknader. 

 

Genomförandefasen: I denna avslutande fas tillämpas de föregående stegens planering in i 

organisationen. För att den planerade strategin skall bli framgångsrik krävs det att det dagliga 

arbetet är utformat för att assistera det långsiktiga målet. Det är viktigt att kontinuerligt följa 

upp arbetet för att kunna avgöra om det löpande arbetet utförs effektivt nog för att nå de 

uppsatta målen. 

3.6 Nyckelfaktorer för unga företag 
 

Med dagens snabba omvärldsförändringar och intensiva konkurrenssituation är innovation ett 

av de absolut viktigaste konkurrensmedlen. Entreprenörer har i alla tider spelat en viktig roll 

för utveckling och tillväxt. Huruvida regeringar skall stödja nya entreprenöriella aktiviteter 

har blivit ämne för både politisk och akademisk debatt. Då vårt syfte med denna utredning är 

att se hur ett nytt företag lyckats med en inbytning på en så överorganiserad marknad som 

elmarknaden är det nödvändigt att förstå de nyckelfaktorer som måste beaktas vid ett sådant 

här åtagande. Det är även viktigt att förstå entreprenörens roll i ett företags tidiga skede och 

detta kommer ytterligare fördjupas i analysen av fallföretaget.50 

 

Tidig forskning om entreprenörer har framförallt sökt skillnader mellan entreprenörer och 

andra grupper av individer med antagandet att entreprenörer är en homogen grupp. Den förste 

att göra en urskiljning mellan olika typer av entreprenörer var Adam Smith och han 

identifierade två olika typer:51  

 

• Hantverkaren: Ansågs ha en lägre utbildning, hade fokusering på manuellt arbete och 

sökte få en stabil inkomst. 

• Opportunisten: Hade en högre utbildning, var angelägen om att bli en ledare och sökte 

tillväxt för företaget.  

 

                                                 
50 Delmar, ”The psychology of the entrepreneur”, Lektionskompendium Strategisk ledning 
51 Ibid 
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Senare forskning har lett fram till den kognitiva modellen som ämnar förklara ett visst 

beteende utifrån hur individen själv uppfattar sin omgivning. Denna teori försöker snarare 

identifiera de personlighetsdrag en entreprenör besitter:52 

 

• Riskvillighet: De studier som gjorts visar entreprenörer ej uppvisar större riskvillighet 

än andra men är däremot inte lika känsliga mot ovisshet. Dock kan det visas att 

entreprenören tenderar att ta större risker inom områden som denne anser sig ha god 

kunskap om.  

• Behov av att lyckas: Kan relateras till tidigare punkt. Detta behov behöver inte endast 

gälla ekonomisk framgång utan även känslan av att på egen hand ha lyckats med 

projektet. 

• Locus of Control: Anledningen till att entreprenören lyckas är enligt denne på grund 

av sig själv.  

• Överoptimism: Jämfört med andra är entreprenören vanligtvis mer optimistisk och har 

en stor tro till sig själv.  

• Behov av självständighet: Entreprenören värderar frihet och individualism.  

 

För att entreprenören sedan skall bli framgångsrik och lyckas med sin idé och så småningom 

skapa tillväxt finns det tre avgörande faktorer enligt Smallbone och Wyer:53  

 

• Entreprenörens egenskaper: Att denne besitter kunskap, erfarenhet och självtillit. 

• Företagets egenskaper: Organisationsstruktur, mål, ledarskap och belöningssystem. 

• Strategier: Såsom rekrytering av kompetent och motiverad extern kompetens, 

produktutveckling, marknadsföringsstrategi, affärsplanering  

 

Smallbone och Wyer tar även upp interna begränsningsfaktorer som påverkar tillväxten i 

mindre företag. De kallar dessa för den interna kontexten dessa relaterar till ledarens 

betydelse och företagets lilla storlek. Dessa faktorer måste övervinnas för att företaget skall ha 

möjlighet att växa och utvecklas:54 

 

                                                 
52 Delmar, ”The psychology of the entrepreneur”, Lektionskompendium Strategisk ledning 
53 Smallbone & Wyer, ”Growth and development in the small firm”, Lektionskompendium Strategisk ledning 
54 Ibid 
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• Organisationskultur: I mindre företag kommer kulturen påverkas av entreprenörens 

egna värderingar och egenskaper. Den potentiella utvecklingen för företaget beror till 

stor del på hur kulturen tillåter utveckling och initiativtagande.  

• Finansiering: Unga och mindre företag har ofta en otillräcklig finansiell bas. För att 

kunna attrahera externt kapital är det dock viktigt att företaget lyckas generera egna 

medel som bevis för sin kapacitet. 

• Att attrahera och bevara kompetent personal: Större företag kan oftast erbjuda bättre 

löner och karriärmöjligheter vilket kan bidra till att mindre företag får svårt att hitta 

samt behålla kompetent och engagerad personal. 

• Marknadsföringsproblem: Effektiv distribution och marknadsföring är oftast en 

utmaning för mindre företag på grund av begränsade resurser och kontakter. 

 

Uppmärksamheten kring entreprenörskap och entreprenöriella företeelser har ökat men dessa 

start up processer kännetecknas ändå av stor osäkerhet och problem. Ofta utmärks dessa av 

orealistiska mål och antaganden. Enligt Deakins och Whittam finns det dock några faktorer 

som bör beaktas för att underlätta dessa uppstartningsprocesser:55  

 

• Humankapital: En entreprenörs förmåga att formulera idéer och framgångsrikt starta 

företag är till stor del beroende av dennes tidigare erfarenheter och utbildning. Denna 

kunskapsbas är entreprenörens humankapital. Det är dessa erfarenheter och denna 

kunskap som i de flesta fall leder till insikten att en produkt eller tjänst kan utvecklas 

och förbättras och är följaktligen en essentiell faktor till att nya företag startas. 

Forskning visar att personer under 30 år är underrepresenterade i entreprenörskap just 

på grund av det begränsade humankapitalet. Utbildningssystemet är har därför en 

viktigt roll för att öka yngre personers kreativa tänkande och på så vis deras 

förhållningssätt till möjligheter.  

 

• Finansiering: Att som entreprenör hitta finansiärer är inte det lättaste. Asymmetrisk 

information spelar en avgörande roll när nya företagsentreprenörer söker externt 

kapital. Präglas förhållanden av osäkerhet och asymmetrisk information försvåras 

finansiärens arbete att finna nya lönsamma företag och moral hazard problemet kan 

uppstå. Moral hazard avser svårigheten för finansiären att kontrollera vad hans kapital 

                                                 
55 Deakins & Whittam, ”Business start up: theory, practice and policy”, Lektionskompendium Strategisk ledning 
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faktiskt används till. Nya entreprenörer stöter således på svårigheter då de ej har någon 

tidigare meritlista och finansiären då får svårt att göra korrekta riskbedömningar.  

 

• Motivation: Detta är en viktig faktor för att entreprenörer skall lyckas med sitt projekt. 

Motivationen är teoretiskt associerad med antingen positiva eller negativa faktorer. De 

positiva faktorerna avser entreprenörens vilja och strävan, exempelvis viljan att vara 

sin egen chef, att bygga upp något att vara stolt över samt självbekräftelse och 

erkännande. Med negativa motivationsfaktorer menas faktorer som gör att 

entreprenören startat detta projekt av fel anledningar, exempelvis brist på annat jobb 

eller otillräcklig inkomst från tidigare anställning. Det måste finnas en drivkraft och en 

tro på det man tar sig för, annars det dömt att misslyckas. 

 

• Nätverk: Nystartade företag kan tjäna på att tillhöra ett nätverk eller partnerskap då de 

får ta del av skalfördelar som minskar kostnaderna. Det kan till exempel gälla reklam 

eller tillgång till tjänster som ett nystartat företag annars ej skulle ha råd med.  

3.6.1 Cause related marketing 
 

Business in the Community, Englands ledande organisation för företagssociala aktiviteter,  

definierar begreppet som: “A commercial activity by which businesses and charities or causes 

form a partnership with each other to market an image, product or service for mutual 

benefit.” 

 

Förespråkare av denna grundtanke betonar vikten av att företag engagerar sig i 

samhällsförbättrande handlingar för att förstärka sin image och därigenom sin konkurrenskraft 

gentemot konkurrenterna. Idag är socialt engagemang något som är viktigt för konsumenter 

och att synas i dessa sammanhang är viktigt för alla företag. Vårt fallföretag har tagit denna 

tanke till sin hela affärsidé och kunskap om detta koncept är viktigt för djupare förståelse om 

fallföretagets strategier och affärsidé.  

 

Människors ökade sociala medvetande tvingar de flesta företag idag att på ett eller annat sätt 

visa ett samhällsengagemang och ta sitt sociala ansvar för att vara framgångsrika. Denna typ 

av marknadsföring har ökat och förekommer i de flesta sektorer. Genom nära relationer 

mellan företag och ideella organisationer skapas ett samarbete som gynnar båda parterna. 
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Företag nyttjar denna relation till marknadsföring i syfte att genom samhällsförbättrande 

aktiviteter locka fler kunder. De ideella organisationerna i sin tur får genom detta partnerskap 

in mer finansiella medel och kan effektivare kämpa för sin sak. Det råder i dagsläget en hård 

kamp om bidragsgivares medel och på detta sätt garanteras organisationen trygghet för en 

längre tid. 
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__________________________________________________ 

4 

- Inbrytningsförloppets faser- 
________________________________________________________________ 

 

För att få en tydlig bild över hur GodEls inbrytningsförlopp har sett ut så har vi valt att 

redogöra för denna process med hjälp av att upprätta ett kronologiskt ramverk. Vid varje 

skede redogörs för de strategier som haft väsentlig betydelse för GodEls inträde på 

elmarknaden. 

________________________________________________________________ 

4.1 Inledning 
 

Inbrytningsprocessen som GodEl har genomgått innehåller en rad intressanta skeenden där 

viktiga strategiska beslut varit direkt avgörande för att bolaget överhuvudettaget skulle kunna 

slå sig in på elmarknaden. För att ge läsaren en klar bild över hur GodEls inbrytningsförloppet 

sett ut samt de strategier som använts, har vi med empirin som utgångspunkt utformat ett 

kronologiskt ramverk där de centrala punkterna redogörs. Denna presentation ska sedan ligga 

till grund för den kommande analysen av hur företaget lyckats slå sig in på en 

oligopolmarknad. De olika faser som vi identifierat som de mest väsentliga vid GodEls 

inbrytning är: 

 

Idéfas           Kontaktfas    Introduktionsfas  Inbrytningsfas    Expansionsfas 

 

Höst 2003    vår 2004    februari 2005          maj 2005     höst 2005/vår 2006 

 

Figur 5: Kronologiskt ramverk över GodEl 
 

Det kronologiska ramverket börjar med idéstadiet där Stefan Krook bollat med olika idéer om 

att skapa en företagsgrupp där tanken var att företagen som ska ingå i denna grupp skulle ha 
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ett gemensamt koncept. Detta skulle bygga på låga priser och att all avkastning bolagen 

genererar ska gå direkt till välgörenhet.56  

 

Med denna idé i ryggen kom Stefan Krook sedan i kontakt med ett företag som heter 

Kundkraft. Kundkraft var väldigt insatta i elbranschen och hade de system och den 

branschkännedom som behövs i branschen. På så sätt öppnades möjligheten till att det första 

bolaget i företagsgruppen kunde bli ett elbolag, inte minst med tanke på att elbranschen har 

mycket gemensamt med telekombranschen. Vidare gjorde Stefan Krook upp en affärsplan 

över hur det tänkta upplägget i elbolaget skulle se ut och kom fram till att bolaget skulle 

behöva ett startkapital på fem miljoner kronor. Efter diverse kontakter med olika 

entreprenörssfärer så fann Stefan Krook tillslut tre donatorer som var villiga att gå in med 

pengar i bolaget vilket gjorde att GodEl nu kunde bildas.57  

 

Vid introduktionsfasen så etablerades lokaler och företaget fick även igenom sin bankgaranti 

hos Nordpool varför bolaget nu fick klartecken att handla el på elbörsen. Mindre än ett år 

senare bryter sig bolaget in på elmarknaden ordentligt då el levereras till de första kunderna. 

På hösten 2005 börjar expansionsfasen då försäljningen sätts igång på allvar i form av 

fältförsäljning och i maj 2006 har bolaget uppnått 15 000 kunder. Om expansionen fortsätter i 

samma takt så är break-even nådd efter sommaren vilket isåfall skulle vara ett år tidigare än 

beräknat.58 

4.2 Idéfasen 
 

I denna fas sade Stefan Krook upp sig som VD för utbildningsbolaget Apis.59 Som sann 

entreprenör letade Stefan Krook efter projekt där hans entreprenörstalang och 

ledarskapsförmåga skulle kunna användas i ett annat sammanhang än att bara tjäna pengar åt 

sig själv och sina aktieägare.60 

 

                                                 
56 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
57 Ibid 
58 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
59 Dagens industri, http://di.se/, 2005/06/29/  
60 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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”Jag tycker att det är hemskt roligt med entreprenörskap och vill inte bara berika mig själv. 

Och så växte tanken fram att använda det jag är bra på till något positivt även för andra”.61  

 

Stefan Krook beskrivs som en otrolig idéspruta och ser möjligheter som inte andra ser. Hans 

tanke var att skapa en hel företagsgrupp på ideell bas där vinsterna delas ut till välgörande 

ändamål. GoodCause blev namnet på den företagsgrupp som Stefan Krook bildade hösten 

2003 och som huvudman för gruppen står en stiftelse som tar hand om vinsten och använder 

den till välgörande ändamål. Drömmen bakom GoodCause är att skapa en koncern där 

varumärket står för just det ”goda” vilket skall leda till konkurrensfördelar.62 

 

 
Figur 6:Företagsgruppen GoodCause framtidsvision 

 

”Vi vill rikta konsumenternas kraft mot något positivt. Vi tror att kunder kommer att dras till 

Good Cause bolag där de samtidigt sparar pengar och gör något gott.”63  

 

Idén är alltså att försöka skapa ett starkt varumärke genom att bolagen i företagsgruppen 

differentierar sig jämfört med konkurrenterna med hjälp av att erbjuda kunderna ett mervärde 

som är unikt. Med denna strategi är målet att bolagen i företagsgruppen tillsammans ska locka 

till sig hundratusentals kunder. Hela konceptet med att ett bolag skänker sin vinst till 

välgörande ändamål är såvitt Stefan Krook vet unikt i Europa.64 I USA finns dock exempel på 

liknande bolag och exempelvis har skådespelaren Paul Newman ett företag som tillverkar 

salladsdressing som har skänkt över 150 miljoner dollar genom åren.65 

 

Till sin hjälp med att hitta lämpliga affärsprojekt för nya God – bolag har Stefan fått med ett 

flertal namntunga personer med erfarenhet inom detta område. Dessa är Caj Malmros 

                                                 
61 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
62 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
63 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
64 Utbildningsmaterial GodEl 2006 
65 Tidningen Ny Teknik, www.nyteknik.se, 2005-03-17 

 
  GoodCause 
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(grundare av den nya Rektorsakademien och mest känd för sin roll i Stockholms 

Vattenfestival), Cecilia Tufvesson (Marlow, vd för klädkedjan Polarn O. Pyret) samt 

Christian Ihre (ägare till reklamföretaget Lynx Eye och tidigare engagerad i samhällsprojekten 

Fryshuset Lugna Gatan och Brobyggarna).66  

4.3 Kontaktfasen 
 
Stefan Krook har i detta stadium en idé och vision över hur hans projekt med företagsgruppen 

ska se ut. Dock vet han fortfarande inte vilket första bolaget i företagsgruppen ska bli även om 

han undersökt potentialen i olika branscher. Efter att ha gjort en presentation för Alumni (det 

ledande svenska företaget för rådgivning inom Executive Search och strategiska HR-frågor) 

om konsultnära tankar och entreprenörskap fick Stefan Krook mycket bra respons ifrån tre av 

grundarna till ett företag som heter Kundkraft. De föreslog att det första bolaget i 

företagsgruppen skulle bli ett elbolag genom att erbjuda den kompetens som fanns i 

Kundkraft. Denna kompetens bestod framförallt av de system som behövs för att kunna 

hantera kunderna i elbranschen samt branschkännedom då de hade tidigare erfarenhet ifrån 

samarbete med elbolag.67  

 

Då Stefan Krook i samma tidsskede noterat att en stor del av elkunderna var missnöjda med 

sina elbolag, trots att bolagen gjorde stora miljardvinster, så valde han att närmare undersöka 

vilka förutsättningar det fanns att slå sig in på elmarknaden. Han upptäckte att elbranschen 

påminner mycket om telekombranschen, då båda är avreglerade marknader. Både el och 

telekom är lågengagemangprodukter för kunden som dessutom är svåra att differentiera.68  

Stefan Krook kunde därmed använda mycket av sin kunskap och tidigare erfarenhet vid 

etablering av ett elbolag. Efter att ha upprättat en affärsplan så löd kalkylen att det skulle 

behövas ett startkapital på 5 miljoner för att elbolaget skulle kunna realiseras.69  

 

Nästa steg blev att utnyttja de nätverk som Stefan Krook lyckats skaffa under Glocalnettiden. 

Strategin blev att framförallt leta kapitalstarka finansiärer i entreprenörsfärer där viljan att 

vara med och skapa någonting var den röda tråden. Stefan lyckades knyta till sig följande 

donatorer: Karl-Johan Persson (H&M), Robert av Jochnick (Oriflame) och Per Ludvigsson 

                                                 
66 Tidningen Ny Teknik, www.nyteknik.se, 2005-03-18 
67 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
68 Dagens industri, http://di.se/, 2005/06/29/ 
69 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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(koncernchef international- IKEA group och Catella). Tillsammans med Stefan, som är VD 

och stiftelsens styrelseordförande, har dessa donatorer skänkt de 5 miljoner som utgör GodEls 

startkapital. Tanken bakom donationerna var att istället för att skänka dessa pengar direkt till 

välgörenhet så kan pengarna användas till att starta ett bolag som på lång sikt kan komma att 

generera mångdubbelt mer till välgörenhet.70 Pengar är inte styrelsemedlemmars stora 

motivation utan deras gemensamma vision lyder: 

  

”Genom att göra andra människor lyckliga blir man själv lycklig.”71 

4.4 Introduktionsfasen 
 

GodEl blev företagsnamnet på det första bolaget in i företagsgruppen som ägs till 100% av 

stiftelsen. Än så länge finns bara GodEl i företagsgruppen men målsättningen är att det på sikt 

ska bli fler företag och planeringen inför ett andra bolag har redan påbörjats. Målet med 

GodEl är att bolaget inom tio år ska bli lika stort som Glocalnet i antalet kunder. Det skulle 

troligtvis innebära att 100 miljoner kronor per år kan skänkas till välgörenhet.72 

 

GodEls koncept för att få kundernas förtroende följer stiftelsens idéer med lägre priser och att 

all vinst oavkortat doneras till välgörenhet. Hos företaget blev prisstrategin mer specifikt att 

bolaget skall erbjuda Sveriges lägsta rörliga elpriser.  Bolaget har även en prisgaranti, där 

kunden aldrig skall betala mer än den billigaste av konkurrenterna, mot de tre största 

aktörerna Vattenfall, Fortum och Eon.73 

 

Vid introduktionsskedet har GodEl ett koncept, en nödvändig extern kompetens och en 

finansiell trygghet att luta sig tillbaks på. Det återstår dock ett antal hinder innan företaget 

verkligen kan bryta sig in på marknaden. Ett stort hinder är den bankgaranti som Nordpool 

kräver för att tillåtelse ska ges att handla på börsen.74 Det krävs att ett bolag som ska slå sig in 

i elbranschen har stora resurser för att denna bankgaranti ska säkerställas. Stefan Krook löste 

problemet med hjälp av de resurser han skaffat sig från Glocalnettiden. 

 

                                                 
70 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
71 Ibid 
72 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
73 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
74 Hemsida elbörsen NordPool, http://www.nordpool.no/nordpool/group/index.html   
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Då elbranschen är väldigt komplex var det vid introduktionsfasen många byråkratiska hinder 

som skulle besegras. Tidigare erfarenheter gjorde dock att Stefan Krook visste hur han på ett 

effektivt sätt skulle lösa dessa problem. Den strategi som han använde sig av vid denna fas var 

att i så stor utsträckning som möjligt kopiera de tillvägagångssätt som utgjort framgångsrecept 

i uppbyggnaden av Glocalnet. Han såg även till att introducera ett nytt fullmaktssystem i 

GodEl. I telekombranschen har företagen med hjälp av kundens fullmakt rätt att erhålla all 

information om kundens nuvarande abonnemangsform. Denna metod har tidigare ej använts i 

elbranschen så Stefan Krook beslöt sig för att prova samma fullmaktsmetod här då lagarna var 

desamma i denna bransch. GodEl blev på så vis först i Sverige att använda sig av denna 

fullmaktsmetod och fördelen är att bolaget på så sätt kan erbjuda kunderna en enkelhet som 

inte funnits tidigare. Nu behöver kunderna bara skriva på en fullmakt och sedan måste 

kundens nuvarande bolag ta fram alla anläggningsuppgifter om denne. Tidigare i elbranschen 

har kunden varit tvungen att samla in alla dessa uppgifter själv vilket förklarar varför en stor 

del av elbolagskunderna är trögrörliga.75 

 

Då marginalerna i elbranschen är pressade så är kostnadsreducering ett måste för att en ny 

aktör inom en rimlig tid ska nå lönsamhet. Detta sker delvis genom att driva bolaget virtuellt, 

där verksamheten har väldigt få egna anställda och är byggd på ett nätverk av partners. Dessa 

partners består av specialister inom olika områden såsom krafthandel, fakturering, bokföring, 

IT samt lönehantering. Kostnadseffektivisering är en röd tråd som genomsyrar hela bolaget 

vilket kräver en gemensam ansträngning av alla avdelningar inom organisationen från säljare, 

kundtjänst och ledning. Som tidigare nämnt utnyttjar GodEl den externa kompetens 

Kundkraft besitter och för att GodEl ska minimera sitt ekonomiska risktagande betalar GodEl 

en rörlig kostnad för varje kund som Kundkraft hanterar. För att effektivisera 

kommunikationen företagen emellan sitter Kundkraft våningen under i samma kontorshus.76 

 

”Moderna kommunikationer i all ära men korridoren är bäst”77 

4.5 Inbrytningsfasen 
 

För en ny aktör på marknaden är det mycket svårt att få kundernas förtroende och 

uppmärksamhet. Starka varumärken betyder oerhört mycket i kundernas val av elbolag. 

                                                 
75 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
76 Ibid 
77 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl  
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Anledningen är att kunderna känner sig trygga då de vet att bolaget är stort och välkänt vilket 

innebär att de ej behöver känna oro för att elen inte ska levereras. I själva verket har 

elleveransen ingenting med elhandelsbolaget att göra vilket vi återkommer till senare i 

utredningen.78 För att kunna slå sig in på marknaden krävs det att företaget lyckas attrahera 

kunder till bolaget. Utan ett starkt varumärke och med begränsad marknadsföringsbudget 

krävs det väldigt effektiva försäljningsmetoder för att fånga kundernas uppmärksamhet.  

 

Då GodEls koncept bygger på välgörenhet så var strategin från början att kundanskaffningen 

skulle ske med hjälp av välgörenhetsorganisationerna. I samband med dessa organisationers 

utskick till sina donatorer, som är ca 60 000, skickade GodEl med information om deras 

koncept samt blankett för byte av elbolag till GodEl. Endast 500 stycken fyllde i att de ville 

byta bolag vilket är mindre än en procent av det totala utskicket. Denna metod var inte 

ekonomiskt lönsam för GodEl varför en ny försäljningsmetod utarbetades.79  

 

Då GodEls koncept var mycket konkurrenskraftigt så gällde det att hitta en metod där detta 

koncept kunde presenteras på ett förtroendeingivande sätt. Försäljningsstrategin blev därför 

att satsa på fältförsäljning på platser där kundflödet är stort. Genom att möta kunderna öga 

mot öga så underlättade det chansen för säljarna att göra ett seriöst intryck på kunden. 

Fältförsäljningen började sommaren 2005 med hjälp av att två säljare gick runt med en 

reklamvagn och försökte på detta tillvägagångssätt locka till sig kunder. Då denna 

försäljningsmetod fungerade över förväntan så beslutades att bolaget helt och hållet skulle 

fokusera på fältförsäljning.80  

 

Redan vid inbrytningsstadiet var det många organisationer som stöttade GodEls verksamhet 

mycket på grund av den välgörenhetsaspekt bolaget genererar. Köpcenter ställde upp med 

gratis försäljningsyta och dessutom erbjöds förmånliga produkter och tjänster ifrån advokater, 

reklamfilmsproducenter och företag. Lasse Åberg är en av de personer som helhjärtat stödjer 

GodEl och har kostnadsfritt utformat GodEls logga. Dessa faktorer har starkt bidragit till 

företagets inbrytning på marknaden och genom att utnyttja sitt unika koncept försöker Stefan 

Krook att hela tiden knyta nya partners till bolaget.81  

                                                 
78 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
79 Ibid 
80 Ibid. 
81 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
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4.6 Expansionsfasen 
 

Hösten 2005 satte GodEls försäljning fart på allvar och idag är det ett av de snabbast växande 

elbolagen i Sverige. Varje månad byter drygt 1000 kunder till GodEl vilket procentuellt är en 

väldigt stor andel i förhållande till bolagets storlek. Responsen ifrån partners är enorm och 

hela tiden ansluter sig nya organisationer som vill vara med och stötta bolaget. GodEl har 

även hittat en effektiv försäljningsmetod som hela tiden förbättras och är en av 

huvudfaktorerna bakom den starka expansionen.  

 

 
Figur 7: Grafen ovan beskriver antalet kunder som byter elbolag varje månad. 4% eller cirka 1000 stycken av 

alla byten har skett till GodEl de senaste månaderna. Detta innebär att GodEl får flest nya kunder i landet 
om man ser till bolagens storlek.82  

 

Då GodEl precis börjat satsa utanför Stockholms gränser med lansering av bolaget i 

Göteborgs- och Malmöregionen tyder mycket på att den goda tillväxten kommer att 

fortskrida. GodEl har som målsättning att nå break-even på 20 000 kunder efter sommaren 

och fortsätter försäljningen som den gör i skrivande stund talar allt för att bolaget uppnår detta 

delmål. Expansionsstrategin är att sprida GodEls budskap runt om i landet och efter 

sommaren är planerna att lansera GodEl i de medelstora städerna runt om i landet.83 

 

 
                                                 
82 Utbildningsmaterial GodEl, 2006 
83 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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__________________________________________________ 

5 

- Empiri - 
________________________________________________________________ 

 

I empiri kapitlet presenteras insamlad data som är relevant för utredningens resultat. Här 

görs en utförligare beskrivning av fallföretagets samt elmarknadens struktur för att ge en 

ökad förståelse över det problem vi undersöker. 

________________________________________________________________ 

5.1 Introduktion 
 

För att ge läsaren en ökad förståelse över hur GodEls organisation ser ut samt hur 

elmarknaden ser ut i sin helhet med de aktörer som verkar där så har vi valt att samla sådan 

information under empiriavsnittet. Detta material ska fungera som underlag för att ge svar på 

hur GodEl lyckats slå sig in på den överorganiserade elmarknaden. Först beskriver vi hur 

GodEls organisation ser ut för att sedan gå in på vilka kunderna är på elmarknaden för att 

slutligen redogöra för hur marknadssituationen ser ut i elbranschen 

5.2 Organisation 
 

GodEl har en väldigt kompakt personalstyrka med endast 14 fast anställda. Stefan Krook är 

GodEls VD och har det övergripande ansvaret i bolaget. Vid sin sida har han Johan Carrick 

och Peter Roland, som har varit med sedan ett tidigt skede och är de som jobbat längst vid 

sidan om Stefan Krook. De har hand om affärsutveckling, nyrekrytering och övriga 

administrativa uppgifter. Organisationen är väldigt platt och varje medarbetares röst är lika 

mycket värd. Framförallt präglas organisationen av en väldig flexibilitet. Skulle det behövas 

hjälp med försäljningen ute på fältet så finns samtliga på kontoret tillgängliga och även Stefan 

Krook syns ute och säljer ibland i den mån han har tid.84  

 

                                                 
84 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
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Företagets huvudsakliga verksamhetsområde går ut på att försöka övertyga potentiella kunder 

om att byta elbolag till GodEl. Därför läggs mycket kraft och fokus på 

försäljningsorganisationen. Den är idag liten med bara 3 heltidssäljare som också fungerar 

som platschefer ute på försäljningsställena. Platscheferna basar sedan över cirka femton 

stycken deltidssäljare som står på olika köpcentrum runt om i Stockholm. Till sommarens 

expansion i Göteborgs- och Malmöregionen så har även platschefer till respektive ort tillsatts 

som kommer att ha säljteam bestående av 12 deltidssäljare under sig.85  

 

Säljarna framför en ”sales pitch” där GodEls koncept ingår och om kunden är intresserad av 

upplägget så skriver de på en fullmakt som ger GodEl rätt att hämta uppgifter om kundens 

nuvarande avtal. Därefter skickar GodEl hem en bekräftelse med kundens nuvarande 

anläggningsuppgifter samt när kunden har möjlighet att byta elbolag till GodEl och även en 

presentation av GodEls prisuppgifter. När kunden erhållit denna information har denne två 

veckor på sig att bestämma sig om erbjudandet låter bra eller ej. Den skyldighet som ligger på 

kunden är att denne måste tacka nej till avtalet via telefon eller mail om denne ej vill ha 

GodEl som elbolag. Alternativet hade varit att bedriva telefonförsäljning direkt hem till 

blivande kunder men då den typen av försäljning är belastad med otroligt dåligt rykte skulle 

detta lätt kunna tas emot med skepsis. Parallellt med denna eventförsäljning görs även 

direktutskick via välgörenhetsorganisationer, en metod som dock begränsar kundutbudet samt 

leder till mycket bortfall. 86 

 

De försäljningsställen företaget satsar att nå ut till blivande kunder på är gator och torg, 

privata gallerior samt köpcenter. Eftersom GodEl är ett relativt nystartat bolag med ett unikt 

koncept och begränsade resurser så finns det tyvärr inte utrymme för några avgifter på 

försäljningsställen. Företagets försäljare får därför stå avgiftsfritt på samtliga ställen de 

representeras på idag. Huvudanledningen till att GodEl fått chansen hos så många är på grund 

av att hela verksamheten byggs upp för att generera ett överskott som oavkortat skall gå till 

behövande via ideella organisationer.87  

 

GodEl bedriver bara försäljning direkt till konsument och detta medför ett omfattande 

uppföljningsarbete. Företaget har därför en intern kundtjänst som tar hand om frågor om avtal, 

                                                 
85 Intervju med Alexander Falk, platschef GodEl 
86 Ibid 
87 Ibid 
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abonnemangsformer, fakturor, klagomål etc. I kundtjänsten jobbar idag fyra stycken 

heltidsanställda där Marie Dahllöf med tjugo års rutin ifrån kundtjänst har det övergripande 

ansvaret. GodEl har valt att ha kundtjänsten inom organisationen för att på så sätt kunna lyfta 

upp de klagomål som kommer in ifrån kunder och på ett effektivt sätt hitta en lösning på dessa 

problem. På så sätt har man även en helt annan möjlighet att ”vända” de som ringer in för att 

ångra sin fältsäljanmälan. Hade företaget istället lagt kundservice på entreprenad som är 

vanligt idag så hade risken funnits att administrationen inte fungerat lika effektivt vilket ökar 

risken till missnöje och misstag vilket gör att kunderna blir för kostsamma. Missnöjda kunder 

är dyra kunder vilket GodEl inte har råd med.88  

5.3 Kunder  
 

För att reda ut vilka som är de potentiella kunderna i elbranschen så måste ökad förståelse ges 

över vilka aktörerna är i el-kedjan. Elproducenten producerar el och säljer den sedan på 

elbörsen Nordpol, där el handlas till marknadspriser. Elen matas in i elnäten som ägs av 

nätägaren och står för överföringen av el till din bostad, det krävs dock att kunden har ett avtal 

med sin lokala nätägare. Avgiften kunden betalar till nätägaren är en så kallad nättariff och då 

ansvarar nätägaren för att mäta och rapportera kundens förbrukning till elhandlaren.89 I 

nätverksamheten ingår även drift och underhåll av ledningsnätet samt överföring av el. 

Elanvändare är detsamma som slutkonsumenten och är antingen en privatperson eller företag 

som använder el ifrån ett eluttag. I Sverige är det fortfarande monopol på elnäten vilket 

innebär att elanvändaren inte kan påverka val av elnät. Däremot kan konsumenten påverka val 

av elhandelsföretag som är den part som säljer den el du förbrukar. Elhandlaren är en 

återförsäljare av el till slutkonsumenten och köper in elen på elbörsen eller direkt ifrån 

producenten.90 

 

Efter avregleringen så blev det fri marknad på elhandelsföretagen. Då de tre största 

elhandlarna även är nätägare så har dessa ett försprång då många kunder inte aktivt väljer 

elhandlare. Detta innebär att de naturligt blir tilldelade det bolag som levererar elen till 

uttaget. Denna trögrörlighet hos elkunderna betyder att närmare två tredjedelar av alla 

elkunder har samma elhandelsföretag som nätbolag. Denna andel är ungefär densamma som 

                                                 
88 Intervju med Alexander Falk, platschef GodEl 
89 Hemsida Energimyndigheten, www.stem.se Energimarknad 2005 
90 Hemsida konsumentverket www.elpriser.konsumentverket.se 
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för ett år sedan, vilket betyder att andelen kunder som har olika elhandelsföretag och 

distributör (nätbolag) inte har ökat under det senaste året. Resultatet är att marknadsstrukturen 

inte förändrats vilket gör att det inte finns något incitament för elhandelsföretagen att ändra 

priserna.91 I den fortsatta utredningen så kommer elhandelsföretag att benämnas som elbolag.  

 

Som tidigare nämnts så är kunderna väldigt missnöjda med sina elbolag, inte minst vad gäller 

elpriserna. Ända sättet kunden kan påverka priserna är att ändra abonnemangsform eller helt 

enkelt byta elbolag. När kunderna väl valt elhandelsföretag så finns det tre olika avtals typer 

att välja mellan. Med rörligt elpris följer priset utvecklingen på elbörsen Nord Pool. Priset 

baseras på det genomsnittliga priset per KWh (börspriset) under varje månad, de olika elbolagen 

tar sen ut ett påslag på detta börspris. Fast elpris betalar den kund som i avtal bundit sig för ett 

visst pris under en bestämd tidsperiod. Tillsvidarepris är det pris kunden får automatiskt om denne 

inte gör något aktivt val. Något mer än hälften av kunderna (ca 54 procent) har bundet fast 

avtal med sin leverantör. En knapp femtedel har löpande tillsvidareavtal, medan en lägre 

andel, ca 14 procent, har ett löpande avtal med rörligt pris. Det är många elkunder som inte 

vet vilken abonnemangsform de har och just nu är den andelen ca 10 procent.92  

 

El-experter på Energimyndigheten i Sverige säger idag att man i längden sparar på att ha ett 

rörligt avtal och gamla tumregler att det är lönsammast att binda sig för en längre tid har visat 

sig felaktiga. Enligt konsumentverkets rekommendation så är rörligt pris det billigaste 

alternativet på långsikt även om det är ovisst om hur de framtida elpriserna kommer att 

utvecklas. Priset på el varierar månad för månad med rörligt pris men sett över de senaste 9 

åren har genomsnittspriset per år aldrig varit över 33öre/KWh. Fastavtalspriserna låg i maj i år 

på 44-48öre/KWh hos de tre största bolagen. Det som är fördelen med fast pris är att kunden 

hela tiden vet hur mycket denne ska betala. Fast pris brukar dock vara lite dyrare då 

elhandlaren tar en risk ifall marknadspriset skulle öka och elbolagets kostnader för att köpa in 

el därmed bli högre. Det sämsta alternativet är att ha tillsvidarepris då elhandlaren kan sätta 

vilket pris han vill. Om man ser till kund nöjdhet så är de kunder som har bundet avtal till fast 

kilowattpris mest nöjda.93 

 

                                                 
91 Hemsida Svenska kvalitetsindex, www.kvalitetsindex.se, Elbranschen hösten 2005 
92 Hemsida Energimyndigheten, www.stem.se Energiläge 2005 
93 Hemsida Konsumentverket http://www.elpriser.konsumentverket.se 
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”Fördelen med bundet elpris är tryggheten att veta vad man får betala per kilowattimme. 

Rörligt pris kan ge lägre kostnader i det långa loppet.”94  

 

Elpriset varierar beroende på väder och oljepriset och det sammanlagda priset till 

slutkonsument består av: 

 

• Pris för elenergin 

• Pris för el-certifikat (form av miljöskatt) 

• Pris för nättjänsten (nättariff) 

• Skatter (energiskatt och moms) 

 

Priset för elenergin och el-certifikat betalas till elbolaget medan pris för nättjänsten betalas till 

nätägaren. Om kunden väljer att ha ett annat bolag än nätägaren som elbolag så får man två 

separata fakturor, en till respektive bolag.95 

 

Kunderna till elbolagen är alltså alla som använder el ifrån ett eluttag och GodEl så har de valt 

att endast rikta in sig mot privatpersoner med hänsyn till bolagets resurser. Företag tenderar 

att använda den service kundtjänsten erbjuder i alltför stor utsträckning vilket höjer kostnaden 

per kund och det gör att GodEl idag inte anser detta vara ett tillräckligt attraktivt segment att 

konkurrera om.96 Detta innebär att man heller inte kan ta emot någon av de hyresgäster där 

elen ingår i hyran och köps in centralt genom föreningen. De kunder som GodEl fokuserar på 

är de som har rörligt- eller tillsvidareabonnemang. Har kunderna fasta avtal, som normalt 

sträcker sig mellan ett till tre år, kan de inte att byta abonnemangsform förrän avtalet går ut 

och därför läggs inga större resurser på denna kundgrupp. 97  Rent generellt är det så att 

lägenhetsinnehavare inte förbrukar mer än 5000kwh/år och de sparar därför inga större 

summor på att byta elbolag. Radhus, mindre sommarhus och mindre villor som ej är 

eluppvärmda förbrukar 10000-12000KWh/år och större villor med alternativ uppvärmning 

15000kwh/år. Villor med direktverkande el har runt 20000kw/år och uppåt och dessa kunder 

kan spara många hundralappar på att välja rätt elbolag och även rätt avtal. 98 

 

                                                 
94 Konsumentverkets hemsida, http://www.elpriser.konsumentverket.se 
95 Konkurrensverkets hemsida, http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_2004-3.pdf. S. 123-128 
96 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
97 Ibid 
98 Intervju med Petter Alapää, energimarknadsinspektör, Statens Energimyndighet. 
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GodEl erbjuder bara sina kunder rörligt pris och har ingen bindningstid på sina abonnemang. 

Vid en konsumtion på 20000kwh/år är GodEl bland de billigaste elbolagen i Sverige och vid 

ca 25000 kwh/år och uppåt är företaget billigast.99 

5.4 Marknaden 
 

 
Figur 8: Figur över marknaden i Sverige 

 

Elmarknaden i Sverige präglas av vertikalt integrerade företag. Vertikal integration innebär att 

företag kontrollerar verksamheter inom både elproduktion, nätverksamhet och elhandel. I 

Sverige så är det de tre energikoncernerna EON, Vattenfall och Fortum , alla med statlig 

anknytning, som dominerar såväl elproduktion som elnät och elhandel. Dessa företag står för ca 

86% av den svenska elproduktionen där Vattenfall är störst med 47% av produktionen medan 

EON och Fortum står för 20% var. Då dessa tre bolag även äger 50% av alla elnät och även är de 

största elhandlarna så har de en stor inverkan på hur branschens struktur ser ut.100 

 

”Konkurrensen inom elhandeln skulle skapa förutsättningar för en ökad pris och 

kostnadspress inom elförsörjningen”.101 

 

Så löd tanken när elmarknaden avreglerades 1996 och syftet var att skapa valfrihet för el-

användarna och öka effektiviteten i produktions och försäljningsledet. Istället för fler aktörer 

och ökad konkurrens har effekten istället blivit den motsatta och de senaste åren har 

omsättningen bland företag på elmarknaden varit låg. Marknadens koncentration av företag 

har ökat allt mer då antalet elhandelsföretag på den svenska slutkundsmarknaden minskat 

sedan elmarknadsreformen Då avregleringen trädde i kraft 1996 fanns det drygt 220 

elhandelsföretag i Sverige. År 2005 hade antalet elhandlare minskat till 150 stycken. Av dessa 

                                                 
99 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
100Hemsida Konkurrensverket, http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_2004-3.pdf.  S. 123-128 
101 Ibid 
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bedrev ca 100 aktiv försäljning av el till slutkund och ett tjugotal av bolagen var verksamma 

över hela landet. 1996 var de tre största elhandelsföretagens marknadsandel 30 procent. 2004 

hade denna andel ökat till 50 % vilket motsvarar ca 2,5 miljoner kunder. Anledningen till 

denna förändring är att många elbolag sålts till några av de tre dominerande bolagen samt att 

sammanslagning av olika elhandelsföretag skett.102 

 

Elkundernas missnöje med sina elleverantörer är mycket utbrett och elbranschen har väldigt 

låg kundnöjdhet jämfört med flertalet andra branscher. Efter senaste tidens skriverier om 

elbolagens miljardvinster och höga bonusar till cheferna är förtroendet för elhandelsbolagen 

lägre än någonsin. Stormen Gudruns förödelse med de konsekvenser den förde med sig har 

spätt på missnöjet ytterligare.103    

 

Elbolagen gör satsningar på service och tydlighet med informationen. Svenskarna var enligt 

en mätning av Temo medvetna om de satsningar som elbolagen gör inom service och 

information, men ansåg sig ännu inte ha sett några resultat för egen del.104 För att ytterligare 

förbättra kundservice och stärka konsumentskyddet har elbranschen (Svensk Energi) 

tillsammans med Energimyndigheten och Konsumentverket inrättat en servicebyrå, 

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå. Bland de stora bolagen har Vattenfall de mest nöjda 

kunderna på privatsidan. EON har toppositionen bland företagskunderna. Övriga bolag har 

som grupp förbättrat sig i kundernas ögon. Av de bolag som kan särredovisas uppvisar Telge 

Energi de allra högsta betygen på kund nöjdhet. Även Plusenergi uppvisar en positiv 

utveckling i år. Lojaliteten till den nuvarande elleverantören är dock fortsatt synnerligen låg. I 

jämförelse med andra branscher funderar rekordmånga kunder på att byta leverantör och 2005 

var andelen ca 50 procent.105  

 

En stor orsak till att de dominerande bolagen kan ha en fortsatt stark ställning på marknaden är att 

kunden blir tilldelad samma elleverantör som äger nätet om denne inte väljer att göra ett aktivt val 

av elbolag. Då kunden inte gör ett aktivt val blir även abonnemangsformen tillsvidarepris vilket är 

den dyraste abonnemangsformen och även den mest lukrativa för elbolaget. Då kunderna trots sitt 

missnöje är trögrörliga och sällan gör ett aktivt byte av elbolag, så kan de stora bolagens 

dominans fortsätta. En av anledningarna bakom trögrörligheten är bristen på lättillgänglig och 

                                                 
102 Hemsida Energimyndigheten, www.stem.se Energimarknad 2005.pdf s26 
103 Ibid 
104 Hemsida Synovate Temos företagsinformations, www.temo.se  
105 Hemsida Svenska kvalitetsindex, www.kvalitetsindex.se 
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lättförståelig information om abonnemangsformer och prisjämförelser samt det administrativa 

arbete för kunden det tidigare inneburit att byta elbolag.106 

 

Trenden går dock i rätt riktning och enligt en undersökning så hade 54 procent av elkunderna 

bytt elhandlare eller omförhandlat sitt avtal med den befintliga handlaren mellan 

elmarknadsreformen 1996 och hösten 2004. Mellan 2005 och 2004 var det tio procent fler 

jämfört med tidigare som gjorde ett aktivt byte. Nästan 90 procent av kunderna som bytt 

elhandlare under perioden var nöjda med hur bytet fungerade. Ett problem som dock kvarstår 

är att leverantörsbyten i många fall präglats av omfattande fördröjningar. Detta innebär att 

många kunder inte kunnat byta elbolag som planerat samtidigt som elbolagen belastas av 

extra personal- och administrationskostnader samt ekonomisk kompensation till kunder som 

inte får leverantörsbytet genomfört i tid.107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
106 Hemsida Energimyndigheten, www.stem.se Energimarknad 2005.pdf s26 
107 Hemsida Elrådgivningsbyrån, www.elradgivningsbyran.se  
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__________________________________________________ 

6 

- Analys - 
___________________________________________________________________________ 

 

Vi ämnar att i detta analyskapitel återkoppla våra valda teorier till en analys av fallföretaget. 

Genom att applicera teorierna på fallföretaget vill vi studera hur detta gått tillväga för att 

bryta sig in på elmarknaden. Inledningsvis analyseras Porters teorier för att ge en klar bild 

över elmarknadens konkurrenssituation och fallföretagets strategier för att konkurrera på 

denna. Vidare vill vi utreda entreprenörens betydelse för fallföretagets framgång och tillväxt.  

___________________________________________________________________________ 

6.1 Porters five forces 
 

I teorikapitlet förklarades Porters fem strukturella krafter och hur de påverkar en marknads 

lönsamhetspotential samt ett företags möjlighet att skapa långvariga konkurrensfördelar på 

denna. Elmarknaden är som vi tidigare nämnt ett oligopol vilket betyder att marknaden är 

överorganiserad, företagskoncentrationen stor samt att inträdesbarriärerna är höga. 

Lönsamhetspotential är dock god då de få stora aktörerna kan ta ut högre priser. Denna goda 

lönsamhetspotential har fått GodEl att se en möjlighet att etablera sig på denna marknad även 

om det är svårt att lyckas med en inbrytning på en marknad av denna art.  

 

 
Figur 9: Figur över var oligopol ligger på konkurrens – och lönsamhetsskalan 

 

Rådande konkurrens på marknaden: Marknaden präglas idag av oligopol med tre ledande 

aktörer; Vattenfall, EON samt Fortum. Dessa tre företag är dominerande i alla steg i 
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processen, från tillverkning till försäljning. Det finns även dryga 100 mindre lokala företag 

och bland dessa växer Energibolaget i Sverige, Östkraft, Telge Energi och Lunds 

Energi mest.108 Det är dock ingen av de mindre aktörerna som har någon betydande 

marknadsandel. GodEl är i dagsläget en mycket liten aktör på marknaden med 15000 kunder, 

tillväxten är dock god och drygt 4 % av alla som byter elbolag varje månad gör det till GodEl 

vilket är en stor andel i förhållande till dess storlek.109 Företaget har en mycket offensiv 

målsättning där siktet är inställt på att bli ett av de ledande bolagen på sikt.  

 

El är idag en insatsvara som alla behöver och de nuvarande konkurrenterna på marknaden 

konkurrerar med priset och visst mervärde som enda medel. Då marginalerna är små samtidigt 

som samtliga bolagen i stor utsträckning erbjuder samma mervärde är det är svårt att hitta 

konkurrensfördelar. GodEl har valt att urskilja sig ifrån mängden genom att utnyttja cause 

related marketing för att differentiera sig gentemot konkurrenterna. För att ytterligare kunna 

hävda sig på marknaden så har GodEl en prissättningsstrategi där priserna ska vara låga med 

en uttalad prisgaranti mot de tre största konkurrenterna. 

  

Inträdesbarriärer: En stor inträdesbarriär för nya företag på denna marknad som domineras 

av några få stora företag är företagskännedom och rykte. Den stora majoriteten av elkunderna 

i Sverige känner endast till de ledande bolagen och därför är det mycket svårt att göra sig hörd 

på denna marknad. Det krävs normalt enorma resurser för nya företag att skapa ett starkt 

varumärke då stora marknadsföringskampanjer är väldigt kostsamt och detta är det få som har 

råd med. Även om kampanjerna är välorganiserade och intensiva så är kunderna trögrörliga 

vilket gör att risken är stor att den önskade effekten uteblir. GodEl har fört en 

marknadsföringsoffensiv de senaste månaderna och det är med denna kampanj i ryggen som 

försäljarna ska försöka locka till sig nya kunder under sommar offensiven. Redan nu börjar 

marknadsföringen ge resultatet med den slutliga verkan återstår att se.110  

 

De ekonomiska inträdesbarriärerna är stora, visserligen krävs inga fabriker eller större 

forskningsinsatser, men elbranschen och dess komplexitet kräver ändå en stor kapitalinsats. 

Den i särklass största utgiftsposten utgör den bankgaranti som elbörsen Nordpool kräver för 

att tillstånd ska ges till att handla på börsen. Enligt Stefan Krook var detta krav orimligt högt 

                                                 
108 Intervju med Tommy Ankarljung, Informationsansvarig Statens Energimyndighet 
109 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
110 Ibid 
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om jämförelse görs med de pressade marginaler det finns att spela på i branschen. Vidare 

krävs i branschen en mycket effektiv organisation med ett välutvecklat system för att hantera 

kunderna i branschen.111 Ett sådant normalt fungerande system tar upp till två år att utveckla 

och för att kunna bemöta kraven som ställs i branschen ligger en kostnad för ett sådant system 

i storleksordning mellan 15-30 miljoner kronor beroende på hur avancerat det är. Byråkratin 

är som i många andra branscher stor vid inträdet på marknaden och då elbranschen är väldigt 

invecklad så krävs en god branschkännedom för att bolaget ska lyckas bryta sig in112.   

 

Hot från substitut: El som vara åtnjuter en ovanlig fördel då hotet från substitut är liten. Det 

finns dock vissa komplement som kunden kan använda för att minska sin elförbrukning. Detta 

kan exempelvis vara ved för uppvärmning av mindre hus samt fjärrvärme eller olja för 

uppvärmning av större bostäder. Vidare kan människor använda gas för drift av spis och andra 

hushållsmaskiner. Dessa komplement kan till viss del anses vara hot mot el då de ofta är 

billigare men de kan inte helt och hållet ersätta el som vara. Undersökningar gjorda av GodEl 

visar att den största anledningen till att kunder väljer att byta elbolag eller till ett komplement 

är på grund av priset och därför kan komplementen attrahera dagens elkunder.113 Dock 

medför detta byte en relativt stor engångskostnad för kunden vilket gör att det trots allt inte är 

så många som väljer att byta till komplementen. Något som helt kan ersätta elen finns i 

dagens läge ej på marknaden utan det kommer även på lång sikt vara en produkt som 

efterfrågas både i privata hushåll och i företag.  

 

Förhandlingskraft hos leverantörer: Leverantörerna av el, det vill säga producenterna och 

nätägarna, har ingen förhandlingskraft gentemot elhandelsbolagen.  De måste enligt lag alltid 

leverera el till eluttagen. Nordpool har däremot förhandlingskraft då de kan neka elbolaget att 

handla el via elbörsen om exempelvis inte bankgarantin är tillräcklig. Det som händer om 

nuvarande elhandelsbolag inte kan sälja el längre är att nätägarens elhandelsbolag till 

respektive kund tar över elbolagets kunder.114 Elbolagen har också förhandlingskraft då 

kunderna vill byta bolag. Om en blivande kunds handläggningstid tar för lång tid beroende på 

att nuvarande bolag medvetet dröjer med uppgifterna då de inte vill förlora sin kund, påverkar 

                                                 
111 Intervju med Carl Schnell, platschef, GodEl 
112 Ibid 
113 Marknadsundersökning av GodEl utförd av Carl Schnell januari 2006 
114 Intervju med Tommy Ankarljung, Informationsansvarig Statens Energimyndighet 
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detta kundens byte negativt. Då de dominerande bolagen har stora resurser så brukar deras 

uppgifter oftast ha kort handläggningstid medan de små bolagen brukar dröja.115 

 

Förhandlingskraft hos kunder: Avregleringen av elmarknaden medförde att elkunderna nu 

har möjlighet att fritt välja elbolag vid missnöje. Undersökningar visar att elkunder är 

prismedvetna och att det är detta som till största del avgör deras val av elbolag. Samtidigt 

visar dock samma resultat att kunder är trögrörliga och oftast ej byter elbolag, trots 

missnöje.116 Kunderna väljer istället att avvakta på att priset skall gå ned, vilket bolagen då 

tolkar som att kunderna är nöjda med priset och väljer att bibehålla de rådande priserna. Här 

har kunderna en förhandlingskraft gentemot elbolagen men den utnyttjas inte i tillräckligt stor 

mån för att påverka prisnivån. Kunden har även makt över företag genom att kunna 

rekommendera bolaget vidare till familj och vänner. Upplever kunden en förhöjd nytta tack 

vara ett byte till en annan vara kommer denne sannolikt att ge positiva rekommendationer till 

andra. Är kunden däremot missnöjd är risken stor att den kommer att avråda andra från att 

köpa ifrån detta elhandelsbolag.  

 

Undersökningar av GodEls kunder visar att de flesta nuvarande kunder redan idag 

rekommenderar bolaget till andra samtidigt som de som inte redan rekommenderat GodEl 

skulle kunna tänka sig att göra detta.117 Denna word of mouth - metod är ofta mycket viktig 

för företagen och kan vara avgörande för huruvida en kund väljer att köpa en vara eller ej av 

företaget.  

 

Vidare säger Porter att kunden har stark förhandlingsposition när varan är odifferentierad, 

fullständig information finns tillgänglig samt när kunden kan integrera bakåt. Kunden har en 

bra förhandlingsposition gentemot GodEl då el är en produkt som inte skiljer sig mellan olika 

bolag utan kunden får exakt samma vara oavsett elbolag. Med dagens teknologi är det även 

lätt för kunden att skaffa sig information, om olika bolag och deras priser och villkor. Det som 

motverkar kundens förhandlingsposition i elbranschen är att det är väldigt svårt att få en klar 

bild över prisjämförelser bolagen emellan, detta trots att konkurrensverket ständigt uppdaterar 

prisjämförelser bolagen emellan på sin hemsida.  

 

                                                 
115 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
116 Marknadsundersökning av GodEl utförd av Carl Schnell januari 2006 
117 Ibid 
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Kunden kan även utan problem integrera bakåt och byta tillbaka till sitt tidigare elbolag vid 

missnöje med det nya. Då GodEl inte har någon bindningstid på sina abonnemang ökar 

kundens förhandlingskraft ytterligare.118 På grund av kundernas överläge är det ännu viktigare 

att företaget ser till att ha nöjda kunder. 

6.2 Porters generiska strategier 
 

GodEl är ett intressant företag analyserat ur denna modell. Porter betonar vikten av att företag 

bör välja att konkurrera genom antingen kostnadsledarskap, differentiering eller med 

fokusering på ett visst segment. Misslyckas företaget med detta förlorar det möjligheten att 

etablera långsiktiga konkurrensfördelar och kommer troligtvis ej att överleva. GodEl är ett 

företag som dock konkurrerar genom en mix av två av dessa konkurrensstrategier. Vad gäller 

priset så har GodEl det lägsta påslaget på börspriset vilket innebär att när en kunds 

årsförbrukning överstiger 25000kwh så är GodEl i särklass det billigaste elbolaget i 

Sverige.119 Samtidigt har bolaget två prisgarantier, en uttalad och en outtalad av kostnadsskäl. 

Den uttalade prisgarantin är gentemot de tre dominerande aktörerna, den outtalade 

prisgarantin är mot alla övriga aktörer på elmarknaden. Skillnaden är att GodEl bara 

marknadsför prisgarantin mot dominanterna, skulle det sen visa sig att en kund som bytt till 

GodEl från en mindre aktör hade haft lägre kostnader med sitt ursprungliga bolag, så får 

denne tillbaks mellanskillnaden.120 Detta kräver dock att kunden aktivt gör en prisjämförelse.  

 

Dessutom har bolaget den unika affärsidén att donera vinsten till välgörenhet vilket innebär en 

tydlig differentiering gentemot konkurrenterna. Konceptet att fokusera på båda segmenten 

skall enligt Porters teori ej vara en lönsam strategi. Det bör dock poängteras att 

differentieringen ej sker på produktsidan utan på företagsimagen och affärsidén. Vanligtvis 

brukar ett företag differentiera sina produkter från konkurrenternas och på så sätt skapa sig en 

unik image. Då el som vara ej går att differentiera har GodEl försökt att skapa sig ett 

affärskoncept och företagsimage som helt skiljer sig från konkurrenterna.  

 

Det är mycket svårt att etablera sig på denna marknad genom att positionera sig med endast 

en av dessa strategier. Inbrytning på en marknad som är så överorganiserad och med en 

homogen produkt bör dels ske genom ett konkurrenskraftigt pris för att kunden över initialt 

                                                 
118 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
119 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
120 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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skall vara benägen att byta, det är sannolikt väldigt få som kan tänkas byta till ett dyrare 

alternativ. För att sedan fånga kundens intresse är en differentiering av GodEls dignitet viktig 

för att särskilja sig. Företaget har på ett mycket innovativt sätt kombinerat dessa två 

positioneringsstrategier för att slå sig in på elmarknaden. 

6.3 Strategiklockan 
 

Denna modell är mycket användbar vid en analys av GodEls inbrytning på elmarknaden. Vid 

analysen av Porters generiska strategier kan ses att denna modell ej är tillräckligt utvecklad 

för att helt kunna applicera på GodEl. Vid inbrytning på en oligopol marknad krävs oftast att 

företag konkurrerar med både pris och differentiering. De tre stora företagen har på denna 

marknad en så stark position att det ej är tillräckligt för GodEl att använda sig av endast en av 

Porters konkurrensstrategier.121 GodEl använder sig istället av, precis som Hill 

rekommenderar på oligopol marknader, en hybridstrategi av pris och differentiering.  

 

Figur 10: Figur över var GodEl befinner sig i strategiklockan 
 

                                                 
121 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
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Detta val ger kunden ett högt uppskattat mervärde samtidigt som priset är lågt vilket stämmer 

in på GodEls strategi. Företaget har på så vis skapat långsiktiga konkurrensfördelar gentemot 

sina konkurrenter, framförallt genom att välja en helt egen differentieringsstrategi. 

 

”För att väcka kundens initiala intresse krävs att man som säljare börjar att berätta om vår 

affärsidé att skänka vinsten till välgörenhet. Detta väcker ett intresse hos kunden men det är 

vårt låga pris och prisgaranti mot de stora bolagen som gör att kunden faktiskt väljer att byta 

till oss”.122 

6.3.1 Mervärde 
 

Det mervärdet GodEl erbjuder kunden är inte en förbättrad produkt då detta ej är möjligt på 

elmarknaden. Företaget erbjuder kunden mervärde i form av en känsla och kundens vetskap 

om att denne bidrar till att hjälpa utsatta medmänniskor som på så sätt ger kunden ett bättre 

samvete. Det höga mervärdet för kunden gör att denne kan utskilja en klar fördel med GodEl 

jämfört med de andra aktörerna och detta ger företaget en unik konkurrensfördel. På en 

marknad som erbjuder en sådan homogen produkt är det mycket svårt för företag identifiera 

faktorer som ger kunden ett mervärde.123 Då det finns ca hundra mindre elbolag i Sverige så 

finns det självklart bolag som beroende på hur börspriset fluktuerar kan gå in och konkurrera 

med GodEls rörliga priser. Skillnaden är dock att dessa bolag inte samtidigt erbjuder ett 

mervärde som gör att den totala lösningen blir tillräckligt attraktiv. 

6.3.2 Pris 
 

GodEl har en lågprisstrategi och det är priset som är den avgörande faktorn för att kunden 

faktiskt skall vara villig att byta elbolag. På en marknad med standardiserade produkter är pris 

den faktorn som till största del bestämmer en kunds val.124  

 

Priset är i slutändan den faktorn som gör att kunder ställer sig positiva till ett faktiskt byte. Då 

det för många lägenhetshushåll inte skiljer tillräckligt mycket pengar för att byta enbart på 

grund av ett lägre pris krävs det att företaget även erbjuder kunden ett högt mervärde för att 

ett byte verkligen skall bli aktuellt och genomföras.  

                                                 
122 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
123 Ibid 
124 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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6.4 Strategi som plan 
 

För att ett företag framgångsrikt skall lyckas med en etablering på en marknad är det av stor 

betydelse att göra en omvärldsanalys där man bedömer hot och möjligheter på marknaden för 

att effektivt kunna bryta sig in på denna. För att även lyckas med denna etablering är det 

viktigt att utvärdera det egna företagets styrkor och svagheter för att kunna fokusera kraften 

på de väsentliga delarna i företaget. För att få en klar bild över hur GodEls situation ser ut så 

har vi valt att göra en analys av företaget och dess omgivning med hjälp av en SWOT- analys. 

6.4.1 SWOT - analys 

 

Strenghts: GodEls främsta styrka är att de har många nöjda kunder. Enligt en utredning gjord 

i januari 2006 rekommenderar ca 90 % av de befintliga kunderna GodEl till sina närmaste.125 

Att ha så många av ens kunder som fungerar som ambassadörer är oerhört positivt för 

företaget. ”Word of mouth” metoden är det bästa marknadsföringsvapnet då deras egna 

erfarenheter av ett företag har större trovärdighet än företaget i fråga. Den största 

genomslagkraften hittills har dock det unika avtalet med Tv4 haft som innebär att GodEl får 

synas ett visst antal gånger i rutan nu under våren. I gengäld får TV4 en summa för varje ny 

kund som byter bolag till GodEl spontant, alltså de kunder som bytt till GodEl på annat sätt än 

genom att skriva avtal hos säljarna.126 Företaget har även fått Lasse Åbergs tilltro vilket 

fungerat som ett otroligt effektivt marknadsföringsvapen. Han syns i ett antal reklaminslag i 

TV4 och då Lasse Åberg är en väldigt förtroendeingivande person så betyder hans medverkan 

mycket för att övervinna kundernas trögrörlighet ute på fältet.127 

 

Ytterligare en styrka hos GodEl är att de har väldigt låga kostnader jämfört med 

konkurrenterna. Anledningen till detta är att kostnadseffektivitet präglar hela företaget och 

genom att driva bolaget virtuellt så kan företaget vidhålla en väldigt slimmad organisation 

med få fasta anställda. Samarbetet med kundkraft som sköter allt inom systemsidan är en 

enorm styrka och var en förutsättning för att bolaget överhuvudet taget skulle kunna existera. 

Kundkraft hade erfarenheter från ett samarbete med ett lokalt elbolag och därför finns hela 

den rutin och branschkännedom som GodEl behöver inom Kundkraft. 

                                                 
125 Marknadsundersökning av GodEl utförd av Carl Schnell januari 2006 
126 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
127 Marknadsundersökning av GodEl utförd av Carl Schnell januari 2006 
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Eftersom GodEl ännu så länge är ett litet företag med en platt organisation så innebär detta att 

medarbetarna är väl insatta i företagets olika delar. Effektiviteten i beslutsprocesser är därför 

hög vilket innebär att frågor och problem snabbt kan redas ut. Uppstår det uppgifter som 

behöver få en snabb lösning så kan ledningen snabbt mobilisera personalstyrkan.  

 

GodEls koncept att vara Sveriges, och förmodligen även världens, första elbolag som erbjuder 

bra pris till kunderna och skänker all vinst till välgörenhet, är en styrka som gör att potentiella 

kunder får ett enormt förtroende för företaget. Då förtroende är en central punkt vid 

direktförsäljning till kund så ger det ett försprång i företagets jakt på nya kunder. Att företaget 

har prisgaranti gentemot de tre största konkurrenterna, som idag har drygt 2.5 miljoner kunder 

tillsammans, ger också det ett enormt mervärde då kunder som byter till GodEl aldrig behöver 

riskera att betala mer än någon av dessa.128 Kunderna upplever det som oerhört positivt att de 

för ett lägre pris kan bidra till att någon får ett bättre liv. Vad som ytterliggare invaggar 

trygghet hos kunderna är de starka namn i styrelsen som står bakom företaget. Då H&M, Ikea, 

Oriflame och Glocalnet är välkända och etablerade bolag så behöver inte kunderna tvivla på 

att GodEl skulle vara ett oseriöst bolag.  

 

Då GodEl genererar pengar till välgörenhet så är stödet ifrån kommuner, fastighetsägare och 

övriga lokalutlåtare övervägande positivt vilket innebär att de kostnadsfritt lånar ut mark till 

GodEl. Detta är en helt unik situation i Sverige och aldrig har uppbackningen bakom ett och 

samma företag varit större vad gäller kostnadsfri yta. Således är försäljarnas löner den enda 

utgiften företaget har ute på försäljningsställen. Dessutom har hjälpen ifrån olika sponsorer 

varit mycket god. Detta innebär att försäljarna alltid kan skapa ett mervärde för 

förbipasserande kunder genom att bjuda dem på godis och dylikt och på så sätt få kundernas 

uppmärksamhet.129 

 

Enkelhet är en annan styrka som företaget satsar på, denna uttalade strategi att kunden ska 

behöva göra så lite som möjligt är något branschens konsumenter värdesätter högt. Väljer 

kunden att byta elbolag till GodEl så behöver de bara fylla i en fullmakt, sedan sköter GodEl 

all administration kring bytet vilket är unikt i elbranschen. 

 

                                                 
128 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
129 Ibid 
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Valmöjligheter gällande välgörenhet är också en viktig strategi så att kunden blir nöjd med 

vad för sorts välgörenhet vinsten går till. För tillfället finns det tre alternativ att välja mellan 

och dessa är SOS-barnbyar, Rädda Barnen eller Stockholms Stadsmission. GodEl jobbar dock 

hela tiden på att utöka antalet välgörenhetsorganisationer så att kunden alltid känner sig 

tillfreds med sitt val.130 

 

För att erhålla hög kundnöjdhet så är det viktigt att kunderna får bra service. En styrka hos 

GodEl är att kundtjänsten sitter i direkt anslutning till övriga anställda vilket gör att problem 

och frågor lyfts upp i organisationen.131 En annan viktig detalj är att GodEl satsar mycket på 

att personalen i kundtjänsten ska vara erfaren och kompetent så att man minimerar bortfall på 

grund av missnöjda kunder.  

 

Stefan Krooks erfarenhet av att ha startat telekomföretaget Glocalnet är av enorm betydelse 

för GodEls utveckling. Det är två företag som säljer tjänster som alla behöver och fungerar på 

samma sätt i stor utsträckning. Han vet genom tidigare erfarenheter vilket arbete och vilka 

uppoffringar som krävs för att företaget ska lyckas bli framgångsrikt. 

 

Weakness: GodEls begränsade budget är en svaghet då företaget inte kan expandera i den 

takt som önskas.132 Det gör också att företaget är beroende av att stå på de försäljningsplatser 

där tillåtelse ges att stå utan avgift. Detta innebär att de platser där bäst flöde med människor 

finns inte alltid går att nå då det skulle kosta för mycket. Dessutom måste lönerna hållas på en 

rimlig nivå vilket gör att risken finns att inte toppsäljarna lockas till företaget. Samtidigt som 

GodEl idag har funnit ett par bra marknadsföringskanaler så är det ändå marknadsföringen 

som blir mest lidande av den skrala budget bolaget har. Idag är det säljarna ute på fältet som 

står för den största delen av marknadsföringen där man hoppas att ”word of mouth” metoden 

ska ge en betydande effekt inte minst efter hand som kundantalet växer. Problemet med denna 

metod är att även om potentiella kunder genom ”word of mouth” blir övertygade om att 

GodEl har ett oslagbart koncept så är steget fortfarande långt till att de verkligen tar tag i bytet 

av elbolag.133 Avsaknaden av stordriftsfördelar innebär också att allting som görs på företaget 

måste vara kostnadseffektivt, dessutom är bolaget sårbart då problem i något led kan ha stor 

påverkan på budgeten.  
                                                 
130 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
131 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
132 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
133 Ibid 
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Ytterligare en svaghet är att trots att GodEl erbjuder låga priser så gör deras begränsade 

ekonomiska utrymme att årsavgiften måste faktureras i förskott. Konsekvenserna blir att den 

första räkningen kunderna får blir ovanligt hög då de måste betala hela årsavgiften. De stora 

bolagen har utrymme att fakturera årsavgiften i efterhand och kunderna kan uppleva att det 

känns lite motsägelsefullt att GodEl som ska ha så bra priser börjar med att ge kunderna en 

stor kostnad.134  

 

När väl bekräftelsen anländer till kunden så har denne fortfarande två veckor på sig att ångra 

sitt avtal. Tackar då kunden nej så har det uppstått mycket administrativa kostnader i onödan, 

sådana kostnader finns det inte utrymme för hos GodEl i större utsträckning. Det är kundens 

ansvar att tacka nej till avtalet inom två veckor efter det att bekräftelsen anlänt. Då försäljarna 

säljer in konceptet till kunderna, vilket i sin tur leder till att de skriver på avtalet, finns risken 

att många kunder missuppfattar detta som en vanlig intresseanmälan.135 När sedan 

bekräftelsebrevet kommer hem så är det många som slänger det då de inte är intresserade eller 

tar det som en vanlig reklambroschyr. Konsekvensen blir att kunden aldrig tackar nej till 

avtalet som i sin tur leder till att abonnemanget registreras på kunden som kort därefter får 

hem räkningen för årsavgiften. Missnöjda och irriterade ringer kunden till kundtjänst och 

hävdar att de aldrig beställt något abonnemang. Även om policyn inom företaget är att sådana 

kunder slipper betala så uppstår det ändå onödiga administrativa kostnader.    

 

Opportunities: Företagets marknad är samtliga konsumenter där inte avgiften för el ingår i 

hyran vilket motsvarar ca 4 miljoner kunder.136 Då ca 43 % är missnöjda med sina elhandlare 

samt att senaste tidens skriverier om stormen Gudruns konsekvenser och miljardvinster med 

stora utdelningar hos de största bolagen innebär att kunderna är mottagligare än någonsin för 

att byta bolag. Då företaget bara satsat på Stockholmsområdet och idag redan har ca 14000 

kunder så är möjligheterna stora.  
 

                                                 
134 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
135 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
136 Ibid 
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När de finansiella musklerna är tillräckligt stora så är nästa steg att rikta blickarna mot 

företagskunderna som är ca 1miljon. Fördelen med denna kundkategori är att lönsamheten är 

större per kund.137  

 

GodEls unika koncept och det kontaktnät stiftelsen innehar gör att uppslutningen bakom 

bolaget i form av partners redan nu är stor men kan fortfarande bli mycket större. Fler 

köpcentrum kan erbjuda gratis försäljnings yta och fler sponsorer kan erbjuda sin hjälp i form 

av reklam. Faktorer som i sin tur underlättar då säljarna ska ut och sprida sitt budskap 

till potentiella kunder.138 

 

Trots att det är en svaghet att företaget måste förlita sig mycket på ”word of mouth” metoden 

så innebär det stora möjligheter inför framtiden. Fortsätter det positiva gensvaret ifrån 

kunderna vara lika stort som nu så är chansen stor att kundtillväxten ökar successivt med 

tiden.  

 

Blir GodEls koncept framgångsrikt ökar det förutsättningarna för att ytterligare God – bolag i 

GoodCause – gruppen ska göra succé. 

  

Enligt en utredning gjord i januari så ångrar hälften av kunderna sig på grund av att de snart 

ska flytta vilket gör att det ej är lönt att byta elbolag eller att de har lång bindningstid kvar på 

nuvarande abonnemang.139 Samtliga av dessa var intresserade av att byta till GodEl men ville 

vänta till situationen lämpade sig. Om GodEl lyckas spara dessa uppgifter krävs det inga 

större ansträngningar i framtiden för att få kunderna ifråga att byta till GodEl. 

 

Threats: Då GodEl ägs av en stiftelse så råder särskilda regler gällande bolagets finansiering. 

Företaget måste därför finansieras med hjälp av det egna kapitalet och skulle detta ta slut så 

går det inte att låna pengar på traditionellt vis. Anledningen är att den ränta som GodEl då 

skulle få betala till långivaren räknas som avkastning och då all avkastning oavkortat ska gå 

till välgörenhet är detta alternativ ej möjligt.140 Eventuella likviditetskriser är därför ett stort 

hot för bolaget och det enda sättet att erhålla nya finansiella medel är att eftersöka nya 

donationer eller räntefri utlåning. Då sådana källor är begränsade är det viktigt att hushålla 

                                                 
137 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
138 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
139 Marknadsundersökning av GodEl utförd av Carl Schnell januari 2006 
140 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
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med de finansiella medel bolaget besitter eller att ytterligare kapitaltillskott kan garanteras 

ifrån grundarna.  

 

Ett ytterliggare hot är att minsta lilla felsteg kan få katastrofala följder då välgörenhet är en 

central del i bolagets koncept. Det är därför av största vikt att bolaget är vaksamt och tänker 

efter mer än en gång när de ger sig in i olika arrangemang och aktiviteter.141 Ett bra rykte 

kommer vara av yttersta betydelse i GodEls väg mot framgång. Ett stort ansvar ligger här på 

säljarna då de är företagets ansikte utåt. Om säljarna börjar använda egna metoder för att få 

kunder att skriva på avtalen, exempelvis genom att påstå att det bara är en intresseanmälan de 

fyller i, kommer sådana metoder resultera i omedelbara klagomål hos kundtjänst. Alla sådana 

klagomål har negativ inverkan på bolagets rykte. 

 

Om GodEl blir framgångsrika och tar en stor andel kunder ifrån konkurrenterna och inte 

minst ifrån de stora dominanterna så kommer dessa troligtvis ej sitta passiva. Istället är risken 

att de kommer försvara sig med motvärn och ett hot är att de dumpar priset under 

lönsamhetsnivån.142 Då de stora bolagen har starka finansiella medel så kan de klara ett sådant 

scenarium längre än vad GodEl kan. Då bolaget har prisgaranti mot de tre största så måste 

GodEl anpassa sig efter deras priser vilket kan få förödande konsekvenser. 

 

Fortsatt trögrörliga kunder som inte aktivt engagerar sig i sitt val av elbolag är ett hot inte bara 

för GodEl utan för hela branschen då oligopol situationen ytterligare kan förstärkas. Då 

elpriser i allmänhet är väldigt svåra att jämföra och få en klar bild över leder det till att folk 

väljer att inte lägga ner någon tid på det. Då dessutom majoriteten av lägenhetsinnehavarna 

inte sparar många hundralappar på att byta elbolag finns risken att folk fortsätter lägga 

engagemanget på annat.143 Fortfarande är det dock så att en stor del är direkt missnöjda med 

sitt elbolag.   

 

Om handläggningstiden blir för lång från det att kunden skriver på ett avtal tills de erhåller en 

bekräftelse på när de kan byta till GodEl innebär ett hot då många tröttnar på att vänta och 

ångrar sitt byte till GodEl. Då kunderna har skrivit på ett avtal att de vill byta till GodEl så 

måste nämligen personal på GodEl kontakta kundens nuvarande elhandelsföretag och få 

                                                 
141 Intervju med Peter Roland, affärsutvecklare GodEl 
142 Ibid 
143 Ibid  
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kundens anläggningsuppgifter samt när kunden kan börja använda GodEl. Då kundens 

nuvarande elbolag inte vill förlora sin kund så är det naturligt att dessa uppgifter inte ligger 

högst upp på konkurrentens prioriteringslista. Normalt ska inte en sådan handläggning ta mer 

än 2-4 veckor men i enstaka fall kan det ta upp till 8 veckor vilket gör att kundens tålamod 

prövas.144 Idag är konkurrenterna relativt duktiga på att ta fram kundens information men om 

de märker att fler och fler kunder försvinner till GodEl så är ett hot att de medvetet drar ut på 

handläggningstiden.145 

6.4.2 Strategiformuleringsfasen 

 

GodEls långsiktiga mål är att inom tio år ha 500.000 kunder. Idag har företaget ca 14000 och 

efter sommaren har GodEl som delmål att ha nått ”break-even” på 20 000 kunder. För att nå 

dessa mål så krävs det att företagets inre och yttre processer är effektiva. 

 

Vad gäller den inre effektiviteten, att göra saker rätt, så finns det ett antal egenskaper som 

karaktäriserar GodEl. Kostnadseffektivitet är en av nycklarna bakom GodEls positiva 

utveckling. Genom att ha en liten organisation med få fasta anställda och i huvudsak 

timanställda försäljare är bolagets fasta kostnader mycket låga. Även användandet av en 

virtuell organisation bidrar till att reducera de fasta kostnaderna. Vad som ytterliggare ökar 

den inre effektiviteten är att organisation är platt och präglas av flexibilitet, där närheten till 

kundtjänsten reducerar kommunikationsproblem.  

 
Figur 11: Figur över inre – och yttre effektivitet 

 

                                                 
144 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
145 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
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Den yttre effektiviteten avser att göra rätt saker och ur företagsgruppen GoodCause 

synvinkel så är val av bransch helt rätt. Här finns en elmarknad där missnöjet med nuvarande 

aktörer är stort samtidigt som lönsamheten finns, det gäller bara att lyckas bryta sig in och 

påverka strukturen. GodEl har valt att satsa på fältförsäljning direkt till konsument vilket 

också är rätt metod då det handlar om att få kundernas förtroende och det är svårt vid 

telefonförsäljning, som var alternativet. Företagets koncept är också helt rätt då företaget 

satsar på det kunderna efterfrågar, det vill säga låga priser samt att vinsten går till någonting 

som accepteras av kunderna. Då miljardvinster och stora utdelningar har gjort att kundernas 

förtroende rasat är det nu optimalt med ett bolag som istället oavkortat skänker vinsten till 

välgörenhet. Med en så stark image är förutsättningarna goda för att få kundernas förtroende. 

Att företaget sköter bytet till GodEl är en service som även det stärker den yttre eff

   

6.5 Nyckelfaktorer för unga företag 
 

Den första tiden i ett nystartat företag är mycket viktig för dess vidare utveckling och för att 

det skall lyckas etablera sig på marknaden. Entreprenören spelar en avgörande roll med sitt 

engagemang och dennes uppfattningar och idéer kommer att prägla organisationen. GodEl 

startades av Stefan Krook, en i Sverige välkänd entreprenör och grundare till Glocalnet. 

Stefan tillhör den minoritet som varit under 30 år när han startade sitt första företag. Vi har 

tidigare i uppsatsen beskrivit olika teorier där typiska entreprenörsegenskaper tas upp. Det 

vore i detta skede intressant att analysera vilken kombination av dessa egenskaper som utgör 

Stefans unikum och vad han som entreprenör haft för betydelse vid GodEls bildande och 

tillväxt. 

 

Inledningsvis börjar Adam Smith med att dela in entreprenören i två grupper, hantverkaren 

och opportunisten, och det råder ingen tvekan om att Stefan Krook är en typisk opportunist. 

Han har en hög utbildning ifrån Handelshögskolan i Stockholm och har en stark tro på 

marknadsekonomi. Stefan brinner för entreprenörskap där själva skapandet av företaget och 

dess framväxt utgör centrala delar i hans drivkraft.146 Han trivs dessutom i sin ledarroll där 

ödmjukhet präglar hans person samtidigt som han tror sig få ut det mesta av sina medarbetare 

genom att delegera ut ansvar till dessa.147  

                                                 
146 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
147 Ibid 
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Vad gäller personlighetsdragen utifrån den kognitiva modellen så kännetecknas Stefan av att 

han inte är speciellt riskvillig och är tvärtemot vad teorin säger känslig mot ovisshet. Han vill 

att det ska finnas kalkyler för olika scenarier innan han tar några risker. All marknadsföring 

GodEl använder sig av är exempelvis resultatbaserad. Även inom de områden Stefan har god 

kunskap så krävs det att det upprättats en kalkyl innan någon satsning görs.148  

 

Det är behovet av att lyckas och känslan av att bygga upp någonting från början som ger 

honom inspiration.149 Den ekonomiska framgången är av mindre betydelse för Stefan, inte 

minst efter den lönsamma försäljningen av Glocalnet, utan det är istället drömmen om ett 

lyckat projekt som är hans stora motivation. Intern kontroll är något organisationen präglas av 

då Stefan satsar mycket på medarbetarnas respektive egenskaper inte minst med tanke på att 

eget ansvarstagande prioriteras. Då potentialen är stor på marknaden och lönsamhet finns så 

är det upp till medarbetarna själva och inte de externa faktorerna som är avgörande för om 

delmålen ska nås eller ej.150  

 

Vidare är Stefan Krook en otrolig optimist och han försöker hela tiden fokusera på 

möjligheter istället för det motsatta. Denna positiva optimism smittar snabbt av sig på 

medarbetarna vilket i sin tur förbättrar oddsen att finna lösningar på olika problem. Med sin 

optimism är Stefan också väldigt bra på att sälja in idéer. Är det någonting han tror på så är 

han väldigt duktig på att få in andra personer på samma spår. Idéerna som ständigt dyker upp 

får han genom att tänka i nya banor samtidigt som han försöker nå utanför det normala 

gränsområdet.151  

 

Stefans kunskap och tidigare erfarenheter har betytt otroligt mycket för GodEls framväxt. 

Med hjälp av detta humankapital kom Stefan till insikten att elbranschen kunde utvecklas och 

förbättras. Stefan hade inte någon direkt kunskap eller erfarenhet ifrån elbranschen men en del 

i framgångsreceptet har varit att han kopierat arbetssätt och tillvägagångssätt ifrån 

telekombranschen och applicerat dessa metoder på elbranschen. Av stor betydelse har 

överföringen av de fullmaktsmetoder som finns i telekombranschen haft.  

 

                                                 
148 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
149 Intervju med Stefan Krook, VD GodEl 
150 Ibid 
151 Intervju med Johan Carrick, affärsutvecklare GodEl 
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Som tidigare nämnt i teori avsnittet finns det fyra viktiga faktorer som måste beaktas och 

uppfyllas för nystartade företag. Hur har då GodEl övervunnit den interna kontexten som 

består av egenskaper som normalt är begränsande för ett företags tillväxt.  

 

Organisationskulturen: GodEl präglas i stor utsträckning av Stefans tankesätt och många 

idéer härstammar ifrån Glocalnet tiden varifrån strategin att ha en slimmad kostnadseffektiv 

organisation kommer ifrån. Andra nyckelfaktorer är att organisationen är väldigt flexibel där 

allas idéer är lika mycket värde samt att eget initiativtagande starkt gynnats. 

 

Finansiering: Ett av många hinder som många entreprenörer möter är svårigheten att få 

omgivningen att våga investera i företaget. Då finansiering endast får ske genom räntefria lån 

eller donerade pengar är kanalerna att locka till sig externt kapital genom ganska få. Tack vare 

Stefan Krooks tidigare erkännande och GodEls koncept har företaget haft möjligheten att 

attrahera starka finansiärer och därigenom kunnat genomföra de nödvändiga investeringar 

som har krävts. Stefan har tillsammans med tre externa finansiärer garanterat bolaget fem 

miljoner kronor i ett första skede. Kraven att dessa pengar ska förvaltas väl är naturligtvis 

hårda men det finns ytterliggare donationer garanterade om bolaget skulle behöva 

kapitaltillförsel.152 En fördel i GodEls fall är att donatorerna har nära kontakt med bolaget 

vilket innebär att moral hazard problemet, som avser svårigheten för finansiären att 

kontrollera vad hans kapital faktiskt används till, försvinner. GodEls trygga finansiell bas att 

luta sig tillbaks på är av stor betydelse men företaget har dock trycket på sig att generera egna 

medel. 

 

Att attrahera och bevara kompetent personal: Personalen på GodEl har inte lön som 

främsta motivation. GodEls lönestrategi är inte att erbjuda låga löner men företaget har 

samtidigt inte utrymmet att erbjuda höga löner.153 Det företaget istället kan erbjuda är att vara 

med och skapa historia. Alla förslag och idéer som personalen framför lyfts fram och 

förhoppningsvis kommer mycket av det som görs nu utgöra grundläggande byggstenar på 

någonting stort. På så vis har GodEl lyckats attrahera både kompetent och framförallt 

engagerad personal. En ytterliggare motivation för de anställda är de fortsatta 

karriärmöjligheter som finns i kommande God – bolag samtidigt som GodEl är en bra 

inkörsport till bolagen som finns representerade i stiftelsen. För att kunna attrahera bra säljare 
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så erbjuder företaget en förmånlig ersättning i form av en hög nivå på den fasta delen och 

resten provision som ökar successivt i takt med sålda avtal. Denna lönesättningsmodell 

gynnar duktiga säljare samtidigt som det inte är förödande för dem om de skulle ha en dålig 

dag på jobbet. 

 

Marknadsföringsproblem: Marknadsföringen är absolut det som blir lidande med anledning 

av begränsade resurser. GodEls unika ”cause related marketing” koncept tillsammans med 

Stefans kontaktnät har genererat i omfattande marknadsföringskampanjer i förhållande till 

budgeten.154  

 

Deakins och Whittams faktorer som bör beaktas vid uppstartningsprocesser faller till stor del 

samman med Smallbone och Wyers faktorer över vad som påverkar tillväxten i mindre 

företag. Deakins och Whittam betonar dock betydelsen av nätverk vid startandet av ett nytt 

företag. Stefan Krooks omfattande nätverk varit en förutsättning för att idén med GodEl 

skulle bli verklighet. Detta nätverk har stark bidragit med såväl kunskap som med finansiela 

medel. 

6.5.1 Cause related marketing 
 

Detta koncept har som grundtanke att företag gynnas av att bidra till samhället genom socialt 

engagemang. Vanligtvis brukar en del av vinsten doneras till välgörande ändamål men GodEl 

har valt bygga hela sin affärsidé runt detta koncept då hela företagets avkastning går oavkortat 

till välgörenhet.  

 

Kundernas uppfattning om elbranschen väldigt negativ och det är i detta rådande missnöje 

som GodEl har sett en möjlighet snarare än problem. Företagets strategi är att attrahera kunder 

genom att erbjuda denne en känsla av socialt engagemang. Man har en tillsammans med sina 

samarbetsorganisationer en gemensam nationell reklamkampanj som betonar deras bidrag till 

samhället och på så sätt lyckas man erbjuda kunden två produkter i stället för en, till skillnad 

mot sina konkurrenter. Förutom att erbjuda el till lågt pris så erbjuder företaget samtidigt en 

känsla av att göra skillnad, att man gör något positivt för utsatta genom att stödja GodEl. 

Denna idé är man först med i Europa och det är ett relativt oprövat koncept. Affärsidén är att 

kunderna skall vara så nöjda så att varumärket GodEl blir mycket starkt. Med hjälp av detta 
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starka varumärke ska sedan företagsgruppen GoodCause utöka antalet God- bolag som ska 

omfatta samma koncept som GodEl. Tanken är att kunderna på så sätt vet vad God- bolagen 

står för och väljer därför dessa framför konkurrenterna.   

 

En undersökning bland nuvarande kunder visar att 20% direkt valde att byta till GodEl just på 

grund av deras samhällsengagemang. 
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___________________________________________________________________________ 

7 

- Slutsats - 
___________________________________________________________________________ 

 

Vi ämnar i detta avslutande kapitel redogöra för de slutsatser vi genom analysen kommit fram 

till. Inledningsvis bemöts utredningens syfte i en sammanfattande diskussion och denna 

resulterar i vårt teoretiska bidrag. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning samt 

avslutande kommentarer.  

___________________________________________________________________ 

7.1 Sammanfattande diskussion 
 

Den del av svenska elmarknaden som omfattar försäljning av el direkt till slutkonsumenten är 

ej välfungerande i den mån att aktiviteten bland kunderna är för låg, vilket innebär att 

marknadsstrukturen inte förändras. Då branschen präglas av oligopol med väldigt höga 

inträdesbarriärer är förutsättningarna för företag att etablera sig på marknaden ogynnsamma.  

 

Vårt fallföretag har dock bevisat motsatsen och gjort en lyckosam inbrytning på marknaden. 

Vårt syfte med denna utredning är att söka finna de framgångsfaktorer som har gjort det 

möjligt för företaget ifråga att bryta sig in på denna oligopolmarknad. Genom att analysera 

företaget utifrån valda teorier har vi nått en djupare förståelse för företaget och dess bransch 

samt även identifierat de framgångsfaktorer som gjort denna lyckade inbrytning möjlig. 

Utredningens resultat visar att ett antal nyckelfaktorer har varit helt avgörande för bolagets 

framväxt och dessa gör dessutom företaget unikt.  

 

En nyckelfaktor är Stefan Krooks samarbete med extern kompetens vilket gett bolaget 

möjlighet att framgångsrikt samarbeta med organisationer och personer som kraftigt 

underlättat denna etablering. Samarbetet med företaget Kundkraft har bistått GodEl med sin 

branschkännedom samt som leverantör av det system som krävs för att kunna ta emot 

kunderna i branschen. Tillgången till Kundkraft var helt avgörande för att bolaget 

överhuvudet taget skulle kunna bryta sig in på marknaden. 
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Stefan Krook personliga egenskaper som entreprenör har även de stark bidragit till den starka 

tillväxt bolaget har idag. Hans enorma drivkraft av att skapa innebär att Stefan hela tiden 

finner nya vägar att gå. Hans förmåga att entusiasmera och sälja in idéer gör att personalen är 

driven samtidigt som bolaget fått ett enormt stöd ifrån sponsorer och partners. Stefan Krooks 

etablerade nätverk har varit av största betydelse för att kunna realisera GoodCause konceptet 

där GodEl utgör det första företaget i företagsgruppen. Nätverket har öppnat dörrar och samlat 

kompetens som möjliggjort lanseringen av företaget. 

 

Stefans förmåga att generera idéer har gjort att han hittat ett unikt koncept som.bygger på 

cause related marketing och hjälper företaget att på ett enastående sätt profilera sig på 

marknaden och differentiera sig gentemot konkurrenterna. Vi har identifierat att bolaget 

använder sig av en hybridstrategi där man erbjuder kunden ett högt mervärde i kombination 

med ett lågt pris. Då kunderna i branschen är mycket kostnadsmedvetna är det viktigt att ha 

priset som konkurrensfaktor, inte minns då företaget är aktörer på en marknad med en 

homogen produkt. 

7.2 Teoretiskt bidrag 
 

Vi har genom analysen identifierat de mest betydelsefulla faktorerna för att en inbrytning på 

en oligopolmarknad skall vara möjlig. Vi fann tre centrala delar som alla måste fungera och 

överlappa varandra för att det nya företaget skall lyckas skapa tillräckliga konkurrensfördelar 

för att en etablering skall lyckas.  
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Figur 12: Framgångsmodell för etablering på oligopolmarknad 
 

1. Entreprenörens roll är oerhört viktig vid uppbyggnaden av företaget. Dennes filosofi 

kommer att prägla företaget och ha en betydande roll för hur bolaget skall byggas upp. En 

driven och motiverad ledare med stor kunskap och erfarenheter är vitalt, framför allt vid 

grundandet och i den inledande fasen i företagets livscykel.  

 

2. Då det råder oligopol är inträdesbarriärerna höga på marknaden. För att lyckas med en 

inbrytning på denna marknad behövs en klar strategi som utmärker sig gentemot 

konkurrenternas. Pris är alltid ett viktigt konkurrensmedel på en överorganiserad marknad 

men detta är ej nog för att verkligen lyckas med en inbrytning. Det krävs även att företaget på 

ett unikt sätt lyckas skapa ett mervärde för kunden som konkurrenterna har svårt att imitera. 

Lyckas företaget skapa en svårimiterbar konkurrensfördel är möjligheten till att skapa 

långsiktigt konkurrensfördelar stora.  

 

3. Den sista faktorn för att lyckas med en etablering på en oligopolmarknad är att man har 

tillgång till ett stort nätverk med nyckelpersoner och personer med specialkompetenser. 

Genom detta nätverk kan man lyckas minimera kostnaderna samt påskynda processer som 

annars skulle kräva långsiktig och kostsam planering.   

 

Den externa miljön måste även noga analyseras innan företaget avgör vilken strategi det skall 

konkurrera med. Naturligtvis måste det finnas en lönsamhetspotential på marknaden men då 
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marknaden domineras av ett fåtal starka aktörer kräver en etablering en omsorgsfull 

undersökning av marknaden. Genom att med SWOT analysen göra en granskning av 

marknaden och konkurrenterna kan företaget vid etableringen fokusera sina medel på de 

avgörande och centrala faktorerna. På detta sätt kan man koncentrera sig på möjligheterna och 

förhoppningsvis bemöta de eventuella hot som finns.  

7.3 Slutlig diskussion 
 

GodEl har genom sin etablering på elmarknaden visat att det finns möjlighet att bryta sig in på 

en så överorganiserad marknad som elbranschen i Sverige idag är. De har genom ett unikt 

koncept, en engagerad ledare och ett framgångsrikt samarbete med partners lyckats visa att 

det finns möjlighet att utmana de stora aktörerna. Ett bevis på detta är deras starka tillväxt och 

företaget kommer med största sannolikhet nå break even ett år tidigare än planerat.  

 

Företagets nuvarande ambition är att nå 500 000 kunder och att på allvar konkurrera med de 

tre stora bolagen. Fortsätter GodEl sin positiva utveckling har de mycket goda möjligheter att 

i framtiden bli ett av Sveriges dominerande elbolag och förändra den rådande 

marknadsstrukturen, minska den höga företagskoncentrationen samt öka kundernas rörlighet. 

 

Vi vill göra läsaren uppmärksam på att våra slutsatser, vår modell samt våra 

rekommendationer är grundade på den analys vi gjort utifrån insamlad empiri. Vi är väl 

medvetna om att förd argumentation endast baserar sig på våra egna iakttagelser och analyser. 

En svaghet med vår utredning är att den endast grundar sig på analys av fallföretaget. 

7.4 Förslag på vidare forskning 
 

Vi anser att det vore av intresse att göra en jämförelse med andra elbolag som sökt etablera 

sig på elbranschen de senaste åren samt undersöka vilka inbrytningsstrategier dessa använt sig 

av. Vidare skulle vi vilja pröva om denna modell skulle kunna användas mer generellt i 

branschen.  

 

Slutligen anser vi att det hade varit mycket intressant att se huruvida denna modell är 

applicerbar på företag som ämnar bryta sig på marknader med branschstrukturer liknande 

elmarknadens. Kan denna framgångsmodell appliceras även på dessa unga företag eller är 
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modellen unik för elbranschen. Detta skulle dock ha krävt en omfattande kvalitativ 

undersökning viket ej varit möjligt på grund av att tiden varit begränsad.  
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