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Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets 

resursförändringar. Det finns relativt lite forskning som knyter samman ledningens perception 

med resursförändringar, vår ambition var därför att bidra med ny kunskap genom att länka 

samman dessa två begrepp. 

 

Metod: Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie på Göteborg Energi AB. Data 

samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes sedan 

genom kodning av datan under första- och andranivå-kategorier som slutligen analyserades 

utefter tre dimensioner. 

 

Teoretiskt perspektiv: Studien har utgått från den resursbaserade teorin (RBT), främst baserad 

på Barney (1991), och dess definition av resurser om företagsinterna tillgångar som möjliggör 

att företaget kan implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet (Daft, 1983). 

RBT har kompletterats med de teoretiska begreppen dynamiska kapabiliteter (se t.ex. 

Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano & Shuen, 1997), efterfrågan (se t.ex. Adner & 

Zemsky, 2006; Priem, 2007; Priem, Butler & Li, 2013) och ledningens perception (se t.ex. 

Danneels, 2011; Eggers & Kaplan, 2013). Detta ledde till presentationen av begreppet 

efterfrågeperception. 

 

Empiri: Studiens fallföretag, Göteborg Energi AB, verkar i en bransch som just nu står inför 

snabba förändringar, dels på grund av ökade krav på förnyelsebara energikällor och dels på 

grund av den digitala transformationen, vilket har föranlett resursförändringar.  

 

Resultat: Ledningens efterfrågeperception av kundernas funktionella och psykologiska nytta 

har påverkat hur företaget förändrat resurser i kategorierna få tillgång till externa resurser, 

skapa nya resurser av befintliga och dra nytta av befintliga resurser. Perception om 

ekonomisk nytta har enbart identifierats påverka resursförändringsalternativet dra nytta av 

befintliga resurser. Slutligen konstaterades att ingen typ av efterfrågeperception påverkat 

resursförändringsalternativet göra sig av med resurser. Vidare konstaterar vi att olika typer av 

efterfrågeperception underlättar ledningens beslutsfattande om resursförändringar när 

tidsfönstret för förändring är snävt. 
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Purpose: The purpose of this study was to examine how managerial demand cognition affect 

the company’s resource alteration. There has been limited research that connects managerial 

cognition with resource alteration decisions, our aim was to provide new knowledge by 

relating these two concepts together. 

 

Methodology: The study is a qualitative case study of resource alteration at Göteborg Energi 

AB. The data was collected using semi-structured interviews and then analysed by dividing it 

into first order categories and second order theoretical level of themes which were then 

analyzed along three dimensions. 

 

Theoretical perspective: The study is based on the Resource-Based Theory, mainly focused 

on Barney´s (1991) propositions, in which resources are defined as company specific assets 

that enables the company to implement strategies that improves efficiency and effectivity 

(Daft, 1983). Later theoretical advancements have been used to complement RBT with the 

concepts dynamic capabilities (e.g. Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano & Shuen, 

1997), demand (e.g Adner & Zemsky, 2006; Priem, 2007; Priem, Butler & Li, 2013) and 

managers cognition (e.g Danneels, 2011; Eggers & Kaplan, 2013). This lead to the 

proposition of the concept demand cognition. 

 

Empirical foundation: The studied company, Göteborg Energi AB, operates on a market 

characterised by rapid change and dynamics, caused by both demand of sustainable energy as 

well as the ongoing digital transformation. 

 

Conclusions: Managerial demand cognition of customers functional and psychological 

benefits is concluded to affect the company’s resource alteration modes access, create and 

leverage. Whereas cognition of economic benefit were only found to affect the mode 

leverage. Finally, we concluded that the mode release was not affected by any category of 

demand cognition. Further we conclude that different types of demand cognition simplifies 

strategic decisions about resource alterations when the window of opportunity for change is 

narrow.  

 

 



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................................... 1 

TEORI ........................................................................................................................................... 4 
DEN RESURSBASERADE TEORIN ................................................................................................................... 5 

Företagsresurser. ............................................................................................................................. 5 
OMVÄRLDSDYNAMIK................................................................................................................................. 6 
RESURSFÖRÄNDRING ................................................................................................................................ 8 

Få tillgång till externa resurser ........................................................................................................ 8 
Att skapa nya resurser ..................................................................................................................... 9 
Dra nytta av befintliga resurser....................................................................................................... 9 
Göra sig av med befintliga resurser. ............................................................................................... 9 

INTEGRERING AV EFTERFRÅGAN ................................................................................................................ 10 
EFTERFRÅGAN ........................................................................................................................................ 11 
TRE TYPER AV KUNDNYTTA SOM PÅVERKAR VAD KUNDER EFTERFRÅGAR ........................................................... 13 

Ekonomisk nytta. ........................................................................................................................... 13 
Funktionell nytta ............................................................................................................................ 13 
Psykologisk nytt ............................................................................................................................. 13 

LEDNINGENS PERCEPTION ........................................................................................................................ 14 
LEDNINGENS EFTERFRÅGEPERCEPTION AV DE TRE KUNDNYTTORNA ................................................................. 15 
TEORETISKT RAMVERK ............................................................................................................................. 15 

METOD ...................................................................................................................................... 16 
FORSKNINGSDESIGN ................................................................................................................................ 16 

Fallstudie ....................................................................................................................................... 16 
Ansats ............................................................................................................................................ 17 

URVAL .................................................................................................................................................. 17 
Bransch och fallföretag ................................................................................................................. 17 
Respondenter................................................................................................................................. 18 

DATAINSAMLING .................................................................................................................................... 20 
BESKRIVNING AV DATAANALYS .................................................................................................................. 21 
STUDIENS RELIABILITET OCH VALIDITET ....................................................................................................... 22 

Reliabilitet. ..................................................................................................................................... 22 
Validitet. ........................................................................................................................................ 23 

EMPIRI ....................................................................................................................................... 24 
ENERGIBRANSCHEN ................................................................................................................................ 24 
FALLET GÖTEBORG ENERGI ...................................................................................................................... 25 
FALLFÖRETAGETS RESURSFÖRÄNDRINGAR ................................................................................................... 28 

Ny kompetens ................................................................................................................................ 28 
Kundförståelse och anpassningsbarhet......................................................................................... 31 
Intern effektivisering och verksamhetsstyrning ............................................................................ 31 
Digitala kundmöten ....................................................................................................................... 33 
Samarbeten med externa aktörer ................................................................................................. 34 
Hållbarhet och varumärke ............................................................................................................. 36 
Produkter och mikroproduktion .................................................................................................... 37 

ANALYS ...................................................................................................................................... 38 
FÅ TILLGÅNG TILL EXTERNA RESURSER ........................................................................................................ 39 
SKAPA NYA RESURSER AV BEFINTLIGA ......................................................................................................... 41 
DRA NYTTA AV BEFINTLIGA RESURSER......................................................................................................... 44 
GÖRA SIG AV MED BEFINTLIGA RESURSER.................................................................................................... 46 



REVIDERAT RAMVERK .............................................................................................................................. 48 

SLUTSATS OCH DISKUSSION ........................................................................................................ 49 
SLUTSATS .............................................................................................................................................. 49 
DISKUSSION ........................................................................................................................................... 49 
FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING .............................................................................................................. 52 

REFERENSER ............................................................................................................................... 53 
TRYCKTA KÄLLOR .................................................................................................................................... 53 
ELEKTRONISKA KÄLLOR ............................................................................................................................ 57 
MUNTLIGA KÄLLOR ................................................................................................................................. 59 

BILAGOR .................................................................................................................................... 60 
BILAGA A: INTERVJUGUIDE....................................................................................................................... 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   1 

INLEDNING 

Hur företag skapar värde, konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar är en 

avgörande fråga för alla företag och därmed också en viktig del i området Strategic 

Management (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2013: 363-394). Denna studie utgår 

från den resursbaserade teorin (RBT), ett viktigt ramverk inom strategiområdet (Besanko et 

al., 2013: 367). Teorins signifikans ökade i samband med att Wernerfelts (1984) artikel ”A 

Resource-Based View of the Firm” prisbelöntes under 1990-talet. Flertalet forskare har sedan 

dess varit med och bidragit till teorins utveckling (se t.ex. Barney, 1986, 1991; Peteraf, 1993; 

Rumelt, 1984).  

RBT fokuserar på företags interna resurser och menar att dessa leder till 

konkurrensfördelar under förutsättningarna att de är värdefulla, ovanliga, icke-imiterbara och 

icke-substituerbara (Barney, 1991). Teorin bygger på antaganden om att företag är uppbyggda 

av en samling resurser, att resurserna är heterogent distribuerade bland företag och att dessa 

förhållanden består över tid (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). Antagandena skiljer sig från 

verkliga förhållanden där marknader är föränderliga (Besanko et al, 2013: 7; Schumpeter, 

1942: 81-85). RBT misslyckas därför med att förklara hur företag skapar konkurrensfördelar 

på en dynamisk marknad (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece, Pisano & Shuen, 1997; Winter, 

2003). För att fortsatt kunna vara konkurrenskraftig när marknadsförhållanden förändras 

behöver företag ha dynamiska kapabiliteter, det vill säga en förmåga att kunna förändra sina 

resurser för att möta förändringar i omvärlden (Teece et al. 1997, Eisenhardt & Martin, 2000). 

Danneels (2011), som tar sin utgångspunkt i teorin om dynamiska kapabiliteter, påvisar att det 

är ledningens resursperception1 som ofta styr och påverkar beslut rörande resursförändringar 

som sker på faktormarknaden. Således spelar personliga perceptioner om resursers 

användbarhet roll i hur företaget slutligen presterar (Danneels, 2011). 

                                                 
1 Svensk översättning på det engelska begreppet Resource Cognition baserat på Danneels (2011).  
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RBT:s interna fokus utelämnar ytterligare en väsentlig del i värdeskapande då 

efterfrågan inte beaktas, grundläggande förutsättningar för värdeskapande tas därav förgivet 

(Adner & Kapoor, 2010; Adner & Zemsky, 2006; Priem, 2007; Priem & Butler, 2001; Priem, 

Butler & Li, 2013). RBT, vars främsta fokus är på faktormarknaden gör endast förenklade 

antaganden om förhållandena på produktmarknaden (Foss & Hallberg, 2014). Att inkludera 

ett efterfrågeperspektiv möjliggör en mer övergripande analys, då externa faktorer på 

produktmarknaden, så som skiftande kundpreferenser och omvärldsdynamik, kan inkluderas 

(Eisenhardt & Martin, 2000; Priem, 2007; Priem, Butler & Li, 2013; Teece et al., 1997). 

Genom att ta hänsyn till både faktor- och produktmarknaden kan mer symmetriska 

antaganden göras och på så sätt kan också teorin avanceras (Foss & Hallberg, 2014). Därav 

skulle befintlig teori berikas genom att också ta hänsyn till hur ledningens perception av 

efterfrågan påverkar företagets resursförändringar. Vi adderar därför begreppet 

efterfrågeperception och studien utgår från följande forskningsfråga:  

 

Hur påverkas företags resursförändringar av ledningens efterfrågeperception? 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ledningens efterfrågeperception påverkar företagets 

resursförändringar. Genom att addera efterfrågeperception som oberoende variabel och 

undersöka hur den påverkar resursförändringar, är förhoppningen att ytterligare påvisa 

komplexiteten i att upprätthålla konkurrensfördelar över tid. I linje med tidigare teorier utgår 

vi från att företag inte kan förlita sig på att resurser är av värde för all framtid.  

I en värld där ständiga innovationer förändrar industrier blir det allt viktigare att ha ett 

integrerat fokus på både resurs- och efterfrågefaktorer. För att kunna besvara frågeställningen 

genomför vi en fallstudie av Göteborg Energi AB2, ett företag som likt många andra företag 

                                                 
2 Hädanefter benämns Göteborg Energi AB enbart Göteborg Energi.  
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befinner sig på en marknad som står inför resursutmaningar i samband med en alltmer 

dynamisk omvärld. Energibranschen är inte den enda bransch som påverkas av dynamik men 

den är särskilt intressant att studera. Länge har branschen varit statisk, trögrörlig och skyddad 

av monopol. Faktorer så som avregleringar, ökade krav på förnyelsebara energikällor och den 

digitala transformationen påverkar spelreglerna i branschen och därmed marknadsdynamiken. 

Energimyndigheten påbörjade 2013 en utredning gällande möjliga förändringar av 

energisystemet i Sverige, då systemet står inför en osäkerhet i alternativa framtida vägval 

(Energimyndigheten, 2015). Förändringstakten på marknaden beskrivs av Göteborg Energi 

själva som “den högsta i energibranschens historia” (Göteborg Energi, 2015: 72), på en 

sådan marknad kommer enligt teorin, dynamiska kapabiliteter för resursförändringar att 

krävas (Besanko et al., 2013: 390; Teece, et al., 1997). 

Energimarknadens förändringar beror främst på en kombination av ett ökat krav på 

mer förnyelsebara energikällor och på den digitala transformationen (Fredenberg, 2016). Den 

digitala transformationen och dess krav på förändring av branscher likställs med omfattningen 

av 1800-talets industrialisering och kallas därför den fjärde industriella revolutionen (PwC, 

2016). Den digitala utvecklingen medför stora möjligheter, men också utmaningar för företag 

(Capgemini, 2011). Energibranschen står som nämnt inför särskilt stora utmaningar 

(Cornelius, 2016; Fredenberg, 2016; PwC, 2013; Sensa, 2015; Öhman, 2016), då 

utvecklingen möjliggör ett helt nytt energisystem (Cornelius, 2016; Fredenberg, 2016). 

Genom digitaliseringens intåg kan maskiner och hushållsapparater vara uppkopplade till 

internet (Ng, 2014) och produktionen kan direktanpassas efter efterfrågan (Fredenberg, 2016; 

Ng, 2014). Den utvecklade tekniken möjliggör också nya produktionsvarianter, exempelvis 

mikroproduktion av solenergi. Dessa förändringar påverkar konsumenternas 

konsumtionsbeteende och ställer således större krav på mer kundanpassade lösningar. Detta 

ställer även krav på företagets kommunikation, styrning och informationsteknologi. 
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Energiföretagens befintliga resurser behöver förändras för att bemöta denna utveckling 

(Fredenberg, 2016). Energidistributörer har historiskt sett antagit att kunderna inte vill eller 

kan förändra sin konsumtion och därmed har fokus legat på utbudssidan. Studier visar 

däremot att kunderna faktiskt förändrar sin energikonsumtion. Kundernas och efterfrågans 

roll blir därmed allt viktigare på energimarknaden (Spees & Lave, 2007). 

För att möta konkurrensen, förändringen i efterfrågan och de utmaningar som 

branschen står inför, måste energiföretag anpassa sina befintliga resurser (PwC, 2013; Sensa, 

2015). Etablerade energiföretag, med traditionella erbjudanden, behöver fundera på vilken 

roll de kan ta på den förändrade marknaden (Sensa 2015). Företag behöver också förbereda 

resurser på förändring (Fredenberg, 2016). Mot denna bakgrund är det tydligt att företag i 

allmänhet, men energibranschen i synnerhet, står inför stora utmaningar vad gäller sina 

befintliga resurser. Göteborg Energis verksamhet är uppbyggd av resurser som varit 

användbara och värdefulla i det traditionella energisystemet. Ett nytt och annorlunda 

energisystem kommer dock kräva nya resurser och kompetenser. Göteborg Energi är således 

ett bra exempel på ett företag att studera då företaget står inför betydande resursutmaningar 

där stora omställningar väntar.  

TEORI 

Då studien utgår från den resursbaserade teorin inleds teoriavsnittet med en kort redogörelse 

av den teorin. Därefter beskrivs de vetenskapliga artiklar som vidare byggt på RBT med 

teorier om dynamiska kapabiliteter för resursförändringar. Efter detta går vi igenom 

efterfrågeperception och tidigare studier om efterfrågan, olika typer av kundnytta som utgör 

efterfrågan och slutligen ledningens perception. 
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Den resursbaserade teorin 

Den resursbaserade teorin (RBT) fick en ökad signifikans i början av 1990-talet (Hoskinsson, 

Hitt, Wan & Yiu, 1999). Wernerfelts (1984) artikel ”A Resource-Based View of the Firm” 

prisbelöntes då som bästa publicerade artikel i Strategic Management Journal. RBT skiftade 

då fokus från vikten av strategiska positioner på produktmarknaden (Porter, 1979, 1980) till 

fokus på faktormarknader (Barney, 1986; Wernerfelt, 1984). Perspektivet utvecklades således 

som en motreaktion till de vid den tidpunkten dominerande externa perspektiven och studerar 

istället relationen mellan företagets interna resurser, dess styrkor och svagheter samt dess 

bidrag till konkurrensfördelar (Barney, 1991; Dierickx & Cool, 1989; Hoskisson, Hitt, Wan & 

Yiu, 1999; Wernerfelt 1984). 

RBT bygger på antaganden om att företags resurser är heterogena, det vill säga att de 

är ojämnt fördelade bland företag, och att detta förhållande kan bestå över tid. Därutöver görs 

antaganden om att resurser är imperfekt mobila, vilket betyder att de inte kan köpas på 

faktormarknaden. Den resursbaserade teorin ämnar förklara hur varaktiga konkurrensfördelar 

uppstår genom att undersöka relationen mellan företagsresurser och varaktiga 

konkurrensfördelar. Barney (1991) identifierar fyra resursegenskaper som påverkar företags 

möjligheter att skapa varaktiga konkurrensfördelar. Resurserna ska vara värdefulla, unika, 

icke-imiterbara och icke-substituerbara. Den resursbaserade teorin bidrar även med en 

välanvänd definition av resurser. Denna definition presenteras närmare nedan och är den 

studien ämnar att utgå ifrån. 

Företagsresurser. Företagsresurser definieras som de tillgångar, däribland 

organisationsprocesser, kapabiliteter, kunskap och information, som möjliggör att företaget 

kan implementera strategier som förbättrar företagets effektivitet3 (Daft, 1983). Vidare delas 

resurserna in i tre grupper: fysiska-, organisatoriska- och humankapital-resurser. De fysiska 

resurserna kan till exempel vara fysisk teknologi, tillgång till råmaterial eller ett geografiskt 

                                                 
3 Effektivitet är det svenska begrepp som bäst förklarar de båda engelska begreppen efficiency och effectiveness.  
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läge och/eller en blandning av dessa tre. Organisatoriska resurser innefattar beslutshierarki, 

informell och formell planering, kontroll och koordinationsprocesser men även relationer 

inom och utanför företaget. Humankapital-resurserna avser erfarenhet, intelligens, utbildning 

men också ledningen och anställdas specifika kunskap och insikt i företaget (Barney, 1991). 

RBT:s resonemang om konkurrensfördelars varaktighet håller bara i perioder av 

jämvikt och kritiseras därav för att utgå från stabila marknadsförhållanden (Teece et al., 1997; 

Teece, 2007; Eisenhardt & Martin, 2000; Winter, 2003). Därutöver kritiseras teorin för att ta 

värdet av resurserna förgivet (Adner & Kapoor, 2010) samt för att den gör asymmetriska 

antaganden genom att inte ta hänsyn till efterfrågan (se t.ex. Adner & Zemsky, 2006; Foss & 

Hallberg, 2014; Priem, 2006; Priem, Butler & Li, 2013).  

 

Omvärldsdynamik 

Teorin om dynamiska kapabiliteter utvecklades som en förlängning av RBT då den tar hänsyn 

till hur företag över tid anpassar sin verksamhet på en dynamisk marknad, således fick teorin 

ett mer longitudinellt perspektiv (Teece et al., 1997). Marknader karaktäriseras inte av statiska 

förhållanden, utan förändras hela tiden (Schumpeter, 1942: 81-85), ibland gradvis och ibland 

mycket snabbt (Besanko et al., 2013: 8). Omvärldsförändringar kan bland annat vara 

förändringar i lagar och regler, en teknologisk utveckling eller en tvetydighet i vad kunder 

efterfrågar (Bogner & Barr, 2000). Dessa typer av förändringar i omvärlden förändrar även 

konkurrensförutsättningarna på marknader (Teece et al., 1997). Vidare kan 

marknadsdynamiken vara av olika karaktär, från måttligt dynamisk till högdynamisk 

(Eisenhardt & Martin, 2000), och kräva olika typer av resursförändringar. Måttligt dynamiska 

marknader karaktäriseras av att förändring sker, dock i en stabil industristruktur där 

marknadens aktörer är välkända. Högdynamiska marknader karaktäriseras istället av att 
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industristrukturer suddas ut och av att marknadens aktörer samt framgångsrika affärsmodeller 

inte är lika tydliga (Eisenhardt & Martin, 2000). 

För att kunna uppnå och upprätthålla konkurrensfördelar över tid behöver företag vara 

kapabla till att strategiskt anpassa sin verksamhet efter förändringar i omvärlden (Teece, 

2007; Teece et al., 1997; Eisenhardt & Martin, 2000; Winter, 2003). Det finns företag som 

klarar detta, medan andra misslyckas. Teorin om dynamiska kapabiliteter har försökt att 

förklara varför. Dynamiska kapabiliteter definieras i denna studie, i enlighet med Eisenhardt 

& Martins (2000) definition, som de processer som förändrar företagets resurser för att möta 

någon form av marknadsförändring. Dynamiska kapabiliteter är alltså de strategiska och 

organisatoriska rutiner och processer som kan utveckla nya strategiska 

resurssammansättningar i takt med att marknader förändras. Liknande definitioner har 

presenterats i tidigare litteratur (se t.ex. Kogut & Zander, 1992; Teece et al., 1997) men 

Eisenhardt & Martins (2000) definition anses vara en bra sammanfattning av tidigare 

definitioner och bättre lämpad för dagens marknadsförhållanden. På måttligt dynamiska 

marknader kan dynamiska kapabiliteter effektivt baseras på tidigare kunskap och på så vis blir 

resultaten mer förutsägbara. Det finns också utrymme för en djupare analys av 

beslutssituationen innan ett visst beslut fattas. På högdynamiska marknader, där 

industristrukturer suddas ut och marknadens aktörer samt framgångsrika affärsmodeller inte 

är lika tydliga, blir resultatet av en viss handling mer oförutsägbart. De dynamiska 

kapabiliteterna blir därför processer av mer experimentell och instabil karaktär. Under dessa 

förhållanden byggs istället ny kunskap upp under kort tid, därför är utfallen ofta 

oförutsägbara. Således ligger det en stor utmaning i att bibehålla konkurrensfördelar på en 

högdynamisk marknad (Eisenhardt & Martin, 2000). 
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Resursförändring 

Företag kan bedriva ett arbete för att proaktivt förändra sina resurser och på så sätt vara bättre 

förberedda när en marknadsförändring sker. Ett annat alternativ är att i efterhand svara på 

marknadsförändringar, vilket benämns ad hoc-problemlösning Winter (2003). 

Eisenhardt & Martin (2000) argumenterar för att konkurrensfördelar på lång sikt inte 

bottnar i dynamiska kapabiliteter i sig, utan snarare i hur resurserna konfigureras. Dynamiska 

kapabiliteterers värde ligger således i att möjliggöra en förändring av företagets resurser 

(Eisenhardt & Martin, 2000) som svar på omvärldsförändringar (Teece, et al., 1997). Vilket 

ytterligare påvisar att teorin om dynamiska kapabiliteter är en viktig utveckling av RBT. Ett 

företags resurser har en direkt påverkan på ett företags förmåga att skapa värde för kunderna. 

Därför presenterar vi nu mer ingående Danneels (2011) avancemang av teorin om dynamiska 

kapabiliteter genom att introducera fyra olika typer av resursförändring.  

    Danneels (2002) utgår i sin artikel från befintliga teorier om dynamiska kapabiliteter med 

fokus på de möjligheter ett företag, på en dynamisk marknad, har för att förändra sina 

resurser. Han presenterar fyra olika förändringsmöjligheter som baseras på Eisenhardt och 

Martin (2000). Företagen kan, få tillgång till externa resurser (access external resources), 

skapa nya resurser (create resources), dra nytta av befintliga resurser (leverage resources) och 

göra sig av med befintliga resurser (release resources).  

Få tillgång till externa resurser. Ett möjligt resursförändringsalternativ är att 

företaget externt får tillgång till nya resurser. Resurserna kan både vara helt nya eller 

komplettera redan existerande resurser inom företaget (Danneels, 2011). Resurserna kan 

innefatta humankapital, organisatoriska resurser som kontraktsenliga allianser och fysiska 

resurser som till exempel ny teknik. Genom att komplettera företagets egna resurser med 

externa resurser kan synergieffekter uppnås och leda till bättre långvarig prestation som 

resultat (Eisenhardt & Martin, 2000). 
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Att skapa nya resurser. Omvärldsförändringar kan antingen göra befintliga resurser 

obsoleta eller frambringa förutsättningar för nya möjligheter och således kräva nya 

kompetenser. Nya resurser kan skapas internt i företaget genom att till exempel hitta nya 

resurskombinationer. Vidare kan företaget också genom utbildning få nya kunskaper som 

sedan kan appliceras i verksamheten (Danneels, 2011). Detta kallas också organisatoriskt 

lärande och innebär att företaget adderar resurser till den befintliga organisatoriska 

intelligensen och således utforskar nya möjligheter eller utnyttjar befintliga kunskaper och 

därigenom skapa nya resurser (Levinthal & March, 1993; March, 1991). Slutligen kan 

forsknings- och utvecklingsavdelningar på företag vara exempel på hur företag genom sina 

befintliga resurser kan skapa nya.  

Dra nytta av befintliga resurser. Företag kan också dra nytta av befintliga resurser, 

vilket innebär att redan tillgängliga resurser används inom nya användningsområden. Vissa 

resurser är ombytliga i den betydelsen att de kan användas till flera ändamål. De resurserna 

besitter outnyttjad potential då de genom att användas i nya användningsområden, kan 

generera högre värde än vid dess tidigare användning (Teece, 1982; Danneels 2007). 

Befintliga resurser kan med andra ord innehålla outnyttjad potential. Danneels (2007) 

exempel på ombytliga resurser är bland annat företags förståelse för sina 

leverantörsrelationer, teknologi och företagets varumärke. 

Göra sig av med befintliga resurser. Som sista alternativ kan företag förändra sina 

resurser genom att göra sig av med befintliga resurser. Detta kan vara resurser som inte längre 

genererar nytta för företaget eller som helt enkelt är för kostsamma att fortsatt förfoga över. 

Exempel är bland annat att avveckla resurser som till exempel maskiner, 

produktionsanläggningar eller liknande (Danneels, 2011). 

Danneels (2011) gör en empirisk undersökning av ovan nämnda 

resursförändringsalternativ och identifierar att ledningens uppfattning av resurserna, 
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resursperception, påverkar hur företaget förändrar sina resurser. Ledningens resursperception 

avser ledningens individuella identifikation av, samt förståelse för, företagets resurser. Det är 

således personliga mentala modeller över vilka företagsresurserna är och i vilka potentiella 

användningsområden de kan appliceras.  

Tidigare har litteratur och forskning om resurser och dess påverkan på företaget skett 

parallellt med forskning om ledningens uppfattning om omvärlden och hur den påverkar 

beslut (Laamanen & Wallin, 2009). Bara under de senaste åren har dessa två synsätt börjat 

länkas samman. Det nya synsättet föreslår och visar att beslut fattas baserat på subjektiva 

tolkningar och att resurser i sig inte är värda något utan ledningens uppfattning om hur de 

fungerar i relation till omvärlden (Eggers & Kaplan, 2013).  

Enligt Danneels (2011) studie ligger ledningens resursperception till grund för vilka 

resursförändringar som genomförs. Således har deras uppfattning en avgörande påverkan, 

vilket är viktigt att beakta (Eggers & Kaplan, 2013). För vidare forskning föreslås av Eggers 

och Kaplan (2013) att fortsatt undersöka hur företag får en förståelse för sina resurser, dess 

värde och eventuella alternativa användningsområden.  

 

Integrering av efterfrågan 

Både Barney (1991) och Danneels (2011) utgår från asymmetriska antaganden då fokus läggs 

på faktormarknaden. I en värld där innovationer kan förändra hela industrier blir det allt 

viktigare att ha ett integrerat fokus på både resurs- och efterfrågefaktorer. Flera tidigare 

studier har presenterat förslag på hur den resursbaserade teorin kan avanceras genom ett 

utvidgat perspektiv och en inkludering av efterfrågan (se t.ex. Adner & Zemsky, 2006; Foss 

& Hallberg, 2014; Priem, 2006; Priem, Butler & Li, 2013). Hänsynstagande till både faktor- 

och produktmarknaden leder till mer symmetriska antaganden (Foss & Hallberg, 2014). 

Vi adderar därför med inspiration och utgångspunkt ur argumentationen för en 

integrering av efterfrågan, ett specifikt fokus på ledningens perception av efterfrågan och 
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benämner det efterfrågeperception. Nedan följer studiens definition av efterfrågan. Vi 

presenterar därefter tre kategorier av kundnytta som påverkar vad kunderna efterfrågar. 

Slutligen definieras ledningens perception.  

Priem, Butler och Li (2013) gör en målande beskrivning över faktormarknaden och 

produktmarknaden. Till vänster om företaget, i en klassisk matris över företag i horisontella 

rader och vertikala kolumner, finns faktormarknaden. På denna sida förändras och förflyttas 

heterogena råmaterial genom den traditionella värdekedjan4. Varje företag i värdekedjan 

modifierar produkten genom att applicera sin särskilda teknik. På så sätt förändras 

råmaterialet från sin ursprungliga form till det erbjudande som slutligen når kunden (Priem, 

Butler & Li, 2013). Att enbart studera faktormarknaden vore ologiskt då det till höger om 

företaget befinner sig heterogena kunder. När företagets erbjudande förflyttar sig i denna 

riktning anpassas det i syfte att tillfredsställa kunders behov och öka deras betalningsvilja. 

Poängen med beskrivningen är att visa att företag interagerar med heterogena kunder i en 

omvärld karaktäriserad av förändrade kundpreferenser, förändrad teknik och förändrade 

resurser (Priem, Butler & Li, 2013).  

 

Efterfrågan 

Efterfrågan skiljer sig i denna studie från den klassiskt nationalekonomiska definitionen som 

avser antalet efterfrågade enheter. Efterfrågan avser i denna studie istället vad kunderna 

efterfrågar. Vi berör således istället underliggande mekanismer, det vill säga konsumenters 

behov, preferenser samt värderingar som styr vad de efterfrågar (Schiffman & Wisenblit, 

2015: 31-33). Dessa preferenser kan förändras över tid i takt med att omvärlden förändras. 

Det är i slutändan kundernas upplevda nytta av företagets erbjudande som påverkar deras 

betalningsvilja, och i sin tur därför också hur mycket värde företaget slutligen har möjlighet 

                                                 
4 Värdekedjan är ett koncept utvecklat av Michael Porter i boken Competitive Advantage (1985).  
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att appropriera (Besanko et al., 2013: 296-299; Priem, 2007). För att kunna skapa kundnytta5 

måste företag anpassa sitt erbjudande efter dessa förutsättningar. Ett fokus på slutkunden är 

enligt Priem (2007) därför fundamentalt för en framgångsrik strategisk ledning eftersom det i 

slutändan är kunderna som avgör värdet av en viss produkt eller tjänst.   

Kundnytta definieras övergripande som kundens upplevda fördelar av ett specifikt 

erbjudande jämfört med de uppoffringar som kunden gjort för att erhålla det specifika 

erbjudandet (Schiffman & Wisenblit, 2015: 40). Denna definition kommer också användas i 

studien. Kundens upplevda nytta kan antingen vara av ekonomisk, funktionell eller 

psykologisk karaktär (Schiffman & Wisenblit, 2015: 40), och kommer att presenteras mer 

ingående nedan. Fokus på vad kunderna efterfrågar har studerats av många (se t.ex. Adner, 

2002; Adner & Levinthal, 2001; Adner & Zemsky, 2006) och tidigare studier visar att 

kunderna är heterogena och att vad de efterfrågar förändras över tid. Värdet av företags 

resurser beskrivs bero på efterfrågan av företagets produkt (Lippman & Rumelt, 2003). En 

förändring i vad kunderna efterfrågar är därför viktig att ta i beaktning då kundernas värdering 

av företags erbjudanden påverkar företagets fortlevnad (Adner & Zemsky, 2006; Priem, 

2007). Genom att anpassa sin strategi efter kundernas preferenser och syn på nytta (Priem, 

2007), kan också den totala möjligheten för värdeskapande i värdesystemet öka. På så sätt 

finns mer värde för branschens aktörer att potentiellt kunna ta del av (Besanko et al., 2013: 

299). Studien kommer inte att behandla kundernas perspektiv eller företagets möjlighet till 

värdeappropriering, utan enbart fokusera på den kundnytta som företaget kan tillgodose 

kunderna och därmed har möjlighet att strategiskt anpassa sina resurser efter. Därför 

presenterar vi nu tre typer av kundnytta. 

 

                                                 
5 Vi använder oss här av kundnytta som översättning av “Customer Benefit” (Besanko et al, 2013: 320-322).  
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Tre typer av kundnytta som påverkar vad kunder efterfrågar  

Ekonomisk nytta. Kundernas nytta kan vara av ren monetär karaktär. Ekonomisk 

nytta6 kan förklaras som skillnaden mellan vad kunderna uppoffrar i termer av pengar och vad 

de upplever att de får för dem. Upplevelsen av vad pengarna är värda är relativ och beror 

således på kundens subjektiva uppfattningar och därför inte på priset i sig (Schiffman & 

Wisenblit, 2015: 40-41).   

Funktionell nytta. Nyttan kan även vara av funktionell karaktär7 vilket innebär 

uppfattningen om fysiska egenskaper av erbjudandet som till exempel kvalitet, 

användarvänlighet och enkelhet (Thomson, 2006: 227-228). Upplevd nytta av funktionalitet 

är inte alltid bestående över tid. Kunders marginalnytta av produktförändringar i befintliga 

produkter kan urholkas i takt med att ny teknologi utvecklas (Adner & Levinthal, 2001). Det 

handlar om att kunderna, trots förbättringar av befintliga produkter, istället efterfrågar ny 

teknologi och därmed nya produkter och funktioner. Teknologiförbättringar kan på så sätt 

påverka hur kunderna väljer produkter (Adner & Zemsky, 2006) och spelar därför in i den 

funktionella nyttan som efterfrågas. 

Psykologisk nytta. Slutligen kan den efterfrågade nyttan av erbjudandet vara av 

psykologisk8, det vill säga av emotionell karaktär, och relatera till hur kunden känner sig av 

att använda erbjudandet (Thomson, 2006: 227-228). Kunden kan genom erbjudandet uttrycka 

sin personlighet på olika sätt. Dessa uttryck kan bland annat utgöras av att kunden använder 

erbjudandet för att uttrycka sin kunskap, sina principer eller att kunden visar sin framgång 

genom konsumtion av erbjudandet. Dessa psykologiska faktorer skapar också kundnytta och 

                                                 
6 Vi använder oss här av begreppet ekonomisk nytta som en svensk översättning av Schiffman & Wisenblits 

(2015) begrepp ”Economic Benefit”. 
7 Vi använder oss här av begreppet funktionell nytta som en svensk översättning av Thomsons (2006) 

”Functional Benefit”. 
8 Vi använder oss här av begreppet psykologisk nytta som en svensk översättning av Thomsons (2006) ” 

Psychological Benefit”. 



 14 

påverkar därmed vad som efterfrågas. Vad kunder upplever för psykologisk nytta kan även 

bero även på kundernas livsstil och deras värderingar (Schiffman & Wisenblit, 2015: 63-64).  

De tre kategorierna av kundnytta är sammanlänkade och alla viktiga för att företaget 

skall kunna skapa värde för sina kunder. Detta kräver i sin tur att företaget har en förståelse 

för och insikt om vad kunderna efterfrågar (Thomson, 2006: 228). Danneels (2003) 

uppmärksammar att företagsledningen kan ha en uppfattning om kunders identitet, livsstil, 

behov och köpbeteende vilket är i linje med ovan kategorisering av efterfrågad kundnytta. Vi 

är i denna studie inte intresserade av kundernas upplevda nytta utan av ledningens perception 

av dessa olika typer av kundnytta, som påverkar kunder efterfrågar. Nedan följer därför en 

definition av ledningens perception. 

 

Ledningens perception  

Genom att anpassa företagets strategi efter omvärlden kan företagets prestation förbättras. 

Företags framgång bygger på ledningen, då det är de som måste matcha teoretiska principer 

med de verkliga förhållandena (Besanko et al., 2013: 5). Hur företag väljer att strategiskt 

agera på omvärldsförändringar är i sin tur kopplat till de kognitiva ramverk och mentala 

kartor som ledningen använder då de organiserar och sorterar bland omvärldsinformation 

(Barr, Stimpert & Huff, 1992; Bogner & Barr, 2000). Mer forskning har därför på senare tid 

ägnats åt ledningens perception och tolkningar av omvärlden och konstaterat att den är viktig 

för resursimplementering och resursutveckling (se t.ex. Benner & Tripsas, 2012; Danneels, 

2011; Eggers & Kaplan, 2009, 2013; Gavetti, 2005). Denna tidigare forskning visar dock inte 

på hur ledningens perception av omvärlden påverkar strategiska beslut och händelser som 

görs inom företaget (Eggers & Kaplan, 2013)  

Ledningens perception beskrivs som förenklade mentala modeller över omvärlden i 

syfte att underlätta beslutsfattande (Walsh, 1995; Stubbart, 1989). Ett sådant kognitivt synsätt 

styr de strategiska besluten och baseras på ledningens subjektiva föreställningar av omvärlden 
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(Nadkarni & Barr, 2008). Ledningens perception av resurser har sagts vara viktig att studera 

för att förstå ledningens uppfattning om vilka resurser som är fortsatt användbara i en 

förändrad omvärld (Danneels, 2011; Denrell, Arvidsson & Zander, 2004). Vad kunder 

efterfrågar förändras också över tid (Bogner & Barr, 2000). Hur ledningens perception av 

efterfrågan påverkar resursförändringar är därför högst motiverad att också undersöka. På så 

sätt kan faktormarknaden och företagets resurser länkas samman med hur ledningen uppfattar 

vad som sker med efterfrågan på den dynamiska produktmarknaden.  

 

Ledningens efterfrågeperception av de tre kundnyttorna 

Utifrån ovanstående resonemang om olika kategorier av efterfrågan, samt om ledningens 

perception som en väsentlig påverkande faktor på strategiskt agerande, har vi utvecklat 

begreppet ledningens efterfrågeperception. I denna studie definieras ledningens 

efterfrågeperception som ledningens personliga mentala modell och uppfattning om vad 

kunderna efterfrågar, det vill säga i termer av de olika kategorier av kundnytta som 

presenterats ovan. 

 

Teoretiskt ramverk 

Studiens preliminära teoretiska ramverk utgår från ovan teorigenomgång av de typer av 

kundnytta som ledningen kan ha en perception om, samt de möjliga 

resursförändringsalternativen. Ramverket baseras på vår initiala idé om att 

efterfrågeperception av de tre typerna av kundnytta påverkar de fyra 

resursförändringsalternativen. Syftet med det preliminära ramverket är således att jämföra 
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teorin med våra empiriska iakttagelser av fallföretaget. 

 

Figur 1. Studiens preliminära teoretiska ramverk 

METOD 

Forskningsdesign 

Fallstudie. Studien genomfördes genom en kvalitativ fallstudie av Göteborg Energi. 

En fallstudie är motiverad med tanke på vår forskningsfråga och vårt syfte då en sådan 

forskningsdesign försöker förklara och beskriva komplexa sociala fenomen genom att belysa 

dem utifrån ett unikt fall (Bryman & Bell, 2013: 84-86; Yin, 2009: 5-14). Vidare motiveras 

valet av fallstudie då Yin (2009: 5-21) menar att en fallstudie är fördelaktig när forskare vill 

besvara en “hur-fråga” och när fokus ligger på nutida händelser. Fallstudien ger också 

möjlighet till att förlänga eller skapa nya teoretiska konstruktioner baserade på empiriska 

iakttagelser (Eisenhardt, 1989). Genom att studera Göteborg Energi har vi försökt belysa 

sociala fenomen genom att svara på frågan hur företagsledningens perceptioner av efterfrågan 

påverkat resursförändringar. Göteborg Energi lämpade sig väl som fall då företaget befinner 

sig på en dynamisk marknad och därmed behöver genomföra resursförändringar. Det bör 
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nämnas att kvalitativa fallstudier ofta kritiseras för brist på extern validitet (Bryman & Bell, 

2013: 86-87) vi är medvetna om detta och går närmare in på denna kritik under avsnittet 

validitet och reliabilitet.   

Ansats. Genom att söka efter relationer, samband och bakomliggande förklaringar till 

det empiriska fallet, kan teori utvecklas (Eisenhardt & Graebner, 2007). Studien har därför en 

induktiv ansats då vi samlat in kvalitativ data från vårt fallföretag i syfte att förlänga tidigare 

teori. Studien innehåller även vissa deduktiva inslag då den till viss del utvecklats från 

befintliga teorier och forskning (Bryman & Bell, 2013: 31-32).  

 

Urval 

Bransch och fallföretag. Urvalsprocessen i fallstudier tenderar att skilja sig från 

många andra former av forskningsdesigner där slumpmässiga urval ofta är att föredra för att 

öka generaliserbarheten av fallstudiens utfall. I fallstudier är slumpmässiga urval däremot inte 

nödvändigt eller ens att föredra. Istället är det mer önskvärt att välja utmärkande fall som ger 

möjlighet till mer transparens och således möjlighet att bygga på, förlänga och replikera 

befintlig teori (Eisenhardt, 1989).  

För att hitta ett utmärkande fall kontaktade vi företaget Knowit Business Growth AB9, 

ett konsultföretag som erbjuder konsultation inom innovation och digital transformation. 

Därigenom fick vi information om att energibranschen är en bransch som står inför stora 

utmaningar och att den för närvarande genomgår stora förändringar. Därefter studerade vi 

branschen närmare och ansåg att den lämpade sig väl för vår studie då många 

resursförändringar varit nödvändiga. Även om många andra branscher står inför stora 

utmaningar i samband med den digitala transformationen eller befinner sig på marknader som 

ständigt förändras, ansåg vi att energibranschen var särskilt intressant och lämplig att studera. 

Detta av anledningen att energibranschen länge varit statisk men först på senare tid blivit 

                                                 
9 Hädanefter benämns Knowit Business Growth AB enbart Knowit.  
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alltmer dynamisk, en aspekt som passade vår studie. Således var valet av bransch ett 

snöbollsurval, vilket är ett typ av målstyrt urval (Bryman & Bell, 2013: 206, 452). Nackdelen 

med snöbollsurval, ett icke-sannolikhetsurval, är att möjligheten till att generalisera fallet över 

andra branscher är begränsad (Bryman & Bell, 2013: 206, 452). För att kunna besvara vår 

frågeställning och syfte krävdes dock vissa egenskaper hos branschen i fråga varpå denna typ 

av urval lämpade sig bäst. Enligt Eisenhardt (1989) är det även i fallstudier mer önskvärt att 

välja utmärkande fall då det ger en större möjlighet att förlänga och replikera befintlig teori.  

Nästa steg var att hitta ett lämpligt fallföretag att studera inom energibranschen. För 

att kunna besvara vår forskningsfråga krävdes således att företaget i fråga hade gjort 

resursförändringar under senare tid, i enlighet med våra krav på bransch. Vidare skulle det av 

praktiska anledningar gärna vara beläget i Lund eller Göteborg. Företaget Knowit är baserat i 

Göteborg och hade kontakter i branschen, de informerade oss om att Göteborg Energi gjort en 

stor omställning de senaste åren. Vi fick sedan kontaktuppgifter till Göteborg Energis 

ekonomidirektör som kontaktades via mail. Vi presenterade vår studie och vårt syfte och fick 

som svar att de tyckte vår studie verkade intressant och att de gärna ställde upp. För att 

säkerställa att Göteborg Energi var ett lämpligt fallföretag, studerade vi bland annat deras 

årsredovisningar närmare. Vi gjorde bedömningen att de var ett bra fallföretag eftersom att de 

sedan 2010 bedrivit ett stort förändringsarbete. Således var även valet av fallföretag ett 

snöbollsurval.  

Respondenter. Valet av respondenter var målstyrt och baserades på ett snöbollsurval. 

Eftersom vår frågeställning gällde ledningens perceptioner behövde vi intervjua personer i 

företagets ledning. Vi meddelade ekonomidirektör Robert Casselbrant om våra önskemål och 

att respondenterna helst skulle ha stor insyn i företaget, med möjlighet att påverka beslut 

gällande företagets resurser. Vi fick därefter besked om att vi skulle få intervjua åtta stycken 

nyckelpersoner inom koncernen, som även inkluderade ekonomidirektören själv. Eftersom 
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ekonomidirektör Robert Casselbrant även är ansvarig för verksamhetsstyrningen på företaget 

ansåg vi honom lämpad att tilldela oss övriga respondenter vilka presenteras nedan. 

Snöbollsurvalet motiverades vidare av att vi själva inte hade någon kunskap om vilka 

respondenter som besatt de egenskaper vi sökte. Nackdelen med ett snöbollsurval är även här 

möjligheten till att generalisera. Bryman & Bell (2013: 207) menar dock att 

generalisereringsmöjligheten inte är lika betydande i kvalitativa studier varför snöbollsurval 

ändå lämpar sig väl för att komma i kontakt med relevanta respondenter.  

 

 

 

 

 

Tabell 1. Presentation av studiens respondenter 

Företag Namn Titel Datum 

Knowit Business 

Growth AB 

 

Katarina Cornelius 

(informantintervju) 

Partner and Senior Facilitator of 

Innovation and Digital Business 

Transformation 

7 okt 2016 

Göteborg Energi Robert Casselbrant Ekonomidirektör 21 nov 2016 

Götegorg Energi Andreas Welinder Ansvarig digitala kanaler 21 nov 2016 

Göteborg Energi Christer Lindström CIO 21 nov 2016 

Göteborg Energi 
Håkan 

Thorbjörnsson 
Strategidirektör 22 nov 2016 

Göteborg Energi Johan Myhr Head of Group Business Control 22 nov 2016 

Göteborg Energi Anna Honnér 
Chef över marknad- och 

försäljningsområdet 
22 nov 2016 

Göteborg Energi Arto Pitkäniemi Personaldirektör 23 nov 2016 

Göteborg Energi Malin Bexell Chef över supportområdet 23 nov 2016 
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Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes genom att en telefonkontakt togs med en konsult på företaget 

Knowit, detta fungerade som en informantintervju. I samband med informantintervjun fick vi 

en kontakt med Göteborg Energi som ledde till att åtta intervjuer bokades med personer i 

ledningsroller. Respondenterna presenteras i tabell 1. 

Inför intervjuerna studerade vi för vårt teoretiska ramverk relevanta teorier. En intervjuguide 

och intervjufrågor utformades baserade på det teoretiska ramverket. Intervjuguiden syftade till 

att säkerställa att viktiga övergripande teman och frågor skulle avhandlas under intervjun och 

visades inte för respondenterna. Intervjufrågorna skickades i förväg ut till respondenter så att 

de skulle vara införstådda med ungefär vad intervjun skulle komma att behandla. Att skicka ut 

intervjufrågorna i förväg är något som kan stärka trovärdigheten i studien (Bryman & Bell 

2013: 482). Bryman och Bell (2013: 276-277) samt Yin (2009: 92-94), rekommenderar att i 

förväg testa intervjufrågorna för att se om frågorna är användbara och kan leda till bra svar 

genom en så kallad pilotundersökning. Detta gjorde vi genom att inför intervjuerna ställa 

intervjufrågorna till bekanta i liknande positioner som respondenternas. Därefter korrigerades 

frågorna då vi fick en ökad förståelse för vilka som var mest lämpliga för att uppfylla studiens 

syfte. Detta hjälpte till att förbereda oss inför de kommande intervjuerna med fallföretaget. 

Intervjuguiden och intervjufrågorna återfinns i sin helhet i Bilaga A: Intervjuguide. 

Intervjuer hölls sedan med de åtta personerna i ledningsroller på Göteborg Energi som 

har inblick i företagets resurser och därmed möjlighet att påverka dem. Intervjuerna var 

semistrukturerade, och därmed flexibla med öppna svar, i syfte att vägleda respondenten för 

att få så uttömmande svar som möjligt i enlighet med Bryman & Bell (2013: 482-483). 

Semistrukturerade intervjuer är en vanlig datainsamlingsmetod som till skillnad från andra 

kvalitativa metoder är mindre tidskrävande (Bryman & Bell, 2013: 473; Yin, 2009: 118-123). 

Intervjuerna ägde rum i en ostörd möteslokal på företagets huvudkontor i Göteborg och 

varade i cirka en timme vardera. Under intervjuerna ställdes även frågor utöver de som fanns 
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med i intervjuguiden då det under intervjun dök upp områden som vi ansåg var av relevans 

för vår studie. 

För att kunna transkribera intervjuerna spelades varje intervju in med tillstånd av 

respondenterna. Vi fick även tillåtelse att i efterhand kontakta respondenterna för 

kompletteringar vid behov. För att få en mer djupgående bild av Göteborg Energi och 

energibranschen i allmänhet, har även empiri samlats in från Göteborg Energis 

årsredovisningar samt från branschspecifika dokument.  

 

Beskrivning av dataanalys 

Dataanalysen i kvalitativa studier är ofta komplex att genomföra på grund av avsaknad av 

etablerade tekniker för att koda data samt svårigheter i att urskilja och dra slutsatser från den 

stora datamängd som kvalitativa studier ofta medför (Bryman & Bell, 2013: 574-575; 

Eisenhardt, 1989; Yin, 2009: 118-123). För att överbrygga denna problematik har vi använt 

oss av ett beprövat tillvägagångssätt som bland annat förespråkas av Gioia, Corley och 

Hamilton (2012). Metoden bemöter den kritik som induktiva studier ofta får för svårigheten 

med att presentera vetenskapliga framsteg.  

Ett förberedande steg i dataanalysen var att transkribera samtliga intervjuer som 

spelats in. Detta för att på ett korrekt sätt kunna redogöra för vad som sagts och i vissa fall 

kunna lyfta ut direkta citat som stöd för vår analys. I enlighet med dataanalysmetoden 

genomfördes förstanivå- och andranivå-kategoriseringar av transkriberingarna. Under 

förstanivå-kodning sorterade och strukturerade vi datan i syfte att göra den så tydlig och 

informativ som möjligt. Samtliga författare kategoriserade in datan under teman som 

framkommit under intervjuerna i linje med Gioia, Corley och Hamiltons (2012). Nästa steg i 

dataanalysen var andranivå-kodning i enlighet med Gioia, Corley och Hamilton (2012). Vid 

den andra nivån av dataanalysen kategoriserade vi vår förstanivå-kodning under de fyra 

typerna av resursförändringar med utgångspunkt i vårt teoretiska ramverk. Dataanalysen 
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mellan förstanivå- och andranivå-kodningen skedde gemensamt i syfte att identifiera 

eventuella nya teman som beskriver och förklarar det fenomen vi undersöker. Därutöver, för 

att reducera risken för subjektiva tolkningar (Eisenhardt & Martin, 1989) samt i syfte att 

uppnå en så objektiv dataanalys som möjligt. Därefter analyserades andranivå-kategorisering 

utefter de tre dimensionerna av kundnytta baserade på det teoretiska ramverket. 

Utifrån den kategoriserade empiridatan genomförde vi en slutgiltig analys i vilken vi 

jämförde det preliminära teoretiska ramverket med våra empiriska iakttagelser. Detta ledde 

fram till studiens slutsatser och en revidering av det preliminära ramverket.   

Kompletteringar av data gjordes i efterhand med branschspecifika dokument och 

årsredovisningar. Detta i enlighet med Gioia, Corley och Hamiltons (2012) rekommendation 

om att inte enbart basera analys på intervjuer för att ytterligare reducera subjektivitet. 

 

Studiens reliabilitet och validitet  

Reliabilitet. Reliabilitet avser studiens tillförlitlighet och huruvida en återupprepning 

av studien skulle ge samma resultat. Det är också viktigt att studien är replikerbar, det vill 

säga att studien ska vara möjlig att genomföra igen (Bryman & Bell, 2013: 62-63). 

Kvalitativa studier tenderar att få svårt att uppnå dessa kriterier, eftersom det är sociala 

miljöer som studeras (Bryman & Bell, 2013: 401). För att bemöta detta har vi dokumenterat 

studien väl samt givit en noggrann beskrivning av hur vi gått tillväga för att genomföra 

studien. Detta är ett sätt att hantera denna problematik (Yin, 2009: 45).  

Läsaren bör dock göras medveten om begränsningar i att uppnå identiska resultat som 

denna studie då semistrukturerade intervjuer i sin natur leder till mångtydiga svar som kan 

tolkas på olika sätt. Våra förberedda intervjufrågor och vår intervjuguide har varit ett sätt att 

bemöta detta. Tillförlitligheten ökar genom att vi i förväg skickade ut intervjufrågorna till 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013: 482). Studiens tillförlitlighet styrks också av att den 
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innehåller triangulering (Eisenhardt, 1989) då samtliga respondenter har olika positioner inom 

företaget ges olika perspektiv på det studien ämnar undersöka. För att undvika missförstånd 

eller bortfall av viktig information, spelades intervjuerna in och transkriberades därefter.  

Validitet. I kvalitativa fallstudier innebär begreppsvaliditet att de begrepp som 

används i studien är tillräckligt operativt mätbara. Detta är något som ofta kritiseras då 

kvalitativa fallstudier inte utgörs av data som är kvantifierbar och som kan testas statistiskt 

(Yin, 2009: 41-42). Vi har bemött denna kritik genom att operationalisera våra två teoretiska 

huvudbegrepp genom tydliga kategoriseringar. De valda huvudbegreppen är väl definierade 

och grundade i etablerad forskning och befintlig teori, vilket vi anser stärker tillförlitligheten. 

Intervjufrågorna skickades också ut i förväg till respondenterna i syfte att låta de bekanta sig 

med begreppen. Vidare kritiseras kvalitativa fallstudier för att valet av begrepp kan vara 

subjektivt (Yin, 2009: 41-42). Då vi varit flera som utfört studien har begreppen och dess 

definition resonerats fram tillsammans.  

Intern validitet avser om de observationer som studien grundar sig på verkligen kan 

bidra med utökad kunskap till teorin eller inte (Bryman & Bell, 2013: 401). Studiens 

kunskapsbidrag grundar sig på observationer från respondenter som alla har insikt i, och 

möjlighet att påverka, företagets resurser. Därmed bör observationerna utgöra ett lämpligt 

underlag för de resonemang och de förslag på kunskapsbidrag till teorin som studien framför.  

Den externa validiteten syftar till huruvida de resultat studien presenterar går att 

generalisera bortom det specifika fallet eller inte. Denna aspekt är särskilt kritiserad i 

kvalitativa studier men särskilt i fallstudier eftersom urvalet ofta inte är tillräckligt stort eller 

representativt för att statistiskt kunna säkerställas (Bryman & Bell, 2013: 86-87). Yin (2009) 

motsätter sig dock detta resonemang och försvarar fallstudier som lämplig forskningsdesign 

då fallstudier inte ämnar generalisera populationer utan istället teoretiska propositioner. 

Utifrån denna argumentation kan fallstudier utveckla och generalisera teorier. Vi är medvetna 
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om att eventuella begränsningar med fallstudier även gäller vår studie men menar att denna 

studie i enlighet med Yins (2009) resonemang kan bidra till teoretisk utveckling genom 

analytiska generaliseringar. 

EMPIRI 

Studiens empiriavsnitt inleds med en beskrivning av energibranschen genom en redogörelse 

för förhållandena på energimarknaden, baserat på sekundärdata. Empirin fortsätter sedan med 

en presentation av primärdatan, det vill säga de intervjuer som gjorts med anställda i 

ledningen på Göteborg Energi. Respondenternas syn på marknaden och energibranschen 

presenteras och efterföljs av en skildring av de resursförändringar företaget genomfört samt 

dess bakomliggande orsaker.  

 

Energibranschen 

Det svenska energisystemet är uppbyggt i flera steg. Energi hämtas inledningsvis från olika 

energikällor. Därefter produceras och omvandlas energin för att slutligen distribueras ut till 

slutkonsumenterna i någon av de fyra energiformerna; elektricitet, värme, kyla eller 

bränsle (Energimyndigheten, 2012). Ett flertal aktörer är således involverade i värdekedjan 

där energi går från råvara till den energiform som brukas av konsumenten.  

Elenergimarknaden är politiskt reglerad. Lagar och regelverk begränsar därför både 

konkurrens och handlingsfriheten för de inblandade aktörerna. År 1996 skedde en avreglering 

av den svenska elproduktions- och elhandelsmarknaden i syfte att skapa en effektivare 

prisbildning och öka konsumenternas valfrihet. Till följd av detta är elhandelsmarknaden idag 

konkurrensutsatt, medan elnätsmarknaden fortsatt fungerar som en monopolmarknad där de 

olika elnätsföretagen har monopol på ett visst geografiskt avgränsat område (Svensk Energi, 

2012). Avregleringen av elhandeln har gjort att det i Sverige idag finns cirka 120 

elhandelsföretag som konsumenterna kan välja bland (Energimarknadsinspektionen, 2016), 
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medan elnätsbolaget är något kunder tilldelas beroende på var de bor. Möjligheten för 

konsumenten att påverka sitt elpris ligger således i valet av elhandelsbolag (Göteborg Energi, 

2016).  

 

Fallet Göteborg Energi  

Göteborg Energi, baserat i Göteborg, har en 150 år lång historia där verksamhet bedrivits 

sedan 1846 under olika namn och med olika erbjudanden. Genom åren har företaget 

omstrukturerats flertalet gånger, men har under alla år tillhandahållit staden Göteborg med 

energi i olika former. År 1990 fick företaget namnet Göteborg Energi och är sedan dess helägt 

av Göteborgs Stad. Idag är Göteborg Energi en hel koncern som erbjuder elhandel, elnät, 

kyla, gas, fjärrvärme, bredband och andra energitjänster. Företaget har i uppdrag att genom 

elnätsmonopolet i Västra Götaland säkerställa tillgången på hållbar energi genom ovan 

nämnda produktion, handel och distribution. Visionen är ett hållbart Göteborgssamhälle med 

en affärsidé om att ha en stark miljöprofil samt arbeta för kunderna, i syfte att skapa hållbara 

energilösningar för dem (Göteborg Energi, 2015).  

Göteborg Energi möter, likt andra företag i branschen, dock en föränderlig omvärld 

som innebär utmaningar för företaget. Under de 150 verksamma åren har energimarknaden 

inte förändrats i en sådan snabb takt som nu (Göteborg Energi, 2014, 2015). I 

årsredovisningen skriver företaget: ”Energibranschen är inne i en spännande fas med snabb 

utveckling på många plan. Den digitala tekniken går framåt och efterfrågan på förnybara 

lösningar ökar. Kunderna ställer allt högre krav och vill bli medproducenter och nya aktörer 

utmanar branschen.” (Göteborg Energi, 2015: 14). Vidare skriver företaget: ”Nya 

samarbeten uppstår mellan marknader och energisystem. Nya aktörer utmanar branschen 

och omdefinierar vad ett energibolag är och gör. Fossila bränslekällor ersätts av förnybara 

samtidigt som kraven på smarta system och energieffektiva lösningar ökar från alla håll. Allt 

detta måste vi förhålla oss till.” (Göteborg Energi, 2015: 72). 
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Nya klimatmål, nya aktörer, förnybar energi och teknikutveckling i form av bland 

annat digital utveckling, påverkar alla och utmanar således även den historiskt traditionellt 

trögrörliga energibranschen. I en sådan dynamisk kontext ställer också kunderna nya krav och 

efterfrågar nya erbjudanden. Företaget är medvetna om kundernas krav på nya snabbare och 

enklare kontaktvägar, men också på nya kunderbjudanden. Göteborg Energi måste förhålla 

sig till det genom att vara nyfikna och uppmärksamma på ny teknik i deras utveckling av 

produkter och tjänster skriver de i årsredovisningen (Göteborg Energi, 2015). 

Under intervjuerna med Göteborg Energis ledning gör ekonomidirektör Robert 

Casselbrant en målande branschbeskrivning: ”Det är en oerhört fascinerande bransch då den 

påverkar alla, samtidigt som det är något man tar för givet. Det ska egentligen bara finnas 

och inte kosta någonting. Det är som vatten. Försök ladda utan el, försök duscha utan 

varmvatten.”. Energibranschen beskrivs av Göteborg Energis ledning som en traditionell och 

tungrodd bransch. Under de senaste 50 åren har företaget kunnat agera efter relativt statiska 

och stabila marknadsförhållanden. Lagar och regler har styrt och format branschen. Göteborg 

Energi var ett statligt verk en gång i tiden, därför finns en företagskultur baserad på att 

företaget tidigare inte varit konkurrensutsatt. Detta har kommit att förändras och under de 

senaste åren har utvecklingen gått väldigt fort. Den ökade konkurrensen tvingar Göteborg 

Energi att arbeta på ett annorlunda sätt. Malin Bexell säger: ”Jag ser jättemöjligheter men 

också utmaningar. Det finns en rädsla framåt precis som vid industrialiseringen, men vi 

överlevde ju det också.”. 

Trots att energibranschen nu befinner sig i en allt mer dynamisk omvärld så kvarstår vissa 

regleringar. Nyligen infördes krav på en så kallad elhandlarcentrisk modell med innebörden 

att elhandelsföretagen erhåller den primära kundkontakten medan elnätsföretagen hamnar 

längre bort från slutkunden. ”Vi är inte intresserade av att flyttas tillbaka i värdekedjan då 

det ofta är mindre marginaler, sämre lönsamhet eller så blir man en helt annan typ av bolag 
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där vi inte har någon kundfront, vi blir en produktionsenhet istället.” säger Håkan 

Thorbjörnsson. Att placeras längre bort från kund är inget Göteborg Energi önskar, utan de 

ser sig själva som ett företag som både producerar, distribuerar och säljer el, det vill säga som 

ett fullskaligt energibolag. För att bevara närheten till kund, har därför elhandelsföretaget 

DinEl, ett dotterbolag till företaget, integrerats under varumärket Göteborg Energi. 

Andreas Welinder beskriver branschens snabba förändringar som otroligt spännande. 

Welinder tror inte att energibolagens roll kommer att försvinna utan förändras. En ny typ av 

relation till och mellan kunderna skapar en helt annan ekonomi och kundrelation. I takt med 

att kunderna blir mikroproducenter blir Göteborg Energi både köpare och leverantör av 

energi. Detta kommer kräva väldigt mycket av företaget. Branschen går således mot en 

komplex och spännande situation, där affärsmodeller förändras och energiföretagen måste 

ställa sig frågan hur de kan skapa intäkter. Det finns risker i att hamna efter när nya aktörer 

erbjuder nya tjänster som kunderna efterfrågar. Utvecklingen av det så kallade smarta 

hemmet, där till exempel hushållsapparater kopplas upp mot internet, utgör en spännande del i 

branschens utveckling. Konkurrenssituationen förändras och intensifieras i och med detta då 

flera företag i olika branscher vill äga hemmen. Det är viktigt att hitta en balansgång och 

”göra rätt saker för att ta sig framåt, men inte springa före kunderna” anser Robert 

Casselbrant. 

Casselbrant, säger att han tror att efterfrågan förändrats de senaste fyra till fem åren. Den 

nuvarande VD:n, Lotta Brändström, anställdes för fem år sedan med uppdraget att förändra 

koncernen och göra ett kommersiellt bolag av Göteborg Energi. En av de viktigaste faktorerna 

till det behovet säger Casselbrant är att omvärlden förändras väldigt snabbt. Flera andra 

resursförändringar har även gjorts och fler kommer att krävas. 
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Fallföretagets resursförändringar  

Ny kompetens. Robert Casselbrant, Anna Honnér och Arto Pitkäniemi berättar att 

Göteborg Energi har mycket kompetent personal men att de är i behov av ny kompetens. 

Göteborg Energi arbetar därför bland annat med kompetensutveckling genom 

kompetensförsörjningsplaner. Utbildning adderas i de områden där tillräcklig kunskap saknas 

och slutmålet är att ha rätt människor med rätt kompetens på plats. De nya förutsättningarna 

har nämligen gjort att kompetens som varit värdefull under tidigare förhållanden, inte längre 

behövs. Exempelvis behöver många anställda mer kunskap om digitala verktyg och hur man 

arbetar med dem, vilket Honnér menar är en generationsutmaning.  

Honnér har, i syfte att själv lära sig mer, sökt upp och gått kurser i digital marknadsföring 

och har samtidigt funderat på hur företaget kan attrahera den typ av kompetens till företaget. 

Honnér menar att den alltmer dynamiska marknaden gör det omöjligt för Göteborg Energi att 

invänta att all befintlig personal utbildas. Företaget behöver komplettera med personal som 

redan har den kompetens som behövs. Då Göteborg Energi agerat i en tidigare traditionell 

icke-konkurrensutsatt bransch med personal som jobbat länge, finns en risk att missa viktiga 

händelser i omvärlden. Av den anledningen motiveras nyanställningar ytterligare, då det 

möjliggör ett nytänk. Honnér säger: ”Om du ska vänta in att alla är med, då har tåget gått 

sen länge.”. 

Honnér menar att det är vissa, hon själv inkluderad, som bara ska “förstå att de inte 

förstår”. Därför behöver de rekrytera personal som har rätt kompetens och sedan skapa 

förutsättningar för att de ska kunna göra det som behövs. Arto Pitkäniemi, säger att företaget 

fortsatt håller på att ställa om och bekräftar att de är flera nya på företaget. Samtliga personer 

som intervjuats har anställts under den senaste sexårsperioden, sex av åtta respondenter 

kommer även från den privata sektorn. Många kommer specifikt från telekombranschen, en 

bransch som ligger längre fram i den digitaliseringsutveckling som Göteborg Energi nu 

genomgår. Tanken är att utnyttja deras kompetens och erfarenhet från en konkurrensutsatt 
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bransch och om digital transformation berättar Arto Pitkäniemi, då det är kompetens de inte 

haft tidigare. 

Robert Casselbrant har själv tidigare arbetat med CRM-frågor och kundsegmentering på 

ett telekomföretag och har en bakgrund som marknadsanalytiker. Han säger att det idag inte 

finns något företag som “inte är helt beroende av” att vara kundnära. En av de andra 

rekryteringarna från den privata sektorn, med bakgrund inom IT och telekom, är Anna 

Honnér. Hon menar att en stor del av hennes arbete är att hänga med i utvecklingen och i 

omvärldsspaningen. På så sätt är Honnér den respondent med närmast relation till marknaden. 

Honnér lägger nästan all sin tid på omvärldsbevakning och besökte nyligen tillsammans med 

VD:n, Silicon Valley, för en konferens med temat digitalisering. Den kundnära 

digitaliseringen är ett område som hon ser växer. Så kallade kundresor beskrivs av Honnér 

som ett nytt och viktigt ämne för företaget. Nya yrkesroller relaterade till detta område, som 

till exempel kundupplevelse-specialister och kundanalytiker, är något andra företag haft en 

längre tid men där Göteborg Energi ligger efter. Denna typ av kompetens behövs i företaget 

för att med hjälp av kvantitativ och kvalitativ data kunna analysera vad som driver kunderna 

och hur företaget bör förhålla sig till det, säger Honnér. I december 2016 började en 

nyanställd kundanalytiker. Ett ytterligare steg i den riktningen är Honnérs rekrytering av 

Andreas Welinder, ansvarig för digitala kanaler, som också kommer från en lång bakgrund 

inom digitalt arbete i telekombranschen. Han arbetar med kundupplevelsen och anser att 

kundupplevelsen ”styr alltihop”. De interna reaktionerna på den nya yrkesrollen var 

inledningsvis ”vad är det för någonting” och ”vi kan väl det här” berättar Honnér. Hon 

menar att företaget måste visa respekt för att alla inte hänger med och att det är hennes jobb 

att hänga med i utvecklingen som sker utanför företaget för att kunna stödja den internt. 

Denna typ av kompetens inom kundrelationer behövs för att förstå vilken teknologi Göteborg 

Energi kan använda, och på vilket sätt, för att i slutändan underlätta för kunden menar Arto 
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Pitkäniemi. Den nya CRM-enheten som Welinder har ansvar för, där all kommunikation med 

befintliga kunder och ansvaret för sociala medier ligger under, har vidare utvecklas genom att 

anställa två konsulter. 

För att kunna hänga med i omvärlden och vara kapabla till snabba omställningar behöver 

företaget även ta in kompetenskonsulter. Detta är personer som kommer in med unik kunskap 

inom specifika områden under en begränsad tid. Förändringstakten är för snabb för att anställa 

all nödvändig kompetens. Genom att ta in konsulter menar Pitkäniemi att 

kompetenssäkringen redan är genomförd och att Göteborg Energi, genom konsultbolagen, 

kan få tillgång till marknadens bästa kompetens. 

Intern kommunikation och interna samarbeten. Det finns styrkor i att ha mycket 

anställd personal. Att skapa en gemensam företagskultur stärker företagets rykte ut mot 

kunderna. Med mer temporära konsulter i verksamheten, som företaget inte är vana vid, är det 

viktigt att hitta metoder och tillvägagångssätt för hur de på bästa sätt kan upprätthålla och 

förstärka företagskulturen. 

Förändringar, där gammalt möter nytt medför dock svårigheter. En del anställda har 

därför själva valt att lämna företaget. Det ligger således en utmaning i att få med samtliga 

anställda i en allt snabbare förändringstakt och behöver hanteras på bästa möjliga sätt. 

Christer Lindström menar att det är viktigt att skapa en positiv förändringsrörelse i företaget. 

Det är viktigt att förena de olika typer av människor som skall jobba tillsammans; gamla, nya 

och temporära säger Arto Pitkäniemi. Att kunna leva i symbios med andra och att ha en god 

intern kommunikation är nödvändigt då många inte är fullt insatta i den snabba utvecklingen. 

Vidare menar Pitkäniemi att förhållningssättet hos personalen är jätteviktig. Det räcker inte att 

enbart använda sig av metoder och tillvägagångssätt för att ställa om, utan personalen måste 

själva vara inställda på ett helt annat tempo och “att kunden alltid har rätt” konstaterar 

Pitkäniemi. 
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Omvärlden ställer krav på omställning i företaget vilket drivs av både teknikutveckling, 

ökad konkurrens och mer krävande kunder. Pitkäniemi har uppfattningen att kunder idag är 

snabbare och mer bekväma i sitt beteende, vilket leder till mindre reflektion och en mer 

okritisk kund som förlitar sig på leverantören och dess erbjudande. Kunderna vill ha det 

enkelt, och när kunden behöver få kontakt med företag kräver de svar direkt. Om kunden 

upplever att det är enkelt att komma i kontakt med Göteborg Energi, menar Pitkäniemi att fler 

affärer kommer äga rum. Även Christer Lindström menar att det finns en stor önskan från 

kunderna om enklare kontaktmöjligheter. IT-avdelning samt marknads- och 

försäljningsavdelningen har därför tagit flera initiativ ihop genom att kombinera kunskaperna 

i syfte att kunna erbjuda enklare lösningar för kunderna. 

Kundförståelse och anpassningsbarhet. Konkurrensen tvingar Göteborg Energi att jobba 

på ett annat sätt än förr, då de numera blir valda på ett helt annat sätt berättar Pitkäniemi. Det 

är därför nödvändigt att bli bättre på att förstå kunderna menar Anna Honnér. Det blir allt 

viktigare att kunna anpassa sitt erbjudande och för att kunna göra det måste man förstå 

kunden på djupet. Det måste finnas en förståelse för vad som skapar värde och nytta och i 

vilken situation det är relevant för kunden menar Honnér. Det är helt enkelt viktigt att möta 

kunden på det sätt som de önskar, annars går de till någon annan. Det verkar som att det blir 

allt mer splittrade målgrupper, som har olika behov och kräver olika lösningar. Honnér menar 

att kunderna måste kunna köpa det de efterfrågar, även om det inte är i linje med vad som är 

tekniskt optimalt enligt företaget. Det är således viktigt att vara anpassningsbar, men ändå inte 

springa för fort, därför är dynamiken viktig.  

Intern effektivisering och verksamhetsstyrning. Aktiviteterna kommer att förändras hela 

tiden och därför ligger det enligt Honnér en utmaning i hur Göteborg Energi ska bedriva sin 

verksamhet. Det finns ett överhängande behov av att kunna förändras snabbare och enklare 

vilket kräver inre effektivitet. Detta behov drivs av externa faktorer menar Honnér. Förr var 
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det lättare att skilja på områden såsom försäljning, kundservice och marknadsföring. Nu har 

allt blivit mer integrerat och drivet av bland annat digitaliseringen. Vidare kommer 

produktgenerationerna allt tätare och med kortare ledtider. Att ha ett tempo i hela 

verksamheten blir därför allt viktigare säger Håkan Thorbjörnsson. Arto Pitkäniemi säger: 

”Kunden styr och vi måste följa med. Annars är det någon annan som gör det.”. 

Johan Myhr upplever att digitalisering är något som ofta tolkas från ett 

slutanvändarperspektiv. Det kan vara hemsidor, enkla tillgängliga appar och verktyg för 

kundinteraktion. Detta anser Myhr är slutmålet, men att det stora arbetet för att nå dit är att 

internt ha bra datakvalitet, datastruktur och dataflöden. Han uttrycker det som att det måste 

fungera ”bakom skynket”. En app fungerar inte om den inte kan födas med relevant 

information av bra kvalitet. Från Johan Myhrs perspektiv är därför de interna frågorna, som 

till exempel verksamhetsstyrning, viktiga för att kunna genomföra en intern anpassning efter 

de externa kraven. 

Christer Lindström, upplever också att digitaliseringsfrågan drivs starkt från marknads- 

och försäljningssidan. Det är de som ställer kraven, men det är IT-avdelningen som är 

möjliggöraren ur ett tekniskt perspektiv, menar han. Marknads- och försäljningsavdelningen 

försöker komma på nya lösningar och idéer för hur företaget bäst attraherar kunder och gör 

det enklare för dem att möta Göteborg Energi. 

Malin Bexell anställdes relativt nyligen med uppdraget att effektivisera verksamheten. 

Hon anser att infrastrukturen förenklas genom att ta bort onödigt och tidskrävande manuellt 

arbete. Tidigare har Göteborg Energi haft olika funktioner och systemstöd i olika delar av 

organisationen. Bexell anser att onödiga system behöver avvecklas. För att möta de nya 

utmaningarna behöver hela organisationen jobba på samma sätt. För att kunna förändras, 

digitaliseras och utvecklas är en av de viktigaste faktorerna att ha koll på informationen anser 
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Robert Casselbrant. Bexell menar att det därför är viktigt att hela tiden effektivisera och jobba 

med ständiga förbättringar i verksamheten. 

Det har genomförts en rad systemförändringar och konsolideringar inom företaget. 

Företagets IT-system har genomgått förändringar i syfte att centralisera, skapa färre, mer 

standardiserade system och minska administrativa kostnader i verksamheten berättar Christer 

Lindström och Johan Myhr. Myhr berättar mer specifikt att Göteborg Energi har gått från 

flera olika ekonomimodeller till en gemensam kontoplan för alla bolag. Vidare berättar han att 

de är i slutfasen av ett outsourcingprojekt av hela IT-driften. Alldeles nyligen utannonserade 

företaget också en upphandling av IT-stöd för CRM. Vilka samtliga är exempel på intern 

effektivisering. Effektiviseringen beskrivs av Malin Bexell som viktig då de ser nya typer av 

tjänster och tekniker samt nya förväntningar från kunderna. Det finns dock utmaningar i att 

investera i nya anläggningar, nya typer av tjänster, nya tekniker och i de nya 

kundförväntningarna. Att i hela verksamheten arbeta på samma sätt med effektiviseringen och 

se till att rätt systemstöd finns att tillgå, är avgörande. Därför har företaget ett ständigt fokus 

på kostnad- och resurseffektivitet där bland annat olika system har avvecklats. Bexell säger: 

”Utmaningarna kommer utifrån, och det är ju bättre att vi jobbar nu och jobbar proaktivt än 

att bara jobba reaktivt.”. Företaget har infört mobila arbetsorders till personal i fält. 

Personalen får successivt ut information till sina surfplattor och kan avrapportera med hjälp 

av dessa utan att behöva komma in på kontoret. Den typen av förändring ser inte alltid 

slutkunden, men det effektiviserar arbetet berättar Christer Lindström. Bexell säger: “Det 

händer så mycket i omvärlden så vi måste vara med och använda oss av den nya tekniken och 

vad den ger för möjligheter.”. 

Digitala kundmöten. Många processer har fortfarande flera manuella inslag, och 

telefonen används fortfarande som kommunikationsverktyg. Att underlätta och effektivisera 
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försäljningsarbetet är därför också viktigt. I dagsläget är nuvarande processer ineffektiva och 

resurskrävande, kunder svarar inte alltid i telefon konstaterar Andreas Welinder. 

Företaget arbetar därför med att identifiera alla kontaktpunkter de har med kunderna med 

målet att kartlägga vad som är bra och mindre bra. Hemsidan har börjat göras om så att 

kunden enklare ska kunna hitta den information de söker. Göteborg Energi går mot ett mer 

digitalt kundmöte. De är avgörande för att kunna överleva på sikt säger Welinder. Han 

betonar också att det är en generationsfråga och säger till oss intervjuare, som alla är i 

tjugoårsåldern: “Ni som sitter framför mig kommer högst troligen inte tycka att det bästa man 

kan göra är att ringa eller få ett brev hem till sig för att göra någonting, det är inte de 

plattformarna man möts på framöver.”. Digital teknik underlättar också annan 

kommunikation med kunderna så som information om till exempel driftstörningar. Welinder 

konstaterar: ”Man gör den här typ av förändringar för att få ett mer digitalt kundmöte, 

bakomliggande orsaker är inte undersökta närmare. Men det jag kan se är att man är väldigt 

medveten om att man måste vara en digital spelare för att överleva på sikt.”. Christer 

Lindström menar att det inte går att möta kunderna på något annat sätt och att man blir av 

med dem om man inte pratar med de på det sättet de vill. 

Samarbeten med externa aktörer. Som storbolag vill, eller kan inte, Göteborg Energi 

vara ett företag som driver utvecklingen. Anna Honnér säger att Göteborg Energi därför 

behöver bli bättre på att samarbeta med olika aktörer för att kunna vara mer agila. Genom att 

samarbeta med andra aktörer kan företaget agera snabbare efter hur marknaden förändras. 

Håkan Thorbjörnsson säger: ”Digitaliseringsområdet är något som alla berörs av i olika 

grad och det är ett så vitt område att det krävs många kompetenser samtidigt och vi har inte 

alla de och då är ju ett sätt såklart att bygga ett ekosystem med partners och leverantörer.”. 
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Göteborg Energi erbjuder idag vissa plattformsbaserade lösningar, som till exempel 

ELVIIS10, där de samarbetar med olika företag i andra branscher. I den typen av projekt ligger 

väldigt lite pengar, det beskrivs istället som ett sätt att förflytta position på marknaden för att 

komma in i en annan och ny logik. Robert Casselbrant menar att det rör sig mer om 

varumärkesbyggande och säger: ”Det finns förväntningar från kunden att det ska vara enkelt 

och interaktivt. Vi tror att det är en förutsättning för våra konkurrenskrafter i framtiden.”. 

Långsiktigt innebär det att företaget bygger in en ny typ av kundinteraktion i affärsmodellen 

som kommer bli än mer kunddriven. 

Projektet WASP (Wallenberg Automation System Program) är ett exempel på ett 

mångmiljard-samarbete mellan akademin och näringslivet. Det är Sveriges största 

energiprojekt där digitaliseringen har en relativt stor roll, bland annat undersöks elmätarna 

hos kunderna och vad man kan göra med informationen som genereras i dem. Göteborg 

Energi har även ett tioårigt avtal med Chalmers Tekniska Högskola där de båda parterna 

tillsammans bland annat tittar på teknikutvecklingen. Håkan Thorbjörnssons uppdrag är att 

sätta agendan för den digitala roll Göteborg Energi ska ha framöver. Han menar att 

tillsammans med externa partners, som till exempel samarbetet med Chalmers, kan de skapa 

helt nya lösningar för kunderna. De kan kombinera sin information med den andra partens 

och på så sätt ”skapa en helt ny tjänst som efterfrågas” säger han. 

Göteborg Energi håller därför på att binda upp, samt bygga relationer med, leverantörer 

och partners till företaget av rent taktiska skäl. Detta för att förhindra att konkurrenter gör det 

före berättar Thorbjörnsson. Ett exempel är att kombinera telekombolagens erfarenheter och 

kompetenser med Göteborg Energis. Thorbjörnsson menar att telekombranschen haft samma 

frågeställningar och utmaningar som energibranschen nu står inför, med mycket reglering, 

                                                 
10 ELVIIS: Förkortning av: Electric Vehicle Intelligent InfraStructure. Detta är en plattform som sträcker sig 

över flera branscher och ett samarbete mellan Göteborg Energi, Volvo Personvagnar, Viktoriainstitutet och 

Ericsson. Bland annat möjliggör ELVIIS att bilförare själva kan styra laddningen av sina elfordon (Göteborg 

Energi, 2016).  
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många kunder och en mycket snabb teknikutveckling. Ett annat exempel då Göteborg Energi 

tagit hjälp av externa resurser är att företaget tar hjälp av redan etablerade tjänster som de 

upplever att kunderna gillar och uppskattar. Sådana förenklande tjänster är bland annat att det 

nu går att betala med hjälp av betalningstjänsten Swish. Tidigare behövde kunder som hamnat 

i betalningssvårigheter gå igenom vad som beskrivs som en mycket omständlig process. 

Honnér menar att denna förenklande Swish-tjänst är uppskattad av både företaget och 

kunderna. Christer Lindström, berättar att han tror att Göteborg Energi är det första 

energibolaget som infört Mobilt BankID för inloggning på kundens personliga sida på 

hemsidan. 

Hållbarhet och varumärke. Honnér känner av kundkraften mer och mer. Hon tror att 

kunder idag väljer bolag som de anser har bra värderingar och inte enbart de som erbjuder 

lägst pris eller den senaste tekniken. Kunderna vill som hon uttrycker det “hänga med någon 

som är en schysst miljöspelare”. Hon upplever att det på senare tid utvecklats en 

samhällstrend där det är eftertraktat av kunderna att vara miljömedvetna. Honnér menar att 

detta är bra för Göteborg Energi som alltid låtit hållbarhet stå i fokus med målet att producera 

och leverera miljövänligt ”det är liksom vårt DNA” säger hon. Honnér tror dock att företaget 

misslyckats med att kommunicera detta i tillräcklig utsträckning. Arto Pitkäniemi betonar att 

tjusningen med att vara en del av Göteborg Energi och Göteborgs Stad är just att de jobbar 

mot flera mål. Göteborg Energi har bland annat hållbarhetsmål och sociala mål. Miljömässigt 

och socialt hållbarhetstänk är alltså en viktig del i Göteborg Energis verksamhet. Till 

privatkunderna erbjuds enbart förnyelsebar energi. Företagskunder erbjuds miljötillval, som 

de visat en efterfrågan på då de mot sina slutkunder vill kunna visa upp en miljövänlig profil.  

Anna Honnér anser att företaget fortsatt bör stå för sin miljövänliga profil och vara 

uthållig i det och inte enbart springa efter den senaste teknologin. Det är viktigt att kunna 

motivera och kommunicera sina val till kunderna menar hon. Att erbjuda mer förnyelsebar 
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energi är ett led i ett mer hållbart erbjudande. Göteborg Energi investerar mycket i 

förnyelsebar el, dock menar Robert Casselbrant att det inte är särskilt intäktsgivande, utan 

snarare syftar till varumärkesbyggande. I och med att företaget upplevt att efterfrågan på 

förnyelsebar energi har ökat, har solenergi fått ett större utrymme. 

Produkter och mikroproduktion. Regleringar och lagar gör att Göteborg Energi varken 

får sälja några fysiska produkter eller dra nytta av att de äger och kontrollerar det 

underliggande elnätet berättar Anna Honnér och Andreas Welinder. Solcellspaneler får 

exempelvis inte säljas även om det finns en efterfrågan. På grund av denna begränsning har 

Göteborg Energi valt att istället verka som kunskapsspridare inom frågor som rör solenergi. 

Nyligen har de bland annat infört något de kallar solkvällar i syfte att informera om 

mikroproduktion och solcellspaneler. Kunder med tankar om att införskaffa solcellspaneler, 

har under dessa kvällar kunnat ställa frågor. Företaget har även utarbetat guider på sin 

hemsida där de tar upp viktiga frågor som rör solceller och mikroproduktion. De ser sig därför 

kunna ha en rådgivande och utbildande roll i denna nya typ av energikälla berättar Honnér. 

Företaget ser dock inte att dessa projekt kommer bidra till några större vinster men att det 

påverkar deras intäktskällor. Istället finns ett mer långsiktigt perspektiv och mål där Göteborg 

Energi ser intäkter i samband med den överskottsel som kunderna i framtiden producerar med 

hjälp av solcellspanelerna när de blir så kallade mikroproducenter. Honnér menar att företaget 

behöver lära sig att agera på osäkerhet. Mikroproduktionen är idag förhållandevis liten men 

Håkan Thorbjörnsson är övertygad om att den kommer att öka och säger: ”Det är mycket 

starka krafter det här.”. Göteborg Energi kan i framtiden fungera som en mellanhand och ta 

hand om överskottet och sälja det vidare. Vid sämre väderförhållanden kan de istället bistå 

kunderna med energi när de själva inte kan producera tillräckligt mycket energi genom att 

utnyttja sin tillgång till elnätet. Det beskrivs av Honnér som en lösning som båda parter tjänar 

på. 
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ANALYS 

Analyskapitlet syftar till att analysera hur det preliminära teoretiska ramverket stämmer 

överens med empiriska iakttagelser från det studerade fallet. Med hjälp av vår empiriska data 

identifieras de resursförändringar Göteborg Energi gjort, vi analyserar därefter dess 

bakomliggande orsaker utifrån de olika typerna av efterfrågeperception presenterade i det 

teoretiska ramverket. Uppställningen i analysen följer de alternativ som ett företags resurser 

kan förändras på. Då en av studiens respondenter berättade att betydande resursförändringar 

främst skett de senaste fyra till fem åren kommer vår analys baseras på perioden 2011 till 

2016.  

 

Vi anser att det tydligt framgår att Göteborg Energis ledning uppmärksammat att en förståelse 

för olika typer av kundnyttor är viktig. Detta menar vi tyder på att Göteborg Energis ledning 

anser att de måste anpassa sig efter specifika kundbehov och förstå kunderna på djupet, vilket 

är i linje med Priems (2007) resonemang om att kundernas värdering av företagets erbjudande 

är avgörande för företagets framtid och således av stor relevans vid utformning av strategier.  

Energibranschen har tidigare varit statisk och trögrörlig men möter nu en ökad 

konkurrens och en snabbare teknikutveckling vilket kräver nya förhållningssätt hos 

personalen. Personalen måste vara inställd på ständig förändring och att kunden alltid har rätt. 

För att uppnå detta har strategiska åtgärder vidtagits, däribland anställning av specialiserade 

kundanalytiker samt ny personal med kunskap om digitala verktyg. Dessutom har en ny 

CRM-enhet som arbetar med kundupplevelsen och digitalisering skapats. Vidare uttrycks ett 

behov av att ta hjälp av kvantitativa och kvalitativa data för att kunna analysera vad som 

driver kunderna. Vi menar därför att ledningen anser att förståelsen som finns idag inte är 

tillräcklig. Detta indikerar att de resursförändringar som studerats, bör ha utgått från 

ledningens perception av efterfrågan. Vårt resonemang om att ledningens efterfrågeperception 

påverkat dessa strategiska beslut, snarare än objektiv kunskap, är i linje med Walsh (1995) 



 39 

resonemang om att beslut underlättas av mentala modeller. Vilket tyder på att perception och 

förenklade beslut inte går att undgå på en marknad präglad av hög dynamik. Göteborg Energi 

betonar att deras omvärld förändras i en sådan hastighet att all nödvändig kompetens omöjligt 

hinner utbildas internt och att de därför anställt personal utifrån, detta kopplar vi till 

Eisenhardt & Martins (2000) resonemang om hur graden av dynamik påverkar de dynamiska 

kapabiliteterna. När ny kunskap måste utvecklas menar vi att perceptionens roll för 

resursförändringar ytterligare bör öka vilket vi även baserar på Eisenhardt & Martins (2000) 

resonemang om att de dynamiska kapabiliteterna under förhållanden med mer dynamik blir en 

instabil process och att beslut måste baseras på osäkra förhållanden. Vi går därför nu in på att 

analysera hur ledningens perception av olika typer av kundnytta har påverkat specifika 

resursförändringar.  

 

Få tillgång till externa resurser 

Ett av resursförändringsalternativen tillgängliga för företag är att få tillgång till externa 

resurser. Inom denna kategori av resursförändring faller bland annat anskaffning av helt nya 

resurser (Danneels, 2011). Den nya CRM-enheten och anställning av personal med bakgrund 

i telekombranschen är exempel på externa resurser som företaget fått tillgång till. 

Resursförändringarna motiverats av att Göteborg Energis ledning uppfattar att kunderna, i 

samband med den digitala utvecklingen, blivit snabbare och mer enkla i sitt beteende och 

därmed efterfrågar en snabbare köpprocess. Detta tyder på att det är perception som styrt det 

strategiska beslutet att rekrytera ny kompetens. Denna typ av kundpreferens och nytta i ett 

erbjudande stämmer med Thomsons (2006: 227-228) definition av funktionell nytta. Vilket 

tyder på att Göteborg Energi strategiskt svarat på en uppfattad funktionell nytta genom att 

utveckla företagets humankapital. Den kompetens Göteborg Energi tagit in externt har främst 

varit kunskap om digitala verktyg då denna kompetens tidigare saknats i företaget. Malin 

Bexell betonar att företaget måste ta tillvara på de möjligheter den digitala utvecklingen ger 
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företaget och Andreas Welinder säger att kunderna kommunicerar allt mer digitalt. Vi gör 

därför tolkningen att en förutsättning för att kunna leverera funktionell nytta i form av 

enkelhet är tillgång till digital kompetens och digital kommunikation. 

Vidare kan företag enligt Danneels (2011) få tillgång till externa resurser genom att 

komplettera de resurser som redan finns i företaget, genom till exempel personliga relationer 

med externa parter eller kontrakterade allianser. Exempelvis outsourcar Göteborg Energi 

numera sin IT-drift och kommer outsourca sitt IT-stöd för CRM. Anledning till denna interna 

effektivisering beskrivs som ett behov av att ta bort onödiga processer som inte direkt tillför 

något till företagets erbjudande. Lindström, Myhr och Bexells roller möjliggör en intern 

förändring efter de externa kraven, för att i slutändan kunna svara på de uppfattade 

kundförväntningarna på enkelhet och snabbhet. Vi ser att genom outsourcingen tar Göteborg 

Energi externt hjälp av ett annat företags kompetens. Detta för att kunna fokusera på att 

förbättra och effektivisera sin egen verksamhet, för att i slutändan kunna erbjuda enklare 

lösningar till sina kunder. Vi argumenterar därför för att ledningens perception om kundernas 

efterfrågan av funktionell nytta påverkat denna resursförändring. 

Relationer med externa partners är enligt Danneels (2011) ett annat sätt företag kan få 

tillgång till externa resurser på. Göteborg Energi bygger taktiskt upp ett ekosystem genom att 

binda upp partners och leverantörer för att få tillgång till information och kompetens. 

Företaget samarbetar också med andra aktörer i projekt som i sig inte genererar några större 

intäkter utan handlar om att företaget långsiktigt bygger en mer kunddriven affärsmodell. 

Detta på grund av att de uppfattar att kunderna förväntar sig att det ska vara enkelt och 

interaktivt. På så sätt har en förändring också gjorts av företagets organisatoriska resurser, för 

att bemöta den funktionella nytta i form av enkelhet, som ledningen tror att företaget måste 

leverera i framtiden. Detta för att fortsatt kunna vara konkurrenskraftiga. Således kan vi 

konstatera att Göteborg Energi tillgodogör sig externa resurser nu, för att kunna bemöta en 
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förutspådd och uppfattad förändring i den funktionella nyttan framöver. Anna Honnér menar 

att företaget måste lära sig att svara på osäkerhet, vilket kan kopplas till Winters (2003) 

resonemang om dynamiska kapabiliteter jämfört med ad hoc-problemlösning. Vilka nyttor 

kunderna efterfrågar är också av största vikt för att kunna skapa värde (Priem, 2007) och 

ledningens mentala modeller av omvärlden (Bogner & Barr, 2000), underlättar beslutsfattande 

(Walsh, 1995). 

           Slutligen har Göteborg Energi i enlighet med Danneels (2011) definition också fått 

tillgång till externa resurser genom att komplettera befintliga fysiska resurser. Numera kan 

Göteborg Energis kunder betala genom betalningstjänsten Swish och logga in på hemsidan 

med hjälp av Mobilt BankID. Återigen ser vi att ledningen uppfattar att kunderna efterfrågar 

funktionell nytta i form av enkelhet (Thomson, 2006: 227-228), och förändrar företagets 

resurser därefter. Erbjudandet av dessa tjänster skulle även kunna tolkas som ett försök att 

tillgodose ledningens perception av kundernas psykologiska nytta. Anna Honnér säger 

nämligen att komplettering skett i syfte att erbjuda enklare och etablerade lösningar som 

“kunderna uppskattar”. Swish och Mobilt BankID är relativt nya tjänster och attraherar 

kunder med en mer digital livsstil, vilket följaktligen kan kopplas till en form av psykologisk 

nytta i enlighet med (Schiffman & Wisenblit, 2015: 63-64)  

Således konstaterar vi att en anpassning efter upplevd funktionell nytta varit särskilt 

påverkande vid denna typ av resursförändring eftersom den legat till grund för majoriteten av 

de resursförändringar Göteborg Energi gjort inom kategorin få tillgång till externa resurser. 

Vi ser också att en anpassning efter upplevd psykologisk nytta påverkat resursförändring i 

denna kategori.  

 

Skapa nya resurser av befintliga 

Göteborg Energi har även utnyttjat befintliga resurser för att skapa ny kompetens. Enligt 

Danneels (2011) kan företag skapa nya resurser genom en kombination eller utveckling av 
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redan befintliga resurser. Företaget har påbörjat interna samarbeten mellan företagets IT-

avdelning och marknads- och försäljningsavdelning. En av anledningarna till detta är återigen 

att ledningen upplever att kunderna söker enkelhet. Detta är en resursförändring som återigen 

är baserad på en anpassning för att kunna erbjuda den funktionella nytta, i enlighet med 

Thomsons (2006) definition, som ledningen upplever att kunden efterfrågar. Ledningen 

motiverar samarbetet med att en kombination av avdelningarnas kompetens, kan leda till nya 

enklare lösningar för kunderna och på så sätt skapa den funktionella nytta de tror att kunderna 

söker.  

    Vidare har företaget börjat skapa nya resurser av befintliga genom att arbeta med 

kompetensutveckling av humankapitalet. Levinthal och Marchs (1993) organisatoriska 

lärande beskriver hur den befintliga intelligensen i företaget genom lärande kan utvecklas. 

Vilket bekräftas av att Malin Bexell anser att omvärlden hela tiden förändras och att 

organisationen behöver hänga med. Befintlig personal behöver utveckla sin kunskap om 

digitala verktyg och vidare påpekar hon att företaget måste ta tillvara på de möjligheter den 

nya tekniken ger företaget. Samtidigt är bra datakvalitet idag nödvändigt för att få bättre 

kundinteraktion. I samband med den digitala transformationen och utvecklingen av ny teknik, 

upplever företagets ledning att kunderna börjat söka nya typer av produkter och tjänster. Det 

handlar således i enlighet med Thomson (2006: 227-228) om att ledningen upplever att en ny 

funktionell nytta efterfrågas, där kunder istället för att traditionellt köpa energi, numera ser en 

möjlighet i att bli mikroproducenter och producera sin egen el. Än så länge är utvecklingen av 

denna så kallade mikroproduktion liten, men strategidirektören tror att den kommer växa 

framöver. Samma resonemang gäller utvecklingen av det smarta hemmet. Detta kan kopplas 

till Adner och Levinthals (2001) resonemang om att kundernas marginalnytta av 

produktförändringar i befintliga produkter kan urholkas i takt med att ny teknologi utvecklas 

och därför istället efterfrågar ny teknologi och därmed nya produkter och funktioner. 
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Teknologiförbättringar kan på så sätt påverka kunderna då en ny typ av funktionell nytta 

premieras (Adner & Zemsky, 2006) och därför måste företag svara på detta (Priem, 2007). 

Utvecklingen av dessa nya tjänster kräver ny kompetens hos Göteborg Energis anställda och 

genom att utveckla befintlig personals digitala kompetens har således Göteborg Energi skapat 

en ny resurs av befintlig i syfte att också bemöta den funktionella nyttan.  

Vidare anser vi att denna kompetensutveckling också kan ha skett på grund av en 

uppfattad efterfrågan på psykologisk nytta. Vi ser att företagets tro på mikroproduktion, samt 

utvecklingen av det smarta hemmet, kommer från att ledningen uppfattar att en ny typ av 

digital och miljövänlig livsstilstrend håller på att växa fram.  

Då mycket ny personal och konsulter anställts arbetar Göteborg Energi med att förena 

nytt, gammalt och temporärt. Detta för att kunna skapa en god företagskultur, en god intern 

kommunikation och således en utvecklad organisatorisk resurs. Arto Pitkäniemi menar att en 

god kultur leder till ett gott rykte om företaget bland kunder. Anna Honnér upplever att 

dagens kunder alltmer prioriterar företag med socialt- och miljömässigt goda värderingar. 

Detta liknar Schiffman och Wisenblits (2015: 63-64) resonemang om att kunder kan basera 

sin konsumtion på hur erbjudandet får dem att känna sig eller på principer kunden har. Denna 

typ av psykologiska nytta, som Göteborg Energi menar alltmer styr kunder i konsumtionsval, 

har alltså påverkat Göteborg Energis resursförändringar genom att de vill fortsätta utveckla en 

god företagskultur i syfte att bemöta denna nytta. 

Utifrån ovan resonemang kan vi konstatera att ledningens perception av både 

funktionell- och psykologisk nytta gjort att Göteborg Energi skapat nya resurser av befintliga. 

Vi konstaterar också att det främst är perceptionen om en förändring i respektive efterfrågad 

nytta som gjort att företaget förändrat sina resurser.  
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Dra nytta av befintliga resurser 

Göteborg Energi har i enlighet med Danneels (2011) även påbörjat försök med att dra nytta av 

befintliga resurser. Ett exempel på det är att de utnyttjar sin kunskap inom förnyelsebar energi 

genom nya former av erbjudanden relaterade till främst solenergi. Att kunden kan bli 

mikroproducent möjliggörs av ny teknik som tillåter kunderna att själva producera och sälja 

överskottsel genom solcellspaneler. Vi menar att kundernas värdering av den ekonomiska 

nyttan, det vill säga vad de uppoffrar i relation till vad de får (Schiffman & Wisenblit, 2015: 

40-41), kan komma att förändras när de själva kan få betalt för den energi de tidigare köpt. På 

så sätt kan kunderna se ett annat monetärt värde i form av både konsumtion och produktion. 

Göteborg Energi har identifierat att detta påverkar deras intäktskällor. Ledningen arbetar för 

att ta en roll som mellanhand i det nya systemet där kunder både köper och säljer el. För att 

kunna erbjuda denna typ av tjänst kommer företaget dra nytta av den befintliga resursen 

elnätet. För att kunna ta denna roll har de bland annat infört vad de benämner solkvällar. 

Eftersom Göteborg Energi inte får sälja solcellspaneler, försöker de istället dra nytta av sin 

kunskap i ämnet. De upplever som nämnt en samhällstrend där det är eftertraktat att vara 

miljömedveten. Denna typ av värdering kan kopplas samman med psykologisk nytta och hur 

kunderna känner sig av att utnyttja erbjudandet (Thomson, 2006: 227-228), vilket kan 

påverkas av kundernas livsstil och värderingar (Schiffman & Wisenblit, 2015: 63-64). Vi 

menar på att genom att dra nytta av sin kunskap inom solenergi och mikroproduktion kan de 

attrahera de alltmer miljömedvetna kunderna och förhoppningsvis nå sitt slutgiltiga mål, att ta 

en roll i det nya energisystemet.  

Anna Honnér betonar att hållbarhet och miljövänlighet är Göteborg Energis “DNA” 

och säger att de behöver blir bättre på att kommunicera detta utåt. Göteborg Energi har därför 

även dragit nytta av den befintliga resursen varumärket. För att bemöta hotet om att hamna 

längre bak i produktionsledet på grund av den elhandlarcentriska modellen, går nu 

elhandelsbolaget DinEl under namnet Göteborg Energi. Robert Casselbrant säger att alla 
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företag måste vara kundnära idag. Att företaget integrerar DinEl under varumärket Göteborg 

Energi tyder på en tro om att ett varumärke som står för både hållbara och sociala faktorer är 

betydelsefullt för kunderna. Att varumärket Göteborg Energi väljs i kommunikationen mot 

kunden tyder på att företaget vill tillgodose de kunder vars värderingar är linje med Göteborg 

Energis. Värderingar ingår i kundernas psykologiska nytta (Schiffman & Wisenblit, 2015: 63-

64). Vidare stärks detta resonemang av att Göteborg Energi erbjuder miljövänliga produkter 

till privatkunder och vidare miljötillval till företagskunder. Anna Honnér upplever att 

företagskunderna alltmer efterfrågar detta. Hon upplever att båda kundgrupperna vill “hänga 

med någon som är en schysst miljöspelare” och menar att Göteborg Energi behöver bli bättre 

på att kommunicera att de står för hållbarhet vilket tyder på att de vill kunna utnyttja 

varumärket Göteborg Energi för att möta kundernas värderingar av sådana erbjudanden. 

Varumärket är en del av Göteborg Energis produkterbjudanden. Ett erbjudande som anpassas 

i syfte att tillfredsställa kundernas behov kan enligt teorin öka kundernas betalningsvilja 

(Priem, Butler & Li, 2013). Genom att skapa en stark hållbarhetskoppling till varumärket kan 

Göteborg Energi nå det växande kundsegmentet som efterfrågar och värdesätter hållbara 

energilösningar, genom att tillfredsställa deras psykologiska nytta och på så sätt potentiellt 

öka deras betalningsvilja för dessa tjänster. 

Att Göteborg Energi utnyttjat sina kunskaper om förnyelsebar energi samt sitt 

varumärke i syfte att möta kundernas värderingar av dessa faktorer anser vi påverkats mest av 

uppfattningen om psykologisk nytta. Psykologisk nytta handlar som nämnt om hur 

erbjudandet får kunden att känna sig snarare än det faktiska erbjudandet i sig, där livsstil och 

värderingar ligger bakom val mellan olika alternativ. Vi ser också att uppfattningen om 

kundernas ekonomiska nytta påverkat till viss del, då förändringarna också kan erbjuda ett 

monetärt värde för företagets kunder. 
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Göra sig av med befintliga resurser 

Slutligen har Göteborg Energi också förändrat sina resurser genom att i linje med Danneels 

(2011) definition göra sig av med befintliga resurser. Samtliga utmaningar som besvarats, och 

kommer att besvaras med strategiska resursförändringar, innebär stora kostnader för företaget. 

För att kunna bemöta detta arbetar företaget med ständig kostnads- och resurseffektivisering. 

Vi kan således inte se att detta i sig skett i syfte att skapa någon specifik nytta för kunden, 

utan snarare som ett sätt för att möjliggöra samtliga resursförändringar vi analyserat ovan. På 

så sätt skapar företaget rum för andra resurser som faktiskt kan tillfredsställa de tre olika 

kundnyttorna som ledningen upplever efterfrågas.  
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Teori Empiri Analys 

Få tillgång till externa resurser – genom helt nya resurser eller komplettering av resurser (Danneels, 2011)   

Ekonomisk nytta 

Definieras som skillnaden mellan vad kunderna uppoffrar i termer 

av pengar och vad de rent monetärt upplever att de får för dem. 

Upplevelsen av vad pengarna är värda beror på kundens 

subjektiva uppfattningar (Schiffman & Wisenblit, 2015: 40-41). 

 

  

Funktionell nytta 

Definieras som fysiska egenskaper av erbjudandet, som till 

exempel kvalitet, användarvänlighet och enkelhet (Thomson, 

2006: 227-228). Upplevd nytta av funktionalitet är inte alltid 

bestående över tid. Kundernas marginalnytta av 

produktförändringar kan urholkas i takt med att ny teknologi 

utvecklas (Adner & Levinthal, 2001).  

 

• Ny CRM-enhet 

• Anställning av ny personal  

• Outsourcing av IT-driften samt IT-stöd för CRM 

• Samarbeten och projekt med externa aktörer 

(ELVIIS och WASP) 

• Kunddriven affärsmodell 

• Erbjudandet av tjänsterna Swish och Mobilt Bank-id. 

• Anskaffningen av dessa externa resurser motiveras av att Göteborg Energis ledning uppfattar att kunderna blivit snabbare 

och efterfrågar enklare och mer interaktiva lösningar. Konsekvensen av den uppfattningen är att de anställer personal, 
utvecklar en ny CRM-enhet, outsourcar vissa processer, samarbetar med externa aktörer samt erbjuder nya tjänster vilket 

kan leder till att kunderna kan erbjudas enklare lösningar. Vidare att företaget anpassar affärsmodellen för att kunna bli mer 

interaktiva med kunderna. 

Psykologisk nytta  

Definieras som de immateriella egenskaper av erbjudandet som 

kunden använder för att uttrycka sin personlighet (Thomson, 

2006: 227-228), sina värderingar och sin livsstil (Schiffman & 

Wisenblit, 2015: 63-64). 

• Erbjudandet av tjänsterna Swish och Mobilt BankID. 
 

• De externa tjänsterna beskrivs av ledningen som något som kunderna uppskattar, således vill man attrahera kunder med en 

mer digital livsstil.  

Skapa nya resurser av befintliga – internt inom företaget genom nya kombinationer (Danneels, 2011) via organisatoriskt lärande (Levinthal & March, 1993; March, 1991)  

Ekonomisk nytta   

Funktionell nytta • Interna samarbeten mellan avdelningar  

• Förbättring av datakvalitet 

• Kompetensutveckling av befintligt humankapital 

(kunskap om digitala verktyg) 
 

• Nya interna samarbeten genom kombination av spetskunskap samt förbättrad datakvalitet sägs av ledningen kunna leda till 

enklare kunderbjudanden som de tror kunderna efterfrågar samt förenklad kundinteraktion. 

• Kompetensutvecklingen sker i syfte att möta uppfattningen om att kunderna efterfrågar nya produkter och tjänster vilket 

tyder på att marginalnyttan av produktförbättringar urholkas när ny teknologi efterfrågas.  

 

Psykologisk nytta • Kombination av nya kompetenser, redan anställdas 

kompetens samt temporära konsulters kompetens 

• Kompetensutveckling av befintligt humankapital 

(kunskap om digitala verktyg) 

• Kombinationen av kunskaper skapar en ny resurs i form av en bra företagskultur, vilket ledningen tror leder till ett bra rykte. 

Detta rykte vill de utnyttja då de tror att kunderna väljer företag med goda värderingar.  

• Den digitala kunskapen ska bland annat användas till utvecklingen av nya energitjänster, ex smarta hemmet och 

mikroproduktion. Företaget upplever att detta är starka krafter som växer fram vilket tyder på att de även ser en ny livsstil 

växa fram hos kunderna.  

Dra nytta av befintliga resurser – genom att använda de i nya användningsområden (Teece, 1982; Danneels, 2007)  

Ekonomisk nytta • Erbjudandet av solkvällar 
 

• Göteborg Energi tror att mikroproduktion kommer att påverka deras intäktskällor då kunder kan tjäna pengar genom att 
själva producera energi. De vill bemöta denna uppfattning om kundernas ekonomiska nytta genom att verka som 

kunskapsspridare för att på längre sikt bli kundernas val som mellanhand genom att utnyttja sitt befintliga elnät.  
 

Funktionell nytta   

Psykologisk nytta • Erbjudandet av solkvällar 

• Integreringen av DinEl under varumärket Göteborg 

Energi 

• På solkvällarna utnyttjar Göteborg Energi sin kompetens om förnyelsebar energi och attraherar därmed de konsumenter som 

vill uttrycka sina värderingar om hållbarhet. Hållbarhet beskrivs av företaget som deras ”DNA”, ledningen upplever att det 
är en trend att vara miljömedveten och därmed att kunderna vill associera sig med miljömedvetna företag, genom 

solkvällarna utnyttjar därmed Göteborg Energi sin kompetens för att tillfredsställa uppfattningen om kundernas 

psykologiska nytta. Även integreringen av DinEl tyder på att företaget vill utnyttja varumärket Göteborg Energi, som står 

för hållbarhet, för att möta den nya samhällstrend man uppfattat. 

Göra sig av med befintliga resurser – som inte längre genererar nytta för företaget eller är för kostsamma (Danneels, 2011)  

Ekonomisk nytta 

Funktionell nytta 

Psykologisk nytta 

• Avveckling av onödiga system 

 

• Samtliga utmaningar som besvarats, och kommer att besvaras med strategiska resursförändringar, innebär stora kostnader 

för företaget. För att kunna bemöta detta arbetar företaget med ständig kostnads- och resurseffektivisering. Vi kan således 

inte se att detta i sig inte skett i syfte att skapa någon specifik nytta för kunden, utan snarare ett sätt för att möjliggöra alla 

resursförändringar vi analyserat ovan. På så sätt skapar företaget rum för andra resurser som kan faktiskt kan tillfredsställa 
de tre olika kundnyttorna som ledningen upplever efterfrågas.   

Tabell 2. Sammanfattning av teori, empiri och analys 
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Reviderat ramverk 

I det reviderade ramverket presenterar vi grafiskt resultatet från analysen. Pilarna 

symboliserar den typ av efterfrågeperception som varit påverkande i de olika kategorierna av 

resursförändring. De heldragna pilarna avser de faktorer som vi funnit mest påverkande på 

den specifika kategorin av resursförändring, medan den streckade avser en typ av 

efterfrågeperception som påverkat men inte i lika stor utsträckning som den heldragna pilen. 

Ingen pil mellan typ av efterfrågeperception och resursförändringskategori innebär att vi inte 

funnit stöd för att den typen av efterfrågeperception påverkat resursförändringen. Vi vill 

uppmärksamma läsaren på att ramverket baseras på våra empiriska iakttagelser av vårt 

specifika fall. 

 

Figur 2. Reviderat teoretiskt ramverk 
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

 

Slutsats 

Efter genomförd fallstudie av Göteborg Energi kan vi konstatera att resursförändringar sker 

på basis av ledningens perception av efterfrågan och att de olika typerna av 

efterfrågeperception påverkar hur företaget väljer att förändra sina resurser. Fallet visar att 

resursförändringar i kategorin få tillgång till externa resurser påverkas särskilt av ledningens 

perception av kundernas funktionella nytta. När resursförändringar görs i syfte att skapa nya 

resurser påverkas de både av ledningens perception av kundernas funktionella samt 

psykologiska nytta. När företaget väljer att dra nytta av befintliga resurser, är ledningens 

perception av kunders psykologiska nytta mest påverkande, men även att uppfattningen av 

den ekonomiska nyttan påverkar. Slutligen, när företaget gör sig av med resurser, påverkar 

inte någon typ av efterfrågeperception resursförändringen. Vi konstaterar dock att de 

resursförändringarna istället möjliggör övriga resursförändringar, som i sin tur svarar på de 

olika typerna av kundnytta. Sammantaget konstaterar vi att de resursförändringar som gjorts 

främst påverkats av ledningens perception av kundernas funktionella- och psykologiska nytta. 

Perceptionen om ekonomisk nytta har enbart identifierats som en bidragande faktor i en av de 

resursförändringar som gjorts. Slutligen belyser studien att en ökad grad av marknadsdynamik 

kan leda till ökade perceptionsbaserade resursförändringsbeslut. 

 

Diskussion 

Hur företag skapar värde, konkurrensfördelar och varaktiga konkurrensfördelar är som vi 

nämnde i studiens inledning en avgörande fråga för alla företag och därmed en viktig del i 

området Strategic Management. I en alltmer dynamisk värld där teknologiutvecklingen 

accelererar och där många företag i dagsläget befinner sig mitt i den digitala 



 50 

transformationen, får denna fråga en allt större betydelse för strategiska beslut. Genom vår 

studie har vi identifierat att denna typ av marknadssituation kräver snabba beslut, vilket i sin 

tur gör att ny kunskap behöver utvecklas snabbt. Företagen behöver därför ofta agera i förväg 

för att kunna möta en omvärldsförändring när den väl sker. Strategiska beslut baseras således 

ofta på spekulationer om framtida utfall. Framtiden kan inte förutspås med exakt precision 

och vi ser därmed att ledningens perception fungerar som en underlättande faktor vid 

strategiska beslut. På så sätt presenterar vi nya insikter till den relativt outforskade 

integreringen av ledningens strategiska beslut och deras subjektiva uppfattningar om 

efterfrågan. Eftersom ledningens subjektiva uppfattningar om efterfrågan påverkar 

resursförändringar på olika sätt vill vi också understryka dess relevans i arbetet mot att 

upprätthålla konkurrensfördelar över tid.  

I vår studie fann vi främst stöd för att perception av funktionell och psykologisk nytta 

bidragit till de resursförändringar som gjorts. Perceptionen av ekonomisk nytta som 

påverkande faktor fann vi enbart stöd för i en av de resursförändringar som gjorts. Vårt 

fallföretag har gått från lite konkurrens till att befinna sig på en snabbföränderlig marknad 

med ökad konkurrens. Att företaget då främst agerat på perception om funktionell och 

psykologisk nytta skulle kunna bero på att företag på en konkurrensutsatt marknad alltjämt 

måste erbjuda konkurrensmässiga priser. Således får de konkurrera genom att tillgodose den 

funktionella och psykologiska nyttan. För att kunna tillgodose dessa nyttor, erbjuda 

konkurrensmässiga priser och samtidigt bemöta de ökade kostnaderna, behöver resurser 

avvecklas för att ge plats åt nya. Ett internt effektiviseringsarbete blir således nödvändigt. 

Detta belyser att företagets interna verksamhet påverkas av externa faktorer, och styrker ett 

integrerat perspektiv.  

Vi ser att en alltmer dynamisk omvärld innebär implikationer för företagsledningar då 

det ställer högre krav på ledningens perceptioner. Det finns en risk i att hastiga 
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marknadsförändringar kan leda till bristfällande perception och det ligger därför en stor 

utmaning för ledningen i hur företaget bör agera på en sådan marknad. Vi ser vidare tecken på 

att ledningspersonernas yrkesroll påverkar deras möjlighet till efterfrågeperception vilket kan 

innebära implikationer för resursförändringsbeslut baserade på perception. Vi har inte 

undersökt efterfrågeperception som en möjlig kapabilitet och lämnar därför denna iakttagelse 

som ett hypotetiskt resonemang.  

Perception är något subjektivt och beskrivs i teorin som en mental modell och kan 

vara svår för dem att kommunicera och vidare för oss att objektivt identifiera, vilket begränsar 

studien. Vi har endast valt att studera och analysera en möjlig påverkande variabel till 

resursförändringar, efterfrågeperception. Tidigare forskning har påvisat att flertalet variabler 

påverkar företagets resursförändringar. Det kan därför vara svårt att avgöra vilken som är den 

mest drivande faktorn, samt hur faktorerna eventuellt påverkar varandra. 

Vanlig kritik mot enfallsstudier är att de innebär begränsningar i generaliserbarhet av 

studiens slutsats. Vi är medvetna om att kritiken påverkar även denna studie vilket innebär 

implikationer för slutsatsen. Vi kan inte med full säkerhet säga att efterfrågeperception styr 

resursförändringar i alla företag inom energibranschen och heller inte vidare generalisera med 

trovärdighet utanför branschen. Däremot anser vi att vi tack vare våra respondenter, som 

samtliga haft ledningsroller, funnit tydliga indikationer på att efterfrågeperception påverkar 

beslutsfattande när marknaden kräver snabba beslut.  

Vi har med vår studie ytterligare tydliggjort att det finns en komplexitet i att 

upprätthålla konkurrensfördelar över tid på marknader som blir alltmer dynamiska. För att 

kunna skapa konkurrensfördelar krävs resurser, men då många externa faktorer påverkar 

företagets resurser och hur de förändras över tid ligger också en stor utmaning i att 

upprätthålla konkurrensfördelar över tid. Frågan hur företaget på bästa sätt strategiskt 

förhåller sig till en dynamisk omvärld är troligen en fråga som därför alltid kommer vara 
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relevant för företag. Vikten av ledningens efterfrågeperception anser vi fortsatt är relevant i 

frågan och därför något strategiområdet bör studera vidare.  

 

Förslag till vidare forskning 

Då det bedrivits relativt lite forskning på ledningens perception av efterfrågan och hur den 

påverkar företagets resurser föreslås för vidare forskning att fortsatt studera ledningens 

efterfrågeperception. I en alltmer dynamisk värld finns det anledning att anta att perceptionen 

kommer få en större roll. Utifrån denna studies problematisering kan en liknande studie göras 

på en bransch där resursförändringar gjorts på grund av efterfrågeperception, men där det 

finns möjlighet att utvärdera huruvida perceptionen var i enlighet med faktiskt utfall. Genom 

att införa mer longitudinella drag möjliggörs en djupare analys av hur ledningens 

efterfrågeperception stämt överens med faktiskt utfall och därigenom vad eventuella 

perceptionsbaserade beslut kan få för konsekvenser för företag. En sådan studie skulle 

komplettera vår och addera till insikterna om vikten av subjektiva tolkningar i strategiska 

beslut och dess konsekvenser för företagets konkurrensfördelar över tid. Vidare skulle även 

en komparativ flerfallsstudie vara intressant för att undersöka om det kan finnas några 

mönster i huruvida en perception av en viss typ av nytta leder till en viss typ av 

resursförändring.  
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BILAGOR 

Bilaga A: Intervjuguide 

 

Intervjuguidens struktur 
De okursiverade frågorna ställdes och visades för respondenterna, de kursiverade 

underfrågorna användes endast som utvecklingsfrågor och visades inte för respondenterna. 

Syftesbeskrivningen för varje fråga var heller inget respondenten fick ta del av.  

 

Respondenten 

Syfte: Att inledningsvis skapa en bild av respondentens yrkesroll i företaget. 

Berätta om er roll och ert ansvarsområde på Göteborg Energi? 

 Vad är er titel? 

 Hur länge har ni arbetat på företaget?  

 Vilka är era huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

Syfte: Att få en bild en av hur respondentens arbetsområde utvecklats över tid.  

Har era arbetsuppgifter förändrats sedan ni började på företaget? 

 Drivande orsaker? 

 Interna eller externa orsaker? 

Vilka huvudsakliga resurser* har ni mest inblick i/ är ni mest involverad i? 

Vi förstår att denna fråga kan vara lite svårförstådd men utgå ifrån huvudområdena 

och dina arbetsuppgifter. 

  

 

Göteborg Energi 

Affärsmodell 

Syfte: Att få en bild av hur affärsmodellen ser ut och hur den förändrats över tid. 

Vad är er affärsidé? 

Beskriv kortfattat er affärsmodell? Har den förändrats över tid? I så fall på vilket sätt? 
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 Vilket är ert främsta fokus idag? Vad betalar kunderna för? Hur skapar ni värde för 

 kunderna?  

 

Produktmarknaden - Efterfrågan av ert företags erbjudande 

Syfte 1: Att få en uppfattning om Göteborg Energis erbjudande (produkter och tjänster) 

och hur de förändrats över tid.  

Vilka huvudsakliga produkter och tjänster har Göteborg Energi erbjudit? 

Vad anser ni har drivit förändringar i ert erbjudande**? Vad var de bakomliggande orsakerna 

till de/dessa? 

Exempelvis (Gas→el→ förnybar energi → plattformsbaserad erbjudande (ELVIIS) → 

eventuella nya erbjudanden)  

 Under 2012 började ni arbeta mer med förnyelsebar energi och smarta elnät samt 

 branschöverskridande samarbeten. Berätta mer om detta, projektet ELVIIS.  

Har ni fastställt nya produkter och tjänster som kommer erbjudas i framtiden? Vilken/vilka är 

i så fall anledningen/-arna till att dessa nya erbjudanden tagits fram? 

Upplever ni att konsumenters efterfrågan har förändrats? Vad upplever ni att konsumenter 

efterfrågar idag? 

 

Kundsegment 

Vilka målgrupper fokuserar ni på? Har detta förändrats över tid? 

Vad tror ni att era kunder är intresserade av att köpa av er utöver det ni erbjuder idag?  

 

Syfte 2: Att identifiera Göteborg Energis huvudsakliga intäktskällor och hur de har 

förändrats över tid. 

Vilka produkter och tjänster köper kunderna idag? 

Har, och i så fall hur, Göteborg Energis huvudsakliga intäktskällor förändrats? 

Hur ser fördelningen i försäljningen ut idag (elnät, elhandel, fjärrvärme, gas, kyla, 

energitjänster, bredband etc.)? 

 Upplever ni att kundernas betalningsvilja har förändrats och i så fall på vilket sätt? 

 Har kundernas betalningsvilja för traditionell (ej förnyelsebar energi förändrats?) 

 Vad vill/vill inte kunderna betala för idag?   

Har ni anpassat ert erbjudande efter kundernas betalningsvilja för olika produkter? 

 

Faktormarknaden - Nödvändiga resurser för att kunna leverera företagets erbjudande 

Syfte: Att få en uppfattning om Göteborg Energis kritiska resurser idag och hur de 
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eventuellt har förändrats över tid. 

Vilka skulle ni säga är ert företags viktigaste resurser för att kunna leverera ert erbjudande 

idag? 

 Nyckelaktiviteter, nyckelkompetenser, viktig teknik, specifika anläggningar etc. 

 Exempelvis för ELVIIS-projektet  

Hur hanterar ni era relationer med kunder och andra företag? Har detta förändrats 

över tid? 

Hur, och på vilket sätt, har er värdering och användbarheten av de viktiga resurserna 

förändrats över tid?  

Har ni upplevt ett behov av annan/ny kompetens i företaget för att kunna leverera ert 

erbjudande? 

Hur har förändringar i erbjudandet över tid  påverkat användbarheten av företagets 

primära resurser? (ex gas → el ,el → förnybar energi , förnybar energi → 

plattformslösningar)   

 

Omvärldsfaktorer  

Hur har energibranschen i stort förändrats över tid? 

 Viktiga år, händelser, (av)regleringar? 

Vilka utmaningar anser ni att energibranschen står inför idag? 

 I vilken utsträckning beror eventuella utmaningar på omvärldsfaktorer? 

Har er affärsmodell och resurser påverkats av ovanstående utmaningar? 

Hur anser ni att era befintliga resurser påverkas av den digitala transformationen? 

 Exempelvis sakernas internet, smarta hemmet, utveckling av informationsflöden mellan 

 kunder och företag samt inom företaget 

Har ni funderat på vilken roll ert företag skall spela i energibranschen i framtiden? 

 Exempelvis nya samarbeten med andra företag? 

  

 

Definitioner av begrepp 

*Resurs avser fysiska, organisations- och humankapitalresurser 

 Fysiska resurser avser fysisk teknologi, tillgång till råmaterial eller ett geografiskt läge 

samt  och eller en blandning av dessa tre. 

 Organisationsresurser avser beslutshierarkin, informell och formell planering, 

processer så som till exempel kontroll och koordinationsprocesser samt de informella 

relationerna inom och utanför företaget. 
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Vad har ni för förväntningar på vad vi ska komma fram till? 

Humankapitalresurser relationer, erfarenhet, utbildning samt managers och anställdas 

specifika kunskap och insikt i företaget. 

**Erbjudande avser produkter och tjänster 

 


	INLEDNING
	TEORI
	Den resursbaserade teorin
	Omvärldsdynamik
	Resursförändring
	Integrering av efterfrågan
	Efterfrågan
	Tre typer av kundnytta som påverkar vad kunder efterfrågar
	Ledningens perception
	Ledningens efterfrågeperception av de tre kundnyttorna
	Teoretiskt ramverk

	METOD
	Forskningsdesign
	Urval
	Datainsamling
	Beskrivning av dataanalys
	Studiens reliabilitet och validitet

	EMPIRI
	Energibranschen
	Fallet Göteborg Energi
	Fallföretagets resursförändringar

	ANALYS
	Få tillgång till externa resurser
	Skapa nya resurser av befintliga
	Dra nytta av befintliga resurser
	Göra sig av med befintliga resurser
	Reviderat ramverk

	SLUTSATS OCH DISKUSSION
	Slutsats
	Diskussion
	Förslag till vidare forskning

	REFERENSER
	Tryckta källor
	Elektroniska källor
	Muntliga källor

	BILAGOR
	Bilaga A: Intervjuguide


