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Sammanfattning 

 
Vi kan se att mikroproduktion av el ökar i dagens samhället och att detta leder till att 

relationen mellan elhandelsbolaget och kunden förändras, när kunden övergår från att 

enbart köpa el till att också producera och sälja el tillbaka till elhandelsbolaget. För 

elhandelsbolaget uppstår då en ny marknadssituation att ta hänsyn till och vi finner detta 

intressant att studera då antalet mikroproducenter förväntas öka även framöver. Vidare 

visar mikroproducenter en högre kunskap kring el än den vanlige elhandelskunden och 

ställer därmed andra krav på elhandelsbolagen. 

   

Vårt huvudsakliga forskningsområde kundengagemang är ännu relativt begränsat 

utforskat empiriskt, och utgörs främst av konceptuella studier. Forskarna är överens om 

att kundengagemang är en viktig del av relationen och lojaliteten som kunden upplever 

gentemot ett företag och dess varor. Med vår studie undersöker hur kundengagemang 

hos mikroproducenter gentemot sitt elhandelsbolag kan ha en inverkan på relationen 

och lojaliteten som finns mellan aktörerna. Vi ser således på kundengagemang, 

relationer och lojalitet i en kontext där båda aktörerna bidrar till värdeskapandet och kan 

sägas både ger och tar i processen. Detta ger vår studie ett A2A-perspektiv. Eftersom 

detta inte tidigare applicerats på studier om kundengagemang, relationer och lojalitet 

gör det vår forskning unik. Med utgångspunkt i teorier om kundengagemang, relationer, 

lojalitet och A2A har vi skapat en intervjuguide för att undersöka hur mikroproducenter 

uppvisar kundengagemang och lojalitet i relationen till sina elhandelsbolag. Den 

empiriska studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med 

mikroproducenter som genom strategiskt urval och snöbollsurval valts ut för att 

representera gruppen mikroproducenter. Den empiriska datan har delats upp i teman 

från intervjuerna och dessa har analyserats utifrån de aspekter som framhävts i empirin.  

 

Resultatet visar att mikroproducenter upplever att de har ökad kunskap kring el sedan de 

blev mikroproducenter och att el för dem har gått från att vara en lågintresseprodukt till 

en högintresseprodukt. De mikroproducenter som uppvisar hög nivå av engagemang till 

sitt elhandelsbolag är de kunder vars interaktion till företaget har genererat dem värde, 

främst i form av bra bemötande från elhandelsbolaget. Vad som tydligt efterfrågas hos 

de mikroproducenter vi talat med är att elhandelsbolaget ska bidra med kunskap kring 

mikroproduktion. Överlag kan vi se att mikroproducenterna kräver mer uppmärksamhet 

av elhandelsbolaget nu än vad de gjort som endast elhandelskund och att detta har en 

inverkan på relationen och lojaliteten mellan aktörerna. 

   

 

 
 



 

 



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Sofia Isberg för den tid och erfarenhet hon 
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och genom dessa gjort detta examensarbete möjligt. 
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1. Inledning  

1.1 Problembakgrund 

 

En tydlig trend på elmarknaden är att antalet mikroproducenter av el ökar 

(Energiföretagen, 2017; Infometric, 2013). Mikroproduktion av el handlar i grund och 

botten om att privatpersoner väljer att producera sin egen, förnyelsebara el med hjälp av 

till exempel solceller för att täcka sin egen elförbrukning. Under perioder när det 

produceras mer el än vad som konsumeras av hushållet (exempelvis dagtid på 

sommaren när solen skiner) säljer konsumenten produktionsöverskottet till ett 

elhandelsbolag (Vattenfall, 2017). Motsatt gäller under perioder när mindre el 

produceras än vad som konsumeras av hushållet, exempelvis vintertid, då köper 

konsumenten el av elhandelsbolaget för att täcka upp underskottet (Vattenfall, 2017). 

När det blir ett överskott innebär det alltså att andra konsumenter än 

mikroproducenterna kan använda sig av den förnybara el som mikroproducenten 

producerat. Med regeringens mål om att Sverige på sikt ska försörjas med 100 % 

förnyelsebar el (Regeringskansliet, 2015) i tankarna ser vi att mikroproduktion kan vara 

ett steg på vägen mot att nå detta mål. På sin hemsida skriver Regeringskansliet (2015) 

även att de genom ekonomiskt stöd för installation av solceller samt skatteavdrag vill 

uppmuntra till att fler ska skaffa solceller.  

 

Investeringen för att starta upp en mikroproduktionsanläggning är dock ofta omfattande 

för en privatperson, även med solcellsstöd och skatteavdrag. Jakobsson (2015) beskriver 

att för en anläggning bestående av solceller kan det ta upp mot tio år för kunden att få 

tillbaka investeringskostnaden med hjälp av de minskade konsumtionskostnaderna för 

köpt el som uppstår tack vare den egna elproduktionen. Efter denna tid kan man dock 

säga att mikroproduktionen blir kostnadsfri sånär som på vissa underhållskostnader 

(Jakobsson, 2015). E.ON (2017a) är lite mindre optimistiska än Jakobsson (2015) och 

menar istället att det generellt kan ta mellan 15-25 år för solcellsinvesteringen att betala 

tillbaka sig. Vi kan konstatera att det initialt är en kostsam investering vars återbetalning 

har en lång tidshorisont. Då mikroproducenten således inte får några direkta kortsiktiga 

finansiella fördelar av att välja att täcka sitt elbehov med egen mikroproduktion av el, 

indikerar detta att det finns andra intressen än finansiella som driver kunden till att bli 

mikroproducent. Ett vanligt argument som ofta ses på elhandelsbolagens egna hemsidor 

är till exempel att mikroproduktion är fördelaktigt ur miljö- och klimatsynpunkt (Se 

exempelvis GodEl, 2017; Kraftringen, 2017; Näckåns Energi AB, 2017).  

 

Att fler blir mikroproducenter innebär dock en bekymmersam situation för 

elhandelsbolagen, vars affärsmodell skakas i grunden när allt fler konsumenter vill köpa 

allt mindre el. Vi ser ett behov av att elhandelsbolagen ser över sin affärsmodell och 

anpassar den för att även i framtiden kunna vara relevanta på elmarknaden. Men 

elhandelsbolagen har även andra bekymmer när det gäller att behålla kunder. Enligt 

statistik från SCB (2017) byter över en halv miljon kunder i Sverige elhandelsbolag 

varje år. Då el spelar en grundläggande roll för att det moderna samhället ska fungera 

innebär det att i princip alla som kan vara kund till ett elhandelsbolag också är det, 

direkt eller indirekt. Nästan alla möjliga kunder är därmed redan antingen kund till det 

egna elhandelsbolaget eller till någon av konkurrenterna. Branschen i allmänhet 

kännetecknas av lågt engagemang hos kunderna och där kontakt mellan parterna är 

sällan förekommande (SKI, 2016). På grund av detta sammanslaget uppstår en verklig 

risk att många av kunderna har svårt att skilja ett elhandelsbolag från ett annat. Det kan 
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ge upphov till stor ovisshet för elhandelsbolagen kring huruvida kunderna de anser sig 

ha en relation till idag kommer vara lojala mot dem även i framtiden. Vi kan därmed 

konstatera att det i denna bransch är högst relevant att studera relationen mellan företag 

och kund. 

 

Att 2017 års första nummer av Journal of Services Marketing (JSM, 2017) är helt 

tillägnat ämnet relationsmarknadsföring är ett annat tecken på aktualiteten av att forska 

om kundrelationer. I detta nummer publicerade Payne & Frow (2017, s. 13) en artikel 

där de anser att relationsmarknadsföringens senaste utveckling går mot att företagen och 

kunderna ses som aktörer i en samskapande relation. Detta har skapat nya möjligheter 

för företagen att ta hänsyn till för att skapa hållbara relationer och vad som blir helt nytt 

med detta synsätt är att kundens som aktör måste ta en del av ansvaret för att 

tjänstekvalitén ska hålla en tillfredsställande nivå (Payne & Frow, 2017, s. 13). Tanken 

om att se kunder och företag som aktörer som tillsammans samskapar värde kommer 

ursprungligen från det perspektiv inom marknadsföring som Vargo & Lusch (2004, 

2008) under 2000-talets början deltog i att utveckla. Detta nya perspektiv kom att kallas 

den tjänstedominanta logiken och la fokus på relationer snarare än transaktioner som 

tidigare varit normen under lång tid.  

 

Traditionellt sett är leverantören den som genom produktion skapar värdet, som kunden 

sedan genom användandet förbrukar (Lusch & Vargo, 2015, s. 38; Vargo & Lusch, 

2008, s. 8). I elbranschen kan man se det som att elhandelsbolagen förser 

elhandelskunderna med den el de behöver som de förbrukar för att deras lampor ska 

lysa och elektriska produkter ska fungera. Lusch & Vargo (2015, s. 38-39; 142-143) 

menar dock att utifrån den tjänstedominanta logiken är båda parter inblandade både i 

skapandet (leverantörens traditionella roll) och mottagandet (kundens traditionella roll) 

av värdet. Sachi (2012, s. 255) poängterar att exempelvis genom att recensera eller 

förespråka säljarens erbjudande kan kunder bidra i värdeskapandet. Lusch & Vargo 

(2015, s. 38-38; 142-143) använder termen “A2A” (aktör-till-aktör) (jämför med B2C, 

företag-till-kund, och B2B, företag-till-företag) för att uppmärksamma denna ovan 

nämnda förändring av synen på värde och vem som kan skapa eller förbruka det, samt 

för att bättre beskriva samskapandet i relationen mellan parterna. Författarna menar att 

från ett A2A-perspektiv anses alla aktörer ha möjlighet att samskapa värde med alla 

andra aktörer. Parterna ses därmed som mer jämlika i förhållande till varandra. Det kan 

dock diskuteras hur väl detta förfarande fungerar i verkligheten och om en kund som ses 

tillföra värde kan sägas ha högre makt än en kund som enbart ses som förbrukare av 

värde. Å andra sidan är det inte säkert att företaget automatiskt har störst makt baserat 

på att de har vad kunderna vill ha. “Principen om minst intresse” (Solomon et al., 2013, 

s. 411) som beskriver makt inom relationer säger att den som bryr sig minst om att 

stanna i en relation därför är den som besitter den största makten. I detta fall kan det 

tänkas vara kunden som har minst intresse, eftersom de mycket enklare kan byta till en 

annan leverantör än vad det är för elhandelsbolaget att ersätta en kund på en så högt 

konkurrensutsatt marknad som elbranschen. 

 

När kunden är mikroproducent adderas således denna nya dynamik som kommer av att 

de två parterna båda kan ses som aktörer. I och med dessa ändrade roller kan det tänkas 

att de klassiska teorierna om relationer inte är direkt tillämpliga i detta fall. Vi ser att det 

därför kan vara givande att studera kundrelationer i en A2A-kontext för att 

uppmärksamma på de skillnader som denna förändrade dynamik kan innebära. 

 



3 

 

En annan artikel som ingår i det ovan nämnda numret av Journal of Services Marketing 

(JSM, 2017) är skriven av Gummerus et al. (2017, s. 2). Författarna beskriver i den att 

företagen på dagens marknad måste vara uppmärksamma på och ta hänsyn till det 

faktum att kunderna har möjlighet att vara ständigt uppkopplade. De menar att denna 

uppkoppling har skapat nya typer av relationer som exempelvis kan existera mellan två 

föremål via “Internet of Things” (en programvara som skapar en uppkoppling mellan 

föremål som gör att de kan interagera med varandra) eller mellan en människa och 

teknisk utrustning, istället för bara mellan människan och företaget. I relationen mellan 

mikroproducenten och dess elhandelsbolag skulle detta till exempel kunna innebära 

mikroproducentens interagerande med sin “personliga sida” på elhandelsbolagets 

hemsida eller i en app, istället för att kontakta en person på företaget. Vi ser att denna 

förändring kring hur relationer bildas och till vem/vad de bildas är något som 

elhandelsbolag behöver en bättre förståelse kring för att på ett effektivt sätt kunna bygga 

långvariga relationer med sina kunder i framtiden. 

 

Att inte bara anskaffa kunder utan även behålla dem, kan sägas vara målet med 

relationsmarknadsföring. I likhet med Reichheld & Sasser (1990, s. 101) menar 

Grönroos (1995, s. 253) att det innebär ett mer effektivt användande av företagets 

befintliga resurser att försöka få en befintlig kund att köpa igen, än att försöka få en helt 

ny kund att köpa av företaget för första gången. Relationer kan alltså ses som ett 

förstadie till lojalitet, eftersom “långvariga relationer” ofta används synonymt med 

begreppet lojalitet (se exempelvis hur Dagger & David, 2012, s. 450 eller Reichheld & 

Schefter, 2000 använder begreppet). När företagen vill ha lojala kunder menar de alltså 

att de vill ha kundrelationer som varar länge.  

 

Oliver (1999, s. 34) beskriver lojalitet som en stark inneboende känsla av hängivenhet 

hos kunden till en specifik vara hos en specifik leverantör, som leder kunden till att vid 

upprepade tillfällen köpa denna specifika vara. Detta trots närvaron av faktorer som 

skulle kunna locka kunden till att bryta denna kedja av upprepade köp och istället välja 

en annan vara hos en annan leverantör, såsom kontextuella faktorer eller 

marknadsföring. Kontextuella faktorer kan tänkas vara fysiskt avstånd eller mängden 

tillgängliga alternativ. Eftersom elhandelskunder har lika stor möjlighet att köpa sin el 

från ett elhandelsbolag som befinner sig geografiskt nära som från ett som befinner sig 

geografiskt långt bort från kunden, och eftersom antalet alternativ är flertaligt på 

elmarknaden, verkar inte kontextuella faktorer vara särskilt relevanta i denna kontext. 

Istället kan tänkas att marknadsföringen får allt större vikt i sammanhanget, vilket gör 

det desto mer intressant för oss att forska kring just relationer och lojalitet i denna 

kontext.  

 

Det finns många väletablerade fördelar med lojala kunder att finna inom forskningen. 

En av de mest uppmärksammade i sammanhanget är Reichheld & Sassers (1990, s. 130) 

uttalande om att företag vars kunder stannar hos dem under längre tid har högre 

finansiellt resultat än de som har kunder som inte stannar lika länge. De menar alltså att 

lojala kunder är mer lönsamma än de kunder som inte är det. Den ökade lönsamheten 

beror på att lojala kunder kostar mindre för företaget samtidigt som de också spenderar 

mer pengar hos företaget (Bowen & Chen, 2001, s. 213). En annan fördel är att lojala 

kunder även kan bidra till företagets lönsamhet genom att de sprider sina positiva 

åsikter om företaget och deras erbjudanden och därmed agerar som “marknadsförare på 

deltid” (Gummesson, 1991, s. 60). De lojala kunderna skapar word of mouth (Grönroos, 

2015, s. 283), skriver recensioner och delar med sig av sina upplevelser till andra som 
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via dem kan uppmuntras att vända sig till företaget (Bowen & Chen, 2001, s. 213). Det 

finns ingen tillgänglig statistik för huruvida mikroproducentkunder beter sig lojalt, men 

vi ser att det finns anledning att tro att dessa kunder skiljer sig från den stora massan 

lojalitetsmässigt. Genom att välja att producera sin egen el visar de även på ett större 

engagemang inför el än vad som kan anses vara normen på elmarknaden. Flera forskare 

(Bowden, 2009, s. 65; Hollebeek, 2009, s. 2; Patterson et al., 2006, s. 1) och praktiker 

(Appelbaum, 2001; Gallup, 2009; Sorenson & Adkins, 2014) menar att för att förstå 

kundlojalitet kan kundengagemang vara av intresse att studera. 

 

Kundengagemang anses av flertalet forskare leda till förbättrat resultat för företaget, 

genom att det stärker relationen mellan kund och företag (MSI, 2010, s. 4). Zainol et al. 

(2016, s. 181) argumenterar för att kundengagemang kan visa på hur stark relationen 

mellan två parter är, genom att engagemanget sägs reflektera kundens nivå av 

tillfredsställelse, förtroende, hängivenhet och även kunna förutspå lojalitet. Några som 

är övertygade om att företag som jobbar aktivt med att engagera sina kunder presterar 

bättre än de som inte gör det är konsulterna på Gallup (2009, s. 1). Det är ett 

konsultföretag som under lång tid har intresserat sig för och studerat kundengagemang i 

praktiken, vilket gör dem väl etablerade inom ämnet. De menar att ett fokus på att öka 

andelen kunder med den högsta nivån av kundengagemang behövs för att tillväxt ska 

kunna uppnås i företaget. Det är enligt konsulterna på Gallup (2009; Sorenson & 

Adkins, 2014) viktigt att ta upp både de emotionella och rationella aspekterna för att 

beskriva kundengagemang, som de definierar som kundens emotionella koppling till 

aktören/objektet som innebär en meningsfull förbindelse för denne. Detta anser vi 

intressant att ha i åtanke då mikroproducenters investeringsbeslut rimligen bör leda till 

att denne har andra aspekter i åtanke än den vanlige elhandelskunden. Forskarna Brodie 

et al. (2011a) och Vivek et al. (2012) instämmer med Gallup (2009) genom att säga att 

kundengagemang består av både mentala (kognitiva och emotionella) och 

beteendemässiga aspekter. De mentala aspekterna är tankar och känslor som tyder på 

kundens engagemang, medan de beteendemässiga aspekterna är beteenden och 

ageranden som indikerar kundens engagemang (Vivek et al., 2012, s. 131 & 133).  

 

I ett försök att mäta kundengagemang visar konsulterna på Gallup (2009, s. 3) att det 

verkar finnas ett kontinuum från att kunderna är engagerade till att de tvärtom är 

oengagerade. Detta sätt att beskriva olika nivåer av kundengagemang återfinns i 

liknande form hos Shevlin (2007), som istället använder orden “högt engagemang” och 

“lågt engagemang” för att beskriva de olika nivåer som finns (Jämför även med Bryson 

& Hand, 2007, s. 352-353). En uppdelning av engagemang i hög nivå och låg nivå görs 

även av Malthouse et al. (2013, s. 272) och So et al. (2014, s. 322). Om vi kopplar ihop 

detta med stycket ovan kan vi således se att de olika nivåerna av engagemang som 

kunden kan uppvisa beror på både beteendemässiga, emotionella och kognitiva 

aspekter. Detta är relevant för oss att ta hänsyn till i denna studie då vi uppfattar det som 

att alla kunder har olika engagemangsnivåer vilka kan göra att alla mikroproducenter 

uppvisar olika beteenden och attityder gentemot sina respektive elhandelsbolag. 

 

Zainol et al. (2016, s. 181) påpekar att mycket av den forskning som gjorts om 

kundengagemang är konceptuell snarare än empirisk. Detta stämmer överens med det 

intryck vi själva fått under vår litteratursökning. Vi har stött på ett större antal 

konceptualiseringar, men den empiriska forskningen kring begreppet är fortfarande 

relativt begränsad trots att behovet av sådan forskning under en längre tid uttryckts 

(Brodie et al., 2011a, s. 263-264; MSI, 2010, s. 4; Hollebeek, 2009, s. 5; Patterson et al., 
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2006, s. 5; van Doorn et al., 2010, s. 262-263). Detta säger oss att det finns stöd för den 

forskning som vi åtagit oss. 

 

Ofta utspelar sig den empiriska forskning som gjorts om kundengagemang inom 

kontexter som relaterar till turistnäringen (Se exempelvis Harrigan et al., 2016; So et al., 

2014; So et al., 2016), vilket faller sig naturligt eftersom många konsumenter där känner 

ett starkt engagemang för det värden som erbjuds via tjänsten. Vi är istället intresserade 

av att undersöka kundengagemang i en helt annan kontext, vilken vanligen 

kännetecknas av kunder med lågt engagemang som vi nämnt ovan. Historiskt sett har de 

flesta elkunderna lågt intresse för el, det värde den innebär och bolagen som säljer den 

(Wendel, 2016). Dock utmärker sig mikroproducenterna som en grupp som vi anser har 

ett långt större engagemang inför denna vara. Då mikroproduktion inte är något som ger 

individerna en större finansiell vinning till att börja med ställer vi oss frågande till om 

det finns andra argument som ligger till grund för varför de väljer att göra denna 

satsning. Engagemang ser vi kan vara en möjlig förklaring. Vi ser tecken på att det finns 

ett stort engagemang hos mikroproducenter, och vill därför närmare undersöka vilken 

betydelse engagemang kan ha på den relation och lojalitet som finns mellan dessa två 

aktörer: mikroproducenterna och deras elhandelsbolag. 

 

Det finns redan mycket skrivet om både kundrelationer och kundlojalitet, då båda dessa 

ämnen har varit av stort intresse inom marknadsföringsforskningen under många år. 

Detsamma kan inte sägas om kundengagemang som är ett relativt nytt 

forskningsområde inom marknadsföringen och som därför behöver mer uppmärksamhet 

för att kunna utvecklas. Denna uppmärksamhet behövs särskilt genom empiriska 

studier, då de mesta som gjorts ännu är konceptuellt och därmed saknar empirisk grund. 

Kundengagemangets betydelse i förhållande till andra redan etablerade termer inom 

forskningen efterfrågas också (Hollebeek, 2011, s. 801). A2A har funnits ungefär lika 

länge som kundengagemang inom forskningen och är även det lite utforskat då det finns 

få forskare som aktivt använder detta perspektiv. Då vi är av den uppfattningen att A2A 

är ett mycket användbart perspektiv att använda för att undersöka relationen mellan 

mikroproducent och elhandelsbolag har vi valt att applicera detta i vår studie. 

 

1.2 Problemformulering:  

Vilken betydelse har kundengagemang för mikroproducenternas relation och lojalitet 

till elhandelsbolaget? 

 

1.3 Syfte: 

Syftet med denna studie är att utveckla förståelse för hur kundengagemang i ett A2A-

perspektiv tar sig uttryck i förhållande till relationer och lojalitet. Vi har valt 

sammanhanget mikroproduktion av el, där båda parter innehar både rollen som 

leverantör och kund. Det vill säga, när båda parter är aktörer.  

 

Vi ämnar skapa förståelse för hur elhandelsbolagen kan dra nytta av detta engagemang 

för att stärka relationen och lojaliteten aktörerna emellan. Utifrån detta utformas sedan 

praktiska rekommendationer som kan ligga till grund för elhandelsbolagens framtida 

agerande i förhållande till dessa mikroproducenter och deras unika situation.  
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1.4 Avgränsning:  

Att avgränsa vår studie gör den mer fokuserad och skärper vår uppmärksamhet under 

studiens utformning. För att göra detta har vi valt att enbart undersöka parrelationen 

mellan mikroproducenten och elhandelsbolaget. Vi bortser från de andra aktörer som 

finns med i nätverket kring dessa två som möjligtvis kan påverka. Vi väver alltså inte in 

engagemangets påverkan på exempelvis relationer till leverantörer av utrustning, 

grannar till mikroproducenten, myndigheter osv. Vi har även valt att avgränsa oss 

gällande den utrustning som används för att producera egen el till att enbart tala med 

respondenter som använder sig av solceller, vilket enligt Energiföretagen (2017) är den 

vanligaste typen av anläggning för detta syfte. Vi har även kommit att avgränsa studien 

geografiskt till Sveriges fyra nordligaste län (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och 

Västernorrland), vilket vi förklarar närmare under rubriken “4.3 Urval”.     

 

Att använda oss av ordet mikroproduktion innebär också en avgränsning i sig. Det finns 

de som producerar egen el som inte är mikroproducenter (Scandinavian Heartland, u.å.), 

vilka kallas för “inmatningskunder” och kan liknas vid ett litet elhandelsbolag som 

producerar el i syfte att sälja den. Vi kommer inte att undersöka dessa, utan enbart 

fokusera på den grupp som är “egenproducenter” och således producerar tillräckligt för 

att helt eller delvis täcka sin egen förbrukning. Dessa kan antingen utgöras av 

privatpersoner som vill täcka hushållets elkonsumtion eller företagare som vill täcka 

verksamhetens förbrukning av el.   
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1 Val av ämne 

Vi som står som författare till denna uppsats är studenter vid Civilekonomprogrammet 

med inriktning Service Management vid Umeå universitet som har valt att fördjupa oss 

inom marknadsföring. Redan under det första momentet på vår utbildning väcktes ett 

intresse hos oss båda för tjänstemarknadsföring där relationer mellan företag och kund 

har en tung roll.  

 

Vi har båda ett intresse för hållbarhet och har tidigare arbetat tillsammans i projekt 

rörande detta. Detta låg till grund för vårt val att studera kundrelationer och 

kundlojalitet mellan mikroproducenten och dess elhandelsbolag. Vidare är vi av den 

uppfattningen att det är en bransch som står inför framtida marknadsförändringar vilket 

gjorde att vi fann ämnet mycket intressant.  

 

2.2 Studiens perspektiv 

Vi väljer att studera kunderna då dessa besitter den information som är väsentlig för att 

besvara vår forskningsfråga. Vidare analyseras den information dessa respondenter ger 

med den teori vi har tagit fram inom ämnet och därefter utvecklar vi förslag om hur 

företagen kan dra nytta av denna nya kunskap vi producerat. Studien kommer således att 

utföras ur elhandelsbolagens perspektiv och slutsatserna kommer att formuleras så de 

visar hur den kunskap vi kommer fram till genom vår studie kan vara till nytta för 

elhandelsbolagen som ingår i en relation där båda parter både tillför och förbrukar 

värde. Vårt resultat kommer ge elhandelsbolagen en bättre förståelse för dessa aktörers 

unika situation och den inverkan deras engagemang har på denna. Vi hoppas också att 

kunskapen ska kunna hjälpa dem att stärka relationen och lojaliteten mellan aktörerna 

utifrån den kunskapen.  

 

2.3 Verklighetssyn 

Vilken verklighetssyn vi har påverkar hur vi ser på samhällets och människans natur 

(Johansson Lindfors, 1993, s. 39). I vårt fall kan vi säga att vi har en subjektivistisk 

verklighetssyn, då vi eftersträvar att förstå vilken betydelse en social faktor som 

kundengagemang kan ha på kundens relation och lojalitet till ett företag. Subjektivism 

är ett av de två grundläggande sätten att se på verkligheten, där det andra är objektivism. 

Saunders et al. (2009, s. 110-111) förklarar de två begreppen som följande: Om 

forskaren har en objektivistisk verklighetssyn anser man att det finns en verklighet som 

är oberoende av mänsklig påverkan. Verkligheten finns alltså oavsett vem eller om 

någon alls befinner sig inom den. Om forskaren istället har en subjektivistisk 

verklighetssyn anser man snarare att verkligheten uppstår och förändras genom sociala 

sammanhang och den mening de sociala varelserna inom den tillskriver verkligheten. 

Därmed menas också att verkligheten går att tolka och ser olika ut för olika personer.  

 

Vi menar att kundrelationer och lojalitet är föränderliga genom inblandning av olika 

människor och deras olika mänskliga faktorer såsom engagemang och tidigare 

erfarenheter. Vi anser vidare att kundrelationer och kundlojalitet i allra största grad 

beror på de individer som ingår i dessa sammanhang och att varken engagemang, 

relationer eller lojalitet kan uppstå utan mänsklig medverkan. Detta överensstämmer 

med en subjektivistisk verklighetssyn. 
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Saunders et al. (2009, s. 111) tar upp ett exempel från Smircich (1983, s. 347) gällande 

synen på organisationens kultur för att ytterligare förtydliga skillnaden mellan dessa 

verklighetssyner. De menar att om forskaren har en objektivistisk verklighetssyn ser de 

kultur som något organisationen har, medan forskaren med en subjektivistisk 

verklighetssyn ser kultur som något organisationen är. Genom att bygga vidare på detta 

exempel skulle det således innebära att vi med vår subjektivistiska verklighetssyn ser 

det som att engagemang är något som berättar hur kunden är, snarare än vad kunden 

har.  

 

2.4 Kunskapssyn 

Vår kunskapssyn är det som beskriver hur vi ser på kunskap, vad som är äkta kunskap 

och hur sådan uppkommer (Bryman, 2011, s. 29). Då vi i vår studie avser studera 

kunder och deras engagemang genom att se närmare på relationen och lojaliteten mellan 

aktörerna utifrån kundens uppfattning är en interpretativ kunskapssyn det som ligger i 

linje med vår studie. Saunders et al. (2012, s. 137) förklarar att en interpretivistisk 

kunskapssyn understryker vikten av att förstå skillnaderna mellan människor i deras 

roller som sociala aktörer samt den mening människor tillskriver sina egna och andras 

roller. En mycket viktig del av interpretativismen är forskarens empati och förmåga 

förstå saker och ting från den studerade individens perspektiv. Tack vare dessa 

egenskaper anses den interpretativa kunskapssynen av Saunders et al. (2012, s. 116) 

som optimal för studier inom marknadsföring, där sådana egenskaper är av vikt. 

 

 

Motsatsen till den interpretativistiska kunskapssynen är enligt Bryman & Bell (2011, s. 

15-16) den positivistiska kunskapssynen vilken anser att enbart fenomen som går att 

observera med hjälp av sinnena kan ses som kunskap. De menar vidare att utifrån en 

positivistisk kunskapssyn ses forskning som något som ska testa teorier och utveckla 

generella lagar. Detta synsätt känns för oss främmande och uppenbart opassande för vår 

studie då vi önskar att studera underliggande faktorer för kundengagemang och inte 

heller kommer att presentera teorier som går att testa. Utifrån detta kan vi se att 

positivism inte stämmer överens med vår egen kunskapssyn men att däremot 

interpretativism gör det. Vi anser att människor har möjlighet att sätta sin egen prägel 

och mening på olika fenomen vilket påverkar hur de uppfattar sin omvärld. Då vi är 

intresserade av att studera människors personliga tolkning av världen anammar vi 

därmed en interpretivistisk kunskapssyn. Detta synsätt överensstämmer väl med hur vi 

ser på vår forskning och dess möjlighet att bidra till ämnesområdet. Daymon & 

Holloway (2002, s. 4) förklarar att det är vanligt att forskare som genomför kvalitativa 

studier har en interpretativ kunskapssyn då de är särskilt intresserade av att förstå de 

subjektiva motiv och meningar människor tillskriver sina egna och andras handlingar.  

 

2.5 Angreppssätt 

Vår studie börjar med att vi går igenom en stor mängd befintlig forskning, för att i 

verkligheten sedan undersöka ett fenomen vi inhämtat teoretisk kunskap om. Vi 

kommer att samla in empiriskt material som vi sedan tolkar baserat på den teori vi 

tidigare nämnt och utifrån denna analys hoppas vi kunna dra nya slutsatser. Detta 

innebär att vi har ett i huvudsak deduktivt angreppssätt med induktiva inslag.  



9 

 

 

Saunders et al. (2012, s. 124) menar att deduktion ofta kopplas ihop med en positivistisk 

kunskapssyn medan induktion ofta kopplas ihop med en interpretativ kunskapssyn, men 

att denna parkoppling inte behöver gälla i samtliga fall och därför kan leda till 

missförstånd. Det är alltså inte självklart att vi har ett induktivt angreppssätt endast på 

grund av att vi som tidigare nämnt har en interpretativ kunskapssyn. Saunders et al. 

(2012, s. 124-126) fortsätter med att förklara att angreppssätt istället handlar om hur vi i 

och med vår studie förhåller oss till teori. Med ett deduktivt angreppssätt avser forskaren 

att testa teorier genom hypoteser, medan en forskare med ett induktivt angreppssätt 

avser att bygga teori. Det handlar således om i vilken ordning forskaren behandlar de 

två delarna teori och insamling av data. Inom deduktion kommer teorin leda till att 

insamling av data behöver göras för att kunna testa teorin, medan det inom induktion 

istället börjar med insamling av data som sedan analyseras för att leda fram till att 

teorier byggs upp. De båda angreppssätten kan mycket väl leda fram till samma resultat 

i slutet, men vägen dit har varit annorlunda.  

 

Utifrån detta anser vi att båda angreppssätten är inblandade i vår studie från start till 

mål. Saunders et al. (2012, s. 127) menar att det inte är fel, utan faktiskt snarare kan 

vara fördelaktigt, att blanda de två angreppssätten med varandra för att bättre kunna 

besvara sin forskningsfråga. Även Bryman (2011, s. 28) påpekar att det är vanligt att de 

båda angreppssätten blandas och innehåller inslag av båda tillvägagångssätt. Vi kommer 

således i enlighet med deduktion utgå från teorin för att se vad som redan finns skrivet 

om vårt ämne, för att veta vilken fråga vi behöver ställa. Vi kommer dock inte bilda 

några hypoteser utifrån teorin som deduktion förespråkar, utan istället välja att samla in 

empiri genom att prata med relevanta, berörda aktörer som kan ge oss en inblick i 

situationen. Därefter analyserar vi teorin och empirin tillsammans för att i enlighet med 

induktion kunna komma fram till ny kunskap som bygger på den befintliga teorin. 

Slutligen drar vi slutsatser som baseras på denna analys, för att kunna ge praktiska 

rekommendationer till elhandelsbolagen.   

 

2.6 Forskningsstrategi 

Vi har tidigare nämnt i förbigående att vi har för avsikt att genomföra en kvalitativ 

studie. Bryman (1997, s. 113-125) beskriver kvalitativ forskning som “mjuk”, medan 

motsatsen kvantitativ forskning sägs vara “hård”. Med detta menar han att inom den 

kvantitativa forskningen tar forskaren medvetet ett mer distanserat förhållningssätt till 

subjektet (den som studeras) och ser på situationen “utifrån”. Denna typ av forskning 

bedrivs ofta baserad på enkäter och är därmed mycket reliabel. Den kvalitativa 

forskningen väljer istället framför allt att undersöka hur de involverade aktörerna 

samskapar och uppfattar kontexten. Ofta används djupintervjuer där målet är att 

identifiera de underliggande drivkrafterna till utformningen av den sociala verkligheten. 

En vanlig kritik mot användandet av kvalitativ forskningsstrategi är att den av sin natur 

inte är lika generaliserbar som kvantitativ forskning (Bryman, 1997, s. 120). Med det 

sagt innebär detta inte att kvalitativ forskning på grund av detta är oanvändbar, utan 

endast utformad med andra värden i fokus än den kvantitativa där generaliserbarhet 

väger tungt. Bryman (1997, s.122) menar att den kvalitativa ansatsen är ett gott verktyg 

när människor och vad som ligger till grund för deras handlingar ska studeras. Då vi 

önskar att nå en djupare förståelse för hur den enskilda mikroproducentens engagemang 

inverkar på relationen och lojaliteten mellan dem och elhandelsbolaget anser vi att den 

kvalitativa forskningsansatsen är bästa angreppssättet. Genom vår studie uppstår ny 
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empirisk kunskap om hur engagemang ter sig i förhållande till relationer och lojalitet 

vilket bidrar med ny kunskap inom dessa ämnesområden i forskningen. I kvalitativ 

forskning önskas en närhet till aktörerna som befinner sig i kontexten eftersom 

forskaren då vill förstå verkligheten ur aktörernas egen synvinkel (Bryman, 1997, s. 

116). Detta medför dock en risk att forskaren blir influerad av dessa aktörer och förlora 

sin objektivitet kring ämnet i fråga. Detta är något som vi är medvetna om och aktivt 

försöker undvika och ta hänsyn till faktumet under vårt fortsatta arbete genom att sakligt 

analysera vår teoretiska och empiriska grund. Dock är vi medvetna om att det precis 

som Bryman (2011, s. 44) säger är svårt att vara helt värderingsfri i sin forskning. Han 

nämner att forskare kan uppmärksamma detta genom att vara självreflekterande och 

diskutera den påverkan som deras subjektivitet kan ha på arbetet.  

 

2.7 Förförståelse 

Den tidigare kunskap en forskare bär med sig in i ett nytt projekt benämns förförståelse 

(Bryman & Bell, 2011, s. 414). Det kan exempelvis innefatta tidigare upplevelser och 

kunskap och denna skiljer sig åt mellan olika forskare (Johansson & Lindfors, 1993, s. 

25). Detta är viktigt att ta hänsyn till den tidigare kunskapen då den kan färga studiens 

resultat. Det kan tänkas gälla särskilt för kvalitativ forskning då den innefattar tolkning 

av subjektiva uttalanden. Johansson (2011, s. 96) menar att förförståelse påverkar hur 

forskaren väljer att tolka det material som bearbetas under forskningsprocessens gång. 

Denna tolkning påverkas av både medvetna och omedvetna antaganden hos forskaren 

som vidare färgar den fortsatta detaljundersökningen.     

 

I vårt fall innebär detta att vår utbildning, Civilekonomprogrammet med inriktning på 

Service Management vid Umeå universitet, har lagt grunden för vår teoretiska 

förförståelse. I och med vår inriktning mot Service Management har vår utbildning 

präglats av tanken att alla produkter är en tjänst och att denna tjänst samskapas 

aktörerna emellan. Vi har även lärt oss vikten av att företaget lyckas skapa en relation 

som kunden upplever är fördelaktig. Utgångspunkten för vår forskningsfråga kom från 

ett ifrågasättande av mikroproducenters engagemang med en tanke om att dessa skulle 

vara mer engagerade än de vanliga elhandelskunder elhandelsbolagen är vana att 

betjäna. Vidare tänkte vi att det var ett miljömässigt engagemang som låg bakom deras 

investeringsbeslut och att detta skulle speglas i deras argumentation för att vara lojala 

och stanna i en relation. Detta antagande kan ha påverkat de resultat vi kommit fram till 

men vi har i största utsträckning försökt vara objektiva. 

 

2.8 Litteratursökning 

Vår studie sträcker sig över de fyra ämnesområdena kundengagemang, kundlojalitet, 

kundrelationer och A2A. Vi har för att få fram relevant litteratur inom dessa ämnen 

använt ett liknande tillvägagångssätt för alla fyra som beskrivs nedan.  

 

Till att börja med har vi använt sökord relaterade till dessa ämnesområden när vi sökt i 

Umeå universitetsbiblioteks sökmotor samt via Googles sökmotor för vetenskapliga 

artiklar, Scholar. Då vi som studenter vid Umeå universitet har tillgång till de många 

databaser som är kopplade till Umeå universitetsbibliotek har detta varit vår största och 

viktigaste tillgång i litteratursökningen. I nästan alla fall har sökningar vi gjort via 

Google Scholar lett oss tillbaka till universitetsbibliotekets databaser, vilket innebär att 

den stora majoriteten av våra källor har vi direkt eller indirekt fått tillgång till via detta 
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bibliotek. Av bibliotekets databaser är de vi använt oss mest flitigt av Taylor & Francis 

Group, SAGE Journals samt Business Source Premier vilka alla tre är välrenommerade 

databaser som publicerar vetenskapliga artiklar inom ämnet företagsekonomi eller mer 

specifikt marknadsföring. Sökorden vi använt beskrivs i tabellen nedan: 

 

Ämnesområde: Sökord: 

Kundengagemang Customer engagement, kundengagemang 

Kundlojalitet Customer loyalty, firm-owned lojalty, kundlojalitet 

Kundrelationer Customer relation, customer relationship, customer-firm relation, 

customer-firm relationship, kundrelationer 

A2A A2A, actor to actor, aktör till aktör, actor, aktör 

Tabell 1: Sökord för studiens litteratur 
 

Dessa sökningar har både gjorts med och utan användandet av citationstecken, som vid 

användandet begränsar sökningen till exakt det vi skrivit exakt som vi skrivit det, för en 

mer specifik sökning. När det gäller artiklar har vi även begränsat sökningen genom att 

välja endast vetenskapliga artiklar som är fackgranskade samt de som funnits 

tillgängliga i fulltext via biblioteket. Sökningar gällande A2A har genererat ett fåtal 

sökträffar beroende på den begränsade forskningen i ämnet.  

 

Efter att vi genom detta sökande samlat på oss en stor mängd artiklar har vi gått igenom 

dessa och fått en känsla för ämnet. Under denna process har vi lagt märke till vilka 

författare som är ständigt återkommande i artiklarna och som således verkar vara de 

mest etablerade inom våra ämnesområden. Vi har när vi hittat sådana författare valt att 

även söka direkt på dem för att undersöka vad de mer skrivit relaterat till ämnet som 

kanske inte kommit fram i våra sökningar med sökorden ovan.  

 

Vi har även använt oss mycket av dessa etablerade författares referenser för att finna 

relevant litteratur. Vi har vandrat bakåt i tiden via deras källor för att gå på djupet med 

var de tankar som presenteras grundats. Beroende på denna strävan att hitta grundkällan 

finns en andel äldre källor i vår referenslista, och som enligt vissa kan anses vara 

daterade och därmed icke relevanta. Vi anser dock inte att användandet av grundkällor 

är negativt, utan snarare att det visar på en grundlig genomgång av det som finns skrivet 

inom ämnesområdet. Att vi kunnat hitta dessa grundkällor beror på att de refereras till i 

dagens forskning, vilket enligt oss styrker dess relevans. För att kunna ytterligare stärka 

relevansen av dessa äldre källor i den utsträckning det varit möjligt har vi varit noga 

med att komplettera dessa äldre källor med mer nyligt publicerad forskning.  

 

2.9 Källkritik 

Det finns inget rätt sätt att vara källkritisk eller en etablerad mall att följa för att 

garantera bra källor (Umeå universitetsbibliotek, 2016). Thurén (2013, s. 7-8) 

presenterar fyra vanliga kriterier för källkritik som brukar användas för att bedöma 

trovärdigheten av material: tidssamband, oberoende, äkthet och tendensfrihet.  
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Han beskriver dessa kriterier som följande; Tid avser hur lång tid det gått mellan nuet 

och då materialet skapades. Ju längre tid som gått sedan dess att en händelse som 

beskrivs inträffat, desto mindre troligt är det att det som sägs är sant. Detta beror helt 

enkelt på att människor glömmer (Thurén, 2013, s. 7 & 31). Ytterligare en anledning vi 

ser till att tiden är viktig för källans trovärdighet som är mer relevant för oss är att 

utveckling hela tiden sker. Om någon av våra äldre daterade artiklar säger att 

“kundtillfredsställelse är det allra viktigaste för att lojalitet ska uppstå” kan vi vara rätt 

säkra på att det stämde när texten skrevs, men inte alls lika säkra på att det stämmer nu 

längre. Oberoende avser att källan ska vara originalkällan eller så nära det går att 

komma (Thurén, 2013, s. 8 & 45). Ju längre ifrån originalet den källa vi refererar till är, 

desto större risk är det att materialet blivit förvrängt under vägens gång och således inte 

är korrekt (Thurén, 2013, s. 8 & 45). Äkthet avser om källan är korrekt, det vill säga inte 

är en förfalskning (Thurén, 2013, s. 7 & 17). Tendensfrihet slutligen avser att källan inte 

ska ha en dold agenda som skulle motivera den till att sprida en missvisande bild 

(Thurén, 2013, s. 8 & 63).  

 

Vi har som nämnt i många fall använt oss av grundkällan. Gällande kundlojalitet och 

kundrelationer har denna ofta hunnit få några år på nacken. För att kunna använda 

originalkällor som dessa samtidigt som vi uppfyller tidskriteriet har vi därför lagt tid på 

att komplettera dessa äldre källor med nyare studier som intygar att påståendena gjorda i 

äldre källor fortfarande gäller eller som refererar tillbaka till denna grundkälla, vilket vi 

anser tyder på att grundkällan fortfarande är aktuell trots sin stigande ålder. 

Oberoendekritieriet är således också uppfyllt då vi som nämnt aktivt sökt oss bakåt i 

tiden genom referenser för att hitta grundkällan. Det finns endast ett undantag då vi 

använt andrahandskällan. Det gäller ett uttalande som Lusch & Vargo (2010) gjort på en 

konferens där vi inte närvarat och därmed inte haft möjlighet att ta del av i första hand. 

Med tanke på att detta uttalande refereras till av de etablerade forskarna Brodie et al. 

(2013, s. 106) väljer vi ändå att använda denna andrahandsreferens utan större oro för 

att den ska vara förvrängd. Gällande kriterierna om äkthet och tendens har vi i en 

ansträngning att undvika förfalskningar och medveten vilseledning använt oss enbart av 

artiklar som publicerats i vetenskapliga, fackgranskade tidskrifter och i fallet med 

böcker enbart använt sådana som skrivits av erkänt etablerade författare inom ämnet. 

När det gäller hemsidor och icke vetenskapliga källor har vi begränsat användningen av 

dessa till inledningen där de används för att visa på aktualiteten och intresset hos 

allmänheten för dessa ämnen.  

 

Ett undantag från vår regel om att begränsa användandet av icke vetenskapliga källor 

som är viktigt att nämna har vi gjort med material publicerat i konsultföretaget Gallups 

(2009) namn samt av deras konsulter Appelbaum (2001) och Sorenson & Adkins 

(2014). Då Gallup inte är en vetenskaplig källa som fackgranskats eller publicerats i 

någon vetenskaplig tidskrift finns det tydliga tecken på varför användandet av dem som 

källa till en så viktig aspekt som “nivåer av kundengagemang” av vårt arbete är 

problematisk. I sina texter använder de inga källor, vilket tyder på att allt de säger 

kommer från dem själva och deras egna studier. Men hur dessa studier genomförts finns 

ingen information om, vilket äventyrar äkthetskriteriet. Vi vet inte om det som sägs är 

sant och har ingen möjlighet att kontrollera det genom att upprepa studien. Gallup är 

även ett företag som vill tjäna pengar med hjälp av det de skrivit, vilket medför en 

tydlig risk för att tendenskriteriet inte kan uppfyllas. Självklart skulle inte Gallup vilja 

publicera material som skulle göra att deras kunder inte vill köpa deras konsulttjänster. 

Varför väljer vi då att ta med dessa källor i vårt arbete? Framför allt handlar det om 
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uppfyllande av oberoendekriteriet. Gallup är nämligen en grundkälla, som även de 

etablerade forskarna Sashi (2012, s. 254 & 256), Hollebeek (2011, s. 792; 2012, s. 17) 

och Vivek et al. (2012, s. 128; 2014, s. 401) inom ämnet kundengagemang hänvisar till. 

Att de etablerade forskarna väljer att använda Gallup anser vi tyder på att de ser Gallup 

som en tillförlitlig källa trots sina vetenskapliga brister. Gallup verkar vara de första och 

fortfarande en av de få som gjort en egen studie kring förekomsten av olika nivåer av 

engagemang hos kunder. Detta är något de uppmärksammat och studerat i verkligheten 

där de arbetar och som de sedan dragit slutsatser kring. Resultaten de fått från sina 

studier om hur stora andelar av företagens kunder som uppnår de högsta nivåerna av 

kundengagemang leder fram till ett par strategier som Gallup kan lära sina kunder mer 

om i utbyte mot betalning. Gallup tjänar således pengar på att göra sina kunder 

uppmärksamma på hur viktigt kundengagemang är och på att få dem att vilja öka sina 

egna kunders engagemang.  

 

Det är svårt att väga två av källkritikens kriterier mot varandra. Å ena sidan vill vi 

använda relevanta och tillförlitliga källor i alla lägen, å andra sidan vill vi undersöka 

nivåer av kundengagemang och därför måste redogöra för den befintliga forskningen 

inom området. I detta fall har vi som nämnt valt att ta med Gallup, då vi anser att de 

måste vara viktiga för ämnet eftersom de återfinns i andra forskares artiklar och 

eftersom de verkar vara de första som studerat och skrivit om kundengagemang i olika 

nivåer. De är även väl insatta i ämnet vilket syns på att de tre referenser vi valt att 

använda från Gallup sträcker sig över hela tretton år (2001-2014). Kundengagemang är 

således något Gallup hållit på med under lång tid.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Kundengagemang 

3.1.1 Ursprung i den tjänstedominanta logiken  

Som vi nämnt i inledningen anser vi att el är en tjänst. Vi ser att erbjudanden som 

kanske traditionellt sett ses som produkter istället kan ses som en tjänst genom att 

uppmärksamma det värde erbjudandet innebär för kunden. Shostack (1977, s. 73-74) 

uppmärksammade tidigt problemet med att benämna tjänster som om de vore produkter. 

Hennes starkaste argument för att detta är olämpligt är att tjänster är immateriella till 

skillnad från produkter. Hon menar att alla produkter egentligen kan ses som den tjänst 

de erbjuder, exempelvis såsom att en bil köps eftersom den innebär en möjlighet till 

transport. Transporten är den egentliga tjänsten som kunden har ett behov av att 

uppfylla vilket motiverar kunden att köpa bilen, som i sig enbart är ett fysiskt bevis för 

tjänsten den erbjuder. Detta tankesätt ligger i linje med vårt resonemang ovan och ligger 

även till grund för det perspektiv på marknadsföring som Vargo & Lusch (2004, s. 1-2) 

kom att kalla den tjänstedominanta logiken. Där anses immaterialism, utbytesprocesser 

och relationer vara vad marknadsföringen bör lägga sitt fokus på.      

 

I och med att tjänster står i centrum inom den denna logik blir det enligt Vargo & Lusch 

(2004, s. 5) intressant att se till det värde som en tjänst anses kunna skapa för kunden. 

Författarna menar att tjänsterna måste leverera något som är av värde för kunden och 

detta värde måste vara högre än det som erbjuds av företagets konkurrenter för att 

företaget ska lyckas på marknaden. Detta brukar refereras till som en värdeproposition 

som kunderna väljer att ta ställning till (Ballantyne et al., 2011, s. 203). Vidare talar 

Vargo et al. (2008, s. 148) om ett samskapande av detta värde, där kundens handlingar 

tillsammans med leverantörens båda har en inverkan på det slutgiltiga värde som kan 

skapas ur den erbjudna värdepropositionen. I vår kontext mikroproduktion är det tydligt 

att bidrag från både mikroproducenten och elhandelsbolaget krävs för att skapa en tjänst 

som är av högt värde för båda aktörerna. I denna samverkan är ingen av aktörerna 

ensamt ansvariga för att slutresultatet ska komma till, utan bådas bidrag är viktigt. 

Exempelvis beror det minst lika mycket på vad och hur mikroproducenten frågar, som 

vad och hur elhandelsbolaget svarar för att ett högt värde i en sådan interaktion mellan 

dem ska uppstå. 

 

Brodie et al. (2011a, s. 253-254) diskuterar i sin artikel hur konceptet 

“kundengagemang” kan härledas ur fyra av de tio fundamentala premisser som Vargo & 

Lusch (2008, s. 7) menar ligger som grund för den tjänstedominanta logik de utvecklat. 

Essensen av dessa fyra premisser är att ur ett tjänstefokuserat perspektiv är kunden och 

relationen alltid i centrum, alla aktörer kan bidra med resurser för att samskapa värde, 

samt att vad som är av värde bestäms av den som har nytta av värdet. Brodie et al. 

(2011a, s. 253) binder ihop sitt resonemang genom att säga att kundengagemang 

avspeglar kunders interaktiva, samskapande upplevelser med andra aktörer i dessa av 

premisserna nämnda tjänsterelationer. Lusch & Vargo (2010, refererad till i Brodie et 

al., 2013, s. 106) har uttryckt att den interaktiva upplevelsen där kunden tillsammans 

med leverantören samskapar värde kan tolkas som engagemang. Brodie et al. (2011a) 

har även uttryckt att de anser att engagemang kan vara en term som knyter samman den 

tjänstedominanta logiken med marknadsföring i praktiken.  

 



15 

 

3.1.2 Forskning kring kundengagemang 

Olika forskare väljer att definiera kundengagemang på olika sätt. Higgins & Scholer 

(2009, s. 102) definierar engagemang som ett tillstånd som innebär att kunden är 

försjunken i och fullständigt sysselsatt av interaktionen mellan aktörerna. Hollebeek 

(2011, s. 787) konstaterar att kundengagemang är individ- och kontextberoende, 

motiverande samt uppstår i tvåvägsinteraktioner mellan relevanta aktörer/objekt. Även 

Vivek et al. (2012, s. 133) bidrar med en tolkning av kundengagemang som lyder “den 

nivå av intensitet i en individs deltagande i, och i relation till en organisations 

erbjudanden och/eller aktiviteter, vilken antingen kunden eller organisationen 

initierar”. I de två första definitionerna antyds att engagemang är ett uppslukande 

tillstånd som motiverar kunden i samband med interaktioner. I den sista definition sätter 

författarna fokus på nivåer i kundengagemanget, kontextens betydelse samt att båda 

parter deltar i processen som ger upphov till kundengagemang. När Marketing Science 

Institute (MSI, 2010, s. 4) tar upp kundengagemang på sin lista över prioriterade 

forskningsämnen räknar de upp några exempel på sådant deltagande beteende: word of 

mouth (Grönroos, 2015, 283), inlägg och recensioner i sociala medier, 

rekommendationer samt interaktioner kunder emellan. Dessa beteenden bör alltså vara 

av intresse att uppmärksamma då vi vill studera kundengagemang i praktiken. 

 

Det finns som vi nämnt mer än en definition av begreppet kundengagemang. Att man 

ännu inte enats om en enda definition beror enligt van Doorn (2011, s. 280) på att 

begreppet hittills inte funnits särskilt länge inom marknadsföringsforskningen. Hon 

anser dock att många av definitionerna mynnar ut i samma sak, att engagerade kunder 

påvisar något som går utöver att “bara” vara lojala mot företaget. Brodie et al. (2011a, s. 

260) har utifrån flera av de befintliga definitionerna skapat en generell och mycket bred 

definition som innefattar många delar av vad kundengagemang är, vilken lyder som 

följande: 

 

“ett mentalt tillstånd som inträffar på grund av interaktiva upplevelser där 

samskapande av värde sker med en specifik aktör/objekt i en specifik tjänsterelation. 

Det sker vid en specifik sammansättning av kontextberoende förhållanden som 

genererar olika nivåer av kundengagemang; och existerar som en dynamisk, iterativ 

process inom tjänsterelationer där värde samskapas. Kundengagemang spelar en 

central roll i nomologiska nätverk som styr tjänsterelationer, i vilka andra koncept 

relaterade till relationer (exempelvis deltagande och lojalitet) är föregångare eller 

konsekvenser av iterativa kundengagemangsprocesser. Det är ett flerdimensionellt 

koncept som är föremål för uttryck av relevanta kognitiva, emotionella och 

beteendemässiga dimensioner i förhållande till en specifik kontext och/eller aktör.”.  

 

Vi sammanfattar vår tolkning av essensen i det författarna till definitionen ovan vill 

säga till fyra punkter:  

1. Kundengagemang är ett mentalt tillstånd som framkommer genom interaktiva 

upplevelser där samskapande av värde görs, i en specifik kontext där den andra 

deltagaren utöver kunden kan vara antingen en aktör (exempelvis leverantör) 

eller ett objekt (exempelvis varumärke eller erbjudande).  

2. Kundengagemanget kan delas in i olika nivåer. Det är dynamiskt och kan röra 

sig fram och tillbaka mellan olika nivåer.   

3. Kundengagemang hör ihop med andra koncept relaterade till relationer, antingen 

som ursprung till eller resultat av dessa andra.  
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4. Kundengagemang är ett flerdimensionellt koncept som kan ta sig uttryck på 

kognitiva, emotionella och beteendemässiga sätt. 

 

van Doorn (2011, s. 280) anser dock att denna definition trots sin omfattning är för 

begränsande, eftersom den hänvisar till både en specifik aktör/objekt och i en specifik 

tjänsterelation. Då aktörer idag tack vare digitaliseringen har goda möjligheter att enkelt 

kommunicera med många andra aktörer utanför den klassiska parrelationen mellan 

leverantör och kund, exempelvis med andra kunder, om deras upplevda tjänsterelation 

kan även den tredje aktörens engagemang påverkas. Hon menar alltså att det som 

påverkar kundens engagemang inte enbart behöver utgå från denna specifika 

tjänsterelation. van Doorn (2011, s. 280) poängterar också att engagerade aktörer även 

kan leda till högre lönsamhet då deras engagemang leder till upprepade köp. Grégoire et 

al. (2009, s. 28-29) hävdar å andra sidan att ett engagemang inte endast behöver vara av 

positiv karaktär. De menar att i de fall där en aktör blir besviken på tjänsteleveransen 

påverkar dennes nivå av engagemang med vilken intensitet hen väljer att sprida sin 

negativa upplevelse vidare till andra aktörer utanför parrelationen. I de fall där en 

engagerad aktör blir besviken och företaget inte följer upp och kompenserar denne på 

ett uppskattat sätt kommer denne vilja att sprida ordet om sin negativa upplevelse vara 

starkare än hos en mindre engagerad aktör. Denne kommer heller inte att glömma 

händelsen lika fort som en mindre engagerad aktör skulle ha gjort. En mindre engagerad 

aktör bryr sig helt enkelt inte lika mycket för att vilja spendera energi på att klaga. Det 

författarna menar är således att en engagerad aktör inte nödvändigtvis leder till högre 

lönsamhet.  

 

Vi väljer att låta den breda definitionen av Brodie et al. (2011a, s. 260) ligga till grund 

för vårt fortsatta arbete, då denna definition både poängterar att samskapandet av värde 

är en viktig del av begreppet som leder fram till kundens engagemang och att det finns 

olika nivåer av engagemang. Vi ser dock att det är relevant att ta hänsyn till det faktum 

att aktörers engagemang påverkas av andra aktörers handlingar vid användandet av 

denna definition. Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till då närvaron av sociala medier 

skapat nya möjligheter för aktörer att kommunicera sin upplevda tjänstekvalitét till 

andra aktörer på ett snabbt sätt, som dessutom får större spridning än tidigare varit 

möjligt. I vår studie behöver vi därför vara uppmärksamma att källan till kundens 

engagemang inte nödvändigtvis behöver komma inifrån den specifika relationen som vi 

studerar, utan istället kan bero på en utomstående aktörs engagemang. Vi behöver även 

uppmärksamma att konsekvenserna av engagemang inte enbart är av positiv karaktär. 

Exempelvis kunder som är djupt besvikna påvisar likaväl som starkt upprymda personer 

att de har ett stort engagemang. Skillnaden ligger i om engagemanget visar sig i positiva 

eller negativa termer. 

 

Vivek (2009, s. 1) menar att relationsmarknadsföringsforskningen har fokuserat mycket 

på interaktionen mellan aktörer men tidigare bortsett från kundens upplevelser och hur 

företaget kan agera gentemot potentiella kunder. Hon valde därför att beskriva 

kundengagemang som “den nivå av intensitet i en individs deltagande i, och i relation 

till en organisations erbjudanden och/eller aktiviteter, vilken antingen kunden eller 

organisationen initierar” där hon även uppmärksammar möjligheten till flera nivåer av 

kundengagemang (Vivek et al., 2012, s. 133). Även Brodie et al. (2011a, s. 260) talar 

om dessa nivåer i sin forskning och han använder sig av en skala där han med fyra olika 

steg beskriver de olika nivåerna som engagemang kan vara uppbyggt av. Nivåerna är:  
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 Oengagerad: Det har ännu inte uppstått någon interaktion aktörerna emellan.  

 Marginellt engagerad: Aktörerna är aningens engagerad i en specifik interaktion 

till en annan aktör.  

 Engagerad: Aktören är engagerad i en specifik interaktion till en annan aktör  

 Mycket engagerad: Aktören är mycket engagerad i en specifik interaktion till en 

annan aktör.  

 

Roberts & Alpert (2010, s. 198) har även de utvecklat engagemangsnivåer som skiljer 

sig en aning från de ovan nämnda utvecklade av Brodie et al. (2011a, s. 260). De menar 

till att börja med att kundengagemang består av fem nivåer istället för enbart fyra. En 

annan skillnad är att Roberts & Alperts (2010, s. 198) menar att engagemang inte 

uppstår förrän ett köp genomförts. Nivåerna beskrivs som följande: 

 

 Nivå 1: Kunden köper företagets produkt/tjänst.  

 Nivå 2: Kunden är lojal till produkten/tjänsten.  

 Nivå 3: Kunden köper även andra produkter av företaget 

 Nivå 4: Kunden rekommenderar företaget och dess produkt/tjänst  

 Nivå 5: Kunden marknadsför företagets produkt/tjänst vid varje tillfälle som ges. 

 

Vidare menar Roberts & Alpert (2010, s. 198) att kunder som befinner sig mellan 

nivåerna tre och fem representerar engagerade kunder. Dessa författares 

engagemangsnivåer påminner som sagt om varandra, men den stora skillnaden är att 

Brodie et al. (2011a, s. 260) fokuserar mer på interaktionen mellan aktörerna företag 

och kund, medan Roberts & Alperts (2010, s.198) nivåer istället lägger fokus på 

kundens beteende och attityd inför den produkt eller tjänst som köpts in. Roberts & 

Alperts (2010, s. 198) nivåer visar även tydligt det som van Doorn (2011, s. 280) 

konstaterade; att engagemang är något som visar sig utöver “enbart” lojalitet. Nivåerna 

som Roberts & Alpert (2010, s. 198) presenterar dem är ett gott analysverktyg för hur 

kundengagemang påverkar relationer och lojalitet till företaget och för att undersöka 

vilken nivå av kundengagemang hos mikroproducenter som är att föredra för 

elhandelsbolagen.   

 

 

Som vi tidigare nämnt delar många forskare (Se bland andra Brodie et al., 2011a; Vivek 

et al., 2012) upp kundengagemang i mentala (kognitiva och emotionella) och 

beteendemässiga aspekter vilka bör tas hänsyn till. Dessa olika aspekter som bygger upp 

kundengagemang tar sig uttryck genom de fem dimensionerna identifikation, entusiasm, 

uppmärksamhet, försjunkenhet och interaktion och (Patterson et al., 2006, s. 2-3; So et 

al., 2014, s. 308).  

 

I Figur 1 kan vi se att dessa fem dimensioner tillsammans är det som kundengagemang 

består av. Vi kan även se de begrepp som möjligen ligger bakom kundengagemang och 

vilka som kan uppstå på grund av kundengagemang.  
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Figur 1: Konceptuell modell av kundengagemang. Baserad på So et al., 2014, s. 312. 

 

Identifikation avser när en kund känner tillhörighet till en aktör och att dennes image 

relaterar till kundens självbild (So et al., 2014, s. 310-311; Bhattacharya et al., 1995, s. 

48). Med entusiasm menas iver och förtjusning till aktören/objektet som 

kundengagemanget är riktat emot (Vivek, 2009, s. 60). Uppmärksamhet avser kundens 

lyhördhet och fokus på aktören/objektet (So et al., 2014, s. 308 & 311). Försjunkenhet 

är när kunden är djupt koncentrerad och uppslukad på det hen gör, vilket kan göra att 

tiden verkar gå fortare (Patterson et al., 2006, s. 3). Med interaktion menas när kunden 

utanför köptillfället deltar i utbyte av information, åsikter, tankar och känslor till 

aktören/objektet (So et al., 2014, s. 309 & 311). De olika dimensionerna kan även 

påverka varandra (So et al., 2014, s. 312), till exempel kan en stark identifikation till 

företaget möjligtvis bidra till att uppmärksamheten och interaktionen med företaget 

ökar. 

 

Som framgår av Figur 1 kan begreppen i den första rutan leda till att kundengagemang 

uppstår. Vi har tidigare i texten nämnt flera av dem, och kommer i resten av kapitlet 

nämna de flesta resterande. Dock kommer vi då inte direkt tala om dem kopplat till 

kundengagemang. Men som det visar sig är begreppen vi tar upp i vår studie i många 

fall så nära besläktade med varandra att det är svårt att helt skilja dem åt. Eftersom 

fokus i vår studie ligger på engagemang i förhållande till relationer och lojalitet snarare 

än engagemang i sig har vi inte för avsikt att undersöka ifall dessa antaganden om 

underliggande faktorer eller konsekvenser är korrekta eller inte. Vi kommer därmed inte 

lägga något vidare intresse i de begrepp i modellen som inte är direkt relevanta för vår 

frågeställning. 

 

Värt att nämna relaterat till denna figur är att forskningen, som gällande så mycket 

annat inom ett så relativt nytt begrepp som kundengagemang, inte är helt överens om 

hur många aspekter kundengagemang består av. Ett alternativt sätt att se på 

kundengagemang presenteras av bland andra van Doorn et al. (2010), Verhoef et al. 

(2010) och Bijmolt et al. (2010) som istället ser kundengagemang som ett 

beteendemässigt koncept, som i sin tur beror på ett antal mentala drivkrafter (So et al., 

2014, s. 307). I detta examensarbete har vi valt att fortsätta på det spår som bland andra 

Brodie et al. (2011a) och Vivek et al. (2012) förespråkar, då detta är det vanligaste 

bland de definitioner som gjorts av kundengagemang (Brodie et al., 2011a, s. 256 & 

260) och då vi ser en viktig poäng med att inte enbart utgå från de beteendemässiga 
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tecknen för kundengagemang. Vi ser att det är fördelaktigt att i vår studie även fånga 

upp de känslomässiga och kognitiva aspekter som kundengagemang består av för att 

stärka kopplingen till kundrelationer och kundlojalitet, som även de består av både 

känslomässiga och kognitiva aspekter. 

 

Innan vi går vidare till nästa avsnitt i teorikapitlet väljer vi att förtydliga vad 

kundengagemang handlar om ytterligare genom att jämföra det med två nära besläktade 

begrepp. Kundengagemang må låta väldigt likt termerna “kundinvolvering” och 

“kunddeltagande”, men det finns tydliga skillnader mellan begreppen (So et al., 2014, s. 

312-313) (Bowden, 2009, s. 68). Kundinvolvering anses av Bowden (2009, s. 68) vara 

en viktig del av kundengagemang då det relaterar till den relevans ett objekt, exempelvis 

ett varumärke, anses innebära för personen i fråga. So et al. (2014, s. 312-313) 

förtydligar att kundinvolvering således vanligen beskrivs som endast en kognitiv 

process, medan kundengagemang utöver detta även involverar emotionella och 

beteendemässiga processer. Kunddeltagande å andra sidan beskriver istället vanligen 

enbart den beteendemässiga processen att delta i aktiviteter, men saknar de kognitiva 

och emotionella processerna av kundengagemang (So et al., 2014, s. 307). Brodie et al. 

(2011a, s. 254) å andra sidan gör inte denna distinktion mellan begreppen och menar 

istället att kundengagemang har kommit att helt enkelt ersätta kundinvolvering och 

kunddeltagande i vissa fall, vilket skulle tyda på att vissa ser begreppen som synonymer 

till varandra.  

 

Kundinvolvering Kunddeltagande Kundengagemang 

Kognitiv process  Beteendemässig process Kognitiv, emotionell & 

beteendemässig process 

Tabell 2: Skillnad mellan begreppen kundinvolvering, kunddeltagande och 

kundengagemang. Baserad på So et al. (2014, s. 307; 312-313) 

 

3.2 Lojalitet 

Olivers (1999, s. 34) definition av lojalitet beskriver, som nämnt i inledningen, att det 

rör sig om en stark inneboende känsla av hängivenhet hos kunden till en specifik vara 

hos en specifik leverantör, som får kunden att upprepa detta köp trots förekomsten av 

faktorer som skulle kunna locka kunden till att bryta denna kedja av upprepade köp. 

Detta kan ske genom att kunden väljer att vända sig till en annan leverantör vid nästa 

köptillfälle.  

 

Det har påståtts både av praktiker som konsulterna på Gallup (2009; Appelbaum, 2001; 

Sorenson & Adkins, 2014) och akademiker som Bowden (2009, s. 72), So et al. (2016, 

s. 64; 73-74) och Hollebeek (2009, s. 2; 2011, s. 785; 2013, s. 17) att kundengagemang 

är överlägset de traditionella faktorer som används när det gäller att förutse 

kundlojalitet. Dessa fyra traditionella faktorer som vanligen används för att undersöka 

förekomsten av lojalitet är tillfredsställelse, förtroende, hängivenhet samt incitament för 

lojalitet såsom belöningar och förmåner. Watson et al. (2015, s. 792-793) menar att 

dessa faktorer ligger till grund för att kundlojalitet ska uppstå. Vi kan även se i Figur 1 

ovan att de tre första av dessa faktorer även tros ligga bakom att kundengagemang 

uppstår. De fyra faktorerna beskrivs nedan: 
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Tillfredsställelse är den faktor som det talas mest om i både litteraturen och bland 

företagen själva. Det är vedertaget att tillfredsställelse leder till lojalitet hos kunder 

(Dagger & David, 2012, s. 449). Burnham et al. (2003, s. 109) poängterar dock att trots 

att tillfredsställelse framställs av vissa som det magiska ordet som leder till kundlojalitet 

har det också många gånger kritiserats för att inte vara tillräckligt för att fullt ut kunna 

förklara att lojalitet uppstår (Se bland annat Bowden, 2009, s. 63; Oliver, 1999, s. 33). 

Reichheld et al. (2000, s. 138) berättar i sin artikel att i många fall säger sig kunderna 

vara tillfredsställda med det leverantören erbjuder, men trots detta är de inte lojala utan 

vänder sig till en ny leverantör vid nästa köptillfälle. Därför menar författarna att 

enkäter om kundnöjdhet där kunder får uppge hur tillfredsställda de är med 

leverantörens erbjudande inte är en bra indikator för hur lojala kunderna är. Det 

motsatta kan dock också sägas. Bland andra Shankar et al. (2003, s. 154), Bowen & 

Chen (2001, s. 214) och Tepeci (1999, s. 224) menar att en kund kan vara mycket 

missnöjd med en särskild aktör/objekt, men trots detta välja att upprepade gånger köpa 

av just denna. Sådant beteende kan exempelvis bero på att kunden på grund av olika 

omständigheter inte har något annat val än fortsätta att välja just denna aktör/objekt. 

Burnham et al. (2003, s. 109) påpekar att när man ser kvalitet och tillfredsställelse som 

det enda som kan påverka att kunderna stannar kvar i relationen indikerar har man 

fastnat i “tillfredsställelsefällan”. Det räcker alltså inte med att kunderna är nöjda med 

det leverantören har ett erbjuda för att de ska bli lojala, det krävs något mer också. Här 

kommer de andra aspekterna in: 

 

Reichheld & Schefter (2000, s. 107) poängterar vikten av förtroende för att lojalitet ska 

uppstå, särskilt i de situationer när kontakten mellan företag och kund inte är personlig 

utan istället sker via digitala kanaler. De menar bland annat att när kunden känner 

förtroende för företaget vågar de lämna ifrån sig uppgifter såsom personnummer och 

kortnummer vilka i sin tur underlättar de köp som kunden utför. Detta gör det därför lätt 

att utföra upprepade köp. Hängivenhet är ytterligare en viktig komponent. Som nämnt 

ovan är Oliver (1999, s. 34) samt Bloemer & Kasper (1995, s. 313) förespråkare för att 

hängivenheten har en betydande roll för lojaliteten. Uncles et al. (2003, s. 296) förklarar 

att hängivenhet visar sig genom styrkan på de attityder kunder har skapat sig i 

förhållande till en aktör/objekt. Incitament för lojalitet kan exempelvis vara förmånlig 

prissättning eller gåvor som kunden får i utbyte mot sin lojalitet vilka ska uppmuntra 

kunden att uppträda på ett lojalt sätt mot företaget (De Wulf et al., 2003, s. 250; Watson 

et al., 2015, s. 792).  

 

Shankar et al. (2003, s. 160-161) använde i sin studie om tillfredsställelse och lojalitet i 

online- och offline-miljöer, istället för dessa ovan nämnda traditionella faktorer, 

medium, övergripande tillfredsställelse, informationens tillgänglighet, 

användningsfrekvens, tidigare erfarenheter med tjänsteleverantören, medlemskap i 

kundklubb samt inkomst som faktorer som kan förklara uppkomsten av lojalitet hos 

kunder till tjänsteföretag. Författarna argumenterar i sin artikel för att det är mer 

sannolikt att kunder är lojala, om de interagerat med företaget online än offline, om de 

redan innan är tillfredsställda med tjänsteleverantören, om det är lätt att få den 

information de söker hos tjänsteleverantören, om de är medlemmar i en kundklubb hos 

tjänsteleverantören och ifall kundens inkomst är tillräckligt hög för att tillåta att kunden 

inte enbart utgår från pris när de väljer tjänsteleverantör. Dessa aspekter är utöver de 

traditionella intressanta för oss att ta i beaktning när vi ska studera lojalitet, då det ger 

oss några fler dimensioner att ta hänsyn till och som gäller specifikt i tjänstesektorn som 

vår undersökning som nämnt ovan kommer att utspela sig inom. 
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Med tanke på alla dessa underliggande aspekter som ligger till grund för att lojalitet ska 

uppstå känns det inte helt oväntat att forskningen funnit att lojalitet utvecklas i etapper. 

Oliver (1997, s. 392-394; 1999, s. 35-36; Fraering & Minor, 2013, s. 335-336) beskriver 

dessa etapper genom tre faser vilka leder till en slutgiltig fjärde fas som kan anses vara 

målet för företagen att uppnå gällande lojala kunder:  

 

1. Kognitiv lojalitet. Lojaliteten baseras enbart på kognitiva intryck, vilket gör 

information till ett viktigt verktyg för att locka kunder. Lojaliteten är ganska 

svag, exempelvis kan ytterligare information lätt få kunden att ändra sig.  

2. Emotionell lojalitet. Lojaliteten går djupare och når en emotionell nivå. Här 

skapas en attityd eller ett gillande för aktören/objektet i fråga. I denna fas är 

lojaliteten starkare, men det finns fortfarande inga garantier för att kunderna ska 

fortsätta vara lojala. Kundernas attityder kan lätt förändras och med dem även 

lojaliteten.  

3. Beteendemässig lojalitet. Innehåller en avsikt att uppträda lojalt inför 

aktören/objektet i fråga och innebär således en känsla av hängivenhet. Det finns 

dock fortfarande en risk att avsikterna och hängivenheten avtar.  

4. Agerande lojalitet. Det slutgiltiga resultatet då kunden utöver sin avsikt även har 

motivationen att verkligen agera på denna avsikt och uttryckligen vara lojal.  

 

Denna beskrivning av hur lojalitet utvecklas i faser baserar Oliver (1999, s. 35) på ett 

tidigare koncept skapat av Jacoby & Chestnut (1978). Oliver (1999, s. 35) menar i sin 

uppdaterade version av detta koncept att lojalitet kan uppstå under alla dessa faser, men 

av varierande styrka. Empirisk forskning där dessa fyra olika faser används har 

genomförts av bland andra McMullan & Gilmore (2003), Harris & Goode (2004) samt 

Evanschitzky & Wunderlich (2006). Samtliga fann stöd för modellens faser med sina 

studier och deras användande av modellen i sin forskning ger den legitimitet. 

Evanschitzky & Wunderlich (2006, s. 340-341) gjorde sin studie på kunder till en större 

järnhandelsbutik och fann utöver stöd för modellen även att personliga faktorer som 

ålder, utbildningsnivå och inkomst samt kontextuella faktorer som kunskap inom ämnet, 

prispreferens, återhämtning i kritiska incidenter och medlemskap i lojalitetsprogram 

kan påverka kundens upplevelser när de går igenom de olika faserna. De personliga 

faktorerna hade störst påverkan i de tidigare faserna medan de kontextuella faktorerna 

hade inverkan i samtliga faser (Evanschitzky & Wunderlich, 2006, s. 340-341). Deras 

studie visar att hos kunder som är äldre, kunder som har lägre utbildningsnivå och 

kunder som har lägre inkomst finns det en starkare koppling mellan den kognitiva och 

den emotionella fasen, vilket innebär att dessa kunders tankar om en aktör/objekt har 

större inflytande över deras känslor. Detsamma visar sig även gälla för kunder med 

lägre kunskap inom ämnet och kunder som har lägre prispreferenser. Återhämtning i 

kritiska incidenter visar sig ha en stark positiv koppling mellan de emotionella och 

beteendemässiga faserna, vilket innebär att kunder som har en positiv återhämtning i 

kritiska incidenter är mer benägna att känna hängivenhet och ha för avsikt att agera 

lojalt. Hos kunder som är medlemmar i lojalitetsprogram visade det sig finnas en 

koppling mellan deras beteendemässiga och agerande lojalitet, vilket innebär att det är 

mer troligt att dessa kunder kommer agera ut sin benägenhet att utföra en lojal handling. 

 

Utöver Oliver (1997, 1999) har även Dick & Basu (1994, s. 99; 101) tagit till sig 

konceptet ursprungligen utvecklat av Jacoby & Chestnut (1978) och vidareutvecklat det. 

I sin artikel tar författarna fram en modell som visar fyra nivåer av lojalitet. Till skillnad 
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från Olivers (1999) modell tar sig dessa form genom olika kombinationer av upprepade 

köp och attityd till varan (hög eller låg). I Figur 2 kan vi se att lojalitet uppstår när en 

hög nivå av upprepade köp görs och när kunden har en hög relativ attityd till 

aktören/objektet. 

 

 
Figur 2: Förhållandet relativ attityd-beteende. Baserad på Dick & Basu, 1994, s. 101 

 

Som vi kan se i Figur 2 framhäver även Dick & Basu (1994, s. 100-101) i sin artikel att 

lojalitet bygger på beteendet att göra upprepade köp och attityden mot aktören/objektet i 

fråga som skapar en vilja att genomföra upprepade köp. Det överensstämmer med det 

som Oliver (1999, s. 34) med sin definition framhäver särskilt; är att det inte räcker att 

se upprepade köp av en typ av vara som lojalitet. Författaren anser att den psykologiska 

aspekten är avgörande för att lojalitet ska utvecklas. Detta synsätt på lojalitet delas av 

bland andra Shankar et al. (2003, s. 154), Tepeci (1999, s. 224) och Sirdeshmukh et al. 

(2002, s. 20) som även de trycker på att en känsla av djup hängivenhet till leverantören, 

en klar avsikt till att upprepade köp kommer göras samt motivation att agera utifrån 

avsikten är kritiska för att visa på lojalitet hos en kund. Detta har kommit att bli det 

mest etablerade sättet att se på lojalitet inom forskningen. Bowen & Chen (2001, s. 213-

214) förklarar att då det är svårt att mäta lojalitet använder man sig ofta av dessa två 

aspekter och mäter dem istället, för att genom dem kunna avgöra om en kund är lojal. 

Antingen undersöker man beteende och attityd var för sig eller båda tillsammans. Den 

senare är genom kombinationen av det två aspekterna bättre lämpad för ändamålet och 

har använts i flera olika sammanhang för att förstå lojalitet. Denna senare metod är även 

den vi har för avsikt att använda i vår studie. Enligt Bowen & Chen (2001, s. 213-214) 

mäts beteende genom att se vad kunder gör, det vill säga om de gör upprepade köp, 

medan attityd mäts genom att fråga vad kunder känner, det vill säga mentala faktorer.  

 

Men precis som varje regel har sitt undantag finns det även de som inte delar åsikten om 

vikten av psykologiska faktorer, såsom attityd, för att lojalitet ska kunna uppstå. 

Exempelvis Reichheld et al. (2000, s. 138) ser upprepade köp som den viktigaste 

signalen för att kunden är lojal. För att kunna mäta lojalitet menar Reichheld et al. 

(2000, s. 138) att det är viktigare att studera var kunderna lägger sina pengar, än var de 

lägger sina rekommendationer. Detta endimensionella sätt att se på lojalitet möter dock 

som väntat kritik som främst baseras på att upprepade köp inte är tillräckligt för att visa 

på äkta lojalitet, utan enbart falsk lojalitet påvisas av detta. Enligt Bloemer & Kasper 

(1995, s. 313, se även Day, 1969) kan lojalitet delas upp i två kategorier. Den ena 
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benämns som falsk lojalitet och beskrivs som en kund som är lojal på grund av att den 

inte aktivt har valt något annat. Kunden känner ingen hängivenhet eller tillhörighet till 

varumärket och dess attribut. Day (1969, s. 30) uttrycker det som att det är lika troligt 

att denna kund kommer välja att köpa samma märke nästa gång, som att den inte 

kommer att välja att köpa samma märke. Denna kunds val av märke kan lätt påverkas av 

marknadsföring i form av exempelvis erbjudanden om rabatt eller reklam i butiken. Det 

vore därför ett misstag av företagen att se dessa kunder som verkligt lojala utifrån 

Bloemer & Kaspers (1995, s. 313) argumentation. Denna falska lojalitet stämmer 

överens med det som Dick & Basu (1994, s. 101) visar i sin modell, att sådan uppstår 

när kunden uppvisar hög andel upprepade köp men låg andel relativ attityd. Bloemer & 

Kasper (1995, s. 313) beskriver den andra typen av lojalitet som äkta lojalitet. Detta är 

när kunden är hängiven till ett visst märke och på grund av denna hängivenhet väljer att 

upprepa sitt köp av en vara av ett särskilt märke. Oliver (1999, s. 35) menar att lojala 

kunder inte är rationella, eftersom de väljer en leverantör framför de andra upprepade 

gånger baserat på en känsla snarare än den leverantörens faktiska överlägsenhet i alla 

lägen. Genom att dra paralleller till de två aspekterna av lojalitet kan vi här se att falsk 

lojalitet relaterar till den som visar sig enbart genom beteende, medan äkta lojalitet är 

den typ som visar sig genom både beteende och attityd.  

 

För att sätta in den kritik vi ovan lyft i ett sammanhang är det värt att nämna att det även 

finns kritik mot hela konceptet med lojalitet, både beteendemässig och attitydbaserad. 

Uncles et al. (2003, s. 303) framhäver att ett vanligt argument som kritiker framhåller är 

att många kunder är passiva i sitt köpbeteende och att deras “lojalitet” snarare skulle 

kunna bero på vanor hellre än äkta hängivenhet. Vi kan alltså se att forskningen är 

splittrad inom detta ämnesområde och är därför uppmärksamma på att det finns många 

olika sätt att se på lojalitet och dess yttrande, samt att det vi lyft här inte nödvändigtvis 

är sådant som alla forskare inom området är villiga att hålla med om. Vi anser inte att 

någon av sätten är felaktiga, utan tror snarare att de olika resultaten beror på olika 

studiernas metoder, kontexter och respondenter.  

 

Något som är värt att reflektera över innan vi går vidare till vårt nästa teoriområde är 

vårt användande av teorier som berör varumärkeslojalitet i vår studie där vi är 

intresserade av att studera lojalitet mellan två aktörer. I vår studie är aktörerna 

mikroproducenterna och elhandelsbolagen. Vi ser således elhandelsbolagen som en 

aktör, men eftersom en stor del av kommunikationen mellan aktörerna sker via faktura, 

telefon eller sociala medier kan det tänkas att för mikroproducenterna symboliseras 

elhandelbolaget av dess varumärke, vilket vanligen ses som ett objekt. Zainol et al. 

(2016, s. 172-173) menar dock i sin artikel att ett varumärke kan ses som ett levande 

väsen som har en aktiv roll i förhållandet med kunden, vilket innebär att varumärket 

både kan påverka kunden och bli påverkad av denne samt att en känslomässig koppling 

kan uppstå mellan dem. Det är också rimligt att kunden förväntar sig att varumärket ska 

tillföra något för att underhålla relationen mellan dem. Denna visar att varumärket kan 

ses som ett av de “ansikten” aktören har i och med dess stora inflytande i relationen 

mellan det och kunden. Vi håller med om detta sätt att se på varumärket och anser 

därmed att det inte finns någon betydande skillnad mellan en kunds lojalitet till ett 

varumärke och dess lojalitet till en aktör, åtminstone i den kontext av tjänsteföretag som 

vår studie har.  I fallet elhandel som vi studerar anser vi att leverantören och varumärket 

kan ses som synonyma med varandra, eftersom lojalitet till en den tjänst som bolaget 

tillhandahåller i förlängningen innebär lojalitet till bolaget. Kunden har inte möjlighet 

att köpa exempelvis Skellefteå Krafts elavtal hos Umeå Energi, vilket gör det omöjligt 
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för kunderna att var lojala till ett märke som inte samtidigt kopplar dem till en specifik 

leverantör. Vi verkar inte vara ensamma om detta synsätt, då man i flera av de artiklar vi 

läst som talar om lojalitet i texten blandar att tala om “lojalitet” och 

“varumärkeslojalitet” (Se exempelvis Bowen & Chen, 2001; Oliver, 1999; Tepeci, 

1999), vilket indikerar att de ser dessa som synonyma mot varandra.  

 

Ett undantag vi funnit som motsäger att lojalitet till varumärken och aktörer är 

detsamma presenteras av Dick & Basu (1994, s. 108-109) som räknar upp att 

majoriteten av lojalitetsforskningen undersöker varumärkeslojalitet (lojalitet till 

produkter), men att det också är viktigt att studera lojalitet till säljare, tjänster och 

butiker. Författarna ser en skillnad på lojaliteten till de olika mottagarna och att 

forskning bör bedrivas för de olika typerna skiljt från varandra. Forskning gällande 

lojalitet till butiker avser dock vanligen i empirin varuhus eller livsmedelsbutiker (Se 

exempelvis Audrain-Pontevia & Vanhuele, 2016; Bloemer & de Ruyter, 1998; Sivadas 

& Baker-Prewitt, 2000) som har en stor mängd olika varumärken i sitt sortiment. Denna 

forskning är inte applicerbar i vårt fall, då vi istället vill studera företag som säljer 

enbart tjänster under sitt eget varumärke som är detsamma som företagets namn. Vi kan 

jämföra med det resonemang Tepeci (1999, s. 223) för när han tar upp hotellkedjan 

Hilton och säger att varumärket är en specifik leverantörs produkt, som differentieras 

genom namn och presentation. Vi uppfattar det som att författarna i denna definition 

inte gjort det helt klart om varumärket Hilton är ett objekt eller om det är detsamma som 

aktören Hilton. Vi upplever det som att en kund som är lojal till Hilton hotell kan sägas 

både vara lojal till aktören och till objektet, vilket därmed gör kundens lojalitet likvärdig 

inför både aktör och objekt i ett sådant fall där aktören och varumärket är detsamma.  

 

3.3 Relationer 

Som nämnt i inledningen är en definition av relationsmarknadsföring: “alla aktiviteter 

inom marknadsföringen som görs i syfte att etablera, utveckla och upprätthålla 

framgångsrika utbyten inom relationen” (Morgan & Hunt 1994, s. 22). Vidare menar 

Berry & Parasuraman (1991, s. 139) att ömsesidig hängivenhet krävs för att en relation 

ska uppstå. Ytterligare en viktig del för att en relation ska uppstå är förtroende, vilket i 

sin tur uppkommer via rättvis behandling (Berry & Parasuraman, 1991, s. 144). Det vill 

säga, att skapa hängivenhet och förtroende är två av syftena hos aktiviteterna som görs 

för att upprätta en god relation. Detta är även två saker som krävs för att lojalitet ska 

uppstå (Watson et al., 2015, s. 792-793). Vi kan utifrån detta se att det finns en antydan 

till att relationer är ett förstadium till lojalitet. Ett annat syfte bakom aktiviteterna kan 

vara att lära känna kunden bättre och förstå dess förväntningar. Med hjälp av ökad 

kunskap och förståelse för kundens behov kan företaget anpassa sitt erbjudande för att 

möta den specifika kundens förväntningar bättre, och på så sätt skapa högre 

tillfredsställelse hos kunden gällande erbjudandets kvalitet (Arnold et al., 2011, s. 235; 

Zeithaml et al., 1990, s. 35-49; Zeithaml et al., 2009, s. 32-33). 

 

Dagger & David (2012, s. 450) menar att kunder som är mer engagerande tenderar att 

vara mer nöjda med sina beslut, eftersom engagerade kunder lägger ner mer tid och 

möda på det objekt/aktör som engagemanget är riktat mot vilket gör deras beslut mer 

välgrundade. Då kunderna blir nöjda med sitt beslut anser Dagger & David (2012, s. 

450) att sannolikheten att de stannar hos företaget ökar. Det innebär att en relation 

skapas mellan de engagerade kunderna och företaget, vilket i sin tur kan leda till högre 
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lönsamhet på grund av upprepade köp. Zainol et al. (2016, s. 181) menar att höga nivåer 

av kundengagemang även är en god indikator på relationens styrka. 

 

Grönroos (2008, s. 48-49) påpekar att det inte är lätt för en utomstående att avgöra om 

två aktörer har en relation. Han tar upp att det finns flera saker som kan indikera att en 

relation finns mellan parterna men att ingen av dem är tillräckligt för att på egen hand 

förklara förekomsten av en relation. Ett sätt är att se om kunden gör upprepade köp, 

men som nämnt i inledningen angående lojalitet kan upprepade köp bero på andra saker 

än hängivenhet och tillfredsställelse. Vidare menar Grönroos (2008, s.48-49) att det 

även krävs en känslomässig koppling mellan parterna för att en relation ska uppstå. 

Detta kan relateras till vad bland annat Oliver (1999, s. 34) sagt, som nämnt i 

inledningen, om att det krävs en psykologisk aspekt som ligger bakom beteendemässiga 

agerandet att genomföra upprepade köp. En viktig poäng som Grönroos (2008, s. 48) tar 

upp utöver detta är att det är kunden som avgör när en relation uppstått, inte företaget 

och dess marknadsförare. Företaget kan aktivt arbeta med relationsmarknadsföring bäst 

de vill, men om inte detta resulterar i att kunden känner en koppling till företaget eller 

genomför upprepade köp har en relation inte uppstått. Detta indikerar för oss att vi 

måste prata med aktören i form av kunden för att förstå om det ens finns en relation att 

tala om mellan dem och elhandelsbolagen, innan vi kan se hur engagemang påverkar 

den. 

 

Reichheld & Sasser (1990, s. 108) menar att om kunden är nöjd och återkommer 

innebär det att företaget lyckats skapa en relation till sin kund. Men för att 

överhuvudtaget kunna få nöjda och lojala kunder måste företagen först skapa 

förutsättningar för att kunderna ska känna förtroende för företaget (Reichheld & Sasser, 

1990, s. 107). Även om en affär tar lång tid och blir kostsam att genomföra för 

företaget, menar författarna att det kan vara värt det eftersom det kan leda till att kunden 

känner sig nöjd och återkommer. Om vi kopplar ihop detta med vad vi läst om lojalitet 

ovan kan vi se att lojala kunder känner att de har en relation med företaget. Oliver 

(2015, s. 201-202) bekräftar till viss del det som Reichheld & Sasser (1990, s. 107-108) 

sagt när han beskriver att relationer är uppbyggda av förtroende, tillfredsställelse, 

hängivenhet samt ömsesidigt utbyte och beroende mellan parterna. Både 

tillfredsställelse och förtroende benämns som centrala grundstenar för att en relation ska 

uppstå. Kunden måste alltså både vara nöjd med och känna att de kan lita på 

leverantören för att det ska finnas en grund där relationer kan uppstå. Men precis som 

många andra före honom påpekar Oliver (2015, s. 202) att detta är inte tillräckligt för att 

bygga en långsiktig relation där lojalitet kan uppstå. Även hängivenhet är en viktig del 

som krävs (Oliver, 2015, s. 202). Detta uppstår genom att investeringar görs i 

relationen, exempelvis av tid och energi för att delta men även pengar, vilka bidrar till 

att en social förbindelse uppstår mellan dem som i sin tur leder till hängivenhet.  

 

Den uppmärksamme läsaren märker att de tre begreppen tillfredsställelse, förtroende 

och hängivenhet är återkommande i texten, vilket vi menar bekräftar att de är essentiella 

för att förstå både relationer och lojalitet. Som nämnt kan relationer ses som ett förstadie 

till lojalitet och det är därmed inte alls konstigt att dessa tre begrepp tas upp inom båda 

ämnesområdena. Ömsesidigt utbyte och beroende mellan parterna är däremot något vi 

inte nämnt tidigare. Oliver (2015, s. 202) menar att dessa beskriver hur parterna “ger 

och tar” av varandra inom relationen. Denna sista del som relationer består av är särskilt 

intressant för oss att uppmärksamma med tanke på vårt intresse för A2A och 

samskapandet av värde som pågår mellan aktörerna. Vi anser att det belyser betydelsen 
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av att båda parter är aktiva i relationen. Oliver (2015, s. 201) påpekar att relationer där 

kunden inte är medveten om att företaget försöker initiera en relation med dem och 

därmed inte besvarar deras inbjudan kan vara kostsamma misstag för företaget att begå. 

Det överensstämmer med den viktiga poäng från Grönroos (2008, s. 48) som vi tog upp 

tidigare, att det är kunden som avgör när en relation uppstått. 

 

Prahalad & Ramaswamy (2000, s. 79) menar att ledare inom företag länge nonchalerade 

att alla aktörer har möjlighet att påverka relationen som uppstår mellan ett företag och 

dess kunder. Den nordiska skolan (se exempelvis det som är skrivet av Grönroos och 

Gummesson) påbörjade utvecklingen med att se kunden och företaget som aktörer. Som 

nämnt i inledningen utvecklade Vargo & Lusch (2011, s. 181-182) ett perspektiv som 

de kom att kalla A2A, aktör till aktör, vilket är det synsätt vi anser är mest relevant för 

den kontext som elhandelsbolag och dess mikroproducenter befinner sig.  

 

De tre ovan beskrivna teoriområdena; kundengagemang, lojalitet och relationer, utgör 

kärnan i vår studie vilket illustreras i Figur 3 nedan, i förhållande till studiens kontext 

och perspektiv.   

3.4 A2A 

Vi återkommer igen till den tjänstedominanta logiken, där Vargo & Lusch (2011, s. 

181-182) har argumenterat för vikten av att se kunden som en del av värdeskapandet 

istället för att betrakta dess konsumtion som ett förbrukande av värde. För att förtydliga 

detta utvecklade de termen A2A, med utgångspunkt i termen B2C (business-to-

consumer). B2C beskriver det klassiska förhållandet mellan företag och kund där värdet 

anses skapas hos producenten för att sedan förbrukas hos kunden. Vargo & Lusch 

(2011, s.181-182) valde att låta B:et i termen B2C ligga till grund för vad de kom att 

kalla “aktör” eftersom de ansåg att företagen var de som tidigare beskrivits ha makten 

vid ett värdeutbyte. A2A ämnar beskriva ett mer jämlikt förhållande där makten är mer 

fördelad mellan företag och kund och där de båda har ett jämlikt ansvar för det värde 

som skapas likt det som företagen haft vid B2C-relationen.   

 

De utbyten som sker i interaktionen mellan aktörerna i ett samskapande kan se ut på 

flera olika sätt. Bagozzi (1975, s. 32-34) samt Lusch & Vargo (2015, s. 146-149) menar 

att det finns tre typer av generella utbyten som kan äga rum mellan de olika aktörerna. 

Dessa benämns som begränsat utbyte, generaliserat utbyte och komplext utbyte. Det 

begränsade utbytet är det som är relevant för oss att tala om. Det beskrivs av Bagozzi 

(1975, s. 32-33) som ett utbyte som sker mellan två aktörer, vilka utbyter olika typer av 

resurser mellan varandra. Det utbyte som sker är många gånger att en tjänst/produkt 

levereras till en aktör och pengar ges som utbyte. Aktörerna kan vara allt ifrån 

privatpersoner till organisationer. Det begränsade utbytet är det som oftast beskrivs 

inom marknadsföringslitteratur och det kännetecknas av aktörernas vilja att upprätthålla 

en balans där de båda kan dra fördel av utbytet (Bagozzi, 1975, s. 32-33). Detta sker 

även inom relationen mellan ett elhandelsbolag och en mikroproducent men då adderas 

ytterligare en dimension där leveransen även blir spegelvänd där även 

mikroproducenten levererar el och elhandelsbolaget ger pengar i utbyte mot denna 

leverans. 

 

Trots att det begränsade utbytet (Bagozzi, 1975, s. 32-34; Lusch & Vargo, 2015, s. 146-

149) kännetecknas av en vilja att upprätthålla denna balans aktörerna emellan kan 

företaget många gånger upplevas vara den aktör som besitter mest makt i relationen. På 
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grund av den extra dimensionen i relationen mellan elhandelsbolag och mikroproducent 

ställer vi oss frågande till om maktbalansen mellan aktörerna är densamma i fallet 

mikroproducent och elhandelsbolag. Detta är av intresse för att besvara vår 

frågeställning eftersom det rör den unika situationen som uppstår när båda parter i 

relationen är aktörer som båda bidrar och förbrukar värdet.  

 

Gummesson (1990, s. 3) tar upp ett exempel som vi känner beskriver bra hur vi tänker 

kring hur en relation kan se ut inom A2A, där båda parter bidrar till värdeskapandet. I 

exemplet berättar han om relationen mellan en läkare och dess patient där han 

poängterar att trots läkarens stora kunskap om sjukdomar och erkända expertis kan hen 

inte bota patienten ensam. Patienten må inte kunna bidra med någon kunskap om 

sjukdomar, men det hen kan bidra med kunskap som sig själva och gällande hur hen 

mår, vilket läkaren behöver veta för att kunna behandla patienten på bästa sätt. Läkaren 

skulle ha svårt att få reda på denna kunskap utan patientens hjälp. Detta exempel 

illustrerar Gummessons (1990, s. 3) poäng om att båda aktörers bidrag är viktiga för att 

värdet av utbytet inom tjänsterelationen ska bli så stort som möjligt.   

 

A2A är det perspektiv vi använt oss av i studien för att studera mikroproducenter och 

dess elhandelsbolag. Även detta illustreras nedan i Figur 3.  

 

3.5 Modell över studien 

Modellen visar hur våra valda teoriområden, studien kontext och det perspektiv vi valt 

för studien förhåller sig till varandra. Studiens teoretiska tyngdpunkter, 

kundengagemang, lojalitet och relationer anser vi är studiens kärna. Dessa studeras 

inom kontexten mikroproduktion vilken teorierna omsluts av. Det yttersta lagret utgörs 

av studien perspektiv, A2A, vilket vi anser kan bidra till att skapa förståelse för de 

förändringar som uppstår när elhandelskunder blir mikroproducenter.   

 
 

 

 
 

Figur 3. Översikt av studiens teoriområden. 
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4. Praktisk metod 

4.1 Forskningsdesign 

Med vår studie önskar vi som nämnt i vår problemformulering förstå vilken betydelse 

kundengagemang har för mikroproducenternas relation och lojalitet till 

elhandelsbolaget. Enligt Roos (1984, s. 1) bidrar en kvalitativ intervjuundersökning till 

att forskarna uppnår en djupare förståelse för det valda ämnet då den bidrar till att visa 

bakomliggande orsaker till en företeelse som är svåra att upptäcka genom en kvantitativ 

studie. Detta var en bidragande faktor i vårt val att utföra detta som en kvalitativ studie 

då vårt syfte är att just att öka förståelsen kring vilken betydelse kundengagemang har i 

förhållande till relationen och lojaliteten mellan mikroproducenter och energibolag.  

 

Von Platen & Young (Eksell & Thelander, 2014, s. 28) menar att intervjuer kan bidra 

med djup och detaljerad förståelse då de låter forskaren uppleva ett sammanhang utifrån 

det perspektiv som personerna inom sammanhanget har. De framhäver kvalitativa 

intervjuer som det främsta sättet att öka förståelsen för människor och sociala 

sammanhang, då dessa är svåra att undersöka utan att ställa frågor om dem. I vårt fall 

där vi vill studera engagemang, relationer och lojalitet var det därför fördelaktigt att 

använda oss av denna forskningsdesign. Vi anser att se hur det motsatta alternativet 

kvantitativa enkätundersökningar inte skulle kunnat ge oss relevanta svar till hjälp för 

att besvara vår forskningsfråga. Saunders et al. (2009, s. 144) beskriver att 

enkätundersökningar är bra för att besvara frågor som handlar om vem, vad, var, hur 

mycket samt hur många. Då vi i vårt fall istället undrar “vilken betydelse har 

kundengagemang för mikroproducenternas relation och lojalitet till elhandelsbolaget?” 

vore det således inte lämpligt för oss att använda oss av enkätundersökningar med fasta 

på förhand bestämda svarsalternativ för att nå det svaret.  

 

För att besvara vår frågeställning anser vi att en semistrukturerad intervju är det bästa 

tillvägagångssättet. Detta främst eftersom att denna intervjumetod tillåter 

respondenterna att påverka var tyngdpunkten i intervjun hamnar, vilket vi anser bidrar 

till en djupare förståelse för deras situation hos oss. Då vi även önskar att få fram 

primärdata som är enkel att analysera på så sätt att de olika intervjuerna har en liknande 

“stomme” men där respondenterna själva har viss möjlighet att påverka samtalets gång 

kommer en semistrukturerad intervjuguide att vara ett gott hjälpmedel. En 

semistrukturerad intervju är enligt Saunders et al. (2009, s. 321) en typ av intervju där 

forskaren förbereder en intervjuguide med frågor som agerar som en vägledning för 

själva intervjun. Roos (1984, s. 5) menar att en fördel med detta angreppssätt är att 

intervjuguiden är ett gott stöd för forskaren att under en begränsad tid få fram den 

information som är nödvändig för den framtida analysen. Något annat som är positivt 

med en semistrukturerad intervju är dess flexibilitet, bland annat på så sätt att om 

respondenten önskar att dela med sig av mer information än vad som efterfrågas finns 

det i viss utsträckning utrymme för detta (Bryman & Bell, 2011, s. 476). Det som skiljer 

denna forskningsdesign från andra är på vilket sätt forskarna har förberett sina frågor i 

förväg (Saunders et al., 2009, s. 321). Det strukturerade och formella sättet att hålla i 

intervjuer kallas just strukturerad intervju och detta innebär att forskaren följer 

intervjuguiden utan avvikelser och ställer alla frågor på samma sätt till alla respondenter 

(Saunders et al., 2009, s. 321). Detta sätt att ställa de exakt nedskrivna frågorna 

underlättar analysen av svaren då de inte influerats av forskarens inblandning (Roos, 

1984, s. 5). Vid ostrukturerade intervjuer, även kallade djupintervjuer, förs istället ett 

mer allmänt samtal mellan forskaren och respondenten (Saunders et al., 2009, s. 321). 
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Detta beskriver Svensson & Starrin (1996, s. 56) som ett förfarande där både frågorna 

och svaren till stor del beror på den som intervjuas. Författarna menar att det inte finns 

någon fast mall för frågor med färdiga svarsalternativ som alla intervjudeltagare skall 

anpassa sig till. Istället får forskaren anpassa sig och sina frågor så att de följer upp det 

som är relevant i den specifika intervjusituationen och för att försäkra sig om att syftet 

med intervjun uppnås (Svensson & Starrin, 1996, s. 56). Som vi kan se är 

semistrukturerade intervjuer ett mellanting av dessa med inslag både av en 

samtalsliknande intervjusituation samt av förutbestämda ämnen som ska beröras i detta 

samtal. 

 

4.2 Urval 

För att finna de rätta personerna att intervjua för att kunna besvara vår forskningsfråga 

använde vi oss av strategiskt urval med urvalskriterier. I vårt fall är de kriterier vi 

använt för att sortera ut vilka vi ska tillfråga att respondenten ska vara; 1) en person 

eller en egenföretagare som 2) producerar egen energi med hjälp av solceller 3) för att 

täcka en del av sin energikonsumtion 4) som är registrerad kund till minst ett 

elhandelsbolag i Sverige och 5) bor i något av de fyra nordligaste länen i Sverige. 

Eftersom vi uppfattat att det varierar mellan elhandelsbolagen hur de tillämpar regler 

om huruvida mikroproducenten får köpa och sälja sin egenproducerade energi till fler än 

ett bolag ville vi utöver dessa kriterier inte att samtliga av våra respondenter skulle vara 

kunder till samma energibolag. 

 

Utifrån våra kriterier som vi satt upp för att hitta lämpliga intervjupersoner sökte vi upp 

personer som matchar dessa. Detta förfarande är i linje med de åsikter Holme & 

Solvang (1997, s. 101) för fram då de menar att urvalet till deltagare i en kvalitativ 

intervjustudie inte bör vara slumpmässigt. Istället nämner de att systematiskt urval 

baserat på förutbestämda kriterier är den rätta vägen att gå för den kvalitativa forskaren. 

Saunders et al. (2009, s. 237-239) säger att sådant ändamålsenligt urval är användbart 

när forskaren önskar tala med personer som man på förhand vet kan vara särskilt 

informativa. Urval görs i forskningssammanhang i många fall även på grund av 

praktiska skäl (Bryman & Bell, 2011, s. 175), till exempel kostnader för en sådan 

undersökning och tidsaspekter (Saunders et al., 2009, s. 212). Dalén (2015, s. 60-61) 

förklarar att genom kriterieurval görs vissa avgränsningar via urvalskriterier som hjälper 

forskaren att hitta de rätta respondenterna för sin studie. Urvalskriterierna kan vara 

relaterade till exempelvis ett speciellt geografiskt område eller till en speciell typ av 

respondent. Det är för oss omöjligt att intervjua alla mikroproducenter som finns, men i 

vårt fall är det inte heller relevant att göra. Vad som gör det omöjligt är både 

tidsaspekten och de ekonomiska förutsättningarna. 

 

Detta skiljer sig från hur man går tillväga i kvantitativa studier, där slumpmässiga urval 

ofta är viktiga att göra för att statistisk generalisering och representativitet ska vara 

möjlig att uppnå (Bryman & Bell, 2011, s. 213). I vår kvalitativa studie är 

generaliserbarhet inte ett huvudsakligt mål, eftersom vi utifrån vår kunskapssyn redan 

förmedlat att vi tror att de studerade människornas egen uppfattning av sin situation och 

den mening de tillskriver situationen kommer påverkar vår studies resultat. Med andra 

respondenter skulle självklart resultatet kunna bli annorlunda, men det betyder inte att 

det är något fel med det eller gör vår forskning mindre giltig. 
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Antalet mikroproducenter i Sverige är relativt begränsat. Enligt en uppskattning finns 

enbart 8000 anläggningar i Sverige vid årsskiftet 2016/2017 (Energiföretagen, 2017). A. 

Gustafsson (personlig kommunikation, 23 mars 2017; 27 mars 2017) som arbetar som 

handläggare på Energimyndigheten, berättar att av dessa har cirka 7000 personer ansökt 

om och fått det statliga ekonomiska stödet för solcellsanläggningar som betalas ut av 

Länsstyrelsen. Han säger även att i Umeå är den siffran endast 17 personer. Med tanke 

på detta låga antal i närområdet valde vi att med utgångspunkt i vårt strategiska urval att 

även använda oss av snöbollsurval (Saunders et al., 2009, s. 205) för att hitta våra 

respondenter. I praktiken innebar detta att vi i slutet av intervjuerna frågade 

respondenterna om de kunde hänvisa oss till en annan mikroproducent de kände. Vi tog 

då kontakt med denna och de blev vår nästa respondent. Saunders et al. (2009, s. 205) 

beskriver att det här urvalet är effektivt just när det är svårt att hitta respondenter. De 

förklarar att med snöbollsurval väljs ett antal respondenter som passar in på studiens 

kriterier ut, vilka sedan förutom att medverka i studien själva även hjälper forskaren att 

skapa kontakt med andra tänkbara respondenter genom att hänvisa dem vidare inom 

sina befintliga nätverk. De menar vidare att snöbollsurvalet bör fortsätta tills dess att 

forskaren uppnått det önskade antalet respondenter för den specifika studien. Vårt 

snöbollsurval påbörjades med en respondent och vi kom tyvärr snabbt fram till en 

återvändsgränd då detta urval endast genererade ett litet antal intervjuer. I vissa fall 

kunde respondenten inte hänvisa oss vidare till någon annan och i andra fall ville inte 

den person vi blivit hänvisade till delta i vår studie. Detta gjorde det nödvändigt att 

komplettera vårt urval med respondenter vi fått kontakt med via tips från annat håll.  

  

Vi tog kontakt med personer och företag som vi antog skulle kunna ha vetskap om hur 

vi kan komma i kontakt med mikroproducenter såsom olika elhandelsbolag, 

Energiföretagen Sverige, Svensk Solenergi, Aktea Energy, Energimyndigheten samt 

Energi- och klimatrådgivningen i Umeå Kommun. Vi skickade via mail ut en förfrågan 

om tips på hur vi skulle få kontakt med mikroproducenter till dessa och de gav oss 

förslag samt hänvisade oss vidare. Av Energimyndigheten fick vi tillgång till ett utdrag 

ur deras statistik över vilka som tagit del av det statliga ekonomiska stöd som erbjuds 

för installation av solceller. Detta stöd har varit mycket populärt (Energimyndigheten, 

2015) och som nämnt ovan har en stor andel av de som installerar solceller tagit del av 

detta stöd och finns därmed med i Energimyndighetens statistik. För att begränsa 

utdragets omfattning bad vi att det förutom att följa våra kriterier skulle innehålla namn 

på de som färdigställt sin anläggning och mottagit stödet mellan åren 2014-2016. Denna 

slutgiltiga utdragna lista innehöll cirka 200 namn. Utifrån utdraget valde vi sedan att 

ringa upp de kvinnor som fanns med på listan. Detta beslut baserades på att vi hittills 

utifrån vårt snöbollsurval enbart hade bokat in intervjuer med manliga respondenter att 

delta i vår studie, vilket vi ansåg kunde innebära en begränsning för vilka slutsatser vi 

kunde dra av studiens resultat. Därmed kändes det viktigt för oss att få med kvinnliga 

röster och fokuserade i utdraget från Energimyndigheten enbart på kvinnorna. Totalt 

fanns 22 kvinnliga namn på listan, och för dessa tog vi fram telefonnummer och började 

ringa runt tills vi bokat in ett antal intervjuer vi ansåg tillräckligt att börja med.  

 

De slutgiltiga respondenterna har vi således fått kontakt med tack vare dessa tips från de 

vi kontaktat enligt föregående stycke, via våra personliga kontaktnät, genom 

snöbollsurval utifrån respondenterna samt via utdraget ur Energimyndighetens register 

över personer som har mottagit solcellsstöd. Bland respondenterna är tio stycken 

privatpersoner som använder sina solceller för att täcka hushållets förbrukning, medan 

en driver eget företag och använder solcellerna för att täcka hushållets och företagets 
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förbrukning. Fördelningen mellan män och kvinnor bland våra totalt 11 respondenter 

blev till slut sju män och fyra kvinnor som uppfyllde samtliga av våra urvalskriterier. Vi 

anser att denna fördelning ger en god representation av fördelningen i populationen 

vilket styrker studiens trovärdighet.  

 

Våra respondenter har enligt det femte kriteriet i vårt urval geografiskt sett befunnit sig i 

något av de fyra nordligaste länen, mest i områdena kring städerna Umeå och 

Östersund. Den här geografiska spridningen av respondenter beror till stor del på att vi 

nått fram till dessa via tips från personer inom vår egen bekantskapskrets och samt 

genom snöbollsurval med utgångspunkt i dessa. Det är inte oväntat att våra 

respondenter hänvisat till personer de känner som bor nära dem själva. Som Palm 

(2017, s. 11) konstaterar är det vanligt att bekantskapskretsen eller personer i 

närområdet innebär en stark bidragande faktor till intresse och beslut att installera 

solceller på taket.  

 

4.3 Intervjuguide 

Vi förberedde en intervjuguide i form av ett “ramverk“ för oss att utgå ifrån. Frågorna är 

utformade utifrån de teorier kring kundengagemang, kundrelationer, kundlojalitet och 

A2A som ligger till grund för denna studie. Vi har utformat frågor som till största del 

inte går att besvara med enbart ett “ja” eller “nej” för att försöka skapa en intervju som 

påminner mer om ett samtal med respondenter än en utfrågning. Detta för att 

intervjuerna skulle resultera i ett material där vi skulle ha goda möjligheter att hitta svar 

på vår frågeställning: “Vilken betydelse har kundengagemang för mikroproducenternas 

relation och lojalitet till elhandelsbolaget?”.    

 

Utöver de frågor som fanns med i intervjuguiden (se nedan) tillkom vid behov 

följdfrågor som inte nämns här då de anpassades efter de olika intervjuernas utveckling. 

Vi har efter varje utförd intervju reflekterat över om det ställda frågorna leder fram till 

den information vi önskar att få ut av våra respondenter. Om så inte varit fallet har vi 

redigerat frågorna för att förbättra den information vi önskar få ut av nästkommande 

intervju.  

 

Nedan följer en tabell som visar hur våra intervjufrågor är kopplade till de teorier vi 

tagit upp i kapitel 3. 

 

Fråga Teorikoppling 

1. Hur länge har du varit mikroproducent?  

- Varför valde du att bli det?  

- Vad fick dig att bli intresserad av mikroproduktion?  

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

- Känner du andra mikroproducenter?  

3.1.2 Kundengagemang 

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

3.5 Mikroproduktion 

2. Beskriv din mikroproduktionsanläggning. 3.5 Mikroproduktion 

3. På vilket sätt deltar ditt elhandelsbolag i att göra din 

mikroproduktion möjlig? 

3.3 Relationer 

3.4 A2A 
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4. Hur känner du inför att vara mikroproducent? 

- Påverkar ditt val av elhandelsbolag denna känsla?  

3.1.2 Kundengagemang 

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

 

 

 

5. Beskriv ditt elhandelsbolag med egna ord. 

- Känslor, tankar, beteenden?  

- Skulle du rekommendera andra att bli kund åt det här 

elhandelsbolaget?  

- Varför/varför inte? 

- Om du skulle berätta om ditt elhandelsbolag för en vän 

eller bekant, vad skulle du säga då?  

3.1.2 Kundengagemang 

3.2 Lojalitet 

6. Varför valde du det elhandelsbolag du har idag?  

- Vilken tidigare erfarenhet har du av företaget? 

3.1.2 Kundengagemang 

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

 

7. Har du haft samma elhandelsbolag under hela tiden du 

varit mikroproducent?  

- Varför?  

- Köper och säljer du el av samma elhandelsbolag? Varför?  

3.1.2 Kundengagemang  

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

8. Hade du samma elhandelsbolag innan du blev 

mikroproducent? 

8a. Om Nej: 

Varför bytte du då du blev mikroproducent? 

8b. Om Ja: 

Har du någon gång övervägt att byta elhandelsbolag? 

- Varför?  

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

 

9. Vilka förväntningar har du på ditt elhandelsbolag?  

- På vilket sätt lever de upp till dessa förväntningar?  

- Har dessa förväntningar förändrats sedan du blev 

mikroproducent? 

3.1.2 Kundengagemang 

3.3 Relationer 

10. Om det inte fanns några begränsningar i pengar eller 

tid, hur hade du då önskat att din mikroproduktion sett ut? 

- Hur stor anläggning?  

- Vinst på produktionen?  

- Hur bidrar elhandelsbolaget? 

3.2 Lojalitet 

3.3 Relationer 

11. Vilken kontakt har du med ditt elhandelsbolag? 

- Vilka kanaler? 

- Vem initierar? 

- Hur går du tillväga när du är i behov av hjälp av ditt 

3.1.2 Kundengagemang 

3.4 A2A 
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elhandelsbolag?  

12. Kan du berätta om någon gång du blivit särskilt nöjd 

med ditt elhandelsbolag?  

- Hur reagerade du? 

3.1.2 Kundengagemang 

3.4 A2A 

 

13. Kan du berätta om någon gång du blivit särskilt 

besviken på ditt elhandelsbolag? 

- Hur reagerade du? 

3.1.2 Kundengagemang 

3.4 A2A 

14. Vad upplever du att ditt elhandelsbolag anser om din 

mikroproduktion?  

- Upplever du att den viktig/positiv för dem? 

3.4 A2A 

3.3 Relationer 

15. Är det något utöver det vi frågat om som du vill ta upp 

inom ämnet eller förtydliga? 

Ej kopplat 

Tabell 3: Intervjufrågornas teoretiska koppling. 
 

4.4 Genomförande av intervjuer 

Två av våra intervjuer genomfördes ansikte mot ansikte medan nio intervjuer 

genomfördes via telefon. Detta stora antal telefonintervjuer berodde på att det finns en 

begränsad mängd möjliga respondenter i Umeå där vi befinner oss och att vi gärna ville 

tala med mikroproducenter som är kunder till olika energibolag. Vi menar att det vore 

mer givande för att besvara vår frågeställning om vi inte bara talat med kunder till 

exempelvis Umeå Energi, eftersom det kan innebära att slutsatserna i vår studie då 

endast gäller för detta energibolag och inte är överförbara till en mer allmän kontext. 

Med de frågor vi har förberett beräknade vi att intervjuerna skulle pågå i cirka 30 till 45 

minuter. Bryman & Bell (2011, s. 494-495) varnar dock att telefonintervjuer inte är det 

bästa verktyget för längre intervjuer då det är lättare för respondenterna att avsluta i 

förtid än intervjuer som utförs ansikte mot ansikte. Vårt mål var därför att när det varit 

möjligt istället träffa våra respondenter personligen för att utföra våra intervjuer. Risken 

med en telefonintervju som avslutas för tidigt är att vi inte hinner ställa alla frågor vi har 

planerat. Med intervjuer ansikte mot ansikte har vi även en möjlighet att läsa av 

personens kroppsspråk vilket kan påverka vår uppfattning av intervjun (Bryman & Bell, 

2011, s. 495) och gör det lättare för oss att se när vissa följdfrågor är lämpliga, än om vi 

inte kan se hur personen reagerar. Dock framhåller Saunders et al. (2012, s. 404-405) att 

telefonintervjuer ofta är fördelaktigt av bekvämlighetsskäl. De kan göra det både 

enklare att få tillgång till personerna samt kan genomförandet gå snabbare och vara 

mindre kostsamt. Telefonintervjuer är därför enligt dem relevanta att genomföra när 

avstånd och kostnader försvårar datainsamling via personliga möten med 

respondenterna.  

 

I vårt fall befann sig våra respondenter på olika platser med långa avstånd emellan sig 

och oss, vilket gjorde det orimligt för oss att besöka dem alla personligen. Vi ansåg att 

fördelarna med telefonintervjuer i detta fall väger tyngre än nackdelarna och valde att 

använda oss av sådana i de fall det krävdes trots att vi enligt vissa kan sägas har en lite 

längre intervjusituation planerad. Tjora (2012, s. 109) säger att telefonintervjuer ofta 

tenderar att bli kortare än personliga intervjuer. Två anledningar till detta som 

författaren nämner är att telefonintervjuer upplevs mer formella och att mindre tid läggs 
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på inledande frågor för att den som intervjuar och den som blir intervjuad ska lära känna 

varandra. Detta skulle i vårt fall innebära att intervjuerna möjligen inte blir olämpligt 

långa för att hållas på telefon och därmed minskar risken för att vi inte ska hinna ställa 

alla våra frågor. I vårt fall visade det sig att detta inte var något problem, då samtliga 

respondenter verkade mycket villiga att dela med sig av sina åsikter och besvara våra 

frågor vilket ledde till att samtliga intervjuer oavsett om de utfördes personligen eller 

via telefon varade omkring 30 minuter. 

 

För att spela in intervjuerna använde vi oss av våra två mobiltelefoner och nedladdade 

appar för ljudinspelning. Vid intervjuer som genomfördes ansikte mot ansikte använde 

vi apparna “Voice Recorder” (Android) och “Röstmemo” (iOS) som båda spelar in ljud 

från omgivningen, medan vi vid telefonintervjuer använde apparna “ACR” (Android) 

som spelar in telefonsamtal samt “Röstmemo” (iOS). Vi valde att använda oss av två 

inspelningsverktyg under intervjuerna för att garantera att samtalet blev inspelat även 

om tekniska problem skulle uppstå på det ena. I vårt fall blev tekniken inte något 

problem och våra intervjuer var alla inspelade vid intervjuns slut. 

 

Innan varje intervju påbörjades inledde vi samtalet med att presentera intervjuns och 

arbetets syfte, fråga om de godkände att vi spelade in samtalet, fråga om de ville vara 

anonyma samt försäkra dem om att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin 

medverkan om de så önskade. Efter intervjuerna tackade vi för respondenternas 

medverkan, frågade om de ville ta del av arbetet efter att vi färdigställt det samt frågade 

om de kände någon annan mikroproducent som de tyckte vore lämplig för oss att 

intervjua. 

 

Vi hade från början en plan om att dela upp ansvarsområden i intervjusituationen där en 

av oss skulle presentera och inleda intervjun för att sedan ta en mer iakttagande roll och 

ansvara för att hitta lämpliga följdfrågor, medan den andra skulle ha ett huvudansvar för 

att ställa de förberedda intervjufrågorna. Dock visade det sig att samtalet i de flesta 

fallen flöt på mycket bra av sig självt och att vi båda kände att vi kunde dela på ansvaret 

att både ställa frågor och följdfrågor.  

 

Den första intervjun vi gjorde var menad att enbart fungera som en pilotintervju. Enligt 

Bryman (2011, s. 258) är det viktigt att innan den egentliga intervjustudien börjar testa 

frågor och upplägg genom en pilotstudie, för att undvika att upptäcka problem med 

frågorna under studiens gång som äventyrar studiens helhet. När vi väl gjort vår 

pilotintervju upptäckte att vi dock att vi fick bra information från den och att vi inte 

kände att vi behövde göra några större ändringar bland frågorna. Vi valde därför att ta 

med svaren från den i arbetet tillsammans med de andra.  

 

Svensson & Starrin (1996, s. 58) menar att i den kvalitativa intervjusituationen ses både 

den som intervjuar och den som blir intervjuad som medskapare till intervjuns resultat. 

Detta innebär att intervjun mest troligt skulle mynna ut i ett annorlunda resultat med 

andra deltagare i de båda rollerna. Författarna menar således att det inte är rimligt att 

anta att man ska kunna upprepa någon annans kvalitativa intervjustudie och uppnå 

identiska resultat, som man skulle kunna med en kvantitativ intervjustudie där 

intervjuaren ses som ett medium och således är utbytbar.  
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4.5 Etiska överväganden 

Vid vetenskaplig forskning är etik en viktig aspekt att ständigt ha i åtanke, då forskarens 

medvetenhet kring detta kan bidra till att denne undviker etiskt felaktiga beslut 

(Bryman, 2011, s. 127-131). Denna medvetenhet är viktig, eftersom alla människor har 

olika uppfattningar om vad som är etiskt korrekt uppförande. Att även reflektera över 

sitt eget faktiska etiska uppförande under studiens gång kan leda till att forskaren 

undviker ett oetiskt beteende (Bryman, 2011, s. 127-131). Enligt Bryman & Bell (2013, 

s. 137) finns det fem allmänna principer där respondentens rätt ligger till grund för en 

etiskt korrekt utförd forskning. Dessa är: 

 respondentens rätt till information om studien 

 respondentens rätt till frivilligt medverkande och rätt till att avbryta sin 

medverkan  

 respondentens rätt till konfidentialitet och anonymisering  

 överenskommelse om att respondenters uppgifter endast används vid det 

specifika forskningstillfället  

 forskarens ansvar att inte föra respondenten bakom ljuset 

 

Utöver dessa etiska principer tar Saunders et al. (2012, s. 231) även upp vikten av att 

respondenten inte blir utsatt för risker såsom fysisk skada, stress, obehag och så vidare.  

 

För att leva upp till dessa principer frågade vi inledningsvis under våra intervjuer om 

respondenten önskade att vara anonym. Möjligheten till anonymitet kan bidra till att 

respondenten undviker att bli utsatt för det obehag och den stress som kan uppstå av att 

behöva försvara sina åsikter. Dock uppgav ingen av de svarande i vår studie att de ville 

vara anonyma. Vidare presenterade vi vårt syfte med studien och upplyste respondenten 

om att dess medverkan var helt frivillig. Vi upplyser även om att samtalet under våra 

intervjuer skulle komma att spelas in för att senare transkriberas för att underlätta vår 

analys. Då den information som respondenterna bidragit med endast är till för studien 

ska den därför enligt Bryman & Bell (2011, s. 155) hanteras på ett sätt som förhindrar 

spridning till obehöriga. De ljudfiler och transkriberingar vi skapat av dessa intervjuer 

kommer därför enbart att förvaras på våra privata datorer för att efter vårt 

examensarbetes avslutande raderas, för att garantera att de inte används i andra studier 

än den som respondenterna godkänt sitt deltagande i. Med detta anser vi att Bryman & 

Bells (2013, s. 137) allmänna principer har uppfyllts. Då vi anser att ämnet för 

intervjuerna inte är av känslig natur eller utsätter våra respondenter för någon fysisk risk 

uppfylls även de ovan nämnda kriterierna som Saunders et al. (2012, s. 231) tar upp. 

 

Det är etiska skäl som ligger bakom att vi valt att anonymisera våra respondenters 

elhandelsbolag i empirikapitlet. Under intervjuerna riktade vissa respondenter kritik mot 

sina nuvarande eller tidigare elhandelsbolag. Då elhandelsbolagen inte har möjlighet att 

bemöta kritiken i denna situation skapas en ensidig bild som kan försätta bolagen i dålig 

dager som de inte själva kan påverka. Då besvarandet av studiens frågeställning och 

syfte inte är beroende av vilket elhandelsbolag mikroproducenterna köper el från och 

säljer sin el till anser vi att det är mest lämpligt att anonymisera dem i den texten. 

 

Det är med särskild hänsyn till etiska aspekter i vårt arbete som forskare som gör att 

objektivitet är viktigt att nämna. Saunders et al. (2012, s. 194) skriver uttryckligen att vi 

som forskare ska anstränga oss för att säkerställa att den information vi samlar in i vår 

studie är korrekt och inte förvrängs. Information som förvrängs i insamlingen riskerar 

att ge en felaktig bild i analysen och slutsatsen vilket äventyrar med hela arbetets 
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trovärdighet. Det är av uppenbara skäl strängt förbjudet och självklart inget som vi 

ägnat oss åt i denna studie.    

 

4.6 Analysmetod 

Vid kvalitativ forskning är det viktigt att förstå den sociala verkligheten och hur våra 

respondenter uppfattar denna (Bryman & Bell, 2011, s. 409). Det är även fallet i vår 

studie då vi önskar att se vilken betydelse mikroproducentens engagemang har för dess 

relation och lojalitet till elhandelsbolaget.  

 

I vår kvalitativa studie har vi samlat in en mängd empiriskt material. För att kunna 

förstå datan är det nödvändigt att använda sig av en effektiv analysmetod för att 

synliggöra de underliggande orsakerna till verklighetens utformning (Saunders et al. 

2009, s. 480). Analysen av det empiriska materialet börjar från och med den första 

kontakten med en respondent och grundar sig bland annat i de tankar, anteckningar, 

transkriberingar samt de korta möten och samtal som sker före och efter intervjuerna 

(Daymon & Holloway, 2002, s. 233). Då kvalitativ forskning kan bidra till att hitta nya 

forskningsområden är det viktigt att forskarna tillåter sig vara öppna för nya upptäckter 

och tar stöd i sin tidigare erfarenhet och kunskap i forsknings- och analysprocessen 

(Daymon & Holloway, 2002, s. 233). Saunders et al. (2009, s. 481) väljer att likna 

analysprocessen med ett pussel. Först tippar vi ut alla bitar på bordet, vänder alla åt rätt 

håll och börjar sortera dem efter likheter. Därefter grupperas de efter de här likheterna 

och pusslets börjar ta form inom dessa kluster innan det stora pusslet kopplas samman. 

Vi tycker att denna liknelse är mycket passande för det sätt vi använt oss av i vårt 

analysarbete. Daymon & Holloway (2002, s. 234-242) beskriver hur detta pusslande 

sker i fyra olika steg som vi använder oss av i vår analysprocess. Dessa steg är att 

organisera det insamlade materialet, koda och kategorisera materialet, tolka materialet 

och sedan utvärdera den tolkning som är gjord. Detta sätt att analysera data kan liknas 

vid det sätt som Bryman (2011, s. 528-259) beskriver som “Tematisk analys”. 

 

I det första stadiet transkriberade vi våra ljudfiler. Vi avsåg inte att skriva ner 

intervjuerna ordagrant, utan vi har utelämnat diverse fyllnadsord i stil med “mm”, “aa”, 

“eh” och även vissa utsvävningar som övergår till ämnen som vi anser irrelevanta för 

vår studie. För att vidare koda texten som kommer av transkriberingarna valde vi att 

färgmarkera texten utefter våra fyra ämnesområden som ligger till grund för detta 

arbete, vilka alltså är: kundrelationer, kundlojalitet, kundengagemang och A2A. 

Därefter bildades kluster av åsikter från de olika transkriberingarna för att påbörja vår 

tolkning, vårt “pussel”. Det sista vi gjorde var att utvärdera hur vi ser på tolkningen vi 

gjort och när det varit nödvändigt, gått över processen ett varv till med en ny 

färgmarkering och klusterbildning. Till slut ledde detta fram till en analys som är 

utgångspunkten för de slutsatser vi kan dra från studien. 

   

En kvalitativ forskningsansats bidrar till att resultatet påverkas av forskarens roll och 

dess egna tolkningar (Fejes & Thornberg, 2015, s. 36-37). Detta är något som vi tar i 

beaktning under vårt analysarbete och vi är medvetna om att våra egna tankar, 

erfarenheter och de frågor vi ställer oss påverkar vilken skepnad resultatet i slutändan 

tar. För att detta inte ska bli ett problem för oss anstränger vi oss för att se på saken ur 

flera olika perspektiv, för att få fram en så heltäckande och icke-förvrängd bild av 

problemet som möjligt.  
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5. Mikroproduktion i praktiken 

5.1 Mikroproduktion 

Processen som föregår att en person kan producera sin egen el och kalla sig för 

mikroproducent innehåller flera steg (Ystad Energi, u.å.). De förklarar processen som 

följande: 

1. Den blivande mikroproducenten bör läsa på om de möjligheter som finns kring 

teknisk utrustning och ekonomiskt stöd samt vilka krav som ställs på 

anläggningen.  

2. En behörig elinstallatör kontaktas, som hjälper till att skicka in en ansökan om 

anslutning av mikroproduktion till elnätsbolaget.  

3. När ansökan godkänts kan elinstallatören koppla in anläggningen och en 

färdiganmälan skickas till elnätsbolaget.  

4. Den befintliga elmätaren i huset som enbart mäter den el som tas emot behöver 

nu bytas ut till en som mäter både ingående och utgående el. På denna kan 

mikroproducenten se hur mycket el som produceras och hur mycket som 

förbrukas. Denna information går även att få tillgång till på elnätsbolagets 

hemsida under “Mina sidor” (Ystad Energi, u.å.). I många fall erbjuds även 

tillgång till denna information via en app, antingen via elnätsbolaget eller via de 

som sålt anläggningen.  

5. För att kunna sälja sin överskottsel behöver mikroproducenten välja ett 

elhandelsbolag och skriva ett inmatningsavtal med dem (Ystad Energi, u.å.). 

Elhandelsbolaget som mikroproducenten köper sin el från har mottagningsplikt 

av den el som mikroproducenten levererar in på elnätet, men denna gäller enbart 

om inget avtal med något annat elhandelsbolag gäller (Energiföretagen, 2017).  

 

Observera att det är skillnad på elnätsbolag och elhandelsbolag. Skillnaden är att 

elnätsbolaget äger elnätets ledningar som transporterar elen, medan elhandelsbolaget 

köper och säljer själva elen (Umeå Energi, u.å.). Mikroproducenten får välja fritt vilket 

elhandelsbolag de vill köpa sin el från och/eller sälja sin el till, medan elnätsbolaget 

beror på fastighetens geografiska placering och inte går att byta (Umeå Energi, u.å.). 

 

Elhandelsbolaget ger mikroproducenten betalt för den överskottsel de säljer till dem, 

antingen betalar de ett fast pris eller ett som följer timpriserna som bestäms på elbörsen 

Nord Pool (E.ON, 2017b). På Nord Pool genereras ett spotpris varje timme som 

elproducenterna kan sälja sin el för till elhandelsbolagen, som i sin tur säljer den vidare 

till elkonsumenterna (Svenska Kraftnät, 2016). Ett sådant spotpris är alltså rörligt. 

 

Nettodebitering är en annan typ av ersättningsmodell för den el som matas in på elnätet 

av mikroproducenten. Nettodebitering innebär att mikroproducenter kan kvitta ut sin 

tidigare överproduktion när anläggningen istället har en underproduktion (Baltic 

Energy, 2013). Detta innebär att producenten endast betalar och skattar för det netto 

som används, det vill säga (köpt el) - (inmatad el) = netto (Svesol, u.å.). Baltic Energy 

(2013) menar att nettodebitering ökar motivationen för mikroproducenter att 

återinvestera i förnybar elproduktion men även att bättre hushålla med el för att skapa 

ett större överskott. Även Konsumenternas Energimarknadsbyrå (2017) ser 

nettodebitering som något positivt och menar att en sådan ersättningsmodell skulle 

gynna elkonsumenternas ställning på marknaden. Det används i flera europeiska länder 

men är inte tillåtet enligt svensk lag (Svesol, u.å.). Det har undersökts som liknande 

system skulle kunna införas i Sverige, men då det inte finns något bra sätt att kombinera 
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nettodebitering med momsskattereglerna föreslogs istället att möjlighet till 

skattereduktion ges till mikroproducenter (Vemab, 2017). 

 

Mycket av den forskning vi stött på som rör mikroproduktion är inte inriktad på att 

förstå mikroproducenterna som personer, utan snarare på de tekniska delarna av 

produktionen och hur det påverkar elhandelsbolagen. En artikel som vi dock tycker är 

värd att nämna som är relevant för vår forskningsfråga är skriven av Palm (2017) och 

beskriver till viss del anledningen bakom varför vissa mikroproducenter väljer att sätta 

upp solceller på sina tak. 

 

Palm (2017) har studerat vilka lokala faktorer som påverkar spridningen av solceller i 

Sverige. Denna forskning är högst relevant för oss att ta del av, eftersom solceller är den 

vanligaste typen av anläggning som används för mikroproduktion (E.ON, 2017c). Han 

fann att lokala faktorer såsom direkt eller indirekt kontakt med andra solcellsägare i 

grannskapet är betydande för spridning av solceller bland privatpersoner, trots att det 

går både snabbt och enkelt att nå pålitlig information via internet (Palm, 2017, s. 9-10). 

Det verkar som att personlig kontakt ändå är överlägsen i detta sammanhang. Med detta 

menas att om man känner eller vet om andra som har solceller kan det skapa ett intresse 

för solceller, vilket i sin tur kan påverka beslutet om att själv skaffa solceller. Att man 

känner andra som har solceller stärker också förtroendet för tekniken och lönsamheten 

av att ha solceller, samt att det kan få människor att vilja “följa normen” genom att 

skaffa solceller när man ser att andra gjort det (Palm, 2017, s. 10). Han fann även de 

lokala elhandelsbolagen har en viktig roll för att spridningen ska ta fart i det lokala 

området där de verkar. I två av de områden som Palm (2017, s. 10) besökte har de 

lokala elhandelsbolagen genom att redan tidigt ta till sig solceller med stort engagemang 

och hög ambition gynnat spridningen av solceller betydligt. Vi kan alltså se att både 

andra mikroproducenter och elhandelsbolagen har stora möjligheter att uppmuntra både 

intresse och faktiskt genomförande av köp av solceller. Det är intressant för oss att ha i 

åtanke hur andra människor runt omkring aktören i fråga kan ha en inverkan på dess 

beslut att bli mikroproducent.  

 

Det saknas fullständig statistik över hur stor utbredning småskalig elproduktion har, 

men enligt en uppskattning som gjordes vid årsskiftet 2016/2017 fanns då runt 8 000 

anläggningar i Sverige (Energiföretagen, 2017). I denna studie har vi talat med 11 av 

dem. 

 

5.2 Respondenterna 

Namn: Produktionsanläggning: Mikroproducent 

sedan: 

Handler, Marcus Solceller, (38 paneler) Hösten 2014 

Hansson, Pär Solceller, 92 kvm (14’ kWh per år, 48 

paneler) 

Sommaren 2016 

Johansson, Erik Solceller, 340 kvm (70’-80’ kWh per år) Hösten 2016 

Krånglin, Lena Solceller, (8’ kWh per år) Hösten 2014 
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Mattson, Nils-Gunnar Solceller, (10’ kWh per år) Vintern 2016-

2017 

Nilsson, Bengt Solceller, (42 paneler) Sommaren 2015 

Näslin, Rickard Solceller, (17 paneler)  Vintern 2014-

2015 

Sandberg, Agneta  Solceller, (4’ kWh per år) Våren 2014 

Simonsson, Eva  Solceller, (34 paneler) Sommaren 2015 

Skogsberg, Tomas  Solceller, (3’ kWh per år) (hade tidigare 

även en anläggning på 18’ kWh per år) 

Sommaren 2014 

Staaf, Jenny  Solceller, (32 paneler, 8’ kWh per år) Vintern 2014-

2015 

Tabell 4: Kort information om respondenterna sorterad i bokstavsordning.  

Produktionsanläggningarna är angivna i både kWh och antal paneler och detta 

beroende på den information vi mottagit av respondenten i fråga.  

 

5.3 Motiv till att bli mikroproducent 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är deras miljömedvetenhet. Både 

Sandberg och Simonsson (citatet) ser mikroproduktion som en möjlighet att “visa var 

man står i handling och vad man tycker”. Nilsson ser det som att han bidrar till “den 

goda saken” genom att vara mikroproducent och genom att offra sin tomt och sitt tak 

för att placera ut solceller på dem; “I mitt fall handlar det om att vara en del av 

lösningen och inte en del av problemet”. Handler, Krånglin och Näslin har även de ett 

miljöintresse i bakgrunden. Näslin valde att investera i sin solcellsanläggning då det gav 

honom möjlighet att kunna ladda sin elbil med egenproducerad el; “I första hand för att 

få ner kostnader men också för att det kändes roligt och så även för att få vara 

pionjär”; “Det kostar varken samvete eller utsläpp vilket känns rätt bra”. Både Näslin 

och hans fru försöker även i övrigt att leva miljöbesparande genom att släcka lampor, 

källsortera och handla ekologisk mat.  

 

Det finns även andra anledningar som ligger bakom att respondenterna valt att bli 

mikroproducenter. Exempelvis Hansson har ett stort intresse för teknik som driver 

honom. Han är intresserad av att se sin konsumtion och produktion med hjälp av grafer 

och tabeller.  

Han tycker att det är roligt att jämföra denna statistik med hur det ser ut för hans 

kollegor, vilka även dessa är mikroproducenter. Han uppskattar även att kunna täcka en 

del av sin elkonsumtion med egen elproduktion. 

 

Staaf och Johansson ser båda två den egna produktionen av el som ett naturligt steg i en 

strävan efter att bli självförsörjande. På Johanssons gård är de redan självförsörjande av 

gris, nöt och lamm. Han eldar dessutom med ved från sin skog och ser ett värde av att ta 

tillvara på de resurser han har tillgängliga. En dröm för Johansson, om det inte fanns 

några begränsningar, hade varit att skaffa batterier som gör att han kanske helt kan kapa 

ledningen till sitt elhandelsbolag och därmed rå om sig själv gällande el. Staaf vill 

liksom Johansson att de saker hon använder ska komma från ett bra ursprung; “Mat, 
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kläder och allt vi köper är vi petnoga med att det ska vara så okej som möjligt, så då 

kändes det ofräscht att hålla på med ful-el”. Hon går mycket på känsla när hon tar 

beslut.  

 

Handler har utöver sitt miljöintresse även intresserat sig för energi i samhället i stort och 

ser mikroproduktionen nästan som en hobby som ger honom en tillfredsställande 

känsla; “Jag tycker att det är som en rolig sak att man kan göra sin egen energi. Och 

det är ju inte svårt utan har man väl fått upp dem på taket så, då funkar de ju bara”. 

Handler är övertygad om att han kommer tjäna ekonomiskt på investeringen i längden. 

Men eftersom han ser det som en hobby menar han också att det inte är det viktigaste att 

få snabb återbetalning av investeringen; “Är jag lite intresserad av det här så kan jag 

lägga pengar på det. Istället för att ha en hund som kostar 1000 kr i månaden så kan 

jag kanske köpa solceller som kostar 1000 kr i månaden”. 

 

Alla har mottagit någon form av ekonomiskt stöd sina anläggningar och detta har i 

många fall spelat en stor roll vid beslutet att bli mikroproducent. För Skogsberg var det 

de miljömässiga aspekterna i kombination med de ekonomiska som motiverade honom 

att satsa; “Man är ju tvungen att få ihop det ekonomiskt”. Även för Mattsson 

underlättade solcellsstödet hans beslut om att skaffa solceller. För andra har ekonomin 

kring solceller mindre betydelse. Staaf tycker att det är väldigt roligt att producera sin 

egen el men ser det inte som något som är lönsamt för dem; “Vår el har aldrig varit så 

dyr som nu när vi har solceller”. Men Staaf känner att det är värt det; “Jag vill hellre 

ha mindre pengar och att det är schysst i världen”.  

 

5.4 Mikroproduktion i respondenternas omgivning 

Handler reflekterar över hur det påverkar honom att känna andra som är 

mikroproducenter; “Att man känner någon som har satt upp och som pratar gott om 

det, gör ju att det blir en skillnad. Och nu börjar det ju som bli fler och fler som gör det, 

man kommer ju till någon sån här tipping points även på såna saker, som med elbilar 

till exempel, är [det] visst många som börjar på det så drar det ju med andra också. Att 

man ser att grannen har installerat eller ja, någon kompis eller någon bekant. Så att, 

jag tror att det kommer bli väldigt mycket sånt, det ser jag bara kring byn som jag bor i 

nu att där är det ju flera som har satt upp”. 

 

De flesta respondenterna känner andra mikroproducenter eller har sett andra i 

närområdet som har anläggningar. Exempelvis Hansson har flera kollegor som är 

mikroproducenter; “En eller två var ju innan och sen var det två stycken som skaffade 

efter mig som hakade på för att jag skaffat”. Handler har en farbror som är 

energiingenjör och arbetar med att sälja solcellsanläggningar. Handler har sedan åtta år 

tillbaka har egen solcellsanläggning; “Han har väl hjärntvättat mig” säger han 

skrattande om sin farbror. Johansson har en granne som är solcellsinstallatör och det var 

även han som installerade anläggningen på Johanssons gård. Simonsson har flertalet 

bekanta som äger en egen mikroproduktionsanläggning. Hon upplever att det är rätt 

vanligt med solceller idag och att det finns ett växande intresse hos både privatpersoner 

och företag. Även Staaf och Nilsson känner andra mikroproducenter. Skogsberg kände 

ingen annan mikroproducent personligen innan han själv började, men har varit på 

solcellsmässor där han kunnat lära sig mer innan han tog steget att köpa sin egen 

anläggning. Krånglin stötte på tanken om mikroproduktion genom sitt arbete på 

Landstinget Västernorrland i ett projekt om småskalig energiproduktion som hette 
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“Baltic Energy”. Innan detta arbete bodde Krånglin i ett mycket dåligt isolerat hus vilket 

föranledde att hon tog kontakt med kommunens energirådgivare. I och med detta har 

hon ägnat tid åt att lära sig mer om samt implementera energieffektiviserande åtgärder. 

 

Det finns även undantag. Mattsson var den första i sin by som skaffade solceller och 

han känner inte heller någon som installerat innan honom. Inte heller Sandberg har haft 

någon tidigare kontakt med andra mikroproducenter innan hon installerade sin 

anläggning. Hon har länge varit intresserad av tanken på att producera egen solel, men 

har dock väntat i tio år på att hitta en bra ingång för att kunna börja. Både Mattsson och 

Sandberg har på egen hand läst sig till kunskapen om solceller och mikroproduktion 

som de hade när de började.  

 

5.5 Anledningar till val av elhandelsbolag 

Flera respondenter har valt att stanna hos det bolag de var kunder till innan de blev 

mikroproducenter. Den etablerade kontakten gör att det känns naturligt för dem att 

fortsätta hos dessa även när de producerar egen el. Exempelvis Simonsson kände att det 

var mest bekvämt för henne att ta kontakt med det bolag hon haft tidigare eftersom hon 

upplever det som ganska komplicerat att byta bolag. Hon kände att det inte fanns någon 

anledning att gå igenom den processen “bara för att tjäna ett par kronor till”.  

 

Johansson menar att han vill föregå med gott exempel genom att köpa närproducerat, 

vilket inkluderar elen. Han anser att han hade kunnat teckna avtal med vilket 

elhandelsbolag som helst egentligen, men då han själv vill sälja närproducerat kött 

menar han att “det liknar ju ingenting” om han då samtidigt inte skulle köpa 

närproducerad energi; “Vi vill ju leva som vi lär ut”. Han menar även att han genom att 

välja ett lokalt bolag även bidrar med arbetstillfällen som gynnar kommunen där han 

bor. Johanssons familj idrottar även mycket och de ser positivt på att deras 

elhandelsbolag är duktiga på att sponsra föreningslivet i hans område. Han anser att de 

har en god relation och elhandelsbolaget brukar till exempel hålla konferenser på 

Johanssons gård och även hyra får av dem på sommaren; “Jag tycker att det är ett bra 

bolag på många vis”. Sandberg tycker att det är viktigt att hennes elhandelsbolag är 

norrländskt, eftersom hon anser att “man ska se till att Norrland får det Norrland 

behöver”. Dock anser hon samtidigt att det är viktigt att de erbjuder skäliga priser och 

har tidigare bytt elhandelsbolag när dessa sänkte hennes ersättning. Handler delar denna 

åsikt och en anledning till att han rekommenderar sitt elhandelsbolag till andra är att de 

betalar ut en bra ersättning för den el han säljer. 

 

Hansson medger att han hade kunnat välja vilket elbolag som helst att sälja sin el till. 

Dock valde han att fortsätta hos samma elhandelsbolag som han hade innan han blev 

mikroproducent, vilket han trivs med. Han uppskattar att de är både det lokala 

nätbolaget och elhandelsbolaget; “Jag vill ha det så enkelt som möjligt. Då får det 

hellre kosta lite grann”. Han har valt att prova något år med deras nya tjänstelösning 

som enligt honom liknar nettodebitering för att se hur det passar honom. Näslin har 

också valt att stanna hos sitt befintliga elhandelsbolag av bekvämlighetsskäl när han 

blev mikroproducent. Han uppskattar att de har ett kontor på orten där han har möjlighet 

att personligen träffa servicepersonal; “Det är värt mycket att man kan prata med folk 

direkt såhär, att man bara kan gå upp på kontoret”. Näslin bor även i en av det lokala 

elhandelsbolagets ägarkommuner vilket ger honom en viss rabatt. Näslin 

rekommenderar andra som bor i dessa kommuner att bli kund till bolaget, men till de 
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vänner som är ute efter bättre pris rekommenderar han dem inte. Även för Skogsberg 

föll det sig naturligt att bli mikroproducentkund hos det elhandelsbolag där han tidigare 

varit elhandelskund och som han enbart hade goda erfarenheter av. När Skogsberg 

anordnade ett evenemang med solcellsinformation ställde bolaget upp på det, vilket han 

tyckte var bra. Han tycker att det varit lite negativt att handläggningstiden för hans 

solcellssatsning tog lång tid, på grund av att bolaget enligt honom inte var beredda på 

det intresse som blev för deras erbjudande om att bli mikroproducent. Men det är inget 

han har fäst sig vid; “Det har ju inte drabbat mig något speciellt så då men, allting tar 

ju längre tid då i och för sig men, det har fungerat bra”. Han skulle rekommendera 

andra att bli kunder till bolaget. 

 

Även Simonsson valde det elhandelsbolag som fanns på orten och där hon sedan innan 

var kund då hon är “mycket för att använda närmiljön”. Också Mattsson vände sig först 

till det lokala elbolaget, som han även tidigare varit kund till, när han skaffade sin 

anläggning. Dock höll de enligt honom ett alltför högt pris på sina solceller och 

Mattsson valde därför att köpa dessa på en auktion istället. Han köper dock fortfarande 

den el han behöver och säljer det överskott han producerar till detta elhandelsbolag. Till 

en annan fastighet som han äger har han dock valt ett annat elhandelsbolag då han fick 

ett bra avtal med dessa. 

 

Staaf och Nilsson har dock båda valt att byta elbolag i samband med att de blev 

mikroproducenter. Staaf var inte så insatt i sitt elavtal innan, men när hon köpt sin 

anläggning och skulle börja producera egen el kände hon sig tvungna att sätta sig in i 

det hela. Hon kände att det elhandelsbolag som hon hade innan inte var rätt för henne 

och bytte istället till ett annat, som hon fått en bra känsla för då hon delar många av 

deras värderingar för miljön. När Nilsson blev mikroproducent undersökte han ett flertal 

bolag som han valde mellan. Hans slutgiltiga beslut berodde på att de gett Nilsson ett 

gott intryck genom att vara både kunniga och trevliga att ha att göra med. 

 

5.6 Kontroll på produktionen 

Flera av respondenterna visar stort intresse av att följa sin produktion och av att hålla 

koll på hur mycket deras solceller producerar. Särskilt Hansson var redan från starten 

ivrig att få igång den app han använder för att kunna bevaka produktionen. Han går in 

på appen flera gånger per dag; “Man mäter ju liksom finvädret i hur många 

kilowattimmar man producerar”. Näslin berättar att han använder den en gång per dag. 

Även Johansson, Handler och Nilsson använder en app för att hålla ett öga på sin 

produktion. Flera av dem använder även appen för att visa upp sin produktion för 

intresserade vänner och bekanta.  

 

Simonsson skulle gärna använda sig av en app för att se statistik över sin produktion 

men att de inte ännu fått tekniken att fungera. Hon är i kontakt med det bolag som 

producerat hennes solceller och de arbetar för att hitta en lösning på detta problem. 

Skogsberg däremot känner inget behov av en app, utan nöjer sig med att titta på 

växelriktaren om han önskar veta hur mycket han producerar. Johansson kan på sin 

mätare se ett minustecken framför siffrorna när den el som han producerar just nu är 

större än den el han förbrukar just nu, vilket innebär att överskottet säljs. 

 

Nilsson och Hansson finner båda användning av elbolagens egna hemsidor där de får 

tillgång till “Mina sidor” och kan få ut data över sin produktion. Båda har dock haft 
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invändningar till elbolagen om hur de önskar att informationen de kan se på “Mina 

sidor” ska förbättras. Nilsson menar att hans elbolag tagit till sig detta och åtgärdat 

enligt hans förslag medan Hansson inte fått samma respons. Hansson tycker att han fått 

bra gehör på dessa förslag, men dock har inget gjorts åt det ännu. Han reflekterar över 

att det självklart inte är högst upp på elbolagets prioriteringslista samt att det är en 

kostnad att lägga upp informationen på “Mina sidor” om bara han efterfrågar det.  

 

5.7 Kontakt med elhandelsbolagen 

Ingen av mikroproducenterna upplever att de har någon särskilt stor kontakt med sitt 

elhandelsbolag. Av den kontakt de väl har gäller den för det mesta avtal och fakturor. 

Flera respondenter - Mattsson, Staaf, Krånglin och Handler - anser att de inte har någon 

särskild kontakt utöver detta. Vissa respondenter som har kontakt med sitt 

elhandelsbolag gällande något utöver avtal och fakturor - Sandberg, Simonsson, 

Skogsberg och Näslin - känner att de ofta är den part som initierar kontakten. 

Respondenterna upplever överlag att de får ett gott bemötande från sina respektive 

elbolag.  

 

Johansson, Hansson och Skogsberg spelar alla tre en roll i sina elhandelsbolags 

marknadsföring, vilket har lett till att de utöver kontakten via fakturan även fått besök 

av elhandelsbolagen och blivit intervjuade av dem. “Men det hör ju inte till 

vardagskontakt för alla såklart” menar Hansson. Johanssons elhandelsbolag var 

tvunget att gräva ner en ny, större kabel i samband med att Johansson kopplade på sin 

anläggning för att elhandelsbolaget skulle kunna ta emot all den el som produceras på 

gården. I samband med att de grävde bytte de även på eget bevåg ut Johanssons 

lyktstolpar i trä till galvaniserade stolpar vilken Johansson upplevde positivt.   

 

När Näslin och Handler hade monterat sina anläggningar och ville teckna nätavtal 

upplevde båda brister i kommunikationen kring den el de ville sälja. Båda två förstod 

det som att elhandelsbolaget skulle köpa elen i och med detta. Vad de dock båda missat 

var att de behövde ett inmatningsavtal för att kunna få betalt för elen de skickade ut på 

nätet, vilket innebar att de gick miste om ersättning då de saknade sådana. “Då blev jag 

faktiskt besviken, utan jag hade nog förväntat mig att det skulle vara lättare än vad det 

var att sälja elen”. Efter detta har Handler bytt bolag, dock medger han att det kändes 

tråkigt att byta då han tycker att det är viktigt och roligt att värna om det lokala. Näslin 

är å andra sidan fortfarande kund till detta bolag. Han hade detta även innan han blev 

mikroproducent och har trots många erbjudanden från andra bolag stannat kvar hos 

dem.  

 

Hos sitt föregående elhandelsbolag upplevde Nilsson att de inte kunde svara på de 

frågor han ställde utan att dessa istället enbart skickades vidare inom företaget. För 

Nilsson blev inte detta ett problem då han valde att byta elhandelsbolag, men för hans 

kollega, som vi ej intervjuat, som valt att stanna kvar innebar det “tusen samtal bara för 

att komma fram till vad som krävs från [kollegans] håll” vilket Nilsson anser är mycket 

omständigt. Skogsberg har liknande erfarenheter av att hans frågor skickats runt och att 

svaren i vissa fall frusit inne och anser att det är något som detta elhandelsbolag kan 

utveckla. Hansson däremot har i sin kontakt med detta elhandelsbolag förståelse för att 

bolaget fortfarande är relativt nya inom mikroproduktion och att de behöver tid att läsa 

in sig mer på området. När han installerade sin anläggning var det dessutom mitt under 

sommaren, vilket innebar att många hade semester. När Hansson varit i kontakt med 
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dem med frågor och förslag på förbättringar upplevde han att han fått ett bra bemötande 

och att de tog till sig hans åsikter. Trots att Nilsson som nämnt känner att han får ett bra 

bemötande av sitt nuvarande elhandelsbolag är han inte helt nöjd. Han tycker att de 

borde anstränga sig för att uppmuntra mikroproduktion mer än de gör i nuläget. Han 

tycker även att de borde fokusera mer på att hjälpa till, vara trevliga och vårda kunden, 

istället för att leverera mot ett säljmål. Han upplever att han kan sakna den 

hjälpsamheten hos elhandelsbolagen i allmänhet; “Elbolagen är ju som bara, det är som 

vattenavgiften, den kommer ju bara. Men nu börjar det hända saker eftersom jag blir ju 

delaktig i deras nät”; “Den enda gången man funderade var ju när man fick 

strömavbrott”. 

 

Mattsson kan tänka sig att rekommendera sitt elhandelsbolag till andra då han tycker att 

det har fungerat bra att handla el med dem. Däremot upplever han att de inte tar till sig 

hans åsikter om deras prissättning på elen de säljer; han tycker den är för dyr. Han har 

läst en artikel i tidningen ATL om ett antal mikroproducenter som gått ihop i ett nätverk 

och samarbetade för att få upp priset på den egenproducerade elen vilket han tycker 

känns som ett bra koncept. 

 

Staaf betalar en extra avgift till sitt elhandelsbolag som bolaget kan investera i 

solenergi; “Vi är lite sponsrare /.../ för framtiden”. Hon väljer att likna detta vid att 

skänka pengar till Rädda Barnen, “vi ger dem till något och /.../ vi litar på att de gör 

något bra”. Hon är nöjd med sitt elhandelsbolag men upplever att hennes elnätsbolag 

hycklar i sina annonser när de trycker på att de uppskattar förnyelsebar energi och att 

kunderna bör satsa på det. “Det ser så bra ut i annonserna, men sen när man väl sitter 

där så är det inte så, utan att de skruvar åt och de ska pressa ut det sista” Hon tror att 

elnätsbolagets största fokus är att behålla en hög nivå av lönsamhet och därför höjer 

nätavgiften som kunderna inte kan rå på. Staaf blir irriterad över detta då det inte är 

möjligt för henne att byta elnätsbolag men har valt att byta bort de som elhandelsbolag.   

 

5.8 Nöjdhet och förtroende för elhandelsbolaget 

De allra flesta respondenterna känner förtroende för sina respektive elhandelsbolag och 

är nöjda med dem. Anledningarna till detta är flera: 

 

Såväl Hansson, Skogsberg, Nilsson, Handler och Näslin uppskattar enkelheten de 

känner gällande kontakten med sina elbolag. Hansson vill ha samma elnätbolag och 

elhandelsbolag då han “tycker att det är skönt att ha med så få externa parter att göra 

som möjligt”. Även Skogsberg instämmer i detta. Nilsson uppskattar att både sälja och 

köpa sin el från samma elbolag, vilket innebär att allt hamnar på samma faktura och gör 

det enkelt för honom på så vis. Handler vill att hans elbolag ska kunna informera honom 

om det som gäller, eftersom han anser att det är mycket att sätta sig in i för att bli 

mikroproducent. “För då skulle det vara enkelt och de skulle kunna skicka ut den 

informationen till varje privatperson då så behöver man inte forska någonting eller ja, 

för att underlätta helt enkelt”. Näslin uppskattar enkelheten i att kunna gå in till 

elbolagets lokala kontor om han har några funderingar.  

 

När Nilsson blev mikroproducent bytte han från sitt lokala elhandelsbolag till ett annat, 

då det senare kändes pålästa när han pratade med dem; “Det kändes som att det var bra 

folk att ha att göra med”. Han fick inte detta mottagande av sitt lokala elhandelsbolag. 

Han menar att han egentligen tycker att de är ett bra bolag, men när han ringde dit för 
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att få svar på några frågor om mikroproduktion upplevde han att han enbart skickades 

runt till olika personer. Det här upplevde Nilsson som krångligt. Även Staaf går mycket 

på känsla. Hon har bytt från ett elhandelsbolag till ett annat, inte för att det nya är 

billigast utan för att hon och hennes man läst något om företaget som ger dem en bra 

känsla. Känslan hon har säger att bolagets överskott går till något bra. Näslin i sin tur 

uppskattar att hans elhandelsbolag precis som honom är mycket inne på att använda sig 

av förnyelsebar energi.  

 

Sandberg är väldigt nöjd över att vara mikroproducent, men är varken särskilt nöjd eller 

missnöjd med sitt elhandelsbolag; “Det som har varit har varit rätt upp och ner och 

bra”. Hon har bytt elbolag ett flertal gånger. Hon utgår från att det hon har just nu är 

“ett hyfsat ärligt bolag som gör vad de kan”.  Hon förväntar sig att de ska vara måna 

om henne och hon “skulle bli besviken om de hade några gräddfiler för någon annan”. 

 

En respondent som inte är nöjd med sitt elhandelsbolag är Krånglin. Hon menar att de 

inte verkar vilja att hon ska producera egen el och hon förstår att de inte är intresserade 

av att hon ska ha en batterianläggning heller; “för då tjänar de ju ingenting”. Hon anser 

att de inte gjort mer än de måste enligt regelverket som staten satt upp och får en känsla 

av att hennes de är rädda för att mikroproduktion ska bli för stort: “Jag menar att de 

tänker ju inte ett dugg på oss, jobbar bara för att, för sina vinster, för sina aktieägare”. 

Hon tycker även att elhandelsbolaget betalar henne för lite för elen de köper av henne 

och att de har för höga fasta avgifter. Hon tycker att det känns som att hon förlorar på 

att sälja sin el; “de köper ju strömmen jättebilligt utav mig och säljer den mycket, 

mycket dyrare. Jag vet inte vad priset ligger på just nu men om man tittar på det man 

förbrukar och det man betalar så är det ju kanske 1,50 kr man betalar nu per kW, och 

jag kanske får 20 öre”. Hon skulle därför inte rekommendera bolaget till andra och 

kommer med största sannolikhet själv snart att byta till ett annat elhandelsbolag.  

 

5.9 Förmåner och erbjudanden  

Vissa respondenter har fått erbjudande om förmåner och kampanjer av sitt 

elhandelsbolag. Nilsson blev erbjudanden ett avtal med ett bra pris för den el han säljer 

första året samt en gåva. Efter första året tog han dock kontakt med elhandelsbolaget 

igen och förhandlade fram att få samma erbjudande för ytterligare ett år. Nilsson anser 

dock att företaget bör få honom att vilja vara kund hos dem på annat sätt än att locka 

med förmåner och gåvor. Nilsson tycker att mikroproduktion bör uppmuntras mer än 

det gör och att bolagen borde visa att de är intresserade och driva på utvecklingen; “Jag 

tror att nyckeln i framtiden är när de gör saker, inte för att tjäna pengar utan för något 

mer. Man tar ett kliv där man ser att det är en bra väg att gå!”. Näslin är skeptisk mot 

många av de priserbjudanden han ser på marknaden. Han menar att de är lockpriser som 

inom en snar framtid kommer att gå ner. 

 

Simonsson blev vid nyår erbjuden ett nytt treårigt avtal med fast pris. Hon påtalade att 

detta avtal endast gällde den el hon köper av dem och inte den el hon säljer till dem. 

Elhandelsbolaget valde då att ta fram ett nytt avtal för elen hon säljer till dem vilket 

Simonsson uppskattade.   

 

Hansson och Skogsbergs elhandelsbolag erbjuder sina mikroproducenter en ny produkt 

vilken de båda är intresserade av. Enligt Hansson blir det “lite mer som den där gamla 

sorten, nettoavräkning, där man får använda ström som man har producerat på 
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sommaren under vinterhalvåret. Enligt honom betyder det att han inte säljer allt sitt 

överskott, utan istället kan spara det och använda själv vid ett senare tillfälle. Skogsberg 

tror att detta kan innebära att fler väljer att bli mikroproducenter då han ser det som ett 

fördelaktigt erbjudande. Även Krånglin, Staaf och Mattsson nämner alla tre att de ser 

nettodebitering som något de önskar att få möjlighet till.  

 

Handler har inte tagit del av något erbjudande eller kampanj, men något han önskar få 

av elhandelsbolagen är något som gör det enklare vara mikroproducent. Han skulle 

uppskatta om mer av pappersarbetet sköttes automatiskt eller sköttes av 

elhandelsbolaget.  

 

5.10 Kunskap om mikroproduktion 

Den kunskap som respondenterna har kring mikroproduktion har sitt ursprung i 

inspiration från andra, egen inläsning samt via arbete som lett dem in på 

mikroproduktion. 

 

Både Skogsberg och Handler har fått inspiration från andra mikroproducenter. Innan 

Skogsberg satte upp sin anläggning var han på solcellsmässor och gjorde studiebesök 

hos andra som redan hade solceller. Han hade även bekanta som han kunde diskutera 

det som hände under processens gång. Handler har sin farbror som både har ett starkt 

intresse av solenergi och även sålde solcellerna till honom. När han har några 

funderingar kring sin mikroproduktion kan han vända sig till farbrodern.  

 

Mattsson, Näslin, Sandberg och Staaf har å sin sida inte haft bekanta att ta inspiration 

från, de har istället på egen hand sökt upp kunskap. Mattsson känner inga andra 

mikroproducenter och är den första i sin by att sätta upp solceller. Den kunskap han har 

kring mikroproduktion kommer från egen inläsning. Näslin läser också mycket kring 

mikroproduktion och elhandelsbolag via olika internetforum men han har även fått hjälp 

av sitt elhandelsbolag som han ställer frågor till. Även Sandberg har skaffat sig kunskap 

via inläsning och har länge varit intresserad av att skaffa en egen produktion; “Jag har 

ju läst om det här i många år och känner att det här är något som vi ska göra”. Staaf 

har ett starkt intresse för miljön och mycket av vad de vet om mikroproduktion har de 

läst i en bok utgiven av ett förlag som ägs av samma moderbolag som deras 

elhandelsbolag ägs av; “Vi bara läser och så tycker vi att det ser bra ut, också får vi en 

bra känsla, också följer vi den”. 

 

Krånglin och Simonsson har båda via sitt intresse för miljöfrågor samt sina respektive 

jobb tagit till sig kunskap om solceller och mikroproduktion. När Krånglin deltog i 

projektet Baltic Energy som handlar om småskalig förnybar energi var hon ute och 

presenterade bland annat hur energikostnaderna på ett miljövänligt sätt kan minskas. 

Genom sitt jobb fick hon “så mycket mera kött på benen, och också kontakt med en 

massa företag som sålde solceller”. Simonsson har i jobbet flera gånger träffat personer 

som jobbar med solceller och därifrån fått en del kunskap inom ämnet. Hon sitter även i 

styrelsen för elnätsbolaget i hennes område. 

 

Johansson upplever att han och hans elhandelsbolag lär av varandra kring 

mikroproduktion då det är något nytt för de båda; “De har privatkunder, men vi är ju en 

företagskund. Och det har de inte fått någon ordning på än.” Även Mattsson upplevde i 

sin kontakt med detta elhandelsbolag att de var nya inom området och saknade viss 
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kunskap kring mikroproduktion. Skogsberg i sin tur tror att hans elhandelsbolag blev 

överrumplade av det stora intresset som uppstod kring mikroproduktion när han 

skaffade sin anläggning vilket resulterade i långa handläggningstider och att vissa svar 

frusit inne, då de hade för lite personal tillgänglig. Handler som har samma 

elhandelsbolag upplevde att de inte riktigt var pålästa då han startade igång sin 

anläggning. Han anser att elhandelsbolagen har stora möjligheter att vara pålästa om 

vad som krävs för mikroproduktion och att de har möjlighet att underlätta för deras 

mikroproducenter genom att dela med sig av denna kunskap.     

 

Näslin, Simonsson och Nilsson upplever alla tre att deras respektive elbolag har varit 

kunniga och hjälpsamma mot dem i den kontakt de haft med dem. Näslin tycker att hans 

elhandelsbolag är bra på att svara på hans frågor; “det tar sig tid till att fundera hur 

saker och ting fungerar”. När Nilsson blev mikroproducent ringde han runt till ett 

flertal elhandelsbolag och jämförde dessa, och han valde det elhandelsbolag han ansåg 

var mest påläst kring mikroproduktion.  

 

5.11 Samarbete mellan mikroproducenterna och deras elhandelsbolag 

Vissa av respondenterna upplever att de har någon typ av samarbete med sitt 

elhandelsbolag som är till nytta för dem båda.  

 

Både Johanssons och Hanssons solcellsanläggningar används som visningsanläggningar 

av deras respektive elhandelsbolag och Hansson menar att hans passar bra till detta på 

grund av anläggningens fördelaktiga geografiska läge i förhållande till staden. Hansson 

tror att hans elhandelsbolag även uppskattade hans teknikintresse och det faktum att han 

valt att köpa till en extra mätare för att bättre kunna se hushållets konsumtion. Även 

Skogsberg märkte av ett intresse från sitt elhandelsbolag då de önskade att hans 

anläggning skulle vara en del av deras marknadsföring. Skogsberg ser även att han 

genom att vara mikroproducent bidrar till sitt elhandelsbolags verksamhet: 

“[Elhandelsbolaget] har ju den delen att få sälja sin gröna el och där ser man väl att 

man ändå drar sitt strå till stacken genom att sälja av sin gröna el, så att säga till 

[elhandelsbolaget] som i sin tur säljer ut den då”. 

 

Skogsberg valde att anordna en informationsträff kring mikroproduktion vid vilken hans 

elhandelsbolag deltog och han menar att “där ställde de ju upp”. Detta är något som 

Nilsson önskar att elhandelsbolagen han varit i kontakt med var bättre på: att dela med 

sig av sin kunskap. Han menar att det skulle underlätta för både kunderna och bolagen. 

Han menar att detta även skulle bidra till att fler väljer att bli mikroproducenter och att 

detta skulle vara ett utmärkt sätt för elhandelsbolagen att ta över kunder från andra 

bolag. Han anser vidare att han är en del av elnätet och att detta är något som sätter krav 

på hur elhandelsbolaget väljer att bemöta honom och andra mikroproducenter.  

 

Mattsson tror inte att hans elhandelsbolag har några ekonomiska fördelar av att köpa 

den el han producerar, utan att det istället blir en fråga för dem om att ha en bra policy 

kring mikroproduktion som de i framtiden kan dra fördel av. 

 

5.12 Mikroproducenternas inflytande på elhandelsbolagen 

En del av respondenterna upplever att de har möjlighet att påverka sina elbolag via sin 

roll som mikroproducenter.  
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Nilsson och Hansson har båda framfört förslag på förbättringsåtgärder på sina 

respektive elhandelsbolags “Mina sidor” på dess hemsidor och upplever båda att de har 

fått gehör för sina förslag. Näslin upplever sig ha större möjligheter att påverka sitt 

elhandelsbolag efter att han blev mikroproducent, främst på grund av sina ökade 

kunskaper.  

 

Mattsson däremot upplever inte att hans elhandelsbolag visar hans åsikter något större 

intresse. Han har vänt sig till dem i ärende att diskutera deras priser som han tycker är 

lite för höga, men har inte fått någon särskild respons; “Njaa, de rycker lite på 

axlarna”. Skogsberg och Krånglin känner inte heller att de som mikroproducenter har 

fått större makt inför sina respektive elbolag än de hade innan.  

 

5.13 Att välja mottagare av producerad el 

Två av våra respondenter skulle tycka att det var roligt att veta vem som förbrukar den 

el de producerat. Nilsson är medveten om att den säljs till hans elbolags kunder men 

tycker att det vore roligt att veta exakt vem som tar emot den. Detta skulle för honom 

göra hans bidrag mer påtagligt än att elen bara “åker ut på nätet”. Även Skogsberg 

hade kunnat tänka sig att sälja sin el till grannen eller andra i närområdet där han bor, 

men endast om det inte blir för mycket jobb med det. “Man är inte beredd på att hålla 

på hur mycket som helst, rent administrationsmässigt /.../ det är väl kanske lite långsökt 

och se det så.”. Han känner sig nöjd med att sälja sin el till sitt elhandelsbolag som i sin 

tur säljer ut den till sina kunder. 
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6. Analys 

Nedan kopplar vi samman den information som har framkommit om ”mikroproduktion i 

praktiken” gentemot våra nämnda teorier för att möjligtgöra besvarandet av vår 

problemformulering; ”Vilken betydelse har kundengagemang för mikroproducenternas 

relation och lojalitet till elhandelsbolaget?” och uppfylla studiens syftet att ”utveckla 

förståelse för hur kundengagemang i ett A2A-perspektiv tar sig uttryck i förhållande till 

relationer och lojalitet”.  

6.1 Kundengagemang hos mikroproducenter 

Vi ser tydliga tecken från intervjuerna på att våra respondenter har ett stort engagemang 

för mikroproduktion. De flesta respondenter har ett miljöintresse i bakgrunden och vi 

tolkar det som att samtliga ser stort värde i att kunna producera sin egen el. I vår studie 

är vi dock intresserade av hur deras engagemang visar sig inför deras respektive 

elhandelsbolag. 

 

Kundengagemang består enligt Brodie et al. (2011a, s. 254) av begreppen 

“kundinvolvering” som enligt Bowden (2009, s. 68) är en kognitiv process 

och “kunddeltagande” som enligt So et al. (2014, s. 307) är en beteendemässig process. 

Utöver dessa två processer menar Brodie et al. (2011a, s. 254) att kundengagemang 

även innehåller emotionella processer som de två tidigare begreppen inte tagit hänsyn 

till.  En majoritet av våra respondenter uttrycker att deras agerande kring val av 

elhandelsbolag har förändrats sedan de blev mikroproducenter och att de nu gör ett mer 

aktivt val i vilket de väger in fler aspekter i sitt beslut än när de var vanliga 

elhandelskunder. Vi tolkar det som de tidigare kunde ses som deltagande kunder, då de 

inte tänkte eller kände något särskilt om sitt elhandelsbolag, utan enbart köpte deras 

tjänster utan vidare reflektion. Att de nu anser sig göra ett aktivt val menar vi kan tolkas 

som att de nu kan ses som engagerade kunder i och med att både tänker, känner och 

agerar i förhållande till elhandelsbolaget. 

 

Brodie et al. (2011a, s. 254) väljer att definiera kundengagemang som “ett mentalt 

tillstånd som inträffar på grund av interaktiva upplevelser där samskapande av värde 

sker med en specifik aktör/objekt i en specifik tjänsterelation“. Vi tolkar det som att de 

allra flesta respondenterna uppvisar kognitiva och emotionella aspekter av 

kundengagemang, vilket enligt Brodie et al. (2011a, s. 254) därmed skulle innebära att 

de kan anses vara engagerade kunder i förhållande till sitt elhandelsbolag. Om vi istället 

för definitionen använder oss av Brodie et al:s (2011a, s. 260) engagemangsnivåer 

oengagerad, marginellt engagerad, engagerad och mycket engagerad kan vi tolka det 

som att alla respondenter är åtminstone marginellt engagerade, då alla har slutit ett 

inmatningssavtal med sitt elhandelsbolag för att kunna sälja den el de för in på nätet. 

Endast fyra av våra respondenter ger oss information som kan tolkas som att de når 

Brodie et al:s (2011a, s. 260) nästa engagemangsnivå, engagerad, vilken innebär att 

“aktören är engagerad i en specifik interaktion till en annan aktör”. Detta visar sig till 

exempel genom att de deltar i elhandelsbolagens marknadsföring eller föreslår 

förbättringar på elhandelsbolagens hemsidor. Det som skiljer denna engagemangsnivå 

mot Brodie et al:s (2011a, s. 260) sista engagemangsnivå, mycket engagerad, är just 

ordet mycket. Vi tolkar det som att enbart ett fåtal uppnår denna högsta nivå av 

engagemang. Dock kan vi ana från våra intervjuer att respondenterna växlar mellan 

olika nivåer av engagemang i olika interaktioner. 
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Roberts & Alpert (2010, s. 198) delar in kundengagemang i fem olika nivåer där kunder 

med engagemangsnivå tre till fem definieras som engagerade kunder, då de enligt dem 

innebär att kunderna har ett beteende och en attityd som signalerar engagemang. 

Eftersom samtliga respondenter både köper och säljer el till samma elhandelsbolag har 

de enligt vår tolkning ett engagemang som uppnår nivå tre på Roberts & Alperts (2010, 

s. 198) skala. Vi tolkar det som att enbart fyra respondenter uppnår den fjärde nivån 

(Roberts & Alpert, 2010, s. 198), vilket visar sig genom att de rekommenderar sitt 

elhandelsbolag till andra. En av respondenterna skulle dock bara rekommendera sitt 

elhandelsbolag till personer som bor i någon av ägarkommunerna eftersom de då får ett 

mer fördelaktigt elpris. Vi ser inga tecken på att någon av våra respondenter uppnått 

nivå fem, vilket då skulle innebära att de marknadsför elhandelsbolaget och dess tjänster 

vid varje tillfälle som ges. Enligt dessa engagemangsnivåer kan vi tolka det som att alla 

våra respondenter är engagerade kunder. Detta överensstämmer med vad vi nått fram till 

i föregående stycke enligt Brodie et al:s (2011a, s. 254) definition. Vi kan trots de 

olikheter som finns i dessa tre olika teorier tolka det som att alla våra respondenter är 

engagerade kunder. Vi väljer att använda alla tre teorier då vi anser att detta styrker 

trovärdigheten för vår studie. Det är särskilt viktigt eftersom kundengagemang är ett 

relativt nytt begrepp som ännu utvecklas och i många fall ännu saknar empiriskt stöd.  

 

So et al. (2014, s. 312) erbjuder ett ytterligare sätt att se på kundengagemang; genom att 

det består av fem dimensioner vilka kan ha inverkan på varandra. Interaktion (So et al. 

2014, s. 312) innebär att kunden utanför köptillfället har någon kontakt med företaget. 

Vi anser att köptillfället är när mikroproducenten och elhandelsbolaget sluter avtal 

gällande mikroproduktionen. För fyra av våra respondenter är detta den enda gång de 

har kontakt med sitt elhandelsbolag, vilket vi därmed kan tolka som att de därför inte 

kan anses ha någon interaktion med elhandelsbolaget. Dock finns ett flertal 

respondenter som har kontakt med sitt elhandelsbolag utöver fakturan. Denna kontakt 

skiljer sig åt bland respondenterna, i form av deltagande i marknadsföring, frågor, 

åsikter och förslag till förbättring. Gemensamt för respondenterna är dock att de alla 

känner att de oftast är den part initierar denna kontakt. Detta tolkar vi som att kontakten 

mellan mikroproducenten och elhandelsbolaget är av större intresse för den förstnämnda 

aktören. En möjlig orsak till detta uppfattar vi är att mikroproducenten lagt ner en 

ekonomisk och tidsmässig stor insats för att starta sin produktion. Dock kännetecknas 

elbranschen i allmänhet av sällan förekommande kommunikation mellan aktörerna, 

vilket skulle kunna indikera att interaktion inte är det mest relevanta att ta hänsyn till för 

att finna tecken på kundengagemang hos mikroproducenter.  

 

Den entusiasm för mikroproduktion som respondenterna känner anser vi framgår tydligt 

i intervjuerna. Men som vi uppfattat det uttrycker enbart ett fåtal tecken som vi kan 

tolka innebär att de känner ett ivrigt intresse för den andre aktören, vilket är Viveks 

(2009, s. 60) definition på entusiasm. Detta anser vi kan relateras till det respondenterna 

säger om lokala aktörer, där vi uppfattar att respondenterna som uttryckt att det vill 

värna om närområdet även kan tolkas som entusiastiska inför sitt elhandelsbolag. Detta 

kan vi även säga om uppmärksamhet (So et al. 2014, s. 312), vilket vi ser är nära 

relaterat till entusiasm. Vi tolkar det som att de respondenter som vi uppfattat som 

entusiastiska även i och med detta är uppmärksamma, då vi uppfattat att de är 

uppmärksamma på grund utav sin entusiasm, och vice versa. Vi tolkar det som att dessa 

två kan vara av vikt för att notera engagemang hos mikroproducenter. 

 

Ett antal av våra respondenter har valt att ansluta sin mikroproduktion till sitt lokala 
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elhandelsbolag och för de flesta av dessa var det just att det faktum att det var lokalt 

som gjorde att de fattade det beslutet. Detta är en annan del av kundengagemang som So 

et al. (2014, s. 310-311) väljer att definiera som identifikation, vilken avser när 

företagets image är något som kunden kan relatera till sin egen självbild. En av 

respondenterna väljer det lokala alternativet då även han säljer lokala produkter och vi 

tolkar det som att han anser att ett annat val hade undergrävt trovärdigheten för hans 

verksamhet. Många av våra respondenter är tydliga med vikten av att bolaget är lokalt 

och vi tolkar det som att deras egna miljöengagemang här tar sig uttryck i en hållbar, 

faktisk handling genom att handla lokalt även gällande el. Vi tolkar detta som ett tecken 

på att identifikation hos mikroproducenterna är något av det viktigaste för att visa på 

kundengagemang.   

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det som att det i många fall finns tydliga tecken på att 

respondenterna är engagerade. Till vilken grad eller i vilket sammanhang engagemanget 

visar sig varierar mellan respondenterna. Som Zainol et al. (2016, s. 181) påpekar är 

höga nivåer av kundengagemang en indikator på hur stark relationen mellan aktören är. 

Detta kan vara ett gott tecken för elhandelsbolagen som har kunder som uppvisar höga 

nivåer av engagemang. 

 

Sammanfattningsvis är dessa de aspekter de vi anser att kundengagemanget hos 

mikroproducenter visar sig genom: 

 

 Kunskap 

 Kontakt  

 Värderingar  

 Pris 

 Tekniskt intresse 

 

 

6.2 Kunskap 

Bland respondenterna i vår studie kan vi se att de i de flesta fallen känner sig tillfreds 

med sitt elhandelsbolag. Oliver (1999, s. 33), Reichheld et al. (2000, s. 138) och 

Bowden (2009, s. 63) uppmärksammar dock att tillfredsställelse i sig självt inte är 

tillräckligt för att förklara varför kunder är lojala. De menar att om kunden är 

tillfredsställd men de andra bakomliggande faktorerna förtroende, hängivenhet och 

incitament för lojalitet saknas kommer kunden inte vara lojal. Detta kan vi se ett 

exempel på då många av våra respondenter anser att det är viktigt att företaget kan bidra 

med relevant kunskap för mikroproduktionen. Till exempel valde en av respondenterna 

att lämna ett elhandelsbolag han trivdes med när de svek hans förtroende i samband med 

ett missförstånd kring inmatningsavtalet. Information om att mikroproducenten själv var 

tvungen att ordna med ett inmatningsavtal uteblev och mikroproducenten var själv inte 

medveten om att ett sådant måste tecknas för att denne ska få sälja sin el. Detta 

missförstånd ledde till att han inte fick betalt för sin producerade el under en lång tid 

och vi tolkar det som att tillfredsställelsen han kände med elhandelsbolaget i övrigt inte 

var tillräcklig för att väga upp den besvikelsen han kände över att elhandelsbolaget 

vilket han litade på inte upplyste honom om behovet av ett inmatningsavtal. Om 

förtroende saknas är det enligt vår tolkning därför stor risk att relationen och lojaliteten 

mellan parterna tar skada, vilket i sin tur kan leda till att mikroproducenten byter 

elhandelsbolag. 
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Överlag kan vi se mikroproducenterna är pålästa inom ämnet, vilket inte är konstigt 

enligt oss då detta krävs för att kunna komma igång med sin anläggning. Vissa av våra 

respondenter kontaktar sitt elhandelsbolag för att få ytterligare information kring sin 

mikroproduktion, exempelvis hur mycket som producerats, för att underlätta deras 

rapportering till länsstyrelsen. En av våra respondenter valde sitt elhandelsbolag på 

grund av att de kändes kunniga inom mikroproduktion när han var i kontakt med dem. 

Den kunskap som mikroproducenterna besitter är något elhandelsbolagen kan ha nytta 

av att uppmärksamma. Som framgår av Gummessons (1990, s. 3) exempel med läkaren 

och patienten kan tjänstekvaliteten påverkas i positiv riktning om båda parter bidrar till 

värdeskapandet. Vi tolkar det som att det finns utrymme för mikroproducenterna att mer 

aktivt delta i det begränsade utbytet (Bagozzi, 1975, s. 32-34) som sker mellan parterna. 

Detta tolkar vi skulle kunna leda till större tillfredsställelse hos kunden, men även 

hängivenhet och förtroende som i sin tur enligt detta resonemang skulle kunna leda till 

starkare relationer och lojalitet. 

 

Appen och elhandelsbolagens hemsidor kan ses som hjälpmedel som 

mikroproducenterna kan interagera med för att få mer kunskap och information. Vi 

uppfattar från intervjuerna att många av våra respondenter ofta utnyttjar dessa 

möjligheter och att det är något de uppskattar. Enligt Gummerus et al. (2017, s. 2) är det 

möjligt att en relation uppstår mellan människa och teknik, men vi tolkar det dock inte 

som att mikroproducenternas relation med elhandelsbolaget skulle påverkas av att de 

även skulle ha en relation till appen. Då appen fyller samma funktion som växelriktaren 

tolkar vi det snarare som att mikroproducenterna ser appen som en förlängning av sin 

egen anläggning än av sitt elhandelsbolag. Vi tolkar det därför som att den uppskattning 

våra respondenter känner för appen kan komma att överföras på deras uppfattning av sin 

anläggning, snarare än på elhandelsbolaget i fråga. För att kundernas uppskattning för 

appen ska överföras till elhandelsbolaget istället tolkar vi det som att kopplingen mellan 

de två behöver bli tydligare och att något mervärde utöver att fylla samma funktion som 

växelriktaren bör erbjudas. 

 

6.3 Kontakt 

Vissa respondenter visar tecken på vad vi kan tolka som engagemang i den direkta 

kontakten de har med sina respektive elhandelsbolag. Respondenterna ger oss ett 

intryck av att oftast vara nöjda med det bemötande de fått där, trots att kontakten mellan 

mikroproducent och elhandelsbolag är sällan förekommande hos de flesta. Vi kan alltså 

tolka det som att tillfredsställelsen som enligt Watson et al. (2015, s. 792-793) och 

Reichheld & Sasser (1990, s. 107-108) krävs för att en långvarig relation ska uppstå i 

många fall finns hos mikroproducenterna som visar ett engagemang i kontakten de har 

med sina respektive elhandelsbolag. Men som nämnt ovan påpekar bland annat Oliver 

(1999, s. 33) att tillfredsställelsen är tillräcklig utan något mer behövs. Faktumet att det 

är långt emellan kontakten tolkar vi som ett bekymmer för att hängivenhet ska kunna 

uppstå hos kunderna inför bolagen. För att hängivenhet som den beskrivs av Oliver 

(2015, s. 202) ska uppstå krävs att investeringar görs i relationen. Sådana investeringar 

kan tänkas vara i form av tiden som det tar att kontakta bolagen, eller energin som krävs 

för att ta fram information från elhandelsbolagens hemsidor. Vi tolkar det som att de 

respondenter som har mer frekvent kontakt med sitt elhandelsbolag än de andra visar 

fler tecken på hängivenhet. Vi fick även höra från respondenterna att många av de som 

har kontakt med sina respektive elhandelsbolag i ärenden utöver avtals- och 
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fakturafrågor känner att de är den part som initierar kontakten oftast. Detta kan vi tolka 

som ett tecken på högre nivå av engagemang enligt nivåerna som Brodie et al. (2011a, s. 

260) presenterar. Baserat på detta tolkar vi det som att det är möjligt att kunder med 

högre engagemang som visar sig i denna typ av interaktion aktivt väljer att ta kontakt 

med sitt elhandelsbolag, vilket i sin tur leder till att hängivenhet utvecklas, vilket leder 

till att relationen och lojaliteten förbättras.  

 

Förtroende är en annan del av relationer och lojalitet som vi känner kan vara relevant 

när kunder har ett engagemang som visar sig i kontakten med bolaget. Enligt Reichheld 

& Schefter (2000, s. 107) är det av stor vikt att förtroende finns för att lojalitet ska 

uppstå. Vi tolkar det som att företagets image här spelar en stor roll för att skapa ett 

förtroende hos kunden. Detta hör ihop med att kunderna och elhandelsbolagen sällan 

har kontakt med varandra. Vi tolkar det som att de respondenter vi talat med i de flesta 

fall inte haft tillräcklig direktkontakt med sina respektive bolag för att kunna känna att 

de litar på bolagen enbart baserat på den kontakten. Däremot har de på indirekt kontakt 

med företaget vid desto fler tillfällen. En respondent påtalar exempelvis att 

elhandelsbolaget sponsrar idrotten i området där han bor, vilket ger honom en bra 

känsla inför företaget. En annan berättar om hur bolaget investerar i solenergi, vilket är 

något hon uppskattar. Vi tolkar det som att de signaler som företaget sänder ut kan bidra 

i processen att skapa förtroende hos mikroproducenten för företaget.  

 

6.4 Värderingar 

Många av våra respondenter har uttryckt att de är miljömedvetna och ett flertal talat om 

att de önskar att var med och ta steget mot en hållbar framtid. Vi kan se att våra 

respondenter i många fall har valt ett elhandelsbolag som delar dessa hållbara 

värderingar och vi tolkar detta som att det visar på entusiasm inför företaget och bidrar 

till att kunden kan identifiera sig med dem enligt So et al:s (2014, s. 312) beskrivning av 

ordet. Vi kan även tolka detta som att respondenterna visar tecken på uppmärksamhet 

såsom So et al. (2014, s. 312) beskriver det. Detta tolkar vi som tecken på att 

respondenterna har ett engagemang som visar sig i och med de värderingar som de delar 

med sitt elhandelsbolag. Att kunderna har tagit sig den tid och energi som krävs för att 

finna ett elhandelsbolag som delar deras värderingar kan vi koppla till det Dagger & 

David (2012, s. 450) säger om att engagerade kunder tar mer välgrundade beslut, vilket 

enligt författarna även leder till att kunderna är mer nöjda med sina beslut. Vi tolkar 

detta som ett tecken på att engagerade kunder har lättare att nå tillfredsställelse, vilket är 

en viktig del i att både relationer och lojalitet ska uppstå. 

 

Palm (2017, s. 10) visar med sin forskning att spridning av solceller påskyndas om det 

finns andra solcellsägare i det lokala området och om de lokala energibolagen engagerar 

sig i ämnet. Detta är något vi även kan se hos våra respondenter. Det faktum att deras 

respektive elhandelsbolag har erbjudit solcellslösningar har enligt respondenterna 

underlättat deras beslut att bli mikroproducenter. Respondenterna beskriver det som ett 

bekvämt och enkelt val för dem, vilket vi tolkar som att elhandelsbolagen har 

underlättat deras beslut genom att göra det möjligt för dem att ha kvar sitt tidigare 

föredragna elhandelsbolag samtidigt som de gör den omfattande investeringen som 

mikroproduktion innebär. Vi tolkar det som att det kan ses som en trygghet att känna 

andra mikroproducenter eller att ha sitt elhandelsbolag med sig i en annars krånglig 

situation. Denna trygghet tolkar vi kan leda till ökat förtroende för bolaget, men 

signalerar också tydligt vilka värden som bolaget står för. Ömsesidigt utbyte och 
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beroende mellan parterna beskriver Oliver (2015, s. 202) som en viktig del av relationer. 

Vi tolkar det som att elbolagen genom att signalera sin uppskattning för den förnybara 

energi som mikroproducenterna producerar kan ses som aktiva i relationen med sina 

mikroproducenter, och att mikroproducenterna kan se det som att elhandelsbolaget ger 

dem uppmärksamhet. Om detta uppfattas på rätt sätt kan det stärka relationen mellan 

parterna, och lägga en grund för att relationen ska bli långvarig.   

 

Majoriteten av våra respondenter känner andra mikroproducenter och vi tolkar det som 

att de tagit inspiration från dessa när de själva valde att bli mikroproducenter. Vi 

instämmer i den reflektion som en av respondenterna gör kring att beslutet om att skaffa 

solceller kan upplevas lättare om det finns någon annan som gjort det innan, särskilt om 

det är en person som den blivande mikroproducenten kan relatera till. Palm (2017, s. 10) 

menar att det kan få människor att vilja “följa normen” om de ser många andra som 

anammat solcellsteknik. I en sådan situation ser vi att det kan vara till stor fördel för 

elhandelsbolagen om de är på god fot med sina mikroproducenter, då de som redan är 

mikroproducenter har stora möjligheter att utöva inflytande på de som kommer efter 

dem. Även lokala elhandelsbolag har stort inflytande som skulle kunna omvandlas till 

en långvarig relation om bolaget lyckas frammana tillfredsställelse, förtroende, 

hängivenhet samt ömsesidigt utbyte och beroende som Oliver (2015, s. 201-202) menar 

att relationer är uppbyggda av. 

 

6.5 Pris 

Som Grégoire et al. (2009, s. 28-29) varnar för kan engagemang vara något negativt för 

företaget också. Om kunden blir besviken i något avseende kan den kund som har högt 

engagemang känna ett starkare intresse för att agera ut sin besvikelse än en kund med 

lågt engagemang. Vi kan se ett tydligt exempel på sådant högt negativt engagemang hos 

en av våra respondenter som visar sitt engagemang genom missnöje inför det pris som 

hennes elhandelsbolag betalar för den el hon säljer till dem. I detta fall kan vi tolka det 

som att kundens engagemang bidrar till en lägre lojalitet och att relationen inte blir 

långvarig.  Mikroproducenten säger att hon kommer att byta elhandelsbolag och skulle 

inte rekommendera bolaget till någon annan på grund av dennes uppfattning att de 

motverkar mikroproduktionens utveckling i området genom sin prissättning. Vi kan 

även se tecken på vad vi tolkar som att mikroproducenten i ett detta fall inte ens 

uppfattar att det finns en relation mellan dem. Vi kopplar detta till vad Oliver (2015, s. 

202) säger om att ömsesidigt utbyte och beroende är en del av det som relationer byggs 

upp av. Vi tolkar det som att respondenten inte känner att elhandelsbolaget “ger” henne 

något, vilket skapar en obalans i relationen. Om kunden inte uppfattar att det finns en 

relation mellan parterna kan det inte heller sägas finnas en relation, då det är kunden 

som avgör enligt Grönroos (2008, s. 48).  

 

6.6 Tekniskt intresse 

Vi kan hos ett antal av våra respondenter se ett tekniskt intresse kring deras 

mikroproduktion. En av respondenterna skaffade sin anläggning på grund av att han 

tycker att det är en intressant teknik och en annan då han är intresserad av samhälleliga 

energilösningar och önskar att kunna täcka åtminstone sin egen konsumtion.    

 

Flera av respondenterna har berättat att de ofta ser över statistiken för deras produktion 

och vissa jämför även denna med andras data. Därmed finner de det intressant att de via 
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en app eller växelriktaren kan se statistik över den produktion som deras anläggning 

genererar. Ett par av respondenterna har upplevt tekniska problem med appen 

exempelvis att den inte fungerar alls. I dessa fall är det inte elhandelsbolaget som har 

levererat solcellsanläggningen utan den är köpt direkt från en tillverkare. Gummerus et 

al. (2017, s. 2) menar att dagens kunder är ständigt uppkopplade och att detta ger 

företagen en möjlighet att skapa en relation till kunder via teknisk utrustning såsom en 

app. Oliver (2015, s. 202) menar att kunden måste känna sig nöjd med företaget för att 

en relation ska uppstå och detta tolkar vi som att de elhandelsbolag som erbjuder sina 

mikroproducenter anläggningar bör säkerställa att anläggningen fungerar korrekt men 

även att den app som medföljer lever upp till de förväntningar som mikroproducenten 

har på denna. Om tekniken inte fungerar finns en risk att det negativa intryck som detta 

ger överförs till den sammanlagda bilden som mikroproducenten har av sitt 

elhandelsbolag. Ett antal av våra respondenter har även uttryckt att de önskar att deras 

respektive elhandelsbolags “mina sidor” bör utvecklas och även detta tolkar vi enligt 

Gummerus et al. (2017, s. 2) som att elhandelsbolaget har möjlighet att skapa en 

relation till kunden via “mina sidor” om dessa fungerar på ett för kunden fördelaktigt 

sätt.  
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7. Slutsats 

Med utgångspunkt i analysen presenterar vi nedan de slutsatser vi har dragit vilket 

bidrar till att besvara studiens frågeställning ”Vilken betydelse har kundengagemang för 

mikroproducenternas relation och lojalitet till elhandelsbolaget?” och uppfylla syftet 

att ”utveckla förståelse för hur kundengagemang i ett A2A-perspektiv tar sig uttryck i 

förhållande till relationer och lojalitet”. 

 

De slutsatser vi kan dra från vår studie är följande: 

 

 Kundengagemang kan ta sig uttryck via aspekterna kunskap, kontakt, 

värderingar, pris och tekniskt intresse.  

 Engagerade kunder kan ha starka relationer, om deras förväntningar möts.  

 Kundengagemang kan vara vanligare hos mikroproducenter än vanliga 

elhandelskunder. 

 Hos mikroproducenter kan identifikation vara viktigare än kommunikation för 

att se vilka som har ett högt kundengagemang.  

 Engagerade kunders kunskap innebär att de vet vad de kan förvänta sig av sitt 

elhandelsbolag och är därmed lättare att tillfredsställa.  

 Mikroproducenterna förväntar sig att få mer uppmärksamhet av elhandelsbolaget 

jämfört med när de enbart var elhandelskunder. 

 

Dessa slutsatser förklaras närmare nedan: 

 

Vi kan utifrån vår studie dra slutsatsen att kundengagemang kan ta sig uttryck genom 

fem stycken aspekter; kunskap, kontakt, värderingar, pris och tekniskt intresse hos 

mikroproducenter. Vi har kommit fram till att majoriteten av mikroproducenterna kan 

ses som engagerade kunder men att en mikroproducents engagemang kan växla i nivå 

beroende på vilken aspekt engagemanget avser. Några visar till exempel ett stort 

engagemang för teknik men ett litet engagemang i frågor gällande pris, medan andra 

visar sitt engagemang främst när det gäller vilka värderingar bolaget har. Vi ser här att 

elhandelsbolaget, för skapa en relation till kunden, kan dra fördel av att ta hänsyn till 

vilka aspekter som är viktiga för varje specifik kund. Vi anser att det inte vore särskilt 

givande att försöka bygga en relation till en kund med hjälp av pris, om kundens 

engagemang främst avser kunskap.  
 

Oavsett inför vilken aspekt som engagemanget avser kan vi dra slutsatsen att 

engagerade kunder kan ha en stark relation till företaget förutsatt att detta lever upp till 

kundens förväntningar. Vi har sett att ett starkt engagemang även kan leda till en 

förlorad relation om förväntningarna på aspekterna som engagemanget visar sig inför 

inte tillfredsställs. Engagemanget kan då yttra sig då genom att kunden tar aktivt 

avstånd från aktören i fråga, vilket i sin tur leder till att relationen försämras och att 

lojaliteten är falsk alternativt obefintlig.  

 

Vi kan relatera begreppet falsk lojalitet (Bloemer & Kasper, 1995, s. 313) till begreppet 

kunddeltagande, vilket innebär att kunderna agerar lojalt men har en attityd som inte är 

lojal. Kundengagemang däremot kan relateras till det Bloemer & Kasper (1995, s. 313) 

kallar för äkta lojalitet, där kundernas både har en lojal attityd och ett lojalt beteende. Vi 

har noterat att det är i och med att kunderna blivit mikroproducenter som de även börjat 

uppvisa kundengagemang. Detta visar sig genom att de är mer aktiva i relationen till 
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sina respektive elhandelsbolag jämfört med tidigare då de varit deltagande men ofta 

saknat tanke och/eller känsla bakom sina ageranden. Vi kan utifrån vår studie därmed 

dra slutsaten att kundengagemang är vanligare hos mikroproducentkunder än de som 

enbart är elhandelskunder.  

 

Vi har funnit att det kan vara mer givande att studera om de kan identifiera sig med 

aktören/objektet än att se till mängden kommunikation mellan parterna för att se om 

mikroproducenterna är engagerade. Vi har sett att de mikroproducenter som har mest 

kontakt med sitt elhandelsbolag inte nödvändigtvis är de mest engagerade kunderna. 

Istället verkar identifikationen (So et al., 2014, s. 312) som mikroproducenterna känner 

gentemot elhandelsbolaget vara av vikt för att avgöra hos vilka kundengagemanget är 

störst.  

 

Ytterligare en slutsats vi kan dra är att de kunder som uppvisar högre engagemang även 

kan visa högre hängivenhet till aktören/objektet. Detta leder i sin tur till att relationen 

och lojaliteten förstärks mellan parterna. Genom sitt engagemang är mikroproducenter 

ofta även väl pålästa, vilket innebär att de är mer medvetna om vad de kan förvänta sig 

av företaget. Denna medvetenhet gör att mikroproducenternas förväntningar är 

realistiska och därmed blir det lättare för elhandelsbolaget att tillfredsställa dessa 

kunder, de behöver bara leva upp till vad de lovat. Men som vi nämnt är det viktigt att 

komma ihåg att tillfredsställelse inte räcker för att få lojalitet hos kunderna. För att inte 

fastna i “tillfredsställelsefällan” behöver elhandelsbolagen även se till de andra 

aspekterna som relationer och lojalitet bygger på, främst hängivenhet och förtroende 

(Bloemer & Kasper, 1995, s. 313; Reichheld & Schefter, 2000, s. 107). Om förtroende 

saknas räcker inte tillfredsställelse för att upprätthålla lojalitet i en relation. Det kan vara 

viktigt för mikroproducenter att känna förtroende för sitt elhandelsbolag för att de ska 

vilja stanna i relationen och vara lojala. Incitament för lojalitet såsom belöningar och 

förmånlig prissättning (De Wulf et al., 2003, s. 250; Watson et al., 2015, s. 792) har vi 

inte sett har någon större inverkan på lojaliteten hos de mikroproducenter vi talat med.  

 

Istället för förmåner verkar det vara viktigare för mikroproducenterna att de får 

uppmärksamhet och uppmuntran för den förnyelsebara elproduktion de bedriver. Vi 

uppfattar att mikroproducenterna vill känna att den el de producerar utgör ett viktigt 

bidrag till elhandelsbolagets verksamhet. Vi drar därför slutsaten att 

mikroproducenterna förväntar sig att få mer uppmärksamhet av elhandelsbolaget nu än 

de gjorde innan de började producera egen el. Vi anser att relationen och lojaliteten 

mellan aktörerna kan stärkas av ökad interaktion, genom den hängivenhet som skapas 

när investeringar görs i relationen, exempelvis i form av tid och energi.   

 

Relaterat till detta ser vi även att maktbalansen i relationen förändras när 

mikroproducenterna börjar producera egen el. Det kan sägas att mikroproducenterna 

genom att överta en del av elhandelsbolagens tidigare uppgifter även övertar en del 

makt som elhandelsbolagen har på marknaden gentemot sina kunder. Detta finner vi 

stöd för i empirin då flera mikroproducenter upplever en förbättrad maktställning sedan 

de blev mikroproducenter, jämfört med när de enbart var elhandelskunder. Vi ser även 

att vissa önskar mer kontroll över sin produktion och försäljning, genom till exempel att 

vilja ta del av statistik, veta vem som köper elen och förhandla om priser. Vi kan därför 

dra slutsatsen att elhandelsbolagens affärsmodell behöver ses över och förändras för att 

ta hänsyn till en annorlunda maktbalans på marknaden. En ny affärsmodell bör med 

fördel möjliggöra för ett närmare samarbete med mikroproducenterna, då det som nämnt 
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ovan kan vara fördelaktigt med ökad interaktion för att stärka relationen och lojaliteten 

aktörerna emellan.  

 

7.1 Teoretiskt bidrag 

Genom detta arbete bidrar vi med ny empirisk kunskap om hur engagemang påverkar 

relationer och lojalitet i de fall där kunden och företaget befinner sig i en situation där 

de båda bidrar till värdeskapandet, alltså där de båda är aktörer. Tidigare forskning 

kring kundengagemang baseras på den vanliga kontexten mellan företag och kund, 

B2C, där företaget traditionellt sett ses som den värdeskapande parten. Detta gör att 

dessa teorier inte är direkt överförbara på den relation som uppstår mellan en 

mikroproducent och dess elhandelsbolag. Vi anser att denna nya kunskap även kan 

appliceras på andra relationer med samma uppbyggnad, där båda parter är aktörer. 

Särskilt vikten av balans i relationen och ömsesidigt utbyte och beroende parterna 

emellan upplever vi spelar en stor roll i ett A2A-perspektiv.   

 

7.2 Praktiska rekommendationer 

Som vi nämnt verkar mikroproducenterna uppskatta en god kontakt med 

elhandelsbolaget. Vi ser även att en utökad interaktion skulle kunna ha en positiv 

inverkan på hängivenheten och i sin tur lojaliteten mellan parterna. Vi anser därmed att 

elhandelsbolagen kan dra fördel av att göra mikroproducenterna mer delaktiga och 

försöka ta tillvara på deras kunskap. Vi har sett att kunskap är viktigt för 

mikroproducenterna eftersom det krävs mycket av detta för att bli mikroproducent och 

förstå hur hela den processen runt omkring fungerar. Det finns hos mikroproducenterna 

vi talat med en önskan om att få ta del av elhandelsbolagens kunskap om 

mikroproduktion redan innan de blivit mikroproducenter för att underlätta denna 

process. Vidare uttrycker de att de även efter de blivit mikroproducenter önskar att få 

stöd i form av kunskap av sitt elhandelsbolag. Kunskap är således ett ämne som vi ser 

en klar utvecklingsmöjlighet för elhandelsbolagen. Vi föreslår därmed att 

elhandelsbolagen kan anordna informationsträffar, göra utskick till befintliga 

mikroproducenter med information och inspiration om hur mikroproduktion kan 

förbättras/förenklas eller hur det påverkar samhället/miljön samt erbjuda rådgivning 

kring mikroproduktion. Vi anar dock att mikroproducenterna själva har många fler 

förslag på hur elhandelsbolagen kan gå tillväga för att stärka relationen dem emellan. 

Vårt viktigaste förslag är därför att elhandelsbolagen ska prata direkt med 

mikroproducenterna via till exempel fokusgrupper eller hembesök. Att framstå som 

intresserade utan att direkt försöka sälja något anser vi skulle vara en framgångsrik 

taktik för dessa möten. Genom att lära känna sina mikroproducentkunder och vilka 

aspekter som deras engagemang visar sig inför kan elhandelsbolagens 

relationsbyggande arbete effektiviseras.  

 

Vi anser att elhandelsbolagens hemsidor och eventuella appar besitter stora möjligheter 

att bli en god kommunikationskanal till bolagets mikroproducenter. Då dessa kanaler 

kan ses som en förlängning av företaget kan interaktion med dessa ge intryck av tätare 

kontakt mellan parterna. Med tätare kontakt finns möjligheter för hängivenhet att växa 

fram ytterligare vilket är fördelaktigt för skapandet av långsiktiga relationer. Denna typ 

av kontakt kan tänkas vara allra mest givande för teknikintresserade kunder som 

uppskattar att se statistik eller teknisk data kring sin produktion och konsumtion. Vi 
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tänker oss att artiklar om mikroproduktion, kundbrev och inspiration kan ingå i 

kommunikationen som sker via dessa kanaler.  

 

Förutom de egna kanalerna ser vi att elhandelsbolagen genom att synas på andra ställen 

kan inbringa förtroende hos kunderna. Genom att vara tillgängliga där kunderna trivs, 

exempelvis genom att sponsra idrott, kan det hjälpa kunderna att identifiera sig med 

företaget och få kunderna att känna ett förtroende till dem. Att visa genom handling att 

bolaget delar kundernas värderingar är ytterligare något som kan skapa identifikation 

och förtroende hos kunderna. Detta kan ske genom att exempelvis satsa på miljövänliga 

aktiviteter för att visa på miljövänliga värderingar.   

 

Vi har sett att lokala elhandelsbolag ofta redan har stort förtroende hos sina kunder, och 

de har därför stora möjligheter att uppmuntra lokala kunder att bli mikroproducenter. De 

lokala elhandelsbolagens lokala inflytande kan med fördel användas för att lägga grund 

för relationer och lojalitet. Vi menar alltså att lokala bolag ofta redan har kommit en bra 

bit på vägen för det som krävs för att en långvarig kundrelation ska uppstå, genom att 

vara kända på orten sedan innan. Detta kan innebära att de redan har ett försprång 

framför andra bolag som inte är lokala. De befintliga mikroproducenterna i det lokala 

området har även de ett stort inflytande över fortsatt spridning av 

mikroproduktionsanläggningar bland närliggande hushåll. Det är därför även viktigt att 

elhandelsbolaget har en god relation till dessa befintliga mikroproducentkunder. Genom 

att göra ett bra jobb med de befintliga relationerna kan det tänkas att detta leder till 

positiv word of mouth (Grönroos, 2015, s. 283) som i sin tur kan generera nya kunder 

som har potential att bli lojala till företaget.  

 

Viktigt att notera är att om de relationsbyggande ansträngningarna som görs av 

elhandelsbolaget inte visar någon effekt kan det bero på att kunden inte ser det som att 

det finns en relation mellan dem. Detta kan bero på att de inte uppfattar att det finns en 

jämvikt mellan parterna. Vi har sett i vår studie att respondenterna uppfattar att en 

relation uppstått när båda parter har nytta av den. När bara en part tjänar på förbindelsen 

uttrycker de inte att detta skulle utgöra en relation. För att relationen ska upplevas som 

balanserad behöver elhandelsbolaget därmed matcha den ansträngning som 

mikroproducenterna anser sig ha gjort genom att välja att producera sin egen el och sätta 

sig in i allt som det innebär. Rent praktiskt innebär detta att elhandelsbolagen behöver 

erbjuda någon form av mervärde för mikroproducenterna, exempelvis genom ökad 

uppmärksamhet som vi nämnt ovan. Dock måste elhandelsbolagen komma ihåg att det 

är kunden som avgör om en relation finns mellan parterna, inte elhandelsbolaget.  

 

Sammanfattningsvis ser vi med utgångspunkt i vår studie att de flesta 

mikroproducentkunderna ser fördelarna med att ha en relation till sina respektive 

elhandelsbolag. Vi ser även att mjuka värden såsom kunskap, värderingar och 

kommunikation är aspekter av kundengagemang som framstår som en god grund för att 

relationer och även lojalitet ska uppstå. Vi anser därför att det är dessa aspekter 

elhandelsbolagen bör fokusera på. Genom att bygga relationer baserat på dessa mjuka 

värden med intentionen att skapa mervärde för kunden innebär i sin tur att risken för att 

mikroproducenten byter elhandelsbolag minskar, det vill säga mikroproducenten blir 

mer lojal.  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Vi anser att det fortfarande finns mycket outforskat inom de teoriområden vi studerat 

och då främst inom kundengagemang och A2A. Vi ser ett behov av fler empiriska 

studier inom kundengagemang för att se hur det yttrar sig i olika kontexter, då vi tänker 

oss att det finns viktiga skillnader beroende på exempelvis vilken bransch som studeras. 

Vi ser även tydliga tecken på att A2A kommer bli allt viktigare inom 

kundrelationsforskningen och på att kunder överlag vill vara mer aktiva i sina val och 

därmed tar större plats i relationen. Vi anser därför att det även inom detta område 

behövs mer empiriska studier för att undersöka hur kunder reagerar på denna typ av 

relation där båda parter är aktörer och vad det har för implikation för företagens 

arbetssätt.  

 

Vi föreslår att fortsatt forskning bör utgå från att ta reda på hur kundengagemang kan 

appliceras på nya kunder eller kunder som ännu inte genomfört ett köp hos företaget i 

fråga. I vårt fall har vi studerat hur befintliga kunders engagemang påverkar deras 

fortsatta relation och lojalitet, men det vore intressant att applicera detta även på kunder 

som ännu ej genomfört ett köp. Vi tycker även att det vore intressant att följa upp hur de 

personliga och kontextuella faktorer som Evanschitzky & Wunderlich (2006, s. 340-

341) tar upp påverkar den lojalitet som mikroproducenter känner i förhållande till sitt 

elhandelsbolag. Vi har inte fokuserat på detta i vår studie men vi ser ett värde i att 

undersöka hur olika faktorer kan påverka hur olika kunder reagerar på de signaler som 

sänds ut av elhandelsbolagen.  
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8. Diskussion 

8.1 Samhälleliga och etiska aspekter  

Utifrån våra slutsatser kan det tänkas att elhandelsbolagen följer våra råd och arbetar för 

att ge mikroproducenter mer uppmärksamhet genom kommunikation och 

kunskapsutbyten parterna emellan. Genom detta kan antalet mikroproducenter öka, 

vilket är positivt för att uppnå regeringens mål om att Sverige på sikt ska försörjas av 

100 % förnyelsebar el (Regeringskansliet, 2015). Å andra sidan innebär detta att 

elmarknaden som den ser ut idag kommer att behöva förändras, då förutsättningarna för 

att bedriva en lönsam verksamhet genom produktion och försäljning av el förändras 

med fler mikroproducenter som köper mindre el. Detta kan vara negativt i det avseendet 

att vissa arbeten inte längre är lika efterfrågade, vilket skapar arbetslöshet. Men det 

skapar troligen även ökad efterfrågan på andra kunskaper, vilket är en möjlighet att 

minska arbetslösheten inom andra arbetsområden, exempelvis för personer med 

kompetens inom tjänstemarknadsföring. Det kan alltså ske en omfördelning av 

efterfrågan på arbetskraftens kunskap, vilket kan vara både bra och dåligt beroende på 

vilken sida av efterfrågan personen i fråga står.  

 

I och med att fler kunder själva producerar en majoritet av elen de konsumerar och 

enbart använder köpt el som komplement uppstår en situation där kunderna övertar en 

del av den makt elhandelsbolagen tidigare haft på marknaden. Det är möjligt att 

elhandelsbolagen är ovilliga inför denna förändring och inte vill ge upp sin makt och 

vinstandel. Denna ovilja skulle kunna visa sig genom att elhandelsbolagen inte vill 

stötta spridningen av mikroproduktionsanläggningar, vilket vore negativt för samhället i 

stort. Å andra sidan kan det också tänkas att elhandelsbolagen känt på sig att denna 

förändring skulle komma och redan ligger steget före med lösningar för att locka till sig 

denna nya typ av kunder, vilket för samhället vore bra då det stöttar en ökad andel 

mikroproduktion.  

 

Vad som än händer i framtiden är vi säkra på att en omfördelning av makt och resurser 

kommer att ske i takt med att marknaden förändras mot en allt större andel småskalig 

förnyelsebar mikroproduktion. Vilka kommer att gynnas mest av denna omfördelning är 

svårt att säga i dagsläget men där föds en möjlighet för att de nya strukturer som skapas 

främjar ett mer hållbart samhälle med en hos kunderna större medvetenhet om elens 

ursprung och värde. 

 

8.2 Sanningskriterier  

Vi väljer att bedöma vårt arbetes kvalitet utifrån de alternativa sanningskriterierna 

såsom Bryman & Bell (2013, s. 402-406) presenterar dem. Detta istället för att använda 

oss av de vanligt förekommande kriterierna reliabilitet och validitet, då dessa 

ursprungligen avsetts mäta kvantitativa studier där intressena hos forskningen inte är 

desamma som hos den kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). Då 

vi gjort en kvalitativ studie vore det alltså olämpligt att använda kvantitativa 

mätinstrument. Vi är av samma åsikt som Lincoln & Guba (1985) som menar att det är 

nödvändigt att hitta andra termer för bedömning av kvalitativa arbeten, som är direkt 

anpassade för att bedöma denna typ av forskning. De kriterier Bryman & Bell (2013, s. 

402-406) anser lämpliga är trovärdighet och äkthet. 
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8.2.1 Trovärdighet  

Detta kriterium består av de fyra delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och konfirmering (Bryman & Bell, 2013, s. 402): 

 

Tillförlitlighet beskrivs handla om att den bild som målas upp av verkligheten i studien 

ska vara trovärdig inför läsarna av studien (Bryman & Bell, 2013, s. 403). För att 

minska risken för att vi missuppfattat det som sagts i intervjuerna har vi båda bearbetat 

intervjuerna noggrant och upprepade gånger, samt diskuterat tillsammans kring det som 

sagts för att säkerställa att vi uppfattat svaren på samma sätt. Efter denna process känner 

vi oss båda säkra på att vi inte förvrängt materialet eller på något sätt riskerar att måla 

upp en osann bild av respondenternas upplevelser. Ett annat sätt att säkerställa 

tillförlitlighet är att låta respondenterna själva se över den nedskrivna versionen vi 

skapat utifrån deras intervjuer, så kallad respondentvalidering (Bryman & Bell, s. 403). 

Vi har dock valt att inte göra detta, då den metod vi använt för att presentera empirin lett 

till att de individuella berättelserna inte längre finns i ett samlat stycke utan istället har 

blivit ihopblandade med övriga utifrån teman. Vi tror att detta kan försvåra valideringen 

för respondenterna och för att undvika missförstånd därmed valt att inte genomföra en 

sådan process. Trots detta är vi övertygade om att de åsikter respondenterna framfört är 

korrekt uppfattade. Vi har även under arbetets gång följt vetenskaplig praxis för hur 

forskning ska genomföras vilket gjorts transparent i den praktiska metoden. 

 

Överförbarhet uppfylls genom att skapa en innehållsrik beskrivning av den företeelse 

som vi valt att studera, för att möjliggöra att resultatet kan appliceras även i situationer 

som inte är exakt densamma som den vi studerat (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Vår 

kvalitativa studie är som nämnt innan en unik situation som påverkas i högsta grad på 

de respondenter vi hört och de förutfattade meningar som vi som forskare har. Detta gör 

att studien är närmast omöjlig att exakt återskapa med samma resultat. Men trots att det 

inte går att exakt återskapa finns det ändå möjlighet att överföra resultaten till en annan 

miljö i och med att vi med vår beskrivning kunnat ta med de förutsättningar som fanns 

för detta resultats uppkomst. Vi anser baserat på detta att vi uppfyllt även detta 

delkriterium. 

 

Pålitlighet beskrivs av Bryman & Bell (2013, s. 405) som en motsvarighet till den 

kvantitativa reliabiliteten. För att studien ska vara pålitlig menar författarna att forskarna 

ska anta ett granskande synsätt och ta hjälp av kollegor för att säkerställa att alla faser 

av forskningsprocessen har presenteras och genomförts på ett korrekt sätt. Kollegorna 

bedömer även om de slutsatser som dras är berättigade. Denna granskning har i vårt fall 

skett löpande i samband med seminarier i mindre grupper, men även av vår handledare. 

Vid denna granskning har vi fått ta del av andras åsikter och synpunkter på vårt arbete 

när det utvecklats över tid, och det har hjälpt oss framåt samt säkrat kvaliteten på vårt 

arbete. 

 

Konfirmering belyser faktumet att ingen forskare kan vara fullständigt objektiv i sin 

forskning (Bryman & Bell, 2013, s. 405). För att uppfylla detta ska forskaren säkerställa 

att denne inte medvetet förvanskat materialet genom att låta sina personliga värderingar 

påverka genomförandet eller resultatet av studien i fråga (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

Som vi tidigare uppmärksammat är det omöjligt för oss att undvika att på något sätt 

påverka studiens gång utifrån våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Vi har dock i 

mesta möjliga mån ansträngt oss för att vara öppna och objektiva i vårt arbete och i och 

med detta anser vi att detta delkriterium är uppfyllt.  
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8.2.2 Äkthet 

Detta kriterium består av delkriterierna rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk 

autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & Bell, 2013, s. 

405): 

 

Rättvis bild handlar om, i likhet med kriteriet tillförlitlighet nämnt ovan, att 

undersökningen ska presentera en sanningsenlig bild av den grupp som undersökningen 

avser (Bryman & Bell, 2013, s. 405). I vårt fall innebär det att vi med återberättandet av 

intervjuerna med mikroproducenterna ska visa upp en bild som överensstämmer med 

vad de tycker och tänker. Då vi mycket noggrant bearbetat intervjuerna och säkerställt 

att respondenternas åsikter inte förvanskas anser vi att detta delkriterium uppfylls av 

oss. 

 

Ontologisk autenticitet behandlar om vår undersökning bidragit till att respondenterna 

får en bättre förståelse för den situation de befinner sig i (Bryman & Bell, 2013, s. 405). 

Vi anser att vi har uppfyllt detta genom att ställa våra frågor till respondenterna och låta 

dem tänka igenom saken från perspektiv som de kanske inte tidigare lagt så stort 

intresse vid. Självklart hade respondenterna denna kunskap inom sig sedan tidigare, 

men vi tror att de genom att berätta för oss kunnat se sina egna tankar i ett nytt ljus. 

 

Pedagogisk autenticitet följer samma spår och avser om respondenterna via studien får 

bättre förståelse för hur andra i samma miljö ser på situationen (Bryman & Bell, 2013, 

s. 405). Vi anser att respondenterna via de frågor vi har ställt har fått möjlighet att 

reflektera över hur de tror att andra aktörer ser på saken, och att de genom att ta del av 

vårt färdigställda arbete kan få en vidare förståelse för hur andra personer i samma sits 

ser på saken. 

 

Katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet behandlar huruvida undersökningen gjort 

möjligt för respondenterna att förändra sin situation respektive om respondenterna 

genom undersökningen fått ökade möjligheter att vidta nödvändiga åtgärder (Bryman & 

Bell, 2013, s. 405). Vi anser att båda dessa är uppfyllda i och med att vi genom vårt 

arbete presenterar förslag på hur andra gjort som de kan ta del av, vilket öppnar upp 

möjligheter då det visar på alternativa angreppssätt i en liknande situation. Vi anser att 

det är positivt för respondenterna att kunna ta del av andra mikroproducenters åsikter 

och att de kan känna igen sig i resonemangen som förs. 



64 

 

Referenslista: 

Appelbaum, A. (2001). The constant customer. Gallup. [Hemsida] Tillgänglig via: 

http://www.gallup.com/businessjournal/745/constant-customer.aspx [Hämtad 2017-02-

21] 

 

Arnold, T.J., Fang, E. & Palmatier, R.W. (2011). The effects of customer acquisition 

and retention orientations on a firm's radical and incremental innovation performance. 

Journal Of The Academy Of Marketing Science, 39 (2), 234-251. 

 

Audrain-Pontevia, A-F. & Vanhuele, M. (2016) Where do customer loyalties really lie, 

and why? Gender differences in store loyalty. International Journal of Retail & 

Distribution Management, 44 (8), 799-813. 

 

Bagozzi, R.P. (1975). Marketing as exchange. Journal of marketing. 39 (4), 32-39.  

 

Ballantyne, D., Frow, P., Varey, J.R., & Payne, A. (2011). Value propositions as 

communication practise: Taking a wider view. Industrial Marketing Management. 40 

(2), 202-210. 

 

Baltic Energy (2013) Mikroproduktion av el, Baltic Energy [Broschyr]. Tillgänglig via: 

http://www.balticenergy.se/wp-content/uploads/2013/05/energifolder_maj2013.pdf 

[Hämtad 2017-04-21] 

 

Berry, L.L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing services: competing through quality. 

New York: Free Press. 

 

Bhattacharya, C.B., Rao, H. & Glynn, M.A. (1995). Understanding the Bond of 

Identification: An Investigation of Its Correlates among Art Museum Members. Journal 

of Marketing, 59 (4), 46-57. 

 

Bijmolt, T.H.A., Leeflang, P.S.H., Block, F., Eisenbeiss, M., Hardie, B.G.S., Lemmens, 

A. & Staffert, P. (2010). Analytics for Customer Engagement. Journal of Service 

Research, 13 (3), 341-356. 

 

Bloemer, J.M.M. & de Ruyter, K. (1998) On the relationship between store image, store 

satisfaction and store loyalty. European Journal of Marketing, 32 (5), 499-513. 

 

Bloemer, J.M.M & Kasper, H.D.P (1995). The complex relationship between consumer 

satisfaction and brand loyalty. Journal of Economic Psychology, 16 (2), 311-329. 

 

Bowden, J.L-H. (2009). The Process of Customer Engagement: A Conceptual 

Framework. Journal of Marketing Theory and Practice, 17 (1), 63-74. 

 

Bowen, J.T. & Chen, S-L (2001) The relationship between customer loyalty and 

customer satisfaction. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 

13 (5), 213-217. 

 

http://www.gallup.com/businessjournal/745/constant-customer.aspx
http://www.balticenergy.se/wp-content/uploads/2013/05/energifolder_maj2013.pdf


65 

 

Brodie, R.J., Hollebeek, L.D., Juric, B. & Ilic, A. (2011a). Customer Engagement: 

Conceptual Domain, Fundamental Propositions, and Implications for Research. Journal 

of Service Research, 14 (3), 252-271. 

 

Brodie, R.J., Hollebeek, L.D. & Smith, S.D. (2011b). Engagement: An important 

bridging concept for the emerging S-D logic lexicon. I: 2011 Naples Forum on Service. 

Neapel, Italien, 14-17 juni. Tillgänglig via: 

http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/Brodie,%20Hollebeck,%20Smith%20

Engagement%20%20S-

D%20Logic%20Lexicon%20FINAL%20Brodie%20et%20al%2030%20April%20edits

%20accepted.pdf [Hämtad 2017-03-03] 

 

Brodie, R.J., Ilic, A., Juric, B. & Hollebeek, L.D. (2013) Consumer engagement in a 

virtual brand community: An exploratory analysis. Journal of Business Research, 66 

(1), 105-114. 

 

Bryman, A. (1997). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. 1:a uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2011). Business Research Methods. 3:e uppl. Oxford: Oxford 

University Press. 

 

Bryson, C. & Hand, L. (2007). The role of engagement in inspiring teaching and 

learning.  

Journal of Innovations in Education and Teaching International, 44 (4), 349-362. 

 

Burnham, T.A., Frels, J.K. & Mahajan, V. (2003) Consumer Switching Costs: A 

Typology, Antecedents, and Consequences. Journal of the Academy of Marketing 

Science, 31 (2), 109-126. 

 

Dagger, T.S. & David, M.E. (2012). Uncovering the real effect of switching costs on the 

satisfaction-loyalty association: The critical role of involvement and relationship 

benefits. European Journal of Marketing, 46 (3), 447-468. 

 

Day, G.S. (1969). A Two-Dimensional Concept of Brand Loyalty. Journal 

of Advertising Research, 9 (3), 29-35. 

 

Daymon, C. & Holloway, I. (2002). Qualitative Research Methods in Public Relations 

and Marketing Communications. 1:a uppl. London: Routledge 

 

De Wulf, K., Odekerken-Schröder, G. & Van Kenhove, P. (2003). Investments in 

consumer relationships: a critical reassessment and model extension. The International 

Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 13 (3), 245-261. 

 

Dick, A.S. & Basu, K. (1994). Customer loyalty: Toward an integrated conceptual 

framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22 (2), 99-113. 

 

http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/Brodie,%20Hollebeck,%20Smith%20Engagement%20%20S-D%20Logic%20Lexicon%20FINAL%20Brodie%20et%20al%2030%20April%20edits%20accepted.pdf
http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/Brodie,%20Hollebeck,%20Smith%20Engagement%20%20S-D%20Logic%20Lexicon%20FINAL%20Brodie%20et%20al%2030%20April%20edits%20accepted.pdf
http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/Brodie,%20Hollebeck,%20Smith%20Engagement%20%20S-D%20Logic%20Lexicon%20FINAL%20Brodie%20et%20al%2030%20April%20edits%20accepted.pdf
http://www.naplesforumonservice.it/uploads/files/Brodie,%20Hollebeck,%20Smith%20Engagement%20%20S-D%20Logic%20Lexicon%20FINAL%20Brodie%20et%20al%2030%20April%20edits%20accepted.pdf


66 

 

E.ON (2017a) Frågor och svar om solceller. E.ON [Hemsida] Tillgänglig via: 

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller/solklara-fordelar.html [Hämtad 2017-

03-20] 

 

E.ON (2017b) Ersättning och avgifter för att producera egen el, E.ON [Hemsida]. 

Tillgänglig via: https://www.eon.se/privat/for-hemmet/din-elanslutning/ersattning-och-

avgifter.html [Hämtad 2017-04-24] 

 

E.ON (2017c) Elproduktion för eget bruk. E.ON [Hemsida] Tillgänglig via: 

https://www.eon.se/om-e-on/verksamhetsomraden/foernybar-elproduktion.html 

[Hämtad 2017-03-30] 

 

Eksell, J. & Thelander, Å. (red.) (2014). Kvalitativa metoder i strategisk 

kommunikation. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Energiföretagen (2017) Mikroproduktion av el, Energiföretagen [Hemsida]. Tillgänglig 

via: https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/mikroproduktion-av-

el/ [Hämtad 2017-04-21] 

 

Energimyndigheten (2015) Investeringsstöd, Energimyndigheten [Hemsida]. Tillgänglig 

via: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-

solceller/investeringsstod/ [Hämtad 2017-04-06] 

 

Evanschitzky, H. & Wunderlich, M. (2006), An examination of moderator effects in the 

four stage loyalty model. Journal of Service Research, 8 (4), 330-345. 

 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2:a uppl. 

Stockholm: Liber 

 

Fraering, M. & Minor, M.S. (2013). Beyond loyalty: customer satisfaction, loyalty, and 

fortitude. Journal of Services Marketing, 27 (4), 334-344. 

 

Gallup (2009). Customer Engagement | What’s Your Engagement Ratio?. Gallup. 

[Broschyr] Tillgänlig via: http://strengthszone.com/wp-

content/uploads/2016/01/Customer-Engagement-Ratio-Brochure.pdf [Hämtad 2017-02-

20] 

 

GodEl (2017). Egen el. GodEl. [Hemsida] Tillgänglig via: https://godel.se/om-

godel/egen-el/ [Hämtad 2017-02-15] 

 

Grégoire, Y., Tripp, T.M. & Legoux, R. (2009). When Customer Love Turns into 

Lasting Hate:The Effects of Relationship Strength and Time on Customer Revenge and 

Avoidance. Journal of Marketing, 73 (6), 18-32. 

 

Grönroos, C. (1995). Relationship marketing: The strategy continuum. Journal of the 

Academy of Marketing Science, 23 (4), 252-254. 

 

Grönroos, C. (2008). Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

https://www.eon.se/privat/for-hemmet/solceller/solklara-fordelar.html
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/din-elanslutning/ersattning-och-avgifter.html
https://www.eon.se/privat/for-hemmet/din-elanslutning/ersattning-och-avgifter.html
https://www.eon.se/om-e-on/verksamhetsomraden/foernybar-elproduktion.html
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/mikroproduktion-av-el/
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/mikroproduktion-av-el/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/
http://strengthszone.com/wp-content/uploads/2016/01/Customer-Engagement-Ratio-Brochure.pdf
http://strengthszone.com/wp-content/uploads/2016/01/Customer-Engagement-Ratio-Brochure.pdf
https://godel.se/om-godel/egen-el/
https://godel.se/om-godel/egen-el/


67 

 

 

Grönroos, C. (2008).  Service management och marknadsföring: kundorienterat 

ledarskap i servicekonkurrensen. 3:e uppl. Stockholm: Liber.  

 

Gummerus, J., von Koskull, C., Kowalkowski, C. (2017) Guest editorial: relationship 

marketing – past, present and future, Journal of Services Marketing, 31 (1), 1-5. 

 

Gummesson, E. (1990). Service quality: a holistic view. Karlstad: University of 

Karlstad. 

 

Gummesson, E. (1991). Marketing-orientation Revisited: The Crucial Role of the Part-

time Marketer, European Journal of Marketing, 25 (2), 60-75. 

 

Gustafsson, A. (2017). Mail om examensarbete om mikroproduktion av el. [Mail] 

(personlig kommunikation, 2017-03-23) 

 

Gustafsson, A. (2017). Mail om examensarbete om mikroproduktion av el. [Mail] 

(personlig kommunikation, 2017-03-27) 

 

Harrigan, P., Evers, U., Miles, M. & Daly, T. (2017). Customer engagement with 

tourism social media brands. Tourism Management, 59 (1), 597-609. 

 

Harris, L.C. & Goode, M.M.H. (2004). The four levels of loyalty and the pivotal role of 

trust: a study of online service dynamics. Journal of Retailing, 80 (2), 139-158. 

 

Higgins, E.T. & Scholer, A.A. (2009). Engaging the consumer: The science and art of 

the value creation process. Journal of Consumer Psychology, 19 (2), 100-114. 

 

Holme, I.M. & Solvang, B.K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Hollebeek, L.D. (2009). Demystifying customer engagement: Toward the development 

of a conceptual model. I: ANZMAC 2009 Conference. Melbourne, Australien, 27 

november-2 december. Tillgänglig via: 

http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-010.pdf [Hämtad 

2017-02-21] 

 

Hollebeek, L.D. (2011) Demystifying customer brand engagement: Exploring the 

loyalty nexus. Journal of Marketing Management, 27 (7-8), 785-807. 

 

Infometric (2013) Elkunder blir mikroproducenter av el. Infometric. [Online] 14 

oktober. Tillgänglig via: http://www.infometric.se/om-oss/nyheter/elkunder-blir-

mikroproducenter-av-el/ [Hämtad 2017-02-14] 

 

Jacoby, J. & Chestnut, R.W. (1978). Brand loyalty measurement and management. New 

York: Wiley 

 

Jakobsson, K.S. (2015). Solcellsinvigning väckte intresse. Jordbrukaren, [Online] 29 

maj. Tillgänglig via: http://jordbrukaren.se/solcellsinvigning-vackte-intresse/ [Hämtad 

2017-02-14] 

http://www.duplication.net.au/ANZMAC09/papers/ANZMAC2009-010.pdf
http://www.infometric.se/om-oss/nyheter/elkunder-blir-mikroproducenter-av-el/
http://www.infometric.se/om-oss/nyheter/elkunder-blir-mikroproducenter-av-el/
http://jordbrukaren.se/solcellsinvigning-vackte-intresse/


68 

 

 

Johansson, L. (2011). Introduktion till vetenskapsteorin. 3:e uppl. Stockholm: Thales. 

 

Johansson Lindfors, M-B. (1993). Att utveckla kunskap: Om metodologiska och andra 

vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Journal of Services Marketing (JSM) (2017). Volume 31 Issue 1. JSM. Tillgänglig via: 

http://www.emeraldinsight.com/toc/jsm/31/1 [Hämtad 2017-02-10]. 

 

Konsumenternas Energimarknadsbyrå (2017) Nettodebitering av el och skattskyldighet 

för energiskatt på el, Konsumenternas Energimarknadsbyrå. [Hemsida] Tillgänglig via: 

http://www.energimarknadsbyran.se/El/El-nyheter/Kategorier/Gron-el/Nettodebitering-

av-el-och-skattskyldighet-for-energiskatt-pa-el/ [Hämtad 2017-05-17] 

 

Kraftringen (2017) Förnybar mikroproduktion. Kraftringen. [Hemsida] Tillgänglig via: 

https://www.kraftringen.se/hallbarhet/marknaden/produkter-och-

tjanster/Elproduktion/Fornybar-mikroproduktion/ [Hämtad 2017-02-15] 

 

Lincoln, Y.S. & Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif.: Sage 

 

Lusch, R.F. & Vargo, S.L. (2006) Service Dominant Logic: Reactions, reflections and 

refinements. Marketing theory, 6 (3), 281-288. 

 

Lusch, R.F. & Vargo, S.L. (2015) Den tjänstedominanta logiken: Premisser, perspektiv 

och möjligheter. Lund: Studentlitteratur AB  

 

Malthouse, E.C., Haenlein, M., Skiera, B., Wege, E. & Zhang, M. (2013). Managing 

Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM House. 

Journal of Interactive Marketing, 27 (4), 270-280. 

 

MSI (2010) Research Priorities 2010-2012. MSI. [Broschyr] Cambridge, MA: MSI. 

Tillgänglig via: 

http://image.sciencenet.cn/olddata/kexue.com.cn/upload/blog/file/2010/9/20109151517

8616316.pdf [Hämtad 2017-02-09] 

 

McMullan, R. & Gilmore, A. (2003). The conceptual development of customer loyalty 

measurement: A proposed scale. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for 

Marketing, 11 (3), 230-243. 

 

Morgan, R.M. & Hunt, S.D. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship 

Marketing. Journal of Marketing, 58 (3), 20-38. 

 

Näckåns Energi AB (2017) Mikroproduktion. Näckåns Energi AB. [Hemsida] 

Tillgänglig via: http://www.nackansenergi.se/?page_id=1038 [Hämtad 2017-02-15] 

 

Oliver, R.L. (1997). Satisfaction: A Behavioral Perspective on the Consumer. New 

York: irwin/McGraw-Hill. 

 

Oliver, R.L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Marketing, 63 (4), 33-44. 

 

http://www.emeraldinsight.com/toc/jsm/31/1
http://www.energimarknadsbyran.se/El/El-nyheter/Kategorier/Gron-el/Nettodebitering-av-el-och-skattskyldighet-for-energiskatt-pa-el/
http://www.energimarknadsbyran.se/El/El-nyheter/Kategorier/Gron-el/Nettodebitering-av-el-och-skattskyldighet-for-energiskatt-pa-el/
https://www.kraftringen.se/hallbarhet/marknaden/produkter-och-tjanster/Elproduktion/Fornybar-mikroproduktion/
https://www.kraftringen.se/hallbarhet/marknaden/produkter-och-tjanster/Elproduktion/Fornybar-mikroproduktion/
http://image.sciencenet.cn/olddata/kexue.com.cn/upload/blog/file/2010/9/201091515178616316.pdf
http://image.sciencenet.cn/olddata/kexue.com.cn/upload/blog/file/2010/9/201091515178616316.pdf
http://www.nackansenergi.se/?page_id=1038


69 

 

Palm, A. (2017) Peer effects in residential solar photovoltaics adoption—A mixed 

methods study of Swedish users. Energy Research & Social Science, 26 (1), 1–10. 

 

Patterson, P., Yu, T. & de Ruyter, K. (2006). Understanding Customer Engagement in 

Services. I: ANZMAC 2006 Conference. Brisbane, Australien, 4-6 december. 

Tillgänglig via: 

http://www.anzmac.org/conference_archive/2006/documents/Pattinson_Paul.pdf 

[Hämtad 2017-02-20] 

 

Payne, A. & Frow, P. (2017) Relationship marketing: looking backwards towards the 

future, Journal of Services Marketing, 31 (1), 11-15 

 

Prahalad, C. K. & Ramaswamy, V. (2000) Co-opting Customer Competence. Harvard 

Business Review, 78 (1), 79-87. 

 

Regeringskansliet (2015) Mål för förnybar energi, Regeringen [Hemsida]. Tillgänglig 

via: http://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fornybar-energi/mal-for-

fornybar-energi/ [Hämtad 2017-05-03] 

 

Reichheld, F.F. & Sasser, W.E. (1990). Zero Defections: Quality Comes to Services. 

Harvard Business Review, 68 (5), 105-111. 

 

Reichheld, F.F. & Schefter, P. (2000). E-Loyalty: Your secret weapon on the web. 

Harvard Business Review. 78 (4), 105-113. 

 

Reichheld, F.F., Markey, R.G. & Hopton, C. (2000). The loyalty effect - the relationship 

between loyalty and profits. European Business Journal. 12 (3), 134-139. 

 

Roberts, C. & Alpert, F. (2010). Total customer engagement: designing and aligning 

key strategic elements to achieve growth. Journal of Product & Brand Management, 19 

(3), 198-209. 

 

Roos, H-E. (1984). Frågeteknik för kvalitativa intervjuer: en sammanställning. Lund: 

Socialhögskolan. 

 

Sashi, S. M. (2012). Customer Engagement, Buyer-Seller Relationships, and Social 

Media. Management Decision Vol. 50 No. 2, 253-272  

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2009). Research methods for business 

students. 5:e uppl. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. (2012). Research methods for business 

students. 6:e uppl. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

Scandinavian Heartland (u.å.) Nätanslutning av småskalig elproduktion. Scandinavian 

Heartland. [Broschyr] Tillgänglig via: 

http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-

foreningar/naringslivsutveckling/scandinavian-heartland-natanslutning.pdf [Hämtad 

2017-03-07] 

http://www.anzmac.org/conference_archive/2006/documents/Pattinson_Paul.pdf
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fornybar-energi/mal-for-fornybar-energi/
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/fornybar-energi/mal-for-fornybar-energi/
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/scandinavian-heartland-natanslutning.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna/SiteCollectionDocuments/Sv/naringsliv-och-foreningar/naringslivsutveckling/scandinavian-heartland-natanslutning.pdf


70 

 

 

SCB (2017) Byten av elleverantör (elhandelsbolag), SCB [Hemsida]. Tillgänglig via: 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-

av-energi/manatlig-elstatistik/pong/tabell-och-diagram/byten-av-elleverantor-

elhandelsforetag/ [Hämtad 2017-05-02] 

 

Shankar, V., Smith, A.K. & Rangaswamy, A. (2003). Customer satisfaction and loyalty 

in online and offline environments. International Journal of Research in Marketing, 20 

(2), 153-175. 

 

Shevlin, R. (2007) Guest post: The value of customer engagement. The financial brand. 

[Digital publikation]. Tillgänglig via: https://thefinancialbrand.com/46551/the-value-of-

customer-engagement/ [Hämtad 2017-02-20] 

 

Shostack, L. (1977) Breaking free from product marketing. American marketing 

association. 41(2), 73-80. 

 

Sirdeshmukh, D., Sing, J. & Sabol, B. (2002). Consumer Trust, Value, and Loyalty in 

Relational Exchanges. Journal of Marketing, 66 (1), 15-37.  

 

Sivadas, E. & Baker‐Prewitt, J.L. (2000) An examination of the relationship between 

service quality, customer satisfaction, and store loyalty. International Journal of Retail 

& Distribution Management, 28 (2),73-82. 

 

SKI (2016) Energi 2016, Svenskt kvalitetsindex. [Hemsida] Tillgänglig via: 

http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-energi-2016/ [2017-04-

24] 

 

Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. Administrative 

Science Quarterly, 28 (3), 339-358 

 

So, K.K.F., King, C. & Sparks, B. (2014). Customer engagemant with tourism brands: 

Scale development and validation. Journal of Hospitality & Tourism Research, 38 (3), 

304-329. 

 

So, K.K.F., King, C., Sparks, B. & Wang, Y. (2016) The Role of Customer Engagement 

in Building Consumer Loyalty to Tourism Brands. Journal of Travel Research, 55(1), 

64–78. 

 

Solomon, M.R., Bamossy, G.J., Askegaard, S. & Hogg, M.K. (2013). Consumer 

behaviour: a European perspective. 5:e uppl. Harlow: Pearson Education. 

 

Sorenson, S. & Adkins, A. (2014). Why customer engagement matters so much now. 

Gallup. [Hemsida] Tillgänglig via: 

http://www.gallup.com/businessjournal/172637/why-customer-engagement-

matters.aspx [Hämtad 2017-02-21] 

 

Svenska Kraftnät (2016) Elhandel, Svenska Kraftnät [Hemsida]. Tillgänglig via: 

http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-marknad/elhandel/ [Hämtad 2017-04-24] 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/manatlig-elstatistik/pong/tabell-och-diagram/byten-av-elleverantor-elhandelsforetag/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/manatlig-elstatistik/pong/tabell-och-diagram/byten-av-elleverantor-elhandelsforetag/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/manatlig-elstatistik/pong/tabell-och-diagram/byten-av-elleverantor-elhandelsforetag/
https://thefinancialbrand.com/46551/the-value-of-customer-engagement/
https://thefinancialbrand.com/46551/the-value-of-customer-engagement/
http://www.kvalitetsindex.se/report/svenskt-kvalitetsindex-om-energi-2016/
http://www.gallup.com/businessjournal/172637/why-customer-engagement-matters.aspx
http://www.gallup.com/businessjournal/172637/why-customer-engagement-matters.aspx
http://www.svk.se/drift-av-stamnatet/drift-och-marknad/elhandel/


71 

 

 

Svensson, P. & Starrin, B. (red.) (1996). Kvalitativa studier i teori och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Svesol (u.å.) Mikroproduktion - Sälj din egen el, Svesol [Hemsida]. Tillgänglig via: 

http://www.svesol.se/solel/mikroproduktion [Hämtad 2017-04-24] 

 

Tepeci, M. (1999). Increasing brand loyalty in the hospitality industry. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 11 (5), 223-230.  

 

Thurén, T. (2013). Källkritik. 3:e uppl. Stockholm: Liber. 

 

Tjora, A. (2012). Från nyfikenhet till systematisk kunskap: kvalitativ forskning i 

praktiken. 1:a uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Umeå Energi (u.å.) Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?, Umeå Energi 

[Hemsida]. Tillgänglig via: http://www.umeaenergi.se/kundservice/vanliga-

fragor/el/skillnad-elnat-och-elhandel [Hämtad 2017-04-21] 

 

Umeå universitetsbibliotek (2016) Källkritik. Umeå universitetsbibliotek. [Hemsida] 

Tillgänglig via: http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik [Hämtad 2017-02-28] 

 

Uncles, M.D., Dowling, G.R. & Hammond, K. (2003). Customer loyalty and customer 

loyalty programs. Journal of Consumer Marketing, 20 (4), 294-316. 

 

van Doorn, J. (2011). Customer Engagement: Essence, Dimensionality, and Boundaries. 

Journal of Service Research, 14(3), 280-282 

 

van Doorn, J., Lemon, K.N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P. & Verhoef, P.C. 

(2010) Customer Engagement Behavior: Theoretical Foundations and Research 

Directions. Journal of Service Research, 13 (3), 253-266. 

 

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2004) Evolving to a New Dominant Logic for Marketing. 

Journal of Marketing. 68 (1), 1-17. 

 

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2008) Service-dominant logic: continuing the evolution. 

Journal of the Academy of Marketing Science. 36 (1), 1-10. 

 

Vargo, S.L. & Lusch, R.F. (2011) It's all B2B…and beyond: Toward a systems 

perspective of the market. Industrial Marketing Management, 40 (2), 181-187. 

 

Vargo, S.L., Maglio, P. & Archpru Akaka, M. (2008) On value and value co-creation: A 

service systems and service logic perspective. European Management Journal. 26(3), 

s.145-152  

 

Vattenfall (2017). Mikroproduktion - Vi köper din överskottsel. Vattenfall. [Hemsida] 

Tillgänglig via: https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/salj-din-overskottsel/ 

[Hämtad 2017-02-14] 

 

http://www.svesol.se/solel/mikroproduktion
http://www.umeaenergi.se/kundservice/vanliga-fragor/el/skillnad-elnat-och-elhandel
http://www.umeaenergi.se/kundservice/vanliga-fragor/el/skillnad-elnat-och-elhandel
http://www.ub.umu.se/skriva/kallkritik
https://www.vattenfall.se/smarta-hem/solceller/salj-din-overskottsel/


72 

 

Vemab (2017) Producera egen el, Vimmerby Energi & Miljö AB. [Hemsida] Tillgänglig 

via: http://www.vemab.se/tjanster/el/elproduktion/producera-egen-el [Hämtad 2017-05-

17] 

 

Verhoef, P.C., Reinartz, W., & Krafft, M. (2010). Customer engagement as a new 

perspective in customer management. Journal of Service Research, 13, 247-252. 

 

Vivek, S.D. (2009). A scale of Customer Engagement. [Doktorsavhandling]. 

Tuscaloosa: University of Alabama.  

 

Vivek, S.D., Beatty, S.E. & Morgan, R.M. (2012) Customer Engagement: Exploring 

Customer Relationships Beyond Purchase. Journal Of Marketing Theory And Practice, 

20 (2), 122-146. 

 

Watson, G.F., Beck, J.T., Henderson, C.M. & Palmatier, R.W. (2015) Building, 

measuring, and profiting from customer loyalty. Journal of the Academy of Marketing 

Science. 43 (6), 790-825. 

 

Wendel, J. (2016) Försäljning av närproducerad el ökar. Bixia. Tillgänglig via: 

https://www.bixia.se/om-bixia/press/nyheter/2016/forsaljning-av-narproducerad-el-okar 

[Hämtad 2017-03-06] 

 

Ystad Energi (u.å.) Mikroproduktion - Steg för steg, Ystad Energi [Broschyr]. 

Tillgänglig via: http://www.ystad.se/globalassets/dokument/bolag/yeab/elnat/steg-for-

steg-mikroprod.pdf [Hämtad 2017-04-24] 

 

Zainol, Z., Omar, N.A., Osman, J. & Habidin, N.F. (2016). The Effect of Customer–

Brand Relationship Investments' Dimensions on Customer Engagement in Emerging 

Markets. Journal of Relationship Marketing, 15 (3), 172-199. 

 

Zeithaml, V.A., Bitner, M.J. & Gremler, D.D. (2009). Services Marketing: Integrating 

Customer Focus Across the Firm (International edition). McGraw-Hill Companies, Inc: 

New York. 

 

Zeithaml, V.A., Parasuraman, A. & Berry, L.L. (1990). Delivering Quality Service: 

Balancing Customer Perceptions and Expectations. New York: Free Press. 

 

 

http://www.vemab.se/tjanster/el/elproduktion/producera-egen-el
https://www.bixia.se/om-bixia/press/nyheter/2016/forsaljning-av-narproducerad-el-okar
http://www.ystad.se/globalassets/dokument/bolag/yeab/elnat/steg-for-steg-mikroprod.pdf
http://www.ystad.se/globalassets/dokument/bolag/yeab/elnat/steg-for-steg-mikroprod.pdf


 

Umeå School of Business and Economics 

Umeå University 

SE-901 87 Umeå, Sweden 

www.usbe.umu.se 

 

 


