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Sammanfattning 

 

Den 1 januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och konkurrens infördes vid 

handeln med el. Målet med avregleringen var att genom ökad konkurrens nå ett mer 

rationellt utnyttjande av resurserna och att tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor 

till lägsta möjliga priser. Avregleringen på elmarknaden medförde inte bara att 

spelplanen öppnades för nya aktörer, utan den nya konkurrenssituationen ändrade även 

spelets regler och förutsättningar. Beslut om produktion och pris flyttades i större grad 

över till aktörerna på marknaden och beslut om hur man skulle tävla om kunder på en 

marknad med konkurrens blev plötsligt viktiga för företagen på marknaden. För att 

elhandelsbolagen skulle kunna bli framgångrika på den  nya marknaden krävdes det att 

de positionerade sig och utvecklade konkurrens- och marknadsföringsstrategier. 

 

Beslut om konkurrens- och marknadsföringsstrategier på elhandelsmarknaden görs mer 

komplext då företagen arbetar med en homogen produkt på en marknad som 

karaktäriseras av låga marginaler, lättrörliga kunder och där företagen har svårt att 

påverka produktens pris.    

 

Syftet med studien är att undersöka hur små elhandelsbolag strategiskt arbetar med 

marknadsföring för att skapa konkurrensfördelar på den svenska marknaden. 

Undersökningen bygger på en komparativ fallstudie där intervjuer genomfördes med 

sex stycken elhandelsbolag på den svenska marknaden. Intervjuerna genomfördes med 

personer med god kännedom om företagets arbete med marknadsföringsstrategier. 

 

Det empiriska materialet analyserades med en teoretisk modell som bygger på Porters 

modell om de allmänna konkurrensstrategierna och McCarthys toeri om ett företags 

marknadsföringsmix. En markndsundersökning med sex centrala teman som visade sig 

vara viktiga vid beslut om val av elhandelsbolag integrerades även i den teoretiska 

modellen.  

  

Resultatet visade att företagen fäste olika vikt vid de sex centrala teman i vår 

undersökningen, beroende på företagets strategiska fokus i sin marknadsföring. De mer 

generella slutsatserna vi kan dra från vår undersökningen är att det verkar finnas en 

skillnad mellan kommunalt och privat ägda bolag. De regionalt förankrade bolagen 

tenderade att vara mer fokuserade i både differentiering och kostnadsöverlägsenhet. 

Miljö var den viktigaste faktorn i marknadsföringen där samtliga undersökta företag 

framhöll deras miljöprofilen som ett viktigt argument för att välja dem. Den 

marknadsföringsstrategi som företagen tillämpar beror på den bild företaget har av  den 

svenska elmarknaden, där exempelvis företag som menar att kunder väljer 

elhandelsbolag efter pris fokuserar mer på pris i sin marknadsföring. Slutligen fann vi 

att företagen i allt högre grad försöker involvera kunderna i deras avtal. Ett exempel på 

detta är företagens försäljning av andelar i vindkraftskooperativ där kunden blir 

delägare och producerar sin egen el.    
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1 Inledning 

Syftet med det inledande kapitlet är att orientera läsaren inom det aktuella 

forskningsområdet och att motivera denna studies relevans. Bakgrunden till den 

nuvarande konkurrenssituationen på den svenska elmarknaden redogörs för och ett antal 

problem för elhandelsbolag på denna marknad identifieras. Problembeskrivningen leder 

slutligen till syftet med studien och den forskningsfråga studien ämnar söka svar på. 

Kapitlet avslutas med en överblick av studiens fortsatta disposition.    

1.1  Bakgrund 

1.1.1 Reglerade och avreglerade marknader 

En reglerad marknad innebär ett statligt ingripande som begränsar aktörerna på en fri 

marknad att handla som de vill. Det kan handla om allt mellan statliga monopol som 

förbjuder all privat konkurrens till upphandling där staten står för att en tjänst levereras 

men köper upp denna av privata aktörer (Karlsson, 2005, s. 7). Reglerade marknader 

uppstår ofta efter marknadsmisslyckanden där den fria marknaden enligt statens 

bedömning inte leder till ökat välstånd för medborgarna. Reglerade marknader i form av 

monopolsituationer har traditionellt uppkommit då konkurrensen inte fungerat eftersom 

naturliga monopol uppstår. Reglerade marknader har också uppstått i situationer där 

möjligheten till samorganisering och centralplanering överskrider den fria marknadens 

fördelar, till exempel för byggnation och skötsel av vägar och järnvägar (Karlsson, 

2005, s. 5).  

 

Avregleringarna tog fart under 1980-talet, främst förespråkad av Ronald Reagan i USA 

och Margret Thatcher i Storbritannien. Under 1990-talet och den ekonomiska 

instabilitet som då rådde följde allt fler länder i deras fotspår för att hitta nya vägar ur 

den stagnerande tillväxten.   

 

Enligt nationalekonomiska teorier ska konsumenterna i samhället gynnas av att en 

marknad har en hög grad av konkurrens, då priserna pressas av att marknadsaktörerna 

tvingas leverera så högt värde som möjligt till så lågt pris som möjligt för att överleva 

när kunderna har möjlighet att välja leverantör. Förutom att pressa priserna är 

konkurrenssättning också fördelaktigt ur ett resursperspektiv och leder till att resurser 

brukas på det sätt som är mest fördelaktigt för medborgarna i samhället. Kritik mot 

konkurrenssättning handlar ofta om att konkurrenssättning kan orsaka sociala orättvisor 

och utnyttjande av kunderna i syfte att göra vinst (Karlsson, 2005, s. 3). 

 

1.1.2 Avregleringar i Sverige 

Även Sverige påbörjade ett stort avregleringsarbete, med utgångspunkt i en, relativt 

andra länder, väldigt stor offentlig sektor. Först ut att utsättas för konkurrens var 

taxinäringen och marksänd TV, som avreglerades av den socialdemokratiska regeringen 

1990 och 1991. När den borgerliga regeringen tog över fortsatte de att avreglera 



 2 

äldreomsorg, postverksamhet, telemarknaden och daghem, och friskolereformen 

genomfördes. Vid nästa regeringsskifte tog Socialdemokraterna, under ledning av 

Göran Persson över och avreglerade elmarknaden, järnvägen, pensionssparande och 

arbetsförmedling. Den senaste regeringen ledd av Reinfeldt har avreglerat bland annat 

apoteksmonopolet, bilprovningen och lokal busstrafik (Eriksson, 2012a).  

 

Enligt The Heritage Foundation, som årligen kartlägger ekonomisk frihet i världens 

länder, har inget land med utvecklad ekonomi haft en snabbare liberaliseringstakt än 

Sverige under åren 1996-2012 (Eriksson, 2012b). Debatten om avregleringarnas för- 

och nackdelar är ständigt aktuell och engagerar politiskt aktiva på båda sidor.  

1.1.3 Avregleringen av elmarknaden 

En av dessa avregleringar som gjordes var av den svenska elmarknaden. Den första 

januari 1996 avreglerades den svenska elmarknaden och konkurrens infördes i 

produktionen av och handel med el. Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) 

omfattade däremot avregleringen inte elnätet som fortsatt är ett reglerat monopol 

(Statens Offentliga utredningar [SOU] 2002:7 s. 23). Enligt regeringens proposition 

(prop) Om en elmarknad med konkurrens, som låg bakom beslutet till avregleringen var 

målet ”... att genom ökad konkurrens nå ett mer rationellt utnyttjande av resurserna och 

att tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser” (Regeringens 

proposition [prop] 91/92:133, s1). 

                                                               

Flera reformer genomfördes för att nå målet men tre förändringar var centrala i 

avregleringen. För det första skiljdes elnätet ut från elproduktion och elhandel. För det 

andra gjordes elnätet tillgängligt för alla aktörer på villkor som inte var diskriminerande 

för någon. Den tredje centrala förändringen var att underlätta för nya aktörer att ta sin in 

på marknaden genom att ta bort de institutionella hinder som tidigare karaktäriserat 

marknaden (Hagman & Hedin, 2012, s. 8). 

 

Inledningsvis hämmades dock konkurrensen av krav på att kunder som ville byta 

elbolag skulle installera en relativt dyr timmätare för att mäta sin elförbrukning 

(Statskontoret, 2012, s. 36). Kravet om elmätare fungerade som en ekonomisk tröskel 

för de som ville byta elbolag och försvårade även för nya aktörer att ta sig in på 

marknaden. Dessa krav avskaffades 1999 och marknaden blev då slutligen öppen för 

konkurrens (Hagman & Hedin, 2012, s. 18). 

 

Reformerna på den svenska elmarknaden gav ett nytt ramverk inom vilket företagen 

kunde agera relativt fritt. Några regler för hur företagen skulle agera för att nå målen 

formulerades inte utan företagen förväntades svara på marknadsförändringarna på 

sådant sätt att målen om en effektiv elförsörjning ändå uppnåddes (Hagman & Hedin, 

2012, s. 11).                   

 

Idag är det drygt 17 år sedan elmarknaden reformerades och den svenska 

elhandelsmarknaden består nu av 118 stycken elhandelsbolag (Elskling, 2013). De tre 

största aktörerna Vattenfall, E.ON och Fortum står tillsammans för 30 % av 

elhandelsmarknaden (Fortum, 2012). Konkurrensen på marknaden är tillsynes hård och 

marknaden karaktäriseras av många små aktörer och låga rörelsemarginaler. År 2009 
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var den genomsnittliga rörelsemarginalen för dessa bolag 1,5 procent (Mannerstråle & 

Boberg, 2011, s. 5). 

 

Marknaden karaktäriseras även av lättrörliga och prismedvetna kunder. I en 

undersökning av Svensk energi om byten och attityder på den svenska elmarknaden 

angav 65 % av respondenterna att de någon gång har bytt elhandelsbolag eller 

omförhandlat elavtal (Karlsson & Borg, 2013, s. 12).  

 

Konkurrenssituationen på marknaden påverkas även av att el är en av de mest 

homogena produkterna som finns. Det sker ingen förändring i produktens egenskaper 

om en konsument byter elhandelsbolag eller om det sker ett byte mellan olika 

produktionsslag (Energimyndigheten, 2002, s. 9). Produkten förändras med andra ord 

inte om konsumenter väljer ett annat elbolag, vilket medför att företagens 

differentiering på marknaden måste ske med andra medel som till exempel 

kontraktsvillkor, service eller miljö-egenskaper (Daamsgard & Hollmén, 2013, s. 25). 

Dessutom försvåras konkurrenssituationen ytterligare av att alla köper in den el som 

sedan säljs på samma marknad till samma pris på NordPoolSpot (Damsgaard & Green, 

2005, s. 45) 

 

Huruvida denna avreglering varit positiv eller inte debatteras både inom akademin och 

politiken. Akademiska utredningar av till exempel avregleringarnas konsekvens på 

konsumentpris lider av svåra metodologiska utmaningar. Att el är en väldigt homogen 

produkt gör den förvisso väldigt lämplig att studera över tid, men svårigheten ligger i att 

isolera prisdynamiken från variationer i väderförhållanden och tillgång och efterfrågan. 

Det är lätt att studera hur priset utvecklats, men inte att jämföra med hur det utvecklats 

om marknaden inte avreglerats. Konsumentpriserna har stigit sedan avregleringen, men 

en stor del av detta beror på ökade energiskatter, vilken i sin tur kan ha påverkan på 

efterfrågan av el. Olika studier har dragit olika slutsatser om avregleringen av 

elmarknaden. En av de nyaste och mest omfattande vi hittat är gjord på Umeå 

Universitet av Brännlund, Karimu och Söderholm (2012). Författarna undersökte om 

avregleringen i sig var orsaken till det ökade konsumentpriset men resultatet visade sig 

dock inte vara statistikt signifikant. Istället framhöll de att prisutvecklingen tydligare 

kan förklaras av andra händelser som kan kopplas till förändringar i utbudet och 

efterfrågan på el (Brännlund et al, 2012, s. 36).  

 

I den politiska debatten begränsas diskussionen i stället av att den drivs av ideologi 

snarare än fakta. Frågar man Lars Ohly är avregleringen det sämsta som kunde hända 

svenska elkonsumenter (Ohly, 2011) och frågar man Timbro är det Guds, eller i alla fall 

marknadens, gåva till folket (Eriksson, 2011, s. 14). 

 

Oavsett vilka av dessa som har rätt så kvarstår det faktum att marknaden har gått från ett 

monopol till en marknad öppen för konkurrens. Den svenska elhandeln är en 

fundamental del av den svenska välfärden, och ger årligen skatteintäkter på ca 40 

miljarder kronor och sysselsätter över 30 000 personer (Svensk Energi, 2013a). Handeln 

på NordPoolSpot omsatte 2012 drygt 37 miljarder kronor (NordPool, 2012). 

  

Avregleringen av den svenska elmarknaden medförde alltså att spelplanen öppnades för 

nya aktörer. De aktörer som har gått in på marknaden är dels tidigare monopolföretag 

med lång erfarenhet av produktion och distribution av elektricitet, men det är även nya 
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aktörer utan någon erfarenhet alls. Dessa har gett sig in på marknaden i tron om att de 

kan erbjuda ett eller flera kundsegment produkter och tjänster med högre värde än andra 

elhandelsföretag. Då reformen medförde ett nytt ramverk för marknaden, där aktörerna 

kunde agera relativt fritt på marknaden så ändrades även spelets regler och 

förutsättningar. Beslut om hur man skulle tävla om kunder på en marknad med 

konkurrens blev plötsligt viktiga för företagen på marknaden. Elhandelsbolagen stod 

således inför en ny situation där många konkurrerade på en ny marknad, mot okända 

konkurrenter och utan någon kontextspecifik historia att dra lärdom från. För att 

elhandelsbolagen skulle kunna bli framgångrika på den  nya marknaden krävdes det att 

de positionerade sig och  utvecklade konkurrensstrategier. 

 

1.1.4 Kundernas syn på den svenska elmarknaden 

I slutändan är det på en fri marknad konsumenterna som genom sina val avgör vilken 

leverantör som har den bästa strategin. Oavsett ur vilket perspektiv strategier på 

elmarknaden studeras anser vi det viktigt att ta upp vad konsumenterna har för 

uppfattning om vad som är viktigt i valet av elleverantör. 

Många nya aktörer tillkommer fortfarande och andra faller bort, och marknadsandelarna 

förändras. Vi har valt att utgå från den mest aktuella undersökning vi hittat, och den är 

gjort av Ernst & Young 2011 (Mannerstråle & Boberg, 2011). I denna har elbolag fått 

bedöma vilka faktorer de tror är viktigast då privatkunder väljer elavtal. Resultatet av 

denna visas i figur 1. 

 
Figur 1. Faktorer konsumenterna anser är viktiga vid val av elleverantör 
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Det framgår i denna undersökning att konsumenterna är väldigt känsliga för pris när det 

kommer till val av elleverantör. Även kundtjänst och att elen kommer från energikällor 

är viktiga faktorer som påverkar valet.  

 

Denna undersökning används senare som underlag till utformandet av den intervjumall 

som använts i denna studie. Mer om detta står att läsa i kapitel 2.6. 

1.3 Tidigare forskning  

Som tidigare nämnt finns det en del empirisk forskning om konkurrenssituationen på 

den svenska elmarknaden. En del forskning har gjorts på hur den svenska elmarknaden 

har påverkats av avregleringarna. Dessa har framför allt fokuserat på hur 

konsumentpriserna och resursutnyttjande påverkats och hur konkurrensen fungerar ur 

ett nationalekonomiskt perspektiv. Resultaten är, som kan ses i tabell 1 nedan, inte 

entydiga och öppnar för fortsatt granskning av konkurrenssituationen på den svenska 

elmarknaden.  

 

En del forskning om konkurrens på elmarknaden har också gjorts ut företagsekonomisk 

perspektiv. En uppsats gjord på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

Universitet har tittat på hur elhandelsbolag jobbar med CSR och kommit fram till att 

vissa skillnader finns, men att de är relativt små (Björk & Sjöstrand, 2009). En 

kandidatuppsats vid Högskolan Väst har undersök konsumenters val och uppfattning av 

svenska elbolag, med fokus på miljöperspektiv, och kommit fram till att det finns ett 

samband mellan miljömedvetet konsumentbeteende och val och uppfattning av elbolag 

(Savic & Bernhardsson, 2011). En tredje rapport har skrivit om hur elbranschen jobbar 

med kundhantering (Ganic & Davidsson, 2006). 

 

Något vi saknar är en undersökning med bredare strategiskt perspektiv på hur 

elhandelsbolag jobbar med att identifiera och välja strategier för att skapa 

konkurrensfördelar. Eftersom produktdifferentiering, som diskuterat ovan, inte är ett 

alternativ och renodlade elhandelsbolag har svårt att konkurrera med pris är vi nyfikna 

på vad elhandelsbolagen gör för att skapa mervärden som tilltalar hela marknaden eller 

vissa segment. De uppsatser och artiklar vi hittat är dessutom några år gamla, och ett 

antal nya aktörer har försökt slå sig in på marknaden sedan dess och kan ha förändrat 

marknadsförutsättningarna. 

 

De uppsatser och artiklar vi har hittat på ämnet har samtliga gjort fallstudier. De flesta 

har fokuserat på de större energibolagen som Vattenfall, E.ON och Fortum. Färre 

studier har haft de mindre aktörerna utan egen produktion som fokus och vi ser därmed 

ett behov av studier som undersöker de mindre elhandelsbolagen på den svenska 

marknaden. Vi tror att detta fokus kan komplementera de tidigare studierna på området 

och därmed bidra till ökad förståelse för konkurrensstrategier hos olika typer av företag 

på den svenska elmarknaden. 
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Tabell 1. Sammanfattning av forskningsläget på den svenska elmarknaden 

Rapport År Utgivare Författare Studieobjekt Slutsats 

Avreglering av den 

svenska el-marknaden - 

En struktur och 

prestationsanalys 

2008 
Linköpings 

Universitet 

Möller, 

Kahvedzic 

Effekterna av 

avregleringen på 

svenska elmarknaden 

Konkurrenssituationen är 

långt ifrån perfekt och 

karaktäriseras av 

oligopol. Reglerad 

marknad hade varit ett 

bättre alternativ. 

Den avreglerade 

elmarknaden - En studie 

om propositionens 

måluppfyllelse sett ur ett 

konsumentperspektiv 

2005 

Luleå 

Tekniska 

Universitet 

Ahlström 

Avregleringen av 

svenska elmarknaden ur 

ett konsumentperspektiv 

Valmöjligheterna för 

elkonsumenterna är 

begränsad och 

informationen från 

elhandelsföretagen är 

bristfällig. Prisbildningen 

på elenergi är effektiv. 

Elmarknaden och 

elprisets utveckling före 

och efter avregleringen: 

ekonometriska analyser 

2012 
Umeå 

Universitet 

Brännlund, 

Karimu, 

Söderholm 

Avregleringen och 

konkurrenssättningensp

åverkan på det svenska 

elpriset 

Avregleringens effekt på 

priset är inte statistiskt 

sett skilt från noll. Den 

nordiska elmarknaden i 

stort sett som vi skulle 

förvänta oss av en 

effektiv marknad. 

Konkurrensen i Sverige 

2013 
2013 

Konkurrensv

erket 
Fredriksson 

Konkurrenssituationen 

på olika avreglerade 

marknader i Sverige 

Konkurrensen fungerar 

bra men 

utvärderingsmetoderna 

har metodologiska 

problem 

Den nya elmarknaden - 

Framgång eller 

misslyckande? 

2005 

Studieförbun

det 

näringsliv 

och samhälle 

Damsgaard, 

Green 

Effekterna av 

avregleringen av den 

svenska elmarknaden 

Avregleringen av 

elmarknaden har varit 

bra för Sverige. 

Vem konkurrerar om din 

elfaktura? 
2009 

Södertörns 

Högskola 

Goding, 

Nilsson 

Konkurrenssituationen 

på den svenska 

elmarknaden 

Konkurrensen fungerar 

men är hård. 

Klassificerar efter 

marknadsstrategi. 

Differentiering och dess 

svårigheter på en 

homogen marknad 

2009 
Uppsala 

Universitet 

Björk, 

Sjöstrand 
Elbolags CSR-arbete 

CSR är ett sätt att 

differentiera sig, men 

bara ett av tre undersökta 

företag gör det 

Konsumenters val och 

uppfattning av elbolag - 

ett miljöperspektiv 

2011 
Högskolan 

Väst 

Savic, 

Bernhardsson 

Sambandet mellan 

miljömedvetenhet och 

val av elbolag 

Miljömedvetna 

elkonsumenter är mer 

aktiva i val av elbolag 

Kundhantering inom 

elbranschen 
2006 

Södertörns 

Högskola 

Davidsson, 

Ganic 

Viktiga faktorer för 

kundnöjdhet 

Mindre elbolag är mer 

benägna att testa nya 

koncept för att uppnå 

kundnöjdhet 

En förändrad elmarknad 

- monopolisters 

strategiförändring vid 

avreglering 

2004 
Linköpings 

Universitet 

Eriksson, 

Everhill 

Hur före detta 

monopolföretag ändrat 

strategi vid 

avregleringen 

Avregleringen har lett till 

minskade marginaler, 

och de skillnader som 

finns mellan 

elhandelsbolag är små 
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1.4 Forskningsfråga och syfte 

Utifrån denna diskussion avser vi att få en bättre förståelse för elhandelsbolagens 

situation och konkurrensstrategier på elmarknaden. Mer specifikt ämnar studien söka 

svaret på frågeställningen:  

 

Hur arbetar små elhandelsbolag strategiskt med marknadsföring för att skapa 

konkurrensfördelar på den svenska elmarknaden? 

 

För att söka svar på vår forskningsfråga kommer vi att försöka identifiera om och hur 

elhandelsbolag upplever att de arbetar med sex centrala teman som visat sig vara viktiga 

vid valet av elhandelsbolag. Dessa teman är  miljöprofilering, kundservice, lokal 

närvaro, pris och prismodeller. Vi ämnar även att undersöka om elhandelsbolagen anser 

att det finns fler teman som är av vikt i deras marknadsföringsstrategi.      

1.5 Avgränsningar 

Ett antal tydliga avgränsningar är nödvändiga för att besvara denna frågeställning, då 

studien är begränsad till tio veckors arbete. 

 

Det som kommer att undersökas är vilka konkurrensstrategier företagen har som 

inriktning i sin marknadsföring. Ingen värdering av de olika företagens valda strategier 

kommer att göras, varken utifrån akademiska teorier eller finansiella data från 

sekundärkällor. Endast företagens egna uppfattning om deras respektive strategier 

kommer att undersökas, inte externa bedömningar eller faktiskt utfall av försöken till att 

implementera strategierna.  

 

De strategier som kommer att undersökas är avgränsat till de som behandlar 

konkurrensfördelar ur ett marknadsföringsmässigt perspektiv. Strategier för till exempel 

finansiering, personal och samarbetspartners kommer därmed inte att behandlas. Dessa 

kan dock senare diskuteras i analysen om de är indirekt kopplade till strategier för att 

skapa konkurrensfördelar i marknadsföringen.   

 

De företag som kommer att utgöra urvalsgruppen avgränsas till aktörer som bedriver 

handel med el. Huruvida dessa har parallell verksamhet och/eller har egen produktion 

kommer inte att påverka urvalet. Geografiskt kommer studien avgränsas till att omfatta 

företag som bedriver handel på den svenska elmarknaden, eftersom olika länders 

elmarknader skiljer sig åt med avseende på regleringar och politiska incitament. Att 

bara undersöka den svenska elmarknaden underlättar också språkligt då författarna med 

största sannolikhet talar samma förstaspråk som respondenterna. Detta ökar möjligheten 

till tolkning av budskap i respondentens tal (Nes et al., 2010, s. 314). Eftersom 

rapporten skrivs på svenska undviks även problem med översättningar.  

 

Som tidigare nämnts har denna undersökning ett fokus på mindre aktörer. Detta medför 

att de tre största aktörerna på den svenska marknaden, som tillsammans har en 

betydande marknadsandel har exkluderats. Urvalet begränsas därmed till att inte 

undersöka elhandelsverksamheten som bedrivs av Vattenfall, Fortum och E.ON 

Sverige.  
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1.6 Uppsatsens fortsatta disposition  

I det inledande kapitlet har vi försökt att ge läsaren en orienterande bakgrund till vår 

uppsats. Där diskuterades även det problem som slutligen mynnade ut i en 

forskningsfråga och själva syftet med uppsatsen. Då problemet går att analysera utifrån 

olika perspektiv har vi inkluderat ett avsnitt om avgränsningar. Dessa indikerar vad som 

vidare kommer att behandlas i uppsatsen och även vad som ligger utanför studiens 

undersökningsområde. I kapitel två redogör vi för våra vetenskapliga utgångspunkter 

och de metodologiska val som gjorts för att vi ska kunna studera vår forskningsfråga. 

Kapitel tre behandlar de teorier som ligger till grund för datainsamlingen och den senare 

analysen av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

teoretisk analysmodell. I det fjärde kapitlet presenteras de företag som ingår i vår studie 

och resultatet av de genomförda intervjuerna. I kapitel fem analyseras det empiriska 

materialet med stöd av den teoretiska modellen som presenterades i kapitel tre. I kapitlet 

analyseras de centrala teman som undersökningen bygger på men även andra viktiga 

marknadsföringsstrategier som framkom vid den empiriska undersökningen behandlas. 

Företagens övergripande strategi klassificeras även enligt Porters modell om de 

allmänna konkurrensstrategierna. I det avslutande kapitlet presenterar vi våra slutsatser, 

teoretiska bidrag och förslag till vidare forskning.  

 

 

 
Figur 2. Uppsatsens fortsatta disposition 

  

Kapitel2 

• Vetenskapliga utgångspunkter 

• Angreppssätt och metodval 

• Metod om datainsamlingsteknik och dataanalys 

Kapitel 3 

 

• Teoretisk referensram om konkurrensstrategi och 
marknadsföringsstrategi 

• Teoretisk analysmodell 

kapitel 4 

• Presentation av företag 

• Resultatredovisning 

Kapitel 5 
• Analys 

Kapitel 6 

• Slutsats och kunskapsbidrag 

• Sanningskriterier 

• Förslag till vidare forskning 
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2 Metod 

I kapitlet presenteras författarnas vetenskapliga förhållningssätt och vilka konsekvenser 

de får för den fortsatta studien. Ett metodval i enlighet med det beskriva 

förhållningssättet och operationalisering till intervjuguide beskrivs. Urval, bortfall och 

andra aspekter av datainsamlingen kommer också att diskuteras för att ge läsaren en så 

tydlig bild av studiens genomförande som möjligt. 

2.1 Förförståelse  

En beskrivelse av en kvalitativ studie bör innehålla en reflektion över processen av 

förståelse. Genom att redogöra för den personliga förförståelse kan forskarnas 

efterföljande förståelse bli synlig och bedömas, det medför att vi som författare blir mer 

synliga i forskningsprocessen (Stenbacka, 2001, s. 554). 

 

Vi anser att forskningsprocessen till viss del influeras av våra personliga erfarenheter 

och vårt sätt att ge mening till händelser omkring oss. Motiveringarna till de 

metodologiska val vi senare beskriver i detta kapitel och den teori vi utgår från när vi 

undersöker forskningsfrågan påverkas sannolikt av tidigare erfarenheter. Då vi senare i 

undersökningen även kommer att tolka och analysera respondenternas intervjusvar tror 

vi att det är lämpligt att börja med att ge en beskrivning av oss och vår förförståelse.  

Båda författarna läser företagsekonomi vid Umeå Universitet och har därigenom fått en 

inblick i företags strategiska val och marknadsföringsstrategi. Utöver det har vi båda 

praktiska erfarenheter inom olika företags strategi och marknadsföring, dock inte inom 

området elhandel. En av författarna läser även civilingenjörsprogrammet i energiteknik 

och har således en inblick i energibranschen.   

 

Vår insikt i denna del av energibranschen är dock begränsad och vi har ingen tidigare 

erfarenhet av konkurrens och marknadsföring inom denna specifika kontext. Vi tror att 

kontexten som elhandelsbolagen bedriver sin verksamhet i är betydelsefull och unik av 

flera anledningar. För att nämna några så har marknaden tidigare varit ett reglerat 

monopol, vilket innebär att konkurrenssituationen är ny och att många aktörer sannolikt 

saknar tidigare erfarenheter inom området. Vi tror också att den fysiska produktens 

homogenitet bidrar till att göra konkurrenssituationen och marknadsföringsstrategier ett 

än mer komplext fenomen. Av den anledningen misstänker vi att företagens 

differentiering sker på andra sätt än genom den fysiska basprodukten.  

 

Vi anser att vår förförståelse utgör en god utgångspunkt för att kunna identifiera ett 

problem och formulera en forskningsfråga inom energibranschen. Dessutom har vi 

insikt i hur detta problem kan undersökas. Vår förförståelse kan dock göra att vi inte är 

lika lyhörda och öppna för att behandla aspekter som inte passar in med vår bild av både 

teori och verkligheten. Denna aspekt måste vi vara uppmärksamma på under arbetets 

gång. Det kan även vara värt att nämna att vi anser oss ha en viss förståelse för 

kontexten dessa företag verkar inom men då vi genomför telefonintervjuer kommer vi 

att vara begränsade till att studera kontexten utifrån. Det hade varit önskvärt att 

genomföra intervjuerna hos de företag som ingick i studien för att kunna utveckla vår 

förståelse av kontexten men det var inte praktiskt genomförbart av både tidsmässiga och 

ekonomiska skäl.  
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2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 

2.1.1 Verklighetssyn 

I denna rapport studeras hur elhandelsföretag jobbar med strategisk differentiering i sin 

marknadsföring. Strategi ser vi som något vi anser skapas av företagen och dess 

anställda och är inget som existerar oberoende av sociala aktörer. Strategierna är något 

som uppstår när företagen tar beslut för hur de ska interagera med omvärlden och 

påverkas av deras subjektiva syn på kunderna och konkurrenterna. Vi tror att 

marknaden upplevs på olika sätt av olika aktörer beroende på tidigare erfarenheter och 

värderingar. Vidare tror vi att konkurrensstrategier är något som är under ständig 

förändring som styrs av samhällets aktuella värderingar och intressen. Detta skulle 

kunna beskrivas som vad Bryman (2008, s. 37) benämner en konstruktionistisk 

verklighetssyn. Denna syn får en del konsekvenser för hur vi studerat ämnet. För det 

första har det påverkat vårt sfte, där vi beskriver att det är företagen upplevelser och 

föreställning om övriga branschen vi undersöker. Det medför att vi kommer att 

undersöka ämnet genom att försöka ta del av personliga uppfattningar hos respondenter 

på företag, vilket ligger till grund för valet av personliga intervjuer. Det ställer också 

andra krav på vår delaktighet i tolkningen, vilket diksuteras mer utförligt i nästa kapitel 

om kunkapssyn.  

2.1.2 Kunskapssyn 

Genom vårt ställningstagande att tolka strategi som något som uppstår när sociala 

aktörer interagerar med varandra så anser vi att vi bör anta ett tolkande förhållningssätt 

till hur små elhandelsbolag arbetar med strategi för att på bästa sätt undersöka 

fenomenet. Vi tror inte att strategier kan studeras på bästa sätt genom standardiserade 

frågeformulär med fasta svarsalternativ, utan att våra respondenter tolkar sin egen 

verklighet och att vi sedan måste tolka denna (Bryman, 2008, s. 35). Hade vi antagit en 

kunskapssyn mer lik den naturvetenskapliga tror vi att vi missat viktiga faktorer till hur 

företagens strategi påverkas av den omgivning de verkar i, och det valda 

förhållningssättet öppnar för att skapa förståelse snarare än förklaringar (Bryman, 2008, 

s. 32).  

2.2 Angreppssätt 

Forskningsprocessen i vår uppsats antog till en början en deduktiv ansats. Detta 

angreppssätt kan kort beskrivas som att forskaren utgår från teori, för att sedan göra 

empiriska undersökningar (Bryman & Bell, 2013, s. 31). Vår process började med ett 

sökande efter teorier om konkurrens- och marknadsföringsstrategi som lämpade sig för 

att undersöka vår forskningsfråga. Vår ambition med detta var att bygga en teoretisk 

referensram som vi kunde undersöka det empiriska materialet med. Vårt mål var även 

att utifrån dessa teorier konstruera den semi-strukturerade intervjuguide vi utgick ifrån 

vid den empiriska undersökningen. När den teoretiska modellen var sammanställd insåg 

vi att det var någonting i den som saknades för att vi på bästa sätt skulle kunna besvara 

vår forskningsfråga. Den teoretiska modellen, baserad på våra generella 

företagsekonomiska teorier, speglade inte den specifika kontext som den svenska 

elmarknaden utgör. Det fanns därmed en risk att vi skulle missa viktiga aspekter i 
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företagens marknadsföringsstrategi om den inte utvecklades. Vi vände då blickarna till 

det empiriska fältet, där en tidigare marknadsundersökning blev vägledande i processen 

för att hitta faktorer som kunde bidra till att undersöka studiens syfte. Lärdomarna som 

drogs av det empiriska materialet ledde till att vi integrerade ett antal centrala teman om 

elhandelsbolagens marknadsföringsstrategi i vår teoretiska modell. Denna arbetsprocess 

påminner mer om ett induktivt angreppssätt där teorin istället är resultatet av den 

bedrivna forskningen (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Det ska dock poängteras att vi inte 

såg detta som teorigenerering utan snarare en anpassning av teorin till den kontexten vi 

undersöker.  

 

Angreppssättet i vår uppsats kan därför karaktäriserats som en kombination av den 

deduktiva och induktiva ansatsen, vilket även kan beskrivas som ett abduktivt 

angreppssätt. Genom att kombinera de olika forskningsprocesserna och genom att växla 

mellan empiriska observationer och teori kan forskaren utveckla sin förståelse av både 

teorin och de empiriska fenomen som åskådliggörs (Dubois & Gadde, 2002, s. 555). 

Vår teoretiska referensram och vår teoretiska analysmodell bygger till stor del på 

modeller om konkurrensstrategier och marknadsföringsmix, vilket gör den väldigt 

lämplig ur analyssynpunkt men ibland svåranvänd när vi vill belysa eller förklara 

intressanta fenomen och iaktagelser från den empiriska undersökningen. Vi vill därför 

även ha möjlighet att återgå till teorin och tidigare litteratur inom ämnet för att söka 

förklaringar till våra empiriska iaktagelser. 

 

Enligt Dubois & Gadde kan empiriska observationer resultera i att ett antal oväntade 

fynd som då kan utforskas djupare i intervjuer (Dubois & Gadde, 2002, s. 555). Då vi 

genomför semi-strukturerade intervjuer vill vi därför även vara öppna för att 

respondenternas svar kan medföra att det framkommer att de använder strategier som vi 

inte har förväntat oss. I studier med abduktion som angreppssätt kan den teoretiska 

referensramen även modifieras i takt med att teoretiska och empiriska upptäckter görs 

under forskningsprocessen (Dubois & Gadde, 2002, s. 559). Vi tror att denna 

växelverkan mellan teori och empiri, och det parallella sökandet efter kompletterande 

teorier och empirisk data kan förbättra våra möjligheter att undersöka den ställda 

forskningsfrågan.   

2.3 Perspektiv 

Flera studier har tidigare undersökt den svenska elmarknaden och denna forskning har 

bedrivits av olika samhällsaktörer. Dessa studier har i stora drag sammanfattats i det 

inledande kapitlets avsnitt 1.3, Tidigare forskning. Många av studierna har antagit ett 

samhällsperspektiv och analyserat marknaden med nationalekonomisk teori. Andra 

studier har antagit ett konsumentperspektiv och analyserat marknaden utifrån kundnytta. 

Färre studier har dock analyserat marknaden med de verksamma företagen som 

utgångpunkt.    

 

Vår studie syftar till att undersöka en avgränsad del av de verksamma företagen på den 

svenska elmarknaden. Perspektivet i denna undersökning utgår således från 

elhandelsbolagen och deras strategiska verksamhet kring marknadsföring, som syftar till 

att skapa konkurrensfördelar. Genom att anta elhandelsbolagens perspektiv hoppas vi 

kunna belysa vilka aspekter som elhandelsbolagen uppfattar som mest betydelsefulla för 

att kunna konkurrera på marknaden. Studien kan därför ligga till grund för nya 
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elhandelsbolag och andra aktörer som önskar att skapa sig en förståelse för hur man 

strategiskt kan positionera sig på den svenska elmarknaden. I ett vidare perspektiv kan 

studien även ligga till grund för att skapa en förståelse av konkurrens- och 

marknadsföringsstrategier på avreglerade marknader med homogena produkter.  

2.4 Forskningsdesign 

Med forskningsdesign menas den struktur på undersökningen som vägleder forskaren i 

hur man använder en viss metod, och som styr insamling och analys av data. Valet av 

forskningsdesign reflekterar den vikt som läggs till olika aspekter av 

forskningsprocessen, till exempel behovet av att hitta kausala samband mellan variabler 

eller behovet att skapa förståelse för olika beteenden och dess mening i en specifik 

kontext (Bryman & Bell, 2013, s. 62). 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur små elhandelsbolag strategiskt arbetar med 

konkurrens- och marknadsföringsstrategier för att skapa konkurrensfördelar på den 

svenska marknaden. Vi vill undersöka elhandelsbolagens egna uppfattningar om deras 

marknadsföringsstrategier och vi tror att en förståelse för kontexten är viktig för att 

kunna undersöka detta. Vår intention är alltså att skapa en bättre förståelse för denna 

situation och vi vill försöka ge ett svar på forskningsfrågan om hur de arbetar. När man 

ska besvara denna typ av forskningsfråga lämpar sig en fallstudiedesign bra (Yin, 2007, 

s. 27).  

 

I vår undersökning föll valet på en komparativ fallstudie då vi har undersökt sex olika 

elhandelsföretag på den svenska marknaden och sedan jämfört hur de strategiskt arbetar 

med konkurrens- och marknadsföringsstrategi. Den komparativa fallstudiedesignen 

innebär att olika fall undersöks med samma metodologiska arbetsgång och sedan 

jämförs för att få en bättre förståelse av sociala företeelser (Bryman & Bell, 2013, s. 

89).  

 

När valet av forskningsdesign är gjort är nästa steg i processen att välja en eller flera 

forskningsmetoder för att samla in data (Bryman & Bell, 2013, s. 62). När man 

genomför en fallstudie finns det flera olika tänkbara datakällor. Vi har i denna 

undersökning valt att begränsa oss till intervjuer som datakälla. Detta beror på att de 

övriga källorna till information i en fallstudie är mer tidsödande och att det skulle 

krävas ett mer gediget förarbete för att få access till exempelvis direkta observationer. 

Valet av datainsamlingsteknik kommer att beskrivas mer utförligt i nästa delkapitel.  

 

Enligt Yin kan ett fall bestå av en eller flera analysenheter (2007, s. 64). Vi har i vår 

undersökning använt oss av en analysenhet, vilken vi har definierat som 

elhandelsbolaget vi undersöker. Flera analysenheter hade gett sannolikt gett oss ett 

bredare empiriskt underlag att analysera. Om vi till exempel ville undersöka hur 

företaget använder sig av kundtjänst inom sin marknadsföring hade vi kunnat 

genomföra intervjuer med en anställd på kundtjänstavdelningen för att undersöka hur 

företaget använder denna kommunikationskanal i sin dagliga verksamhet. Vi hade 

kunnat intervjua en kundtjänstansvarig för att undersöka hur en mellanchef översätter 

och operationaliserar strategiska riktlinjer från ledningen och vi hade slutligen kunnat 

intervjua en högre chef för att få en översiktlig och sammanhängande bild av hur hela 

företaget arbetar. Som tidigare nämnt så har vi begränsat med tid och flera 
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analysenheter skulle sannolikt ha gett oss mer data än vad som skulle ha varit möjligt att 

analysera. Vi menar även att vår forskningsfråga kan besvaras utifrån en översiktlig bild 

av hur företaget arbetar och vi har därför valt att genomföra intervjuer med personer 

inom företaget som har en god kännedom om deras övergripande 

marknadsföringsstrategi.   

2.5 Val av datainsamlingsteknik   

För att undersöka hur företaget jobbar strategisk med marknadsföring för att skapa 

konkurrensfördelar har en blandning av kvalitativ och kvantitativ metod använts.  

 

Insamlingen av data gjordes genom intervjuer, närmare bestämt en semistrukturerad 

intervju över telefon. Nackdelen med att fokusera på intervjuer i en fallstudie är att det 

kan finnas en skevhet som beror på hur frågorna är formulerade och att respondenterna 

kan ge de svar de tror att forskaren vill ha (Yin, 2007, s.112). En styrka med att använda 

intervjuer är att de kan ge insikter om upplevda kausala kopplingar (Yin, 2007, s.112). 

Något vi menar är viktigt då det är elhandelsbolagens upplevelser och föreställningar 

om konkurrenssituationen på elmarknaden som undersöks. Ytterligare styrkor med att 

använda intervjuer i en fallstudie är att de kan komma närmare den valda 

frågeställningen än till exempel arkivmaterial kan göra (Yin, 2007, s. 112). Intervjuer är 

dessutom målinriktad och har ett direkt fokus på frågeställningen (Yin, 2007, s. 112). 

Då vår undersökning har en begränsad tidsram anser vi att en målinriktad och fokuserad 

studie är den mest rimliga.   

 

Med vår begränsade erfarenhet av kvalitativa intervjuer kände vi att det fanns ett behov 

av att ha en struktur att utgå från, framför allt om respondenten inte skulle driva 

samtalet framåt på egen hand med viss vägledning. Vi ville också ha möjlighet att 

jämföra respondenternas svar och strategiska profil, och ansåg att detta skulle 

underlättas om de tilläts reflektera och diskutera kring samma teman.  

 

Datainsamlingen var i första hand fokuserad på kvalitativa aspekter. Frågorna 

behandlade hur de jobbar strategiskt i marknadsföringen med olika aspekter och på 

vilka grunder de gjort dessa val. Vi frågade också mer generellt om respondenternas syn 

på konkurrenssituationen och om de ser några svårigheter i differentiering i 

marknadsföringen.  

 

De kvalitativa och öppna frågorna kompletterades med en kvantitativ del, där 

respondenterna ombads gradera hur mycket de fokuserar på de utvalda centrala temana i 

sin marknadsföring. Samtidigt ombads de gradera hur mycket de tycker att branschen 

generellt jobbar med samma teman. Syftet med detta är att vi på ett mer pedagogiskt sätt 

ska kunna presentera hur de olika företagens respektive strategier skiljer sig åt genom 

att använda verktyget Strategic Canvas (Strategibild). Strategibilden kommer illustrera 

det strategiska fokus företagen har i sin marknadsföring. Verktyg och dess användning i 

vår uppsats beskrivs närmare i uppsatsens kapitel 3.6.  

 

Genom att vi under intervjun tog in både kvalitativ och kvantitativ data om samma 

frågor hoppas vi kunna kombinera fördelarna med de båda tillvägagångssätten. Vid 

alternativet att fokusera på bara kvantitativ data hade vi inte kommit åt respondenternas 

syn på marknaden och anledningarna till att de valt vissa strategier. Vid användning av 
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bara kvalitativ data hade den komparativa delen av studien försvagats, då det ställt 

högre krav på tolkning av språkliga nyanser. Med den kvantitativa bedömningen får vi 

ta del av deras direkta tolkning, och behöver inte göra en egen tolkning av deras 

tolkningar.  

2.6 Utformning av intervjuguide  

Som vi har diskuterat i kapitel 2.5 gjordes av avvägning av hur strukturerad 

intervjuguiden skulle vara. Å ena sidan ville vi få respondenterna att svara på samma 

frågor för att göra dem jämförbara. Å andra sidan ville vi inte ställa för ledande frågor 

och låta respondenterna utveckla sina tankar fritt kring de aspekter av 

konkurrensstrategier i marknadsföringen de ansåg som relevanta, vi ville få fram de 

bakomliggande faktorerna till varför de valt dessa strategier. Denna avvägning landade i 

att vi inledde och avslutade intervjun med frågor av mer öppen och explorativ karaktär, 

och i mitten hade vi ett segment med mer fokuserade frågor på ett antal centrala teman. 

 

Efter att intervjun inletts av en kort introduktion, sammanfattning och syftet och 

förklaring av intervjuns fortsatta upplägg ställdes inledande öppna frågor om 

respondenten och dennes roll i företaget, företagets verksamhet och vision och hur de 

upplever konkurrenssituationen på den svenska elmarknaden.  

 

För att skapa förutsättningar för en intervju som leder till en bra grund för analys utifrån 

den aktuella frågeställningen valdes ett antal centrala teman ut. Dessa utgjorde 

utgångspunkt för den semistrukturerade intervjuguiden. Vid val av dessa centrala teman 

utgick vi från en undersökning gjord av Mannerstråle & Boberg (2011). De har 

undersökt vilka faktorer företagen tror att kunderna tycker är viktiga vid val av 

elleverantör. De som angavs som de viktigaste var, i fallande ordning, lågt pris, bra 

kundtjänst, el från förnyelsebara källor, varumärke med trovärdighet, skräddarsydda 

erbjudanden, brett utbud av tilläggstjänster, begripliga fakturor, energirådgivning, en 

tydlig marknadsprofil och lokal närvaro. Varumärke med trovärdighet och begripliga 

fakturor anser vi vara utanför avgränsningen då det är konsumenten snarare än 

företagen som kan ha en uppfattning om detta. Energirådgivning ser vi som en 

tilläggstjänst-/produkt, och tydlig marknadsprofil är vad som kommer att kartläggas i 

denna studie.  

 

Detta gav oss sex centrala teman som utgör grunden för intervjuerna; 

- Pris 

- Miljöprofil 

- Kundtjänst  

- Prismodeller/skräddarsydda erbjudanden 

- Tilläggstjänster 

- Lokal närvaro 

 

Konsekvenserna av att strikt utgå från teman vid intervju är att aspekter på 

konkurrensstrategi som är viktiga för företagen kan missas eftersom fokuset är riktat 

mot teman som valts ut av någon annan än respondenten. Å andra sidan kan fokuserade 

frågor få respondenten att tänka på saker som annars kanske inte varit top of mind.  
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Nästa del i intervjuguiden var en graderingsövning bestående av två moment. För varje 

tema skulle respondenten gradera dels hur mycket de själva jobbar för att differentiera 

sig genom sitt arbete med temat, och dels att på samma skala bedöma hur mycket 

branschen som helhet jobbar med det. Graderingen skedde på en skala mellan noll och 

tio, där noll innebär att de inte jobbar med det alls och tio att de gör det i allra högsta 

grad. Detta gjordes som ett komplement till de mer öppna frågorna och syftet var att få 

en uppfattning kring var de faktiskt ansåg att de differentierade sig och dessutom hur 

mycket.  

 

Intervjuguiden avslutades med två frågor. Den ena sammanfattande intervjun genom att 

respondenten skulle förklara varför vi som hypotetiska kunder bör välja att teckna avtal 

med deras elbolag. Denna fråga skulle ge oss en indikation på vilka faktorer 

respondenten såg som absolut viktigast i marknadsföringsstrategin. Den sistan frågan i 

intervjuguiden behandlade om respondenten hade något att tillägga som inte tagits upp i 

intervjun tidigare, för att minska risken att vi skulle missa någon del av företagets 

strategi genom att fokusera på våra centrala teman.  

 

2.7 Val av respondenter 

Inom kvalitativ forskning är de sannolikhetsurval som används vid kvantitativ forskning 

sällan lämpliga (Marshall, 1996, s. 522). Med kvalitativ forskning är syftet snarare att 

bidra med en ökad förståelse av ett studerat fenomen och att bidra med kontextuell 

kunskap (Byrne, 2001, s. 494). Detta är möjligt genom strategiska val av vilka 

respondenter som är av relevans för studien och inte genom att basera urvalet på en 

statistisk urvalsprocess (Stenbacka, 2001, s. 555). Det finns flera olika typer av 

urvalsstrategier vid kvalitativ forskning, såsom bekvämlighetsurval, målmedvetet urval 

och teoretiskt urval (Marshall, 1996, s. 523). 

 

Urvalsprocessen i vår studie inleddes med en diskussion kring vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som skulle tillämpas på vår urvalsram. Då företagen som skulle 

undersökas hade en stor geografisk spridning valde vi i ett tidigt skede att genomföra 

telefonintervjuer. Det medförde att vi inte gjorde några geografiska avgränsningar utan 

inkluderade alla elhandelsbolag på den svenska marknaden. Inledningsvis diskuterade 

vi om att exkludera företag med egen elproduktion då vi ansåg att den egna 

produktionen skulle kunna ha en påverkan på konkurrens- och 

marknadsföringsstrategier. Vid närmare undersökning av marknaden framkom det att 

flera av de mindre aktörerna hade egen småskalig produktion, exempelvis i form av 

vindkraftverk. Det visade sig att denna verksamhet kunde vara viktig för företagets 

marknadsföringsstrategier och genom att exkludera dessa fanns det en risk att vi 

missade en viktig marknadsföringsstrategi hos de mindre aktörerna. Detta medförde att 

alla elhandelsföretag på den svenska marknaden, med undantag från de tre största 

aktörerna, slutligen ingick i studiens urvalsram.   

 

När alternativen som passar in på fallstudien är många kan det behövas ett urval i två 

steg. Steg ett innefattar att samla in relevant data om alternativen från en objektiv källa. 

När detta är gjort ska relevanta kriterier för att minska antalet tänkbara kandidater 

definieras. När man har en uppsättning av tjugo till trettio tänkbara fall kan urvalet 

styras av en utfrågning av de som känner till de olika fallen. (Yin, 2007, s. 104 ) 
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En lista över vår urvalsram skapades från hemsidan www.elskling.se. Elskling AB är 

Sveriges största oberoende hemsida för jämförelser av elavtal med ett register över 

samtliga regionala och nationella elhandelsbolag på den svenska marknaden. (Elskling, 

2013). Då listan skapades från hemsidan den 7 november 2013 uppgick antalet 

elhandelsbolag på den svenska marknaden till 118 stycken. Utifrån den lista som 

skapades kontaktades sedan 30 stycken elhandelsbolag genom ett bekvämlighetsurval. 

Enligt det tillvägagångssätt som Yin (2007) beskriver ovan skulle relevanta 

urvalskriterier kunna preciseras i denna del av urvalet. Ett målmedvetet urval styrs av 

att forskarna söker respondenter som besitter vissa karaktäristika, med syftet att uppnå 

maximal variation av respondenter (Koerber & McMichael, 2008, 464). En svårighet 

med detta är att på förhand ha tillräckligt god insikt i alla företag för att kunna styra 

urvalet så att maximal variation uppnås. Det är just denna variation av 

marknadsföringsstrategier som kommer att tydliggöras i vår undersökning och därmed 

är dessa inte kända på förhand. Vi valde därför att ta kontakt med de 30 första företagen 

i vår lista när vi genomförde bekvämlighetsurvalet, inga ytterligare urvalsstrategier 

tillämpades senare. Ett kriterium för medverkan i studien var dock att den intervjuade 

personen i fråga skulle ha insikt i företagets marknadsförings- och konkurrensstrategi, 

då dessa personer ansågs kunna bidra med mest lämplig information för att besvara 

studiens frågeställning. 

 

Företagen kontaktades per mail och tillfrågades om de var intresserade av att medverka 

i studien. I de fall där försäljningschefernas mail fanns angivna på företagets hemsida 

kontaktades dessa, om sådan information inte fanns skickades istället mailet till 

företagets kundtjänst. Om företaget valde att medverka i undersökningen skickades ett 

följebrev med djupare information om studien och de centrala teman som skulle 

behandlas under intervjun. Slutligen ingick sex stycken företag i vår undersökning och 

intervjuerna bokades löpande per mail eller via telefon när företaget valde att medverka.  

2.8 Genomförande av intervju 

Inför intervjun skickades ett följebrev med närmare information om studien och 

respondenternas roll i den. Där presenterades även de centrala teman vi hade tänkt 

diskutera kring under själva intervjun. Eftersom de flesta elhandelsbolag har 

huvudkontor på andra platser än där studien utfördes och då vi hade begränsade 

möjligheter till resor genomfördes alla intervjuer över telefon. Uppenbara fördelar med 

telefonintervjuer är att de är billigare och med tidseffektiva. En annan aspekt är att det 

kan vara lättare att ställa känsliga frågor när respondenten inte är fysiskt 

närvarande (Bryman, 2011, s. 432). Baksidan av det resonemanget kan vara att 

respondenterna i vårt fall känner sig mer obekväma med att lämna ut känslig 

information om konkurrens- och marknadsföringsstrategi per telefon, då de kan ha 

svårare att relatera till oss som intervjuare. En annan nackdel med telefonintervjuer är 

att det inte går att se hur respondenten reagerar på en fråga, vilket kan vara viktigt för 

att få information om obehag eller förvirring (Bryman & Bell, 2013, s. 495). För att 

motverka detta eftersträvande vi att ge tillräckligt med förhandsinformation om sådana 

aspekter som kunde uppfattas vara av etisk känslig karaktär. Vi bad även 

respondenterna att säga till om de upplevde någonting som oklart eller om de ville att vi 

skulle förtydliga någonting.  

 

http://www.elskling.se/
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Intervjuerna bokades löpande per mail eller via telefon allt eftersom företagen valde att 

medverka i studien. Fyra av intervjuerna bokades till vecka 47 och de två resterande 

genomfördes vecka 48, båda författarna deltog vid samtliga intervjuer. Inför 

intervjuerna delades frågorna i den semistrukturerade intervjuguiden upp mellan 

författarna och den uppdelningen följdes sedan under alla intervjuer. Detta gjorde vi för 

att inte frågorna skulle ställas på olika sätt av oss, genom att följa samma upplägg 

försökte vi minimera risken för att respondenternas svar skiljde sig åt som en 

konsekvens av hur vi ställde frågorna.  Intervjuerna inleddes med att vi presenterade oss 

och återgav informationen från det följebrev respondenterna tidigare hade fått. Detta 

gjorde vi dels för att säkerställa att respondenterna hade tagit del av informationen, dels 

för att respondenterna skulle ha information om studien färskt i minnet. Därefter 

förklarade vi hur intervjun skulle genomföras och om de hade några frågor innan 

intervjun började. 

 

Respondenterna gav sitt samtycke till att intervjuerna skulle spelas in och att materialet 

sedan skulle transkriberas utifrån dessa inspelningar. Vi valde att spela in intervjun för 

att kunna fokusera på själva intervjusituationen och följa upp intressanta svar och 

resonemang. Då det kan förekomma tekniska problem vid telefonintervjuer valde vi att 

spela in materialet på både datorn och med en diktafon. Vi uppskattade att intervjuerna 

skulle ta uppemot en timme att genomföra, beroende på hur mycket respondenterna 

valde att utveckla svaren på frågorna som ställdes. Då vår intervjuguide var 

semistrukturerad valde vi att lämna tid för eventuella följdfrågor som kunde dyka upp 

under intervjugenomförandet. Längden på de genomförda intervjuerna varierade därför 

mellan 27-53 minuter. Konsekvenserna av detta är att olika respondenter har fått olika 

mycket utrymme att utveckla sina svar under intervjusituationen. Detta var dock inget vi 

styrde över utan en följd av hur utförligt respondenten valde att svara på frågan.  

 

Innan intervjun avslutades valde vi att fråga om respondenten hade några tillägg till 

intervjun. Vi frågade om det var någonting av vikt kring deras konkurrens- eller 

marknadsföringsstrategi som vi inte hade diskuterat under intervjun. Syftet med denna 

fråga var att få respondenterna att fritt associera kring deras val av strategi för att se om 

det fanns några viktiga marknadsföringsstrategier som vi hade missat i vår teoretiska 

modell och intervjuguide. Med tanke på studiens abduktiva angreppssätt resonerade vi 

att den teoretiska modellen skulle kunna utvecklas om fler relevanta strategier 

identifierades. 

 

När intervjun var genomförd förklarade vi att det transkriberade materialet skulle 

skickas till respondenten för granskning och godkännande innan materialet användes i 

studien.  
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2.9 Databearbetning 

Samtliga intervjuer genomfördes över telefon och spelades in med en diktafon. Detta 

material transkriberades senare ordagrant till text för att underlätta analysen. 

Intervjuerna transkriberades i nära anslutning till intervjuerna då de var färskt i minnet. 

Vid transkriberingen togs pauser och betoningar inte upp, utan texten skrevs av med 

fokus på innehåll. Vi bedömde att vad respondenten sade var viktigare att analysera än 

på vilket sätt det sades, och att en mer detaljerad transkribering med fokus på pauser 

och betoningar inte tillfört tillräckligt nytta i förhållande till den extra tid det tagit i 

anspråk. Det faktum att vi genomförde telefonintervjuer och inte såg respondenterna 

bidrog även till att vi huvudsakligen fokuserade på orden och innebörden snarare än 

sättet respondenterna uttryckte sig på.   

 

Innan analysen påbörjades skapades en matris med alla intervjuade företag och de olika 

centrala temana för att underlätta avkodningen av den kvalitativa delen. Utöver de 

centrala temana lades två extra kolumner till. Den ena för sådant som respondenterna 

angav som viktigt som inte fått plats i de centrala temana. Den andra extrakolumnen 

skapades för att sammanfatta vad de olika företagen hade för syn på marknaden 

generellt. 

 

Vid presentation av empirin och som grund för analysen utgick vi från det 

transkriberade materialet och började med att stryka under sådant som ansågs viktigt i 

förhållande till frågeställningen. De citat som enligt vår tolkning var de mest relevanta 

för den ställda frågan infogades till matrisen. När alla relevanta citat lagts till i matrisen 

sammanfattades vår tolkning av budskapet i en ny likadan matris. Detta gav oss en inför 

analysen god överblick över likheter och skillnader i företagens svar och utgjorde en 

konkret grund att dra slutsatser från. 

 

För den kvantitativa delen där respondenterna ombads gradera hur mycket de använder 

respektive centrala tema på en skala mellan noll och tio användes en annan 

analysmetod. Bedömningarna sammanställdes i ett Exceldokument. I en tabell 

sammanställdes deras bedömningar av det egna företaget, och i en annan tabell hur de 

bedömt branschen generellt.  

 

Vid jämförelse av de olika bedömningarna uppstod ett antal problem. För det första 

hade företagen, som väntat, gjort olika bedömningar av hur branschen generellt jobbar 

med de olika temana vilket gjorde en direkt jämförelse mellan företagen svår. Detta 

öppnade upp för tre alternativ. Det första vore att bara jämföra med den egna 

bedömningen av branschen. Ett alternativ vore att bara jämföra med medeltalet av 

samtliga respondenters bedömning. 

 

Vi gjorde bedömningen att det underlag vi hade var för tunt för att det genomsnittliga 

måttet skulle kunna användas. Bedömningarna av branschen är väldigt subjektiva och 

kan starkt påverkas av förankringseffekter. Vi tror att bedömningarna kan användas till 

att avgöra om företagen anser sig jobba mer eller mindre än branschen i genomsnitt, 

men inte att denna information kan användas för direkta jämförelser utan behöver tolkas 

utifrån deras kontext. 
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Utöver den grafiska illustreringen av den strategiska profilen togs ett mått på hur 

mycket de avvek från deras egen bedömning av branschen. Detta beräknades enligt 

summan av absolutbeloppet av den egna bedömningen av företaget minus den egna 

bedömningen av branschen för varje kategori. 

 

I analysen började vi med att analysera de centrala temana var för sig. Vi lyfte fram de 

viktigaste aspekterna från empirin och jämförde likheter och skillnader mellan 

företagen. Vi jämförde också svaren mot undersökningen av Ernst & Young som legat 

som grund till de centrala temana och hur de graderat sig själva i förhållande till 

branschen. Utifrån teorimodellen gjorde vi analyser på hur de olika centrala temana 

används i marknadsföringen och hur de passar in under marknadsföringens 4P.  

 

I nästa steg fortsatte vi genom teorimodellen till Porters allmänna konkurrensstrategier. 

Där använde vi empirin och analysen för att se hur de olika företagen positionerar sig i 

matrisen och för att se om det fanns några trender och mönster. Denna analys gjordes 

företagsvis, för att illustrera vår bedömning av företagens huvudsakliga 

marknadsföringsstrategi placerades företagen ut i matrisen.  

2.10 Etiska aspekter  

Ett särskilt avsnitt om forskningsetik har inkluderats i metodkapitlet då forskningsetiska 

aspekter har en framträdande roll i vår studie. I många företag är information och 

kunskap centrala delar för att kunna bedriva verksamheten på ett konkurrenskraftigt 

sätt. Det medför att konkurrens- och marknadsföringsstrategier ofta har en strategiskt 

viktig roll och kan utgöra sådan information som företag inte vill göra offentlig. Att inte 

följa god forskningssed i denna studie skulle potentiellt kunna skada vissa aspekter av 

företagens konkurrensmöjligheter. Det kan dessutom leda till att respondenterna väljer 

att inte dela med sig av information som är av vikt för att vi ska kunna besvara vår 

forskningsfråga. 

 

För att säkerställa att företagen kände sig bekväma med sin medverkan valde vi att utgå 

från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning vid både planeringen och genomförandet av studien. Vi 

kan sammanfatta vårt forskningsetiska arbete i de fyra huvudkrav som presenteras av 

Vetenskapsrådet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

 

Efter en initial kontakt skickades därför ett följebrev till de företag som valde att 

medverka i studien. I följebrevet återgavs i korthet studiens bakgrund, 

problemformulering och syfte. Respondenterna informerades om att uppgifterna endast 

skulle användas i forskningsändamål och att resultatet skulle sammanställas i en C-

uppsats. Därefter presenterades villkoren för medverkan i studien. Vi informerade 

respondenterna om deras roll i studien, att medverkan var frivillig och att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan. När de hade gett sitt samtycke till att 

medverka lämnades mer fördjupad information om studien. Respondenterna 

informerades om att de kunde avbryta sin medverkan utan att det skulle medföra några 

negativa följder för dem. Efter ett andra samtycke bokades en intervju in. 
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Värt att notera är att flera företag visade intresse av att vara med i studien, samtidigt 

som de inledningsvis uttryckte en oro över att lämna ut den typen av information som vi 

efterfrågade. Enligt Vetenskapsrådet skall forskare inför en undersökning göra en 

vägning av värdet på det förväntade kunskapstillskottet mot de potentiellt negativa 

konsekvenserna för de berörda uppgiftslämnarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Vi stod 

därför inför ett dilemma där vi ansåg att studiens legitimitet skulle öka om vi fick 

publicera deras namn och företagsnamn i studien, samtidigt som vi var medvetna om att 

det skulle kunna leda till att företagen då valde att inte dela med sig av viktig 

information. Vi ansåg att det var viktigare att få ett bra empiriskt underlag till analysen 

och valde därför att erbjuda respondenterna full anonymitet. Inget av de intresserade 

företagen avböjde att delta efter att de fått följebrevet som specificerade villkoren för 

deras medverkan men alla uttryckte en vilja att granska materialet innan några data fick 

användas.  

2.11 Litteratursökning 

I den här undersökningen har vi använt oss av företagsekonomiska böcker, tidigare 

studentuppsatser, vetenskapliga artiklar, statistiska underlag, statliga utredningar och 

rapporter om elmarknaden samt rapporter och marknadsundersökningar från andra 

aktörer som har undersökt den svenska elmarknaden.  

 

De företagsekonomiska böckerna och vetenskapliga artiklarna har eftersökts via Umeå 

universitetsbiblioteks databaser. Sökningarna har skett via den generella sökfunktionen 

på Umeå universitetsbibliotek samt genom databasen EBSCOhost. Sökord som har 

använts är: Porter, generic strategies, konkurrensstrategier, marketing mix, 

marknadsföringsmix, marketing strategies, monopoly, liberalization, avreglering, 

deregulation, competition, electricity market, elmarknad(en), differentiation, 

diffreentiering, blue ocean strategy. Sökorden har använts både enskilt och i 

kombination med varandra.  

 

Då vi även ville ha specifik information om den svenska elmarknaden använde vi oss av 

sökmotorn Google för de rapporter och marknadsundersökningar som har använts i 

undersökningen. Dessa rapporter har sammanställts av bland annat statens offentliga 

utredningar, Elforsk, konkurrensverket och Energimyndigheten. Studentuppsatser och 

avhandlingar har främst använts i det inledande kapitlet för att se vilken typ av 

forskning som redan har bedrivits om elhandelsbolag på den svenska marknaden. Dessa 

uppsatser eftersöktes via hemsidan DiVA och den svenska översättningen av de tidigare 

nämnda sökorden användes. Relevant litteratur har även hittats i referenslistan till de 

artiklar vi har sökt fram via universitetsbibliotekets databaser samt de rapporter vi har 

använt i uppsatsen.  

 

För metodavsnittet har vi främst utgått från Brymans samhällsvetenskapliga metoder, 

Bryman och Bells företagsekonomiska metoder och Yins fallstudier: design och 

genomförande. Dessa metodböcker har även kompletterats med vetenskapliga artiklar 

som behandlar de metodologiska tillvägagångssätt vi har använt, men som inte fanns 

beskrivna i de tidigare nämnda metodböckerna. De vetenskapliga artiklarna behandlade 

bland annat förförståelse och ett abduktivt angreppssätt.  
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2.12 Källkritik 

Med källa menas ursprunget till kunskap och källkritikens uppgift är att värdera 

tillförlitligheten hos dessa kunskapskällor (Thurén, 2013, s. 4). Att ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt till en skriven text är oftast inte en enkel process. Det innebär att ta 

hänsyn till det skrivna i förhållande till andra texter, att ta hänsyn till de använda 

metoderna och de sociala intressen texten tjänar (Hjørland, 2012, s. 266).  

2.12.1 Kritik av primärkällor 

Fokus på datainsamling i denna studie har varit från primärkällor genom intervjuer.  

 

I och med att studien jämför olika elhandelsföretags strategier kan respondenterna haft 

motiv till att i intervjuerna framställa sig som mer konkurrenskraftiga än vad som 

egentligen är fallet.  

 

Respondenterna kan av konkurrensskäl också haft anledning att avstå från att delge viss 

information. Det kan till exempel vara nya prismodeller som företaget inte har lanserat 

än men som är en del av strategin, och det kan då finnas en vilja att inte avslöja detta för 

att vara först på marknaden med produkten. För att undvika detta har vi beslutat att låta 

företagen och respondenterna vara anonyma om de önskar det. Dock skulle detta ge 

avkall på trovärdighet och göra studien mindre intressanta att läsa, vi beslutade ändå att 

ta den risken.  

 

Respondenterna hade väldigt varierad erfarenhet inom elbranschen. Längst hade Bixias 

försäljningschef som jobbat i elbranschen i över 26 år, medan Telinets försäljningschef 

kom från telecombranschen för två år sedan. Respondenternas varierade erfarenhet kan 

framför allt ha en påverkar i deras bedömning av hur övriga branschen jobbar och hur 

elmarknaden fungerar. Lång erfarenhet behöver dock inte vara bättre, de med lång 

erfarenhet kan sitta fast i gamla uppfattningar av hur marknaden såg ut för flera år sedan 

medan en marknadschef nyare i branschen kan ha en mer uppdaterad bild av 

marknaden. Detta är dock en väldigt hypotetisk diskussion som så klart skiljer sig från 

fall till fall.  

 

Värt att nämna i denna diskussion är att Falu Energi & Vatten startade sin 

elhandelsverksamhet två veckor innan intervjun hölls. Strategisk planering hade dock 

pågått en längre tid, så vi tycker att de svar vi fått ändå är relevanta. Speciellt eftersom 

studien avgränsats till företagens egen bild av deras egen strategi bör detta inte spela 

någon avgörande roll för studien.  
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2.12.2 Kritik av sekundärkällor 

För de vetenskapliga artiklar vi har använt för teorier i uppsatsen var ett kriterium att 

artikeln skulle ha genomgått peer-review. Vid sökningar på EBSCOhost användes 

därför sökfunktion som avgränsar sökresultatet till att endast visa artiklar som 

genomgått sådan granskning. Vår teoretiska referensram grundar sig på två ekonomiska 

modeller som har varit väl beprövade i ekonomiska sammanhang. Dessa är Porters 

allmänna konkurrensstrategier och McCarhtys teori om marknadsföringsmix. Båda 

teorierna är gamla men vi anser att de fortsatt är aktuella och applicerbara i vår 

undersökning. Då de är generella har de specificerats med en undersökning fån Ernst & 

Young. I undersökningen finns endast en översiktlig beskrivning av metoden men 

undersökningen baseras bland annat på djupintervjuer och enkätundersökningar med 

beslutsfattare i 80 av marknadens 118 elhandelsbolag. Det primära syftet med att 

inkludera denna undersökning var att få fram faktorer som företagen ansåg att kunderna 

tycker är viktiga vid val av elhandelsbolag, för att sedan utforska dessa vidare i vår 

undersökning.  

 

De tidningsartiklar som används i uppsatsens inledande kapitel har inkluderats för att 

visa på att det fortsatt råder olika uppfattningar om avregleringen och dess effekter 17 år 

efter dess genomförande. För dessa har ingen närmare källkritisk granskning gjorts utan 

kravet var att de skulle vara publicerade i välkända tidningsförlag.  

 

I avsnittet 1.3 om tidigare forksning har ett antal uppsatser på c-nivå använts för att 

motivera denna studie. Hade mer underlag på en högre akademisk nivå funnits hade vi 

föredragit att använda dessa, men med det bristande underlag som finns anser vi att de 

tillför mer än de skadar. Vi har heller inte använt uppsatser på c-nivå i teori eller 

analyser, utan bara för att påvisa vad som tidgare undersökts.  

 

Vi har i största möjliga mån försökt att använda rapporter från oberoende organisationer 

för att undvika att texten skulle vara påverkad av ekonomiska, politiska eller sociala 

faktorer. Dessa rapporter kommer bland annat från regeringen, statskontoret, 

energimyndigheten och konkurrensverket. En rapport från Elforsk har även inkluderats. 

Elforsk AB är ett aktiebolag som delvis ägs av Svensk energi, branschorganisationen för 

Sveriges elleverantörer. Därmed finns det en risk för att den kan vara påverkad av 

politiska, ekonomiska och sociala faktorer men den text som har använts från denna 

källa beskriver utvecklingen på elmarknaden och har bekräftats av andra källor.  

 

Litteratur i metodkapitlet är främst från tryckta böcker. Dessa har ingått i 

kurslitteraturen på tidigare kurser och har även rekommenderats till oss av vår 

uppsatshandledare. 
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3 Teoretisk referensram 

I kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som studien bygger på. Kapitlet 

inleds med en kort teoretisk genomgång av behovet av strategi på avreglerade 

marknader då avregleringen introducerade den marknadsmiljö som medförde att 

företagen behövde utveckla konkurrens- och marknadsföringsstrategier. Därefter 

presenteras de företagsekonomiska modeller som ligger till grund för vår teoretiska 

modell. Syftet med att inkludera dessa företagsekonomiska teorier i undersökningen är 

att skapa en analysmodell som ligger till grund för bearbetningen av det empiriska 

materialet. Marknadsföringens 4P är en grundläggande teori som används för att 

analysera den blandning av konkurrensmedel som ett företag använder i sin 

marknadsföring. Genom att kombinera denna med Porters allmänna 

konkurrensstrategier vill vi analysera på vilket sätt företagen försöker skapa fördelar 

med dessa konkurrensmedel. För att ge en mer lättolkad bild av företagens uppfattning 

av sin egen differentieringssstrategi kommer vi att använda Strategic Canvas, där de sex 

centrala temana komer att analyseras. Dessa teorier kompletterar varandra och utgör vår 

teoretiska modell som vi kommer att använda i analysen av resultaten. 

3.1 Avreglerade marknader och behovet av strategi 

Vi har valt att tillämpa Bergmans (2002) definition av avregleringar. Han skriver att 

avregleringar kan definieras som ”sådana regelreformer som syftar till att liberalisera 

prissättning, in- och utträde m.m., inklusive privatiseringar av offentlig verksamhet som 

innebär ett ökad marknadsinflytande” (Bergman, 2002, s.12). 

 

En väl fungerande marknad karaktäriseras av att företagens produktion är effektiv och 

att priserna på marknaden pressas ned till deras produktionskostnader. En väl 

fungerande marknad anses gynna både konsumenter men även samhället i stort. Alla 

marknader kan dock inte beskrivas som effektiva och nationalekonomisk teori ger tre 

huvudsakliga skäl till detta. För det första kan företag ha en marknadsmakt och 

monopolställning på marknaden, vilket medför att de kan ta ut höga priser för sin 

produkt. För det andra kan det förekomma externa effekter, som exempelvis 

klustereffekter mellan företag. För det tredje kan informationen på marknaden vara 

assymetrisk, en köpare kan till exempel ha mindre inforamtion om en produkt jämfört 

med säljaren av produkten (Bergman, 2002, s. 12). 

     

Dessa marknadsmisslyckanden kan hanteras med regleringar av olika slag så som 

ekonomiska, sociala och administrativa regleringar. Avregleringar brukar ofta syfta på 

en avveckling eller liberalisering av ekonomiska regleringar. (Bergman, 2002, s. 13)    

  

Reglerade och avreglerade marknader fungerar på olika sätt. Elmarknaden i Sverige var 

tidigare en reglerad marknad med monopol. Under monopolistiska förhållanden sätts 

inte priset på produkten av marknaden och kunderna ses inte som en relevant källa till 

information. Vidare är relevant information om branschen känd och tariffer sätts av en 

aktör på marknaden som har tillsynsmakt. En marknad med konkurrens skiljer sig från 

detta och karaktäriseras istället av olika företagsstrategier kring pris- och 

produktdifferentierng. Konkurrens på marknaden introducuerar även kunderna 

till  möjligheten av val av produkt och företag på marknaden. Informationen kan istället 
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anses vara asymmetrisk och nya företag konkurrerar med varandra om kunder och 

marknadsandelar på marknaden. (Lomi & Larsen, 1999, s. 153) 

 

Idag är den svenska elhandelsmarknaden avreglerad. Företag som tidigt efter 

avregleringar väljer att utnyttja den nya konkurrenssituationen och som aktivt letar efter 

tillfällen att konkurrera kan få konkurrensfördelar gentemot de företag som inte är lika 

snabba att agera efter avregleringen. För sådana företag kan avregleringen i sig vara ett 

tillfälle att skapa hållbara konkurrensfördelar. (Lomi & Larsen, 1999, s. 153) 

En ny konkurrenssituation kräver att företagen utvecklar konkurrens- och 

marknadsföringstrategier. En studie som undersökte strategier hos elhandelsbolag i 

Australien med Porters allmänna konkurrensstrategier drog slutsatsen att många av de 

undersökta företagen inte passade in i någon av de allmänna konkurrensstrategierna 

utan verkade istället använda en kombination av de olika strategierna. Företagen 

verkade dock fokusera på en kostnadsöverlägsenhets-strategi. Denna strategi medför att 

företagen måste fokusera på ett lågt pris, produkt- och servicekvalitet samt ett rykte om 

sig att vara ett lågprisföretag. För sådana företag bör mindre vikt fästas vid att erbjuda 

ett brett utbud av olika produkter, att inrikta sig på specifika marknadsegment samt att 

bedriva innovativa markndaföringsstrategier. (Stanton et al., 2001, s. 90) 

 

För specialiserade företag och “multi-utility” företag kan en konkurrensfördel komma 

från att tillämpa en fokuseringsstrategi. Tonvikten för dessa företag bör då ligga på 

strategier som levererar höga nivåer av kundservice, som inriktar sig på mer specifika 

marknadssegment, tillåter innovativa metoder i sin marknadsföring, förbättrar 

företagsimagen och som säljer kombinationserbjudanden. För att vara effektiva i sina 

fokuseringsstrategier så borde nya elhandelsbolag inte satsa på att erbjuda ett brett 

utbud av produkter utan istället fokusera på att bygga relationer med kunderna då 

kunderna sannolikt inte kommer att lita på företag de aldrig har hört talas om. (Stanton 

et al., 2001, s. 90) 

 

Bättre information om kunderna kommer även att vara en viktig förutsättning för både 

strategier som bygger på låga kostnader och ett differentieringsbaserat fokus. En 

differentieringsbaserad fokuseringsstrategi har visat sig vara en vanlig strategi hos stora 

elhandelsföretag i Sverige, men mindre vanlig hos de mindre elhandelsföretagen 

(Lindblom & Andersson, 1998, s. 432).  
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3.2 Strategi och Porters allmänna konkurrensstrategier 

”Strategi beskriver hur en konkurrensutsatt organisation uppnår överlägsna 

prestationer” 

Magretta 2012, s.34 

 

Konkurrens utgör grunden för ett företags prestation och framgång och marknaden är 

den plats där konkurrensen sker. Ett företags konkurrensstrategi kan beskrivas som dess 

strävan efter att uppnå en gynnsam konkurrensposition på marknaden. 

Konkurrensstrategin syftar till att skapa en hållbar och lönsam position gentemot 

företagets konkurrenter (Porter, 1985, s. 1). 

 

Det finns två huvudfaktorer som avgör ett företags val av konkurrensstrategi. Den första 

faktorn är hur attraktiv branschen är, sett ur ett långsiktigt lönsamhetsperspektiv. Alla 

branscher är inte lika lönsamma på lång sikt och branschens lönsamhet påverkar 

företagets lönsamhet och vilja att verka inom branschen. I de flesta branscher är dock 

vissa företag mer lönsamma än andra, oavsett hur lönsam själva branschen är och av 

detta följer den andra centrala faktorn som är den relativa konkurrenspositionen 

företaget har inom branschen. (Porter, 1985, s. 1-2) 

 

Med strategisk positionering menas att ett företag ägnar sig åt andra aktiviteter än sina 

konkurrenter, eller att de ägnar sig åt samma aktiviteter men på andra sätt. Strategisk 

positionering bygger på tre grundläggande idéer: 

 

1.  Strategi innebär att skapa en unik och värdefull position och detta involverar flera 

olika aktiviteter. Ett företags strategiska position härstammar från tre olika strategier: 

Att betjäna få behov hos många kunder, att betjäna många behov hos få kunder och att 

betjäna många behov hos många kunder på en smal marknad. 

2.     Att arbeta med en strategi innebär att göra avvägningar (trade-offs) i hur man 

konkurrerar. Då vissa konkurrensstrategier inte är förenliga innebär det även att 

bestämma vad man inte ska göra. 

3.  Att arbeta efter en strategi innebär att skapa en ”passning” mellan företagets olika 

aktiviteter. När ett företags olika aktiviteter ömsesidigt förstärker varandra blir det 

svårare för konkurrenter att imitera företaget. En strategisk ”fit” är på så sätt drivande i 

de konkurrensfördelar företaget har gentemot konkurrenterna såväl som företagets 

hållbara utveckling. (Porter, 1996, s.3) 

 

Ett företags positionering på marknaden avgör dess lönsamhet och ett företag som har 

positionerat sig väl kan därmed vara mer lönsamma än branschgenomsnittet. Grunden 

för att prestera en lönsamhet över branschgenomsnittet är att företaget har en hållbar 

konkurrensfördel gentemot de andra företagen på marknaden. Ett företag kan ha en 

mängd olika styrkor och svagheter men ett företags hållbara konkurrensfördel kan 

sammanfattas i de två kategorierna låga kostnader och differentiering. Dessa två 

huvudsakliga konkurrensfördelar i kombination med företagets omfattning av aktiviteter 

leder fram till tre allmänna konkurrensstrategier ett företag kan använda för att prestera 

en lönsamhet över branschgenomsnittet. (Porter, 1985, s. 11)    
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Vid analys av konkurrensfördelar är Michel Porters Allmänna konkurrensstrategier ett 

effektivt och beprövat analysverktyg. Det bygger på tre allmänna basstrategier som kan 

tillämpas enskilt eller var för sig av företag för att skapa konkurrensfördelar mot 

konkurrenterna (Porter, 1983, s. 52). De tre strategierna är kostnadsöverlägsenhet, 

differentiering och fokusering.   

 

Kostnadsöverlägsenhet innebär att kunna tillverka en viss produkt till marknadens 

lägsta pris. Det finns flera fördelar med att inneha denna position på marknaden. För det 

första så kan företag med kostnadsöverlägsenhet antingen välja att sänka priset och ta 

stora marknadsandelar, eller att ha betydligt större marginaler på sin försäljning än 

konkurrenterna. Stora marknadsandelar innebär skalfördelar som ytterligare kan sänka 

kostnaderna per produkt, medan höga marginaler friställer resurser som kan användas 

till teknisk utveckling för att bevara positionen. Kostnadsöverlägsenhet kan uppnås 

genom optimering av tillverkningsprocesser och kostnadsminimering för till exempel 

FoU och reklam. (Porter, 1983, s. 53) 

 

Alla företag kan inte ha en kostnadsöverlägsen position på marknaden, men det betyder 

inte att det inte kan skapa betydande konkurrensfördelar. En framgångsrikt 

differentierad strategi är en alternativ position, som innebär att företaget kan erbjuda en 

vara eller tjänst på ett sådant sätt att kunden är beredd att betala ett högre pris för det 

tillförda värdet. Det kan uppnås i flera dimensioner, till exempel teknologi, varumärke 

eller service. En god differentiering skapar fördelar framför allt genom möjlighet till 

höga marginaler, trots att företaget inte har lägst kostnader på marknader, och 

kundlojalitet (Porter, 1983, s. 55).  

 

Den tredje grundstrategin är fokusering, och inriktar sig på att tillgodose behoven hos 

ett specifikt segment eller en specifik målgrupp. I och med att denna strategi väljer ut en 

viss del av marknaden och försöker tillgodose endast deras behov är den begränsad i 

vilken marknadsandel som kan nås. Fokuseringen på en viss målgrupp kan skapas 

genom kostnadsbaserad och/eller differentierad fokusering. Skillnaden mot de ovan 

beskrivna strategierna är att man vid fokusering har en kostandsposition eller 

differentiering som bara behöver vara attraktivt för en liten del av marknaden, medan 

“ofokuserad” kostnadsöverlägsenhet eller differentiering måste gälla alla på marknaden 

(Porter, 1983, s. 57). 

 

Modellen bygger alltså på att konkurrensfördelar kan skapas genom att ha låga 

kostnader eller att differentiera produkten eller sättet på vilken den säljs, och dessa kan 

göra mot hela marknaden eller en liten del av den. Detta kan illustreras i 

fyrfältsmatrisen i figur 2, där de tre beskrivna konkurrensstrategierna visas.  
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Figur 3. Porters generella konkurrensstrategier 

 

 

För att göra denna enkel att tillämpa på denna studie har vi försökt att på förhand 

kombinera modellen med de centrala teman som valts ut för studien. Resultatet av detta 

visas i Figur 3 nedan. 

 

 
Figur 4. Porters generella konkurrensstrategier, anpassad till de centrala temana i denna studie 

 

 

De tre grundstrategierna har inte bara fördelar utan är förenade med olika risker. En 

övergripande risk är att satsningar på nya strategier inte lyckas, och att ingen 

konkurrensfördel uppstår. Om ett företag väl lyckats skapa en konkurrensfördel finns då 

en annan risk som gäller oberoende av vilken typ av strategi som valt, och det är att 

andra aktörer kopierar den fungerande strategin. Detta leder till urvattning av den 

skapade konkurrensfördelen (Porter, 1983, s. 61) och ställer krav på konstant förnyelse.  
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De tre grundstrategierna har som nämnt också specifika risker. Vid en strategisk 

inriktning på kostnadsöverlägsenhet finns stora risker i att ny teknologi raderar ut 

tidigare kostnadsfördelar, och nya investeringar måste göras. Kostnadsinflation kan 

också leda till att möjligheten att hålla en tillräckligt stor skillnad i pris mot 

konkurrenterna minskar. (Porter, 1983, s. 62). Vid differentiering uppstår risk i att 

kunderna inte är beredda att betala den skillnad i värde som skapats. Vid fokus på att 

skapa en produkt som ger ett högre värde måste detta sättas i relation till vad kunderna 

är beredda att betala för det extra värdet (Porter, 1993, s. 63). Om ett företags strategi 

bygger på fokusering finns uppenbara risker i att skillnaderna i efterfrågan bland de 

olika segmenten minskar. Företag som riktar in sig på ett visst segment på marknaden 

kan också råka ut för att en konkurrent skapar en ännu mer fokuserad produkt som tar 

andelar ur ett större segment (Porter, 1983, p. 63) 

 

Fördelar med Porters teori om allmänna kostnadsfördelar är att det är en vedertagen 

modell som är enkelt att applicera på alla typer av marknader, och är lättförstådd för en 

läsare som saknar branschspecifik kunskap om förutsättningarna på elmarknaden. 

Författarna har inte hittat någon specifik teoretisk modell för konkurrensfördelar, och 

här utgör generaliserbarheten i Porters modell den bästa möjliga lösningen. Genom att 

använda en generell modell för analysen trovärdigheten ökas för slutsatser kring 

praktisk applicering av resultaten på andra homogena marknader.  

 

Det finns dock en risk här att modellen är så pass generell att visa branschspecifika 

konkurrensfaktorer på elmarknaden missas, men författarna anser här att fördelarna 

överväger nackdelarna.  

3.4 4P - Marknadsföringsmix 

När ett företag har bestämt den övergripande konkurrensstrategin är nästa steg i 

processen att fatta beslut om företagets marknadsföringsmix (Jobber & Fahy, 2009, s. 

331). En marknadsföringsmix kan beskrivas som en uppsättning verktyg som ett företag 

använder för att strategiskt positionera sig på marknaden (Kotler & Armstrong, 2011, s. 

51). Företagets val av marknadsföringsmix är således en viktig del av den övergripande 

marknadsföringsstrategin (Jobber & Fahy, 2009, s. 9).  Marknadsföringsmixen består av 

allt ett företag kan göra för att påverka efterfrågan av deras produkt men kan 

sammanfattas som en kombination av fyra huvudsakliga faktorer. Dessa faktorer är 

produkt, pris, påverkan och plats, vilket har lett till att modellen populärt kallas för de 

fyra P:na (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Nedan följer en beskrivning av de fyra 

P:na och de verktyg som kan användas för att påverka dessa faktorerna. 

 

Produkt. Med produkt menas den kombination av varor och tjänster som ett företag 

erbjuder marknaden (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Ett företags beslut om denna 

faktor rör alltså valet av vilka produkter och tjänster som företaget skall erbjuda sina 

potentiella kunder (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). En viktig del av denna faktor är 

utvecklingen av nya produkter och tjänster. Då både teknologi och preferenser förändras 

kan en produkt bli inaktuell och sämre än konkurrenternas. Företag måste då utveckla 

produkten med nya egenskaper som tilltalar kunden. Produktbeslut involverar även val 

av varumärke, garantier, paketeringen av produkten och de tjänster som följer med 

produkterbjudandet (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Verktyg som ett företag kan använda i 

sin marknadsföring av produkten är till exempel: Variation, Kvalitet, design, 
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egenskaper, varumärke, paketering av produkten, tjänster (Kotler & Armstrong, 2011, s. 

51). 

 

Pris. Priset är den summa pengar en kund måste betala för att få produkten (Kotler & 

Armstrong, 2011, s. 52). De tre andra faktorer representerar kostnader medan priset är 

den faktor som genererar intäkter. Företag måste vara tydliga med prissättningens mål, 

metoder och de faktorer som kan påverka en produkts prissättning (Jobber & Fahy, 

2009, s. 9). Verktyg som ett företag kan använda i sin marknadsföringsstrategi gällande 

priset är till exempel listpris, rabatter, ersättningar, betalningstid, kreditvillkor (Kotler & 

Armstrong, 2011, s. 51). Dessa verktyg kan användas för att justera priset till rådande 

konkurrens och kundens uppfattning om produktens värde (Kotler & Armstrong, 2011, 

s. 52). 

 

Påverkan. Denna faktor involverar de aktiviteter företaget använder för att 

kommunicera produktens fördelar och för att övertyga kunderna att köpa produkten 

(Kotler & Armstrong, 2011, s. 52). Dessa aktiviteter brukar kallas företagets 

promotional mix och involverar PR, direkt marknadsföring och marknadsföring på 

Internet. Verktyg som kan användas i företags strävan efter att påverka kunderna är till 

exempel: Reklam, personlig försäljning, PR, säljfrämjande åtgärder (Kotler & 

Armstrong, 2011, s. 51). 

 

Plats. Denna faktor syftar till de aktiviteter företaget bedriver för att produkten skall bli 

tillgänglig på marknaden (Kotler & Armstrong, 2011, s. 52). Målet är att företagets 

produkt skall bli tillgängligt i rätt kvantitet, i rätt tid och på rätt plats (Jobber & Fahy, 

2009, s. 10). Verktyg Som kan användas för att säkerställa att produkten kommer till 

rätt plats är till exempel: distributionskanaler, täckning, lokalisering, lager, transport och 

logistik (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). 

 

En effektiv marknadsföringsstrategi sammanför de fyra olika faktorerna i företagets 

marknadsföringsmix så att företags marknadsföringsmål uppnås. 

Marknadsföringsmixen utgör således företagets verktygslåda för att strategiskt 

positionera sig på marknaden (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Genom att kombinera 

dessa faktorer på ett unikt sätt kan företaget nå konkurrensfördelar (Jobber & Fahy, 

2009, s. 332). 

 

Utöver Porters modell om de allmänna konkurrensstrategierna har vi även valt att ta 

med detta teoretiska avsnitt om McCarthys marknadsföringsmix. Vi ser en naturlig 

koppling mellan dessa då de allmänna konkurrensstrategierna syftar till att skapa 

konkurrensfördelar och marknadsföringen är det sätt genom vilket företagen kan 

förmedla sina fördelar till kunderna på. Med hjälp av denna teori kan vi undersöka hur 

företag jobbar med sin marknadsföringsstrategi och vilka verktyg de fokuserar på. 

McCarthys modell om de 4 p:na är grundläggande inom marknadsföring och väl 

beprövade i forskningssammanhang. McCharthys teori har dock fått utstå en del kritik, 

Philip Kotler har bland annat blivit citerad att säga “McCarthy's classification is 

especially useful from a pedagogical point of view. Nevertheless, the feeling remains 

that some other classification, still to be bom, will develop better conceptual 

distinctions among the large variety of marketing decision variables” (Waterschoot & 

Van den Bulte, 2002, s. 83). Vi gör inga anspråk på att ha hittat andra eller bättre 

klassificeringar eller begrepp att använda för att undersöka marknadsföringsstrategier, 
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däremot menar vi att modellen i vårt fall behöver specificeras för att bättre undersöka 

elmarknaden. Därav har vi lagt till en ytterligare dimension där viktiga faktorer vid val 

av elhandlesbolag har inkorporerats. Vi har här fört ett liknande resonemang som vid 

valet av Porters teori om allmänna konkurrensstrategier, nämligen att hålla de 

företagsekonomiska modellerna enkla och i dess originella form. McCharthys teori om 

marknadsföringsmixen innehåller 4P men under vår tid som studenter på 

Handelshögskolan har vi även stött på teorier som menar att dessa 4P istället bör 

ersättas med klassificeringen 4C, som då antar mer av ett konsumentperspektiv. Andra 

teorier har föreslagit en klassificering enligt 4S, vilken är en mer webanpassad 

marknadsföringsmix. Antalet P i marknadsföringsmixen har i vissa modeller även 

utökats till sju stycken, om produkten mer har karaktären av en tjänst. Det finns 

tillsynes många olika modeller som behandlar marknadsföring och hur applicerbara de 

olika modellerna är beror således på vilken karaktär det undersökta fenomenet antar. I 

vår undersökning har vi valt att utgå från den grundläggande teorin om 

marknadsföringsmixens 4P. Detta motiverar  vi med att vi eftersträvar en analysmodell 

som vi behärskar och som gör det möjligt att bearbeta vår empiriska data. Vi har i 

uppsatsen antagit elhandelsbolagens perspektiv snarare än konsumenteras och även om 

många företag finns tillgängliga på Internet så menar vi att elhandelsbolag marknadsför 

sig genom fler kanaler än Internet. Därav faller valet av bokstav i de olika typerna av 

marknadsföringsmixer på bokstaven P. Vidare har vi valt att utgå från den 

grundläggande modellen och istället bygga vidare på denna genom att inkorporera en 

mer kontextspecifik marknadsundersökning istället för att utöka den originella modellen 

med ytterligare 3P. 

 

3.5 Strategic Canvas - Blue Ocean Strategy 

Porters allmänna konkurrensstrategier och marknadsföringens 4P kommer att användas 

som verktyg för att analysera företagens respektive marknadsföringsstrategi. För att 

underlätta för läsaren kommer Kim & Mauborgnes (2005) strategibild att användas när 

resultaten presenteras. Strategibilden är en del av konceptet Blue Ocean Strategy, som 

bygger på att företag kan vinna konkurrensfördelar genom att skapa efterfrågan på helt 

nya marknader.  

 

En del i detta koncept är att analysera vad den bransch man verkar i erbjuder kunden, 

och utifrån det hitta nya sätt att sälja en produkt eller tjänst. Analysen utgår från faktorer 

man anser vara viktiga i en bransch, vilka presenteras som kategorier på x-axeln. Y-

axeln är en graderingsskala som visar hur mycket ett visst företag eller bransch erbjuder 

kunden på den specifika konkurrensfaktorn (Kim & Mauborgnes, 2005, s. 37).   

 

Även om användningsområdet för detta verktyg är avsett att användas för analys av en 

bransch och sedan hitta nya möjligheter, tror vi att den är ett pedagogiskt verktyg för att 

illustrera både likheter och skillnader mellan flera företags marknadsföringsstrategier.  

 

Syftet med att använda detta verktyg i vår undersökning är att det ger oss en översiktlig 

bild av företagens egna uppfattning om var de har sitt strategiska fokus. Under intervjun 

kommer respondenten därför ombes att gradera hur mycket de själva arbetar med 

respektive centrala tema i sin marknadsföring på en skala från noll till tio. Noll innebär 

att de inte arbetar med temat i sin marknadsföring och tio innebär att de arbetar med 
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temat i högsta möjliga mån. Respondenterna kommer på samma sätt även ombes 

gradera hur de uppfattar att branschen i stort arbetar med temat. När det strategiska 

fokuset illustreras i empirikapitlet kommer således både företagets och branschens 

strategiska fokus att presenteras. Detta kommer ge oss en uppfattning om var 

respondenterna anser att deras fokus skiljer sig från branschens.    

3.6 Teoretisk modell 

För att besvara frågeställningen har vi använt Porters (1985) teori om allmänna 

konkurrensstrategier och McCarthys (1960) teori om marknadsföringsmixens 4P. Sex 

centrala teman som är viktiga för kunder vid val av elavtal har valts ut och hur de 

kopplas till teorin illustreras i figur 4 nedan. I den teoretiska modellen använder vi även 

det illustrativa verktyget strategic canvas för att visa på företagens strategiska fokus i 

förhållande till branschen.  

 

De sex centrala temana ligger till grund för intervjun. Där kommer respondenterna dels 

att utveckla i berättande form kring hur de differentierar sig, och göra en kvantifierad 

bedömning som ger en strategibild. Dessa kompletterar varandra och ligger till grund 

för analysen med vår teoretiska modell.  

 

Först analyseras resultat utifrån marknadsföringens 4P, där vi kommer att reda ut vilka 

delar i marknadsföringsmixen de använder de centrala temana för att differentiera sig 

mot konkurrenterna. Varje tema kommer att ”filreras” genom teorimodellen för att se 

vilka delar av marknadsföringsmixen som berörs av vilket tema.  

 

Resultatet av detta kommer sedan att analyseras ytterligare genom Porters modell för 

allmänna konkurrensstrategier för att se vilken typ av startegi företagen använder sig av, 

det vill säga om det handlar om kostnadsledarkaps, foksuering eller differentiering.  
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Figur 5. Teoretisk modell 
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4 Empiri  

I kapitlet presenteras de företag som ingår i undersökningen och resultatet av studiens 

empiriska undersökning. Kapitlet är strukturerat utifrån de sex centrala teman som 

undersökningen bygger på men även andra viktiga aspekter i företagens 

marknadsföringsstrategi behandlas. Resultaten från intervjuerna återberättas och citat 

lyfts in för att vidimera beskrivningen. I kapitlet presenteras även en figur som 

illustrerar företagets strategiska profil.  

 

4.1 Resultat 

4.1.1 Bixia - “Ett nära alternativ som alltid har miljö högst upp på 

strategin” 

Intervju med Flemming Christoffersen, försäljningschef för företagsmarknad på Bixia 

AB. Intervjun genomfördes fredag den 22 november kl. 13.00-13.45.  Flemming har 

jobbat som försäljningschef på Bixia i fyra år, dessförinnan har han jobbat på E.ON 

Sydkraft (numera E.ON Sverige). Flemming har totalt sett varit verksam inom 

elbranschen i 26 år.  

 

Flemming var verksam inom elbranschen när marknaden avreglerades och ger 

inledningsvis sin syn på marknaden direkt efter avregleringen. ”Att säga att det var kaos 

är ett understatement, för det var det. Det var otroligt omogna aktörer på marknaden 

och det fanns rörelser då som var jättestora och kunderna var irriterade. Det var 

fortfarande relativt stora marginaler sett i ett perspektiv, då tyckte vi att de var ynkliga, 

det var inte klokt så dåliga marginaler. Hade vi fått sådana idag så hade vi studsat 

jämfota hela vägen hem.  Det har hänt så otroligt mycket och de flesta elhandelsbolag 

har fått göra organisationsförändringar och slimmat sin organisation”.  

 

Idag beskriver Flemming elmarknaden i Sverige som väldigt transparent. Han förklarar 

att produkten de levererar är likadan och att det får konsekvenser för hur företagen 

bedriver sin verksamhet. ”En kilowattimme ser ut som en kilowattimme ser ut. Det är 

220 volt, 50Hz rent fysiskt. Om jag köper den av Vattenfall, E.ON, Bixia eller Jämtkraft, 

det spelar ju egentligen ingen roll utan jag får ju samma kvalitet på produkten... Så det 

handlar egentligen om att skapa värde för kund som egentligen inte har med den fysiska 

leveransen att göra”.  Han menar på att värdet kan ta många olika skepnader, det kan 

till exempel vara ett monetärt värde, effektivitet eller miljö. Genom att leverera en 

intelligent produkt till kunden kan det här värdet skapas. Flemming vidareutvecklar sitt 

resonemang om att elmarknad är transparent och förklarar att företagen handlar den el 

de säljer från en elbörs, där elpriserna listas varje timme. Enligt Flemming medför 

denna transparens på marknaden att elhandelsbolagen måste konkurrera med andra 

medel än själva produkten. 

 

Flemming berättar att miljön alltid har haft en hög prioritet i deras strategi. ”Som vi 

säger i vår reklam, vi pratar inte miljö, vi agerar. Vi satsat varje år en miljon kronor 

som vi delar ut i miljöfond till sådana som gör investeringar i miljövänliga produkter”. 
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Bixia har också fattat ett strategisk beslut om att köpa in ursprungsgarantier till alla 

privatkunder, så att konsumenterna tydligt kan se var elen kommer från. Flemming 

berättar att Bixia tror på att långsiktigt trycka ut kärnkraft och fossila bränslen och han 

menar att det endast kan göras genom att gynna de förnybara källorna, framför allt de 

lokala. 

 

Enligt Flemming är det dock deras arbete med Bixia Prowin som gör Bixia unika i deras 

miljöprofil. Bixia Prowin är ett dotterbolag till Bixia som projekterar och bygger 

vindkraftverk. Han förklarar att Bixia ”...delar upp vindkraftverket i nio delar och säljer 

äganderätt i dom här delarna till våra kunder. Det här har växt under det här året på 

ett fantastiskt sätt, kunderna köper helt enkelt in sig i våra vindkraftverk och kvittar då 

den produktionen som finns i vindkraftverket mot sin egen konsumtion”. Flemming 

förklarar att produktionen än så länge är liten men att de har ett stort 

investeringsprogram framför sig. “Visionen för det här arbetet tycker jag är 

jättespännande, vi har en nollvision. Vi vill egentligen sälja noll kilowattimmar till våra 

kunder på sikt. Det vill säga att kunderna producerar sin el själva, och det här har 

sprängkraft ute hos kunder, kan jag säga.  Det är otroligt intressant”. 

 

Flemming menar att kundservice har en central roll i Bixias marknadsföring då det är 

där den största kundkontakten sker. Rent strategiskt jobbar Bixia mycket med att 

erbjuda en lokal kundservice och de försöker komma så nära kunderna som möjligt. 

”Det är vår absoluta strategi, att kunden ska komma till någon som pratar ungefär 

samma dialekt”.  Flemming förklarar att om en kund från Ängelholm försöker komma i 

kontakt med företaget, då kopplas den kunden till Bixias kundservice i Ängelholm. 

Flemming betonar också att Bixia eftersträvar en öppenhet, ”Vi vill försöka att inte 

gömma oss bakom ett 020 nummer eller ett 0771 nummer, hos oss är det fortfarande så 

att vi har öppna dörrar till våra kontor och där har vi vår kundservice”. 

 

Flemming förklarar att Bixia har hela Sverige som marknad men att den lokala 

marknaden är väldigt viktig. ”75 % av våra leveranser till konsumenter sker på 

hemmamarknad, alltså där våra ägarbolag finns, så där är ju närheten jätteviktig”. 

Flemming menar att Bixia även trycker på den lokala förankringen i sin 

marknadsföring. ”När vi marknadsför oss i till exempel vindkraft så är det ofta i 

lokalpress och då gör vi ofta det i samannonsering, till exempel här i Ängelholm så gör 

vi det tillsammans med Bjäre kraft som är en av våra ägare”. 

 

Enligt Flemming så erbjuder Bixia ett antal tilläggsprodukter för att differentiera sig 

från konkurrenterna på marknaden. Ett exempel som Flemming nämner är Bixia nära. 

”Det innebär egentligen att vi har avtalat med småproducenter, alltså små vattenkrafts- 

och vindkraftsproducenter som finns i din lokala närhet, att de ska sälja den här elen 

som produceras till kunder som ligger nära dem. Jag som bor i Halmstad har till 

exempel Bixia nära Halland. Det betyder att den konsumtionen jag har, den har jag 

köpt från källor i Nissan och Lagan”. 

 

På frågan om hur mycket Bixia jobbar med prissättning i sin marknadsföring svarar 

Flemming att de inte använder det över huvud taget. ”Vi kan inte konkurrera med pris, 

då är vi ute ur marknaden”. Han menar att Bixia använder andra parametrar som 

exempelvis kompetens, administrativ effektivitet och miljö. Däremot har Bixia flera 

olika abonnemangstyper som de använder i sin marknadsföring. Flemming menar att 
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det både finns för- och nackdelar med detta; ”På företagssidan är det nästan så att vi 

diskuterar om vi verkligen ska ha så många. Det kostar ju givetvis administrativt att 

hålla igång en massa produkter men samtidigt så utifrån en behovsanalys med kund så 

kan vi faktiskt skräddarsy på ett väldigt bra sätt”. 

 

Utöver de centrala teman som diskuterades under intervjun framhåller Flemming också 

vikten av timing på elmarknaden. ”När köper jag en fastpris produkt? När hedgar jag 

volymer i stora finansiella projekt så som till stor industri? Allting handlar om hur 

duktiga rådgivare vi på elhandelssidan är”.  Flemming berättar om ett abonnemang han 

sålde till en kund för några år sedan och som han tyckte var väldigt bra. ”Vid det 

tillfället var det det bästa priset, och bedömningen av hela marknaden vid det läget var 

att det här var ett bra pris. Med facit i hand så kan vi båda se att det var fel, men ingen 

av oss visste det då. Det handlar otroligt mycket om timing”.   

 

För kunden handlar det ytterst om att välja det företag man känner mest förtroende för. 

För företaget innebär det att de aktivt måste jobba med att bli valda. ”Man måste ladda 

sitt varumärke med positiva saker så när man ser Bixia på reklam i tv eller tidning, ja 

då ska det bli varm mjölk i magen någonstans. Det där tycker jag om”. 

 

I figur 6 visas hur Flemming tycker att Bixias strategiska profil ser ut. Den röda linjen 

representerar Flemmings uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de 

respektive centrala temana. 

 

 

 
 

Figur 6. Bixias strategiska profil 
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4.1.2 GodEl - “Ett bra elavtal, sen får man välgörenheten på köpet” 

Intervju med Ulrika Bäärnhielm, affärsutvecklare på GodEl. Intervjun utfördes den 21 

november mellan klockan 10.00-10.30. Ulrika har jobbat på olika positioner inom 

GodEl i fem år och har tidigare en bakgrund som strategikonsult hos Boston Consulting 

Group. 

 

GodEl är ett renodlat elhandelsföretag utan egen elproduktion och företaget har i dag ca 

100 000 elkunder.  Ulrika förklarar att GodEl är bra på el, men att det är 

kundupplevelsen som är viktigast.  ”Vi är sista ledet mot kunden och vi fokuserar 

väldigt mycket på att ge en bra kundupplevelse, så vi är snarare kundexperter än 

elexperter”. Företaget grundades år 2005 med syftet att generera pengar till 

välgörenhet, Ulrika menar att det är välgörenhetsaspekten som gör GodEl unikt. ”Det 

som andra företag delar ut till sina aktieägare kan vi ge till välgörenhet, rakt efter vad 

våra kunder väljer. Så det är det som är unikt med oss”.   

 

Ulrika förklarar att el är en diffus produkt som kunderna inte uppfattar som 

jätteintressant, samtidigt är det en produkt med ett enormt prisfokus. Ulrika menar att 

det finns ett ökande intresse för exempelvis förnybar energi men att det inte är lätt att 

sticka ut och förklara ytterligare parametrar. För GodEl är det väldigt viktigt att det, 

förutom grön el, finns någon form av additionalitet. ”Att man bidrar inte bara till att 

jag väljer den här gröna elen utan att man också bidrar till att det blir hållbart på 

andra sätt, och att det bidrar till ny förnybar energi. Så vi har valt 

[Naturskyddsföreningens] Bra Miljöval till våra kunder som då förutom att det är 

förnybar energi, så avsätts lite pengar i en fond som går till att se till att vattenkraften 

inte gör så stor påverkan på det lokala ekosystemet”. 

 

Ulrika menar att kundservice är en viktig del i deras marknadsföringsstrategi men hon 

tror att kundservice främst påverkar befintliga kunder. ”Vi vill verkligen att våra kunder 

ska känna att de är välkomna hos oss och att deras val att välja oss gör skillnad. Vi 

tycker också att kundservice är någonting som bara ska funka, du ska alltid ha en bra 

upplevelse. Sen är det kanske inte någonting som lockar nya kunder direkt men det är 

någonting som får dina kunder att stanna kvar”.  

 

På frågan om GodEl har någon speciell geografisk inriktning i sin marknadsföring 

svarar Ulrika att många elbolag har ett högt geografiskt fokus men att GodEl inte har 

det på samma sätt. ”Vi har egentligen inget sånt, som många mindre lokala elbolag har. 

Sen så har vi fått en naturlig tyngd i storstäderna”. Ulrika utvecklar resonemanget med 

deras tyngd i storstäderna sannolikt är något som har växt fram, snarare är ett medvetet 

fokus. Hon förklarar att organisationen exempelvis finns i Stockholm och att företagets 

säljare har varit mest synliga i storstäderna. Istället för en geografisk anknytning så 

identifierar Ulrika olika kundgrupper som GodEl har. ”Man skulle kunna säga att våra 

kunder består av två grupper, dels de som vill ha ett elbolag med schysst kundservice 

och bra priser och så råkar det vara välgörenhet på köpet och sen så finns det den 

andra gruppen som valde oss för vårt syfte och så råkade de få ett elbolag på köpet”. 

 

Enligt Ulrika så erbjuder GodEl inte några tilläggsprodukter för att differentiera sig från 

sina konkurrenter. ”Vi har en idé om att alla kunder ska få vårt bästa avtal, så vi kör 

bara med rörligt avtal, till exempel”. Ulrika menar att det finns väldigt många 
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tilläggstjänster på marknaden men att det på senare tid har blivit en större efterfrågan på 

enkelhet och någonting som bara funkar. ”Det handlar väl kanske mycket om den 

generella trenden som finns där konsumenter ska göra så himla många val och vi går 

snarare emot en simplifiering av produkter”. 

 

Ulrika förklarar att GodEl delvis använder pris i sin marknadsföringsstrategi. ”Vi har en 

prisgaranti, så man ska inte få det dyrare när man byter till oss och vi ser till att hålla 

ett konkurrenskraftigt pris men däremot är vi inte inne och priskrigar med några 

lockpriser”. Ulrika förklarar vidare att de inte har så stora möjligheter att påverka sina 

priser då de flesta rörliga elavtal ligger i samma prisspann. Ulrika förklarar att GodEl 

trots det måste se till att leverera ett konkurrenskraftigt pris.  ”Det finns ju en stor 

kundbas som vill ha ett bra elavtal och då är ju lågt pris den viktigaste faktorn och sen 

får man välgörenheten på köpet. Så istället för att ge pengar till aktieägare så går det 

till något bra. Även de som differentierar sig behöver hålla en vettig prisnivå om man 

ska nå en större del av marknaden”. 

 

Vidare förklarar hon att GodEl inte erbjuder några andra abonnemangstyper än rörligt 

avtal. Ulrika resonerar att ” istället för att erbjuda ett dyrare fastpris så erbjuder vi 

utjämnad faktura, för att det kunderna ofta vill ha är ju en trygghet så att det inte 

kommer en chock, samtidigt som vi tror att rörligt är billigast i längden”. 

 

Utöver de centrala temana för intervjun poängterar Ulrika vikten av välgörenhet för 

GodEl. ”Om man kollar till våra relationer generellt... Så ser man i princip alla som är 

involverade i oss på ett eller annat sätt, oavsett om det är som kund eller i sitt arbete 

någonstans, känner att man skapar ett mervärde, vilket många uppskattar”. 

 

I figur 7 visas hur Ulrika tycker att GodEls strategiska profil ser ut. Den röda linjen 

representerar Ulrikas uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de 

respektive centrala temana. 

 

 

 

 
Figur 7. GodEls strategiska profil 
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4.1.3 Företag A - “Marknaden är lite vilda western” 

Intervjun med Företag A (som valt att vara anonyma) genomfördes 29 november 13.30-

14.30. Vi intervjuade NN som är tillförordnad marknadschef på företaget. NN har 

jobbat på företaget sedan i somras och har ingen tidigare erfarenhet av elbranschen.  

 

Företag A är ett renodlat elhandelsbolag som bildades i samband med avregleringen 

1996 av lokala elproducenter i regionen. De har en lokal prägel och stöttar kultur och 

ungdomsidrott i regionen. De inriktar sig i första hand på personer som bor i närheten, 

men också folk som har anknytning till regionen men bor i andra delar av landet och 

kan identifiera sig med varumärket.  

 

Företag A jobbar efter tre värdeord som är att vara äkta, långsiktiga och nära. NN pratar 

om att i och med att produkter är såpass homogen så måste de fokusera på att skapa 

mervärden för kunderna.  

 

För att differentiera sig mot konkurrenterna inom miljöprofil har Företag A ett nära 

samarbete med ett av Sveriges största vindkraftskooperativ. NN säger att “det är ett sätt 

för oss att verkligen göra skillnad direkt, och ett sätt för våra kunder att känna att de 

gör skillnad. Där är det ju så att om du investerar i en vindandel så bidrar du till att det 

kommer upp mer förnyelsebar elproduktion rakt av”. NN pratar kort om att alternativet 

med miljömärkt el, men att de tror att vindandelar kan vara ett mer lättförståeligt sätt för 

konsumenter att faktiskt göra skillnad.  

 

Kundservice beskrivs som en central del i Företag A’s marknadsföring. NN förklarar att 

“om vi kan etablera oss på den positionen att vi har nöjda kunder och oss kan man lita 

på, då kommer vi gå i mål”. Företag A har generösa öppettider i sin kundtjänst och har 

blivit prisbelönta för sitt arbete i telefoni och kundservice.  

 

Den lokala närvaron är en av företagets mest centrala delar i marknadsföringen, vilket 

återspeglas i att det segment de inriktar sig på är personer med anknytning till ett 

specifikt landskap i Sverige.  

 

Företag A har två unika tilläggstjänster för att differentiera sig i marknadsföringen. Det 

ena är en kombination av vindandelar och “vanligt” elabonnemang. Det andra är en 

form av trygghetsförsäkring, som innebär att de som köper tjänsten för 30 kronor i 

månaden får tillgång till ett journummer de när som helst kan ringa om elen krånglar. 

Företag A står då för all kontakt med hantverkare och står för utryckningskostnader.  

 

Pris är något Företag A tonar ner i sin marknadsföring, NN betonar snarare vikten av att 

vara prisvärd. NN säger bland annat att “vi i branschen kanske tror att varenda tiondels 

öre är det viktigaste för kunder, men jag upplever en förändring mot att det kanske inte 

är så att majoriteten av kunderna gör att för att alltid ha det lägsta priset, utan 

värderar en trygghet i att veta att de har ett bra ett bra elavtal från en leverantör de kan 

lita på och utan att känna de är rädda för att bli blåst”. De satsar mycket på trygghet i 

priserna snarare ä att ha just de lägsta erbjudandena. NN säger att “vi har bestämt oss 

för att slopa alla former av kortsiktiga erbjudanden på jämförelse-sajter och sådana 

saker”. Även om NN försöker tona ner priset sägs samtidigt att “självklart är priset en 

central del, man måste vara konkurrenskraftig”. 
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Företag A har ett brett utbud av prismodeller. Som grund har de traditionella 

abonnemangstyper med rörligt och fast pris.  

 

Utöver de centrala temana betonar NN under hela intervjun trovärdighet och trygghet 

som viktiga faktorer för Företag A. NN säger till exempel att “man blir som 

privatperson hårt attackerad av företag som säljer på olika vis. Många är aggressiva 

och jobbar med kortsiktiga erbjudanden. Många kunder blir lurade och tror sig inte ha 

skrivit på något avtal…” och att “den position vi vill uppnå på marknaden är att vi vill 

att man ska kunna lita på oss” 

 

I figur 8 visas hur NN tycker att Företag A’s strategiska profil ser ut. Den röda linjen 

representerar NN’s uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de respektive 

centrala temana. 

 

 
 
Figur 8. Företag A's strategiska profil 

4.1.4 Företag B - “Det främsta med bolaget är väl egentligen att serva 

kommuninvånarna” 

Intervjun med företag B (som har valt att vara anonyma) genomfördes den 29 november 

klockan 09.00-09.42. Intervjun genomfördes med företagets VD, hädanefter kallad NN. 

 

NN förklarar att företaget är ett kommunalt ägt bolag och att deras vision är att vara den 

största regionala aktören på marknaden. Vidare ska företaget hjälpa till att öka 

konkurrenskraften för de bolag och människor som verkar inom regionen. ”Generellt 

kan man säga att det är ett energibolag som alla andra och det är ett 100 procent 

kommunalt ägt bolag, vilket gör att det främsta med bolaget är väl egentligen att serva 

kommuninvånarna”. 

 

NN förklarar att kommunen har en hög prioritet på miljöarbete ”... och för ett 

energibolag är det ganska naturligt att de värdena ska gälla även på dotterbolag i 

kommunen”. NN berättar vidare att det inte förekommer några bonusar i företaget, 
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något som kan förekomma på andra elhandelsbolag. NN menar att ”...det förpliktigar 

väl en del då det är ägt av samhället”. NN förklarar att vara ett kommunalt bolag 

medför att samhällsansvaret är lite större än hos vissa konkurrenter och att det har en 

påverkan på hur de agerar. ”Vi kan inte vara lika aggressiva i vår försäljning. Vi är väl 

kanske lite mer the good guys”.   

 

För att differentiera sig från andra elhandelsbolag på marknaden har Företag B valt att 

använda sig av en egen certifiering av el. NN menar att det finns elhandelsföretag som 

använder olika typer av källor till sin el, men deras certifering el innebär att de har valt 

att sälja enbart förnyelsebar energi. 

 

Vidare förklarar NN att de ska börja med en drivkraftsfond för att stötta lokala eldsjälar. 

Det arbetet kommer ”... bara vara i form av pengar och allmosor utan i form av rena 

arbetsinsatser också. Det måste komma till en ideell förening där det hade varit så... att 

det hade blivit genomfört om vi inte hade ställt upp med mantimmar från bolaget”. NN 

vidareutvecklar sin förklaring av drivkraftsfonden och ger ett exempel på hur det arbetet 

skulle kunna se ut. ”Låt säga att det är några kids som har en skatepark som det inte är 

belysning på. Då ska vi gå in och sponsra med belysning och göra det i så många 

energigrejer som möjligt, där det kan behövas någon typ av energi. Det är vår grej för 

att skapa mer positiva vibbar av företaget”.   

 

NN berättar att kundservice inte är en central del av marknadsföringsstrategin men om 

någon har tagit kontakt med företaget så utgör det ändå ett tillfälle att få en ny kund. ” 

Det kostar ju enormt att ta kontakt med en kund och om en kund då ringer till oss så är 

det ju en kund som av någon anledning vill komma i kontakt med oss. Då är ju 

sannolikheten att sälja något extra till kunden, eller att hjälpa kunden att få en bättre 

vardag, betydligt större än att bara ringa någon på måfå”. 

 

Enligt NN så säljer företaget el över hela Sverige och de har inte inriktat sig på något 

specifikt kundsegment, av naturliga skäl har de däremot en lokal prägel. I den lokala 

kommunen syns företaget bland annat som sponsorer på idrottsevenemang men utanför 

den lokala kommunen är det inte lika kända. NN menar att i den lokala kommunen finns 

”... ett förhållande till Företag B medan i Umeå är det ingen som har ett förhållande till 

Företag B. Därför blir det mycket svårare att nå kunden. Vi är ju top of mind, sannolikt, 

hos betydligt fler i [lokalkommunen] än i Umeå”. NN förklarar vidare att företaget bara 

har bedrivit elhandel i tio år och att det fortfarande finns potentiella kunder på den 

lokala marknaden. ”Då finns ingen större anledning att jaga kunder på 

massmarknaden, i form av den nationella marknaden”. 

 

NN menar att företaget ibland använder sig av tilläggsprodukter i sin marknadsföring 

men att det inte är något som ingår i deras stadigvarande marknadsföringsstrategi. ”Det 

är snarare i form av kampanjer vi kan köra något men det har varit allt möjligt från att 

få gå billigare på [lokala sportevenemang] eller presentkort i någon butik, det finns 

mycket olika typer av kampanjer men ingenting som är stadigvarande som alltid gäller, 

det har vi inte”. 

 

När det kommer till prissättning menar NN att de ligger i den undre kvartilen men att 

det beror på avtalstyp och tidsperiod.  NN förklarar vidare att ”Det finns bolag som är 

extremt billiga och säljer el under inköpspris och så avancerade är inte vi utan vi har 
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ett skapligt gott [pris], vi är inte de billigaste men i den undre kvartilen, i alla fall på 

fastprisavtal”. Vidare förklarar NN att de inte har någon möjlighet att påverka priset. 

De köper alla sin el från samma leverantör, till samma pris. 

 

Enligt NN så har de sannolikt ett mer avancerat utbud av abonnemangstyper än de flesta 

andra i branschen. NN nämner bland annat att de har fastprisavtal, vinterprisavtal och 

ett rörligt avtal. NN nämner även att de har en form av matrishandel där man kan handla 

en gång i timmen men att det inte är så många som har det avtalet. 

 

Utöver de centrala teman som har diskuterats under intervjun har ett återkommande 

tema varit den lokala förankringen och effekten av att bolaget är kommunalägt. NN 

menar att ”man får väl trycka på sådana känslor, det lokala och att det faktiskt utfaller i 

form av kanske en ny skola eller en ny väg då det är kommunalägt.” 

 

I figur 9 visas hur NN tycker att Företag B’s strategiska profil ser ut. Den röda linjen 

representerar NN’s uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de respektive 

centrala temana. 

 

 

 
Figur 9. Företag B's strategiska profil 
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4.1.5 Falu energi och vatten - “100 % nöjda kunder, i dag och i morgon” 

Intervjun med Falu Energi & Vatten genomfördes 22 november 10:30-11:00. Den som 

intervjuades var Per Magnusson, marknadschef för de konkurrensutsatta delarna av Falu 

Energi & Vatten. Per kommer tidigare från Borlänge Energi och Fortum och har låg 

erfarenhet från energibranschen. 

 

Falu Energi & Vatten är ett bolag som ägs helt av Falu kommun. De ansvarar för elnät, 

fjärrvärme, kraftproduktion, stadsnät, avfall, vatten och avlopp i kommunen, och har 

nyligen startat en elhandelsverksamhet. Denna startades i november 2013 då ett 

strategiskt beslut togs att utöka verksamheten och kunna erbjuda el som ett komplement 

till de tidigare tjänsterna. De kunder som Falu Energi & Vatten inriktar sig på är 

Falubor, framför allt de som redan har fjärrvärmeavtal. 

 

Falu Energi & Vatten har en stark miljöprofil, och Per anser att det är en ev deras största 

fördelar. All el kommer från förnyelsebar produktion, men är också ursprungsmärkt och 

garanterat lokalt producerad i Falun från Falu Energi & Vattens vindkraft, vattenkraft 

och biobränsle. På frågan hur de använder detta i sin marknadsföring svarar Per att “det 

tycker vi är viktigt och är något vi trycker på, att det är bra för miljön och att det är 

lokalt.” 

 

Även kundservicen anser Per vara en viktig del i Falu Energi & Vattens 

marknadsföringsstrategi. Som viktiga faktorer betonar han enkelhet och lokal närvaro. 

Att som kund till både fjärrvärme och elhandel kunna få allt på samma faktura tar han 

upp som en stor fördel för att göra tillvaron enkel för kunderna. Angående att finnas på 

plats för kunden säger Per att “man kan komma och besöka oss. Du kan ta alla frågor 

med oss. Det ska vara enkelt för kunden, de tycker vi är kundservice”. Kundservicens 

vikt återspeglas också i deras vision, som är “100 % nöjda kunder, i dag och i morgon”. 

Detta kommenterar Per med att “det är väl att sticka ut hakan, men vi har någonting att 

jobbat mot. Servicen är väldigt viktig för oss”. 

 

Falu Energi & Vatten har en tydligt lokal prägel. De riktar sig till falubor i allmänhet 

och de med befintligt fjärrvärmeavtal i synnerhet. Det lokala fokuset återspeglas bland 

annat i att de har lokalt producerad el. Per säger också att “vi har även i 

produktsortimentet en produkt som kallas för Falupriset. Det visar att vi är från Falun 

och kommer att husera i Falun”. 

 

De har inga unika tilläggstjänster de använder i sin marknadsföring.  

 

Falu Energi & Vattens strategi för att använda pris i marknadsföringen kommenterar 

Per med att “i vill ju tona ner priset, men vi håller förstås koll på konkurrenterna och vi 

jobbar ju med små marginaler. Vi ska vara prisvärda, vi kommer inte att vara 

billigast”. I stället för att försöka konkurrera med lockpriser på elskling.se och 

compriser.se siktar de på att ligga bra till på elpriskollen.se som drivs av 

Energimarknadsinspektionen. Per säger vidare att “vi har en låg fast avgift, det är väl 

det vi försöker pressa priserna på, så att månadsavgiften är väldigt låg” 

 

De prismodeller Falu Energi & Vatten försöker differentiera sig med kommenterar Per 

med att “det är väl i så fall fjärrvärmekundpriset igen då, det är väl det som är det 
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unika. Annars är vi traditionella med rörliga, fast och tillsvidare-priser. Det som kan 

vara lite unikt är det här Falupriset som med har ett väldigt lågt tillsvidarepris jämfört 

med många andra, framför allt om du tittar på de tre stora”. Anledningen till att de inte 

har fler valmöjligheter kommenterar Per med att de inte vill ha några krångliga 

prismodeller, utan försöker göra det enkelt för kunden.  

 

I figur 10 visas hur Per tycker att Falu Energi & Vatten strategiska profil ser ut. Den 

röda linjen representerar Pers uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de 

respektive centrala temana. 

 

 

 

 
Figur 10. Falu Energi & Vattens strategiska profil 
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4.1.6 Telinet - “Alltid billigt, alltid grönt” 

Intervjun genomfördes 19 november 14.00 till 14.30  med Henrik Lönnevi. Företaget 

Telinet är ett norskt bolag som gick in på den svenska elmarknaden 2009. Från början 

hanterades verksamheten helt från Norge, men företaget växte snabbt och startade ett 

svenskt kontor. Detta skedde 2011, och Henrik blev då marknadschef.   

 

Telinet inriktar sig på segmentet villakunder, som enligt Henrik är de enda som har 

någon egentlig relation till sin elräkning. Han beskriver deras nisch med att “vi är inte 

det billigaste valet om du har superliten förbrukning. Däremot när din förbrukning ökar 

är vi i de allra flesta fall billigast på marknaden” och utvecklar resonemanget till detta 

strategiska val med att förklara att elbolag generellt tjänar väldigt lite pengar på 

lägenhetskunder, och att lägenhetskunderna inte heller har så mycket att spara på ett 

billigt elavtal eftersom de har så låg förbrukning.  

 

Telinet anser att miljöprofilen är en av de viktigaste delarna i företagets profil 

tillsammans med priset. Henrik berättar att de på kontoret har en stor skylt med texten 

“Alltid billigt, alltid grönt”. De har inte grön eller miljömärkt el som tillval till skillnad 

från många konkurrenter, utan det ingår som basprodukt. Henrik beskrivet att 

förnyelsebar el är något som “ingår i vår standardprodukt, och som sagt är det en del av 

vår profil”. Telinet har också köpt in ett antal vindkraftverk. På frågan vad motivet till 

denna investering är svarar Henrik att “just nu är den gröna profilen. I den takt vi växer 

så skulle vi behöva fylla hela Gotland med vindkraftverk om vi ska hålla ihop annars” 

och att “[produktionen] kommer aldrig att stå för en ansenlig del av vår totala volym” 

 

Kundservice anger Henrik spelar en liten del i Telinets marknadsföringsstrategi, men att 

det är viktigt att har en bra kundservice på sikt för att behålla kunder. I stället för att 

fokusera på att erbjuda en bra kundservice över telefon så försöker Telinet att ligga 

steget för kunderna så de inte ska behöva ringa till kundtjänsten.  Henrik säger att “det 

är klart att vi optimerar så att vi inte har några större väntetider i telefon, men framför 

allt måste vi liksom affärsutveckla allting runtomkring så att vi som sagt slipper kunder 

som ringer in. Det finns ingen kund som vill ringa och prata med sitt elbolag”. Han 

utvecklar sin syn på kundservicens roll i Telinets marknadsföring genom att säga “att 

vi  har inte det som en differentiering i vår marknadsföring utan snarare liksom att... är 

du inte bra på den biten så är det någonting som kan skada dig” 

 

Telinet har inga unika tilläggsprodukter de använder i sin marknadsföring.  

 

De inriktar sig inte heller på något geografiskt segment och använder inte lokal närvaro 

och kännedom i marknadsföringen, utan säljer till kunder i hela landet.  

 

När det gäller pris ser Telinet sig som marknadsledare. Henrik beskriver sin syn på hur 

avgörande pris är på den svenska elmarknaden när han säger ”om man tittar på den 

svenska marknaden så har ju jämför-sajterna en ganska stark ställning, och jag tror att 

om man frågar 10 personer på stan "hur väljer du elavtal?", så kommer säkert sju av 

tio säga "jo, men jag tittar på elskling". Och tittar på elskling.se så är vi billigast.” Att 

vara billigast påverkar också en stor del av Telinets verksamhet, och Henrik berättar att 

“vi kompromissar alltid för att lyckas göra saker och ting billigare. Allting utom miljö”. 
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Beträffande prismodeller uttrycker Henrik viss skepsis mot att erbjuda en bred 

produktlinje. Bland annat säger han att “jag tror inte någon tjänar på att ha tio olika val 

att välja mellan, utan att man i stället försöker skala ner”. Telinet har dock en relativt 

unik produkt som består av ett rörligt pris med pristak, som garanterar att priset på ett år 

inte kommer att understiga en viss nivå. 

 

I figur 11 visas hur Henrik tycker att Telinets strategiska profil ser ut. Den röda linjen 

representerar Henriks uppfattning av hur branschen generellt profilerar sig i de 

respektive centrala temana. 

 

 

 
Figur 11. Telinets strategiska profil 

 

4.2 Sammanfattning 

De svar vi fått från respondenterna kring de olika centrala temana har i Tabell 2 

sammanfattats i dess mest kondenserade form för att ge en överblick över vilka likheter 

och skillnader som finns mellan de mindre elhandelsbolagen på den svenska 

elmarknaden. 
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Tabell 2. Sammanfattning över de empiriska resultaten 

 Miljöprofil Kundservice Lokal närvaro Tilläggstjänster Prisfokus Prismodeller 

Telinet 
Erbjuder förnyelsebar el 

som standard för alla 

kunder 

Liten eller ingen roll i 

marknadsföring. 

Försöker ligga steget 

före kunderna 

Ingen speciell lokal 

marknad 

Inget fokus i 

marknadsföringen 

Marknadsledande på pris 

för det valda segmentet 

Rörligt pris med pristak 

unikt på marknaden 

GodEl 

Svårt att sticka ut. 

Naturskyddsföreningens

”Bra miljöval”-

certifiering. 

Investeringsfond för 

grön el 

Inget som lockar nya 

kunder, men viktigt för 

att behålla befintliga. 

Naturlig tyngd i 

storstäder, men är 

inriktade på hela 

marknaden 

Inga. Fokuserar på 

enkelhet. Alla kunder 

ska få det bästa avtalet. 

Välgörenheten kan ses 

som tilläggstjänst. 

Prisgaranti – ingen ska 

behöva betala mer när de 

byter till GodEl. Inga 

lockpriser men måste vara 

konkurrenskraftiga. 

Bara rörligt avtal, men 

erbjuder utjämning över 

året 

Falu Energi 

& Vatten 
Ursprungsmärkt och 

lokalproducerad 

Lokal kundservice som 

kan besökas, men låg 

tillgänglighet 

Marknadsföringen är 

helt fokuserad på Falun 

och närvaron används 

för att skapa förtroende 

Fjärrvärme, stadsnät, 

vatten, renhållning på 

samma faktura 

Försöker tona ner pris i 

marknadsföringen. 

Traditionellt utbud, 

försöker göra det enkelt 

för kunden 

Bixia 

Ursprungsgaranti på all 

el. Investerar 1 Mkr 

årligen i miljöfond. 

Vindandelar. 

Lokal kundservice, 

nära kunden. 

75 % av kunderna på 

hemmamarknader där 

de finns lokalt 

Bixia Nära 

Kan inte konkurrera med 

pris, skapar värde genom 

kompetens administrativ 

effektivitet och miljö. 

Flera olika prismodeller, 

vilket det finns både för- 

och nackdelar med 

Företag A  
Samarbete med ett av 

Sveriges största 

vindkraftskooperativ 

Central del i 

marknadsföringen. 

Prisbelönta. 

Central del i 

marknadsföringen. 

Vindandelar och 

trygghetsförsäkring 

Försöker tona ner pris i 

marknadsföringen, men 

försöker ändå vara 

konkurrens-kraftiga 

Brett utbud med de 

traditionella 

abonnemangstyperna 

som grund 

Företag B 

 
Egen certifiering av el 

Liten eller ingen roll i 

marknadsföring 

Har av naturliga skäl 

en lokal prägel, 

sponsrar lokala 

aktiviteter och event 

Förekommer men är 

inget som ingår i 

marknadsförings-

strategin 

Försöker vara långsiktigt 

billiga med tryggt pris 

Mer avancerat än de 

flesta i branschen 



5 Analys 

I kapitlet analyseras det empiriska materialet med stöd av den teoretiska referensramen. 

Analyskapitlet är strukturerat utifrån de centrala teman som våra intervjuer behandlade, 

ett kort kapitel om strategier som inte ursprungligen ingick i vår modell presenteras 

även. Den dittills presenterade analysen av de centrala temana sammanfattas i en tabell 

som beskriver hur de används i relation till företagens marknadsföringesmix. 

Avslutningsvis analyseras de olika företagen utifrån Porters teori om generella 

konkurrensstrategier. I de fall där ytterligare teori har varit nödvändig för att förklara 

eller beskriva fenomen i analysen har vissa vetenskapliga artiklar som inte ingått i den 

på förhand framtagna teoretiska referensramen använts.    

5.1 Miljöprofil 

En stark miljöprofil är det centrala tema som företagen i snitt bedömde att de erbjuder 

mest i sin marknadsföring. På den tiogradiga skalan har de sex företagen bedömt att de i 

snitt erbjuder detta på 8,8, vilket innebär att de nästan anser att de erbjuder ett bra 

miljöval i allra högsta grad. En intressant iakttagelse är att samtliga respondenter angav 

att deras miljöprofil i marknadsföringen är starkare än branschen generellt, och samtliga 

uppskattningar av det egna erbjudandet ligger över vad de i snitt ansåg att branschen 

erbjuder. 

 

I Sverige är elproduktionen till 97 % koldioxidneutral (Svensk Energi, 2013b), men 

företagen har trots detta hittat sätt att försöka differentiera sig i hur de använder 

miljöprofilering i sin marknadsföring. En gemensam faktor för dessa strategier anser vi 

är att företagen försöker skapa en känsla av deltagande i främjandet av förnyelsebar 

energi hos konsumenterna, och tycker utifrån intervjuerna är en trend bland mindre 

elhandelsföretag. Företagen har en bild av att det inte räcker med att garantera 

förnyelsebar el, utan att kunderna har ännu högre krav än så. Företagens bild av att 

konsumenterna efterfrågar förneylsebar energi bekräftas även av tidigare studier som 

har visat att svenska konsumenter i hög grad efterfrågar grön el (Bird et al, 2002, s. 

530). Möjligen bidrar det faktum att svenska elhandelsbolag väldigt enkelt kan erbjuda 

kunderna förnyelsebar energi, på grund av den väl utbyggda vattenkraften (Bird et al, 

2002, s. 530), till att företagen känner att de måste kunna leverera ytterligare värde till 

kunden. Att bara erbjuda förnyelsebar energi är inte längre någonting som ses som en 

differentiering i vare sig kunders eller företagens ögon.  

 

Bixia och Företag A är de tydligaste exemplen på detta då de erbjuder vindandelar eller 

vindaktier. Genom att köpa dessa bidrar konsumenten till utökad produktion från 

förnyelsebara energikällor och sänker sitt elpris på samma gång. Bixia sträcker sig så 

långt att de säger att de har en nollvision på att själva producera och köpa in el, de vill 

att kunderna själva ska producera sig egen el. NN på Företag A kommenterar detta med 

att ”det är ett sätt för oss att verkligen göra skillnad direkt, och ett sätt för våra kunder 

att känna att de gör skillnad”. Denna typ av miljöprofilering gör att temat miljö också 

blir en viktig del av Produkten, enligt marknadsföringens 4P (Jobber & Fahy, 2009, s. 

9) då kunden inte bara köper varan/tjänsten/funktionen el utan också en del i ett 
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vindkraftverk. Genom att som Företag A påpekar kunna visa upp att detta val dessutom 

är lönsamt för kunden gör att de med dessa erbjudanden också blir en del av Priset.  

 

GodEl och Bixia försöker stärka sin miljöprofil genom att ta en del av vinsten och 

investera i fonder som jobbar med att bygga ut förnyelsebar energi. På så sätt ska 

kunden välja deras avtal genom vetskapen att vinsten inte bara går till aktieutdelning 

utan också förbättrar miljön. Detta anser vi vara ett sätt för dessa företag att använda 

miljö som en del i Påverkan, genom PR-arbete där kunden övertygas om att de är ett bra 

val för miljön (Kotler & Armstrong, 2011, s. 52) 

 

För de lokalt orienterade elbolagen återspeglas detta i miljöprofilen. Falu Energi & 

Vatten garanterar att all el är producerad i Falun och är helt förnyelsebar. Företag B har 

en egen certifiering som garanterar att deras producerade el kommer från vatten- och 

vindkraft i regionen. Bixia har också en liknande tilläggstjänst som heter Bixia nära, där 

konsumenten som köper denna får el från lokala och småskaliga vind- och 

vattenkraftsproducenter. På så sätt försöker de använda sin lokala prägel för att 

differentiera sig i miljöprofilen. Analyserat utifrån marknadsföringens 4P blir denna 

användning av miljöprofileringen också en del av Plats, genom lokalisering och 

regional segmentering (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51) 

 

Flera företag försöker alltså differentiera sig genom att erbjuda något extra som 

miljövänligt alternativ, ofta som tilläggstjänst. Denna utveckling kan delvis ha sin 

förklaring i att en avreglerad marknad möjliggör för nya kundgrupper att framträda. 

Kunder som innan avregleringen endast delades in i exempelvis industri- och 

privatkunder kan nu segmenteras ytterligare utifrån deras preferenser kring för 

alternativa energikällor (Delmas et al., 2007, s. 204-205). De som sticker ut här är 

Telinet som inte har någon miljöprofiler som tilläggstjänst. I stället säger Henrik 

Lönnevi att de ser förnyelsebar el som en självklarhet och att det ingår i deras 

basprodukt och att vissa företag är hycklare som erbjuder lite mer grönt för en extra 

kostnad, när elen i princip redan är helt grön. Jämför man detta med en bedömning av 

kundernas syn på viktiga faktorer placerar sig grön el högt. 2011 bedömdes det vara den 

tredje viktigaste faktorn efter pris och kundtjänst, och angavs som viktig för 32 % 

(Mannerstråle & Boberg, 2011, s. 10). Elens miljövänlighet är en faktor där vi kan se en 

ökande trend, då detta i en liknande undersökning angavs 24 % tre år tidigare 

(Mannerstråle & Boberg, 2008, s. 14).  

 

I figur 12 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig på miljöprofilen, och hur de bedömt branschen på 

samma tema. Den streckade svarta linjen representerar medeltalet för hur 

respondenterna bedömt att branschen jobbar med miljöprofilering. 
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Figur 12. Företagens inställning till användande av miljö i marknadsföringen 

5.2 Kundservice 

Enligt markandsundersökningen från Ernst & Young bedömdes en kundtjänst med hög 

tillgänglighet och servicenivå vara den näst viktigaste när privatkunder väljer elavtal 

(Mannerstråle & Boberg, 2011, s. 9). Enligt Paladino och Pandit är serviceinteraktionen 

mellan företaget och kunden en av de få punkter där företag idag fortsatt kan 

differentiera sig från konkurrenterna, de menar vidare att kvaliteten på denna interaktion 

kan bli ett nytt sätt för företagen att få hållbara konkurrensfördelar på (Paladino & 

pandit, 2012, s. 386). I självgraderingen angav alla företag utom Bixia att de jobbade 

med kundservice i sin marknadsföringsstrategi i större grad än vad branschen i 

genomsnitt gör. Alla företag uttryckte även under intervjuerna att kundservice var 

väldigt viktigt men den roll som kundservice spelade inom marknadsföringsstrategin 

varierade mellan de undersökta företagen.  

 

Företag A har blivit prisbelönta för sin kundservice och telefoni och menar att det är en 

central del av deras marknadsföringsstrategi. Företag A är även det enda företag som 

har gett sig själva högsta poäng i självskattningsövningen under temat kundservice. De 

resonerar ”om vi kan etablera oss på den positionen att vi har nöjda kunder och oss kan 

man lita på, då kommer vi gå i mål”. Citatet återspeglar andemeningen i intervjun där 

Företag A ofta talade om förtroende och tillit. Företag A berättade inledningsvis i 

intervjun att de jobbade efter värdeordet äkta och vi anser att de använder kundservice 

som ett medel för att kommunicera det värdeordet och för att bygga förtroende hos 

kunderna. Kundservice är således ett av de viktigaste centrala temana i deras 

marknadsföringsstrategi. Analyserat utifrån 4P använder Företag A kundtjänsten bland 

annat som ett verktyg för Påverkan, där trovärdigheten befästs för både företaget och i 

förlängningen de produkter de säljer (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). 

 

Även Bixia och Falu Energi och vatten anser att deras kundservice är en viktig del av 

deras marknadsföringsstrategi.  Båda företagen betonar att det är viktigt att ha en lokal 

prägel på sin kundservice, något som kan förklaras med den starka lokala förankring 

som dessa företag har. Bixia menar att Det är vår absoluta strategi, att kunden ska 

komma till någon som pratar ungefär samma dialekt”. Vikten av kundservice hos Falu 
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Energi och vatten återspeglas även i deras vision som är “100 % nöjda kunder, i dag 

och i morgon”.  Båda företagen menar även att deras kontor utgör en del av deras 

kundservice.  Bixia säger att ”Vi vill försöka att inte gömma oss bakom ett 020 nummer 

eller ett 0771 nummer, hos oss är det fortfarande så att vi har öppna dörrar till våra 

kontor och där har vi vår kundservice”. Falu Energi och Vatten resonerar på ett 

liknande sätt och säger att “man kan komma och besöka oss. Du kan ta alla frågor med 

oss. Det ska vara enkelt för kunden, de tycker vi är kundservice”. Utöver vikten av 

kundservice betonar båda dessa företag alltså vikten av närhet och öppenhet till 

kunderna. Någonting som sannolikt kan kopplas till deras starka lokala förankring. Vi 

finner att även dessa bolag strategiskt använder kundservice som ett verktyg för 

Påverkan i McChartys 4P (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Den stora skillnaden mot 

Företag A är att dessa företag väljer att betona den lokala förankringen för att skapa 

närhet och trovärdighet till kunderna.  

 

GodEl menar att kundservice är viktigt i deras marknadsföringsstrategi men ”Sen är det 

kanske inte någonting som lockar nya kunder direkt men det är någonting som får dina 

kunder att stanna kvar”. Telinet menar att kundservice utgör en liten del av deras 

marknadsföringsstrategi men delar ändå samma syn som GodEl och menar att det är 

viktigt för att behålla kunderna. Att de inte fäster samma vikt på kundservice i sin 

marknadsföring kan möjligen förklaras med deras olika syn på hur kundservice ska 

fungera. GodEl menar att det är viktigt att kunden får en bra upplevelse av kundtjänsten 

och att kunderna ska känna att deras val av GodEl gör skillnad. Telinet menar istället att 

företaget försöker ligga ett steg före kunden så att de inte ska behöva kontakta 

kundtjänsten. Telinet förklarar att de måste ” liksom affärsutveckla allting runtomkring 

så att vi som sagt slipper kunder som ringer in. Det finns ingen kund som vill ringa och 

prata med sitt elbolag”. Telinet är således det företag som ger en liten annorlunda syn 

på rollen av kundservice. De övriga företagen ser det som en naturlig del av deras 

verksamhet medan Telinet uttrycker att företaget kan bedriva sin verksamhet på ett sätt 

som gör att kunden inte behöver kontakta kundservice. GodEl ser tillsynes lite 

annorlunda på kundservice än de tidigare beskrivna företagen och använder det främst 

som en förlängning av Produkten. Enligt 4P skulle det kunna beskrivas som en tjänst 

som är en del av produkterbjudandet (Kotler & Armstrong, 2011, s .51).  

 

Utöver Telinet instämmer även Företag B i att kundservice inte utgör en central del av 

deras marknadsföringsstrategi. De menar dock att det är viktigt att ha en bra kundtjänst 

då det är kostsamt att ta kontakt med potentiella kunder och om någon redan har 

kontaktat företaget är sannolikheten större att de får en ny kund om de förvaltar den 

kontakten på ett bra sätt. Företag B ser således kundtjänst som ett verktyg för både 

problemlösning och markförsäljning. Vi finner att även Företag B använder kundtjänst 

som Påverkan, enligt teorin om 4P (Kotler & Armstrong, 2011, s51). Till skillnad från 

de tidigare företagen som använder kundservice i Påverkan så har Företag B en större 

betoning på försäljning. Enligt McChartys modell om de 4P:na syftar Plats till de 

aktiviteter som företaget bedriver för att produkten ska bli tillgänglig på marknaden 

(Kotler & Armstrong, 2011, s. 52) Det medför att kundservicen även kan klassificeras 

som en del Plats i företag B:s marknadsföringsmix, då en viss del av försäljningen sker 

via detta medium.   
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I figur 13 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig inom kundservice, och hur de bedömt branschen på 

samma tema.  

 

 

 

 
Figur 13. Företagens inställning till användande av kundservice i marknadsföringen 

5.3 Lokal närvaro 

Användningen av lokal närvaro i marknadsföringen är det centrala tema där företagens 

strategier skiljer sig mest. Falu Energi & Vatten anser att de använder det i allra högsta 

grad, medan Telinet inte använder det över huvud taget. Företagen är också relativt 

överens om var på skalan branschen generellt ligger för denna kategori. 

 

Falu Energi & Vatten, Bixia, Företag A och Företag B är antingen dotterbolag till 

kommunalt ägda energibolag eller grundade av före detta kommunala energibolag. De 

har sin bakgrund och ägande i regional nischade energibolag, vilket återspeglas i deras 

strategiska profiler. Som visas i Figur 14 är det dessa som ligger över det medel 

företagen bedömt branschen i helhet som och som alla ligger över sina respektive 

bedömningar av branschen. 

 

Företag A betonar trovärdighet och trygghet som viktiga anledningar till varför de 

betonar lokal närvaro starkt i marknadsföringen. Deras segmentering är personer som 

bor i eller har anknytning till den region där de agerar. NN  på Företag A berättade att 

”vi har ingen geografisk avgränsning, däremot har vi en marknadsföringsmässig 

målgrupp i de som har någon sorts anknytning till [regionen] som har lättare att ta sig 

till varumärket [Företag A] och de aktiviteter som vi gör i form av att stödja olika 

verksamheter, till exempel mot barn och ungdomar i kultur och idrott i [regionen]”. 

Detta gör att den lokala närvaron med kan utgöra en del av Påverkan, som innefattar 

PR-arbete och reklam (Kotler & Armstrong, 2011, s. 52) 

 

För Bixia spelar den lokala närvaron stor roll vid annonsering. Till exempel säger 

Flemming Christiansen att ”när vi marknadsför oss i till exempel vindkraft så är det ofta 

i lokalpress och då gör vi ofta det i sam-annonsering, till exempel här i Ängelholm så 

gör vi det tillsammans med Bjäre kraft som är en av våra ägare. Falu Energi & Vatten 
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har ett avtal som kallas ”Falupriset” och fokuserar mycket på att deras el är lokalt 

producerad i miljöprofileringen. De betonar också att deras lokala fokus är viktigt i 

kundservicen, vilket Per Magnusson kommenterar med att ”just det här att vi är lokala 

och finns på plats... man kan komma och besöka oss. Du kan ta alla frågor med oss”. 

Den lokala närvaron påverkar på så sätt Plats, genom att ha lokaliseringar där de 

kommer nära kunden i försäljningen (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51) 

 

Telinet och GodEl är helt fristående och privatägda elhandelsföretag, och har bedömt 

användningen av lokal närvaro i marknadsföringen som betydligt lägre. GodEl anger att 

de har en tyngdpunkt bland sina kunder i storstäderna, men att detta inte är ett 

strategiskt val och inget de använder i marknadsföringen. Telinet kommenterar kort och 

gott lokal närvaro med att ”vi skiter fullständigt var i Sverige kunden kommer från. Vi 

finns precis överallt”. 

 

Eftersom el är en så pass homogen produkt tycker vi det är intressant att lokal närvaro 

verkar ha så stark påverkan på vissa av företagens marknadsföringsstrategi. Vi kan 

också se att de som företag som mest betonar den lokala närvaron är de som tydligast 

försöker tona ner pris i marknadsföringen, och försöker sälja på trygghet och 

igenkänning i stället.  

 

Vi tycker att detta fokus på lokal närvaro framstår som anmärkningsvärt om man jämför 

resultaten med marknadsundersökningen om vilka faktorer som bedöms vara viktiga vid 

val av elavtal (Mannerstråle & Boberg, 2011, s. 9). I denna hamnar lokal närvaro på 4 

%, i jämförelse med till exempel 81 % för priset. En möjlig förklaring som vi ser går att 

koppla ihop med företagens syn om att marknaden har ett lågt förtroende, något som 

även bekräftats i en kundundersökning av Synovate där 41% av respondenterna har en 

negativ inställning till elbranschen (Karlsson & Borg, 2013). Vi menar att den lokala 

närvaron (och även Godels koppling till välgörenhet) kan stärka relationen mellan 

kunden och företaget och på sä sätt förbättra förtroendeaspekten. Tidigare studier har 

visat att företagsattribut är speciellt viktiga för kundrelationer när produkten 

karaktäriseras av låg differentiering (Bhattacharya & Sen, 2003 s. 86), vi ser denna 

starka lokala anknytning som ett sätt att bygga en närmare relation med kunderna. De 

elhandelsbolag med lokal förankring var även de bolag som i störst utsträckning sålde 

andra typer av produkter till de lokala kunderna. De företag som säljer flera olika 

produkter till samma segment är sannolikt även de som tjänar mest på att kunden på 

något sätt identifierar sig med bolaget (Bhattacharya & Sen, 2003 s. 86). 

 

Även om urvalet i denna studie är litet så ser vi ett mönster i att ägande påverkar den 

strategiska inställningen till att använda lokal närvaro i marknadsföringen. De 

kommunalt ägda bolagen har ofta regionens namn i varumärket och är tydligt 

segmenterade mot lokalbefolkningen. Som diskuterat i analysen av miljöprofil och 

kundservice får den lokala närvaron implikationer som sträcker sig över andra teman.  

 

I figur 14 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig inom lokal närvaro, och hur de bedömt branschen på 

samma tema. Den streckade svarta linjen representerar medeltalet för hur 

respondenterna bedömt att branschen jobbar med lokal närvaro. 
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Figur 14. Företagens inställning till användande av lokal närvaro i marknadsföringen 

5.4 Tilläggstjänster 

Tilläggstjänster var ett av de centrala teman som respondenterna genomgående 

bedömde som oviktig i sin marknadsföring. Endast ett av företagen, Bixia, bedömde att 

de erbjuder tilläggstjänster på en nivå som låg över vad företagen i snitt bedömde att 

branschen erbjuder detta. Två av företagen, Telinet och Falu Energi & Vatten, ansåg att 

de inte alls hade tilläggstjänster som en del i sin marknadsföring. Utifrån den 

kvantitativa bedömningen var tilläggstjänster det centrala tema som hade lägst snitt i 

företagens egen värdering av dem själva, och störst divergens mot hur mycket de ansåg 

att branschen jobbade med samma tema. 

 

Utifrån marknadsföringens 4P kan tilläggstjänster klassificeras som en del av Produkt, 

där företag försöker få konkurrensfördelar genom att erbjuda variationer i kvalitet, 

design, egenskaper och paketering av produkten eller tjänsten (Jobber & Fahy, 2009, s. 

9), (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). 

 

Några av företagen hade tvärtom som strategi att inte erbjuda ett brett sortiment av 

tilläggstjänster för att göra sig mer attraktiva för kunderna. Ulrika på GodEl säger till 

exempel att ”det handlar väl kanske mycket om den generella trenden som finns där 

konsumenter ska göra så himla många val och vi går snarare emot en simplifiering av 

produkter”, och är av uppfattningen att kunderna i allt högre grad efterfrågar enkelhet i 

valet av elavtal. Denna syn på marknaden återspeglas också i GodEls prismodeller, där 

de bara erbjuder en variant. Henrik på Telinet svarade kort och gott ”nej” på frågan om 

de använder tilläggstjänster, och tycker att många företag jobbar med detta till en nivå 

då det blir ”kladdigt”, vilket gör valet svårt och otydligt för kunden. 

 

De få tilläggstjänster som erbjuds varierar, men innefattar bland annat försäkringar, 

trygghetslösningar och olika tillägg som går ihop mycket med miljötemat. Till exempel 

kan vindandelar och val om lokalproducerad el som Företag A och Bixia erbjuder vara 

en tilläggstjänst och också påverkar hur deras miljöprofil i marknadsföringen. Dessa 

exempel är försök att skapa variation och paketering av elen, vilket gör det till en del av 
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Produkten (Kotler & Armstrong, 2011, s. 51). Företag B använder inte tilläggstjänster 

som kontinuerligt erbjudande i marknadsföringen, men kör kampanjer där kunden 

lockas med biljetter till evenemang eller presentkort för att teckna avtal. Att använda 

tilläggstjänster på detta sätt gör att det kan klassificeras som en del av Påverkan, då det 

används direkt i kontakt med kunden för att locka till köp (Kotler & Armstrong, 2011, s. 

51) 

 

Flera av respondenterna diskuterade i intervjuerna att det finns problem med att el är en 

så pass homogen produkt, och att lösningen är att skapa andra värden i försäljningen. 

Till exempel säger Flemming på Bixia att ”en kilowatttimme ser ut som en 

kilowattimme ser ut. Det är 220 volt, 50Hz rent fysiskt. Om jag köper den av Vattenfall, 

E.on, Bixia eller Jämtkraft, det spelar ju egentligen ingen roll utan jag får ju samma 

kvalitet på produkten.  Och där någonstans handlar det om att göra skillnad mot 

kunden eftersom den fysiska produkten är likadan. Så det handlar egentligen om att 

skapa värde för kund som egentligen inte har med den fysiska leveransen att göra”. NN 

på Företag A säger att ”kundprodukten är ju helt homogen, så vi måste jobba med att 

skapa mervärde som verkligen upplevs som mervärden för våra kunder”. Trots denna 

syn på el som konsumentprodukt, vilket vi också diskuterat i inledning och 

problembakgrund, kan vi se att företagen generellt inte försöker att skapa detta 

mervärde i tilläggstjänster i någon större utsträckning.   

 

I figur 15 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig inom tilläggstjänster, och hur de bedömt branschen på 

samma tema. Den streckade svarta linjen representerar medeltalet för hur 

respondenterna bedömt att branschen jobbar med tilläggstjänster. 

 

 
Figur 15. Företagsens inställning till användande av tilläggstjänster i marknadsföringen 
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5.5 Pris 

Enligt Ulrika på GodEl finns det en stor kundbas som anser att pris är det viktigaste när 

de ska välja elavtal. Hennes syn får stöd av Ernst & Youngs marknadsundersökning där 

pris bedöms vara den överlägset viktigaste faktorn då privatkunder väljer elavtal 

(Mannerstråle & Boberg, 2011, s. 9). Hur de elhandelsbolag som ingick i vår 

undersökning har valt att arbeta med denna viktiga faktor i sin marknadsföring skiljer 

sig dock åt. 

 

Bixia har valt att inte kommunicera pris i sin marknadsföringsstrategi. Flemming 

förklarar att ”vi kan inte konkurrera med pris, då är vi ute ur marknaden”. Han menar 

att de istället konkurrerar med andra parametrar så som kompetens, administrativ 

effektivitet och miljö. Telinet ser å andra sidan sig själva som marknadsledare när det 

kommer till pris. Det prisfokus som företaget har genomsyrar hela organisationen, 

Henrik förklarar att ”vi kompromissar alltid för att lyckas göra saker och ting billigare. 

Allting utom miljö”. Dessa två företag uppvisar de tydligaste skilda strategierna 

gällande temat prissättning och marknadsföring. Telinet ser det som sitt främsta 

konkurrensmedel medan Bixia helt har valt bort denna konkurrensfaktor. När det gäller 

prissättning visar företagen således på en tydlig strategisk positionering på marknaden. 

Enligt Porter innebär att arbeta med en strategi att göra avvägningar i hur man 

konkurrerar, företag måste bestämma vad de ska göra men även vad de inte ska göra 

(Porter, 1996, s.3). Detta val måste även skapa en “fit” med företagets andra aktiviteter 

(Porter, 1996, s.3). Telinet har en tydlig strategisk profil med ett högt fokus på lågt pris 

medan Bixia har valt att konkurrera med andra parametrar såsom miljöprofil, lokal 

närvaro och olika prismodeller. Dessa parametrar återspeglar det strategiska fokus Bixia 

har på den lokala marknaden och deras arbete med att projektera, bygga och sälja 

vindandelar. Telinet använder således Priset för att positionera sig som marknadsledare 

inom kostnadsöverlägsenhet men priset utgör även en del i Påverkan. Påverkan 

innefattar att kommunicera de fördelar som produkten har för att påverka kunden att 

köpa produkten (Kotler & Armstrong, 2011, s. 52). Då kunderna anger pris som främsta 

faktor vid val av elavtal anser vi att Telinets tydliga strategi att kommunicera sin 

kostnadsöverlägsenhet även är en del av marknadsföringsmixens Påverkan.  

 

Den strategi vi fann att Telinet använder sig av som kostnadsledare stämmer väl 

överrens med tidigare studier som framhäver att kostnadsledaren bör fokusera på ett lågt 

pris, produkt- och servicekvalitet samt ett rykte om sig att vara ett lågprisföretag 

(Stanton et al., 2001, s. 90). Att fatta beslut om strategi innebär, som tidigare nämnt, 

även att företagen måste välja vad man inte ska göra (Porter, 1996, s.3).  Telinets 

strategiska beslut om detta stämmer även väl överens med Stanton et al., som menar att 

kostnadasledare bör fästa mindre vikt vid att erbjuda ett brett utbud av olika produkter, 

att inrikta sig på specifika marknadsegment samt att bedriva innovativa 

markndaföringsstrategier (Stanton et al., 2001, s. 90).  

 

Strategin för de andra fyra företagen som ingick i vår undersökning kan beskrivas som 

att de strävar efter att vara prisvärda och konkurrenskraftiga, men inte billigast. Falu 

Energi och Vatten ger sin syn på hur de arbetar med prissättningen och förklarar att “vi 

vill ju tona ner priset, men vi håller förstås koll på konkurrenterna och vi jobbar ju med 

små marginaler. Vi ska vara prisvärda, vi kommer inte att vara billigast”. Även företag 

A tonar ned priset i sin marknadsföring men menar att ”självklart är priset en central 
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del, man måste vara konkurrenskraftig”. Under intervjun med Bixia menade Flemming 

att situationen på marknaden har förändrats sedan avregleringen. Han förklarar att det 

då fortfarande var“...relativt stora marginaler sett i ett perspektiv, då tyckte vi att de var 

ynkliga, det var inte klokt så dåliga marginaler. Hade vi fått sådana idag så hade vi 

studsat jämfota hela vägen hem.  Det har hänt så otroligt mycket och de flesta 

elhandelsbolag har fått göra organisationsförändringar och slimmat sin organisation”. 

Med en marknad som idag karaktäriseras av väldigt prismedvetna kunder som även har 

visat sig vara villiga att byta avtal så måste de flesta elhandelsbolagen erbjuda 

konkurrenskraftiga priser. Marknaden karaktäriseras dock även av låga marginaler 

vilket innebär att många elhandelsbolag inte kan sträva efter att vara billigast. Istället 

fokuserar de på att vara prisvärda och att jobba med andra parametrar kring sin 

prissättning. Därmed försöker en del företag tona ned aspekter av Priset, det enda P som 

är intäktsgenererande i marknadsföringsmixens 4P (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Tidigare 

studier har visat att den ursprungliga källan till den genererade elen (produktionsmixen) 

kan vara ett minst lika viktigt attribut när kunder väljer elavtal (Kaenzig et al., 2013, s. 

316) och att kunder är beredda att betala ett högre pris om elen är förnyelsebar (Kaenzig 

et al., 2013, s. 319). I vår undersökning uppfattade vi att elhandelsbolagen  ansåg att 

miljöaspekterna var ett väldigt viktigt tema att marknadsföra. De kundpreferenser som 

Kaenzig et al. (2013) kom fram till kan göra det möjligt för elhandelsbolagen att endast 

vara prisvärda och konkurrenskraftiga medan ett större fokus riktas till 

marknadsföringen om elens ursprung och miljöaspekterna av elen som levereras.  

 

Jobber och Fahy menar att företag måste vara tydliga med prissättningens mål, metoder 

och de faktorer som kan påverka en produkts prissättning (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). 

Flertalet elhandelbolag uttryckte att målet inte var att vara billigast utan 

konkurrenskraftiga. De metoder företagen väljer att lyfta fram för att vara prisvärda och 

de andra parametrar de jobbar med skiljer sig åt mellan de företag som ingick i vår 

undersökning. GodEl menar att de inte vill priskriga eller använda lockpriser, istället 

tillämpar de en prisgaranti så att kundens avtal inte ska bli dyrare om de byter från ett 

annat elhandelsföretag till GodEl. Denna prisgaranti kan ses som en del av Priset av 

Produkten i marknadsföringsmixen, men det främsta syftet anser vi vara att påverka 

kunden utan att behöva konkurrera med alla andra företags prissättning. Genom sin 

prisgaranti konkurrera de främst med den potentiella kundens tidigare elhandelsbolag. 

Vi ser det därför främst som ett verktyg för Påverkan (Kotler & Armstrong, 2011, s. 

51). Även Falu Energi & Vatten säger att de inte vill använda några lockpriset, deras 

strategi är istället att försöka placera sig bra på elpriskollen.se, en jämförelsesajt för 

elavtal som drivs av energimarknadsinspektionen. Även Telinet, det enda företag i vår 

undersökning med en uttalad målsättning om att vara billigast, lyfte fram vikten av en 

bra placering på jämförelsesajter när kunder ska välja elavtal. Dessa företag väljer 

således jämförelsesajter som en Plats att synas på, med syfte att få ut produkten på 

marknaden. (Kotler & Armstrong, 2011, s. 52). Företag A är däremot av en helt annan 

uppfattning och menar att “vi i branschen kanske tror att varenda tiondels öre är det 

viktigaste för kunder, men jag upplever en förändring mot att det kanske inte är så att 

majoriteten av kunderna gör att för att alltid ha det lägsta priset, utan värderar en 

trygghet i att veta att de har ett bra ett bra elavtal från en leverantör de kan lita på och 

utan att känna de är rädda för att bli blåst”.  Företag A väljer alltså att belysa 

förtroende för företaget och avtalet snarare än priset. Av den anledningen menar han att 

de har valt att inte använda kortsiktiga erbjudanden på jämförelsesajter. 
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Enligt Kotler och Armstrong finns det ett flertal olika verktyg som ett företag kan 

använda i sin marknadsföringsstrategi gällande priset. Några exempel på dessa verktyg 

är listpris, rabatter, ersättningar, betalningstid, kreditvillkor (Kotler & Armstrong, 2011, 

s. 51). I vår undersökning har det visat sig att företagen istället använder exempelvis 

prisgarantier, pristak och jämförelsesajter för att kommunicera med marknaden om sin 

prissättning. Noterbart är även att det finns tendenser på att företagen medvetet undviker 

verktyget rabatter, som i denna kontext kan översättas till kortsiktiga erbjudanden på 

elavtal. En möjlig förklaring är de låga marginaler som finns på marknaden men både 

GodEl och Företag A menade att sådana avtal även kunde leda till att kunden senare 

kände sig lurad och tappade förtroende för företaget.   

 

Telinet och GodEl, de två företag som under intervjun har angett att de upplever att de 

flesta kunderna väljer elavtal utifrån pris är även de två företag som har placerat sig 

högst i självskattningsövningen om hur mycket de använder parametrar som Pris i sin 

marknadsföringsstrategi. Företag A har däremot skattat sig lägst av alla de företag som 

ingick i undersökningen, vilket kan reflektera deras syn om hur kunderna agerar på 

marknaden i stycket ovanför. Hur mycket företagen använder pris i sin 

marknadsföringsstrategi verkar således även kunna kopplas till deras olika syn på hur 

marknaden fungerar och kundernas tillvägagångsätt när de ska välja elavtal. 

 

Av de tre företag som angav att de jobbade mer med pris i sin marknadsföring än 

branschen i genomsnitt så angav dock både Företag B och GodEl att de inte upplevde 

att de kunde påverka priset. GodEl jobbade med sin prisgaranti och eftersträvande att 

vara konkurrenskraftiga medan Företag B angav att deras fastprisavtal låg i den undre 

kvartilen av marknadens priser. Telinet valde istället att associera till företagets interna 

miljön på samma fråga och menade att de försökte ”slimma” organisationen och hitta 

kompromisser för att kunna vara billigast på marknaden. Flera av de intervjuade 

företagen framhöll alltså att priset inte gick att påverka i någon större utsträckning men 

bara det företaget som eftersträvade att vara billigast uttalade sig om att de istället 

jobbade med att effektivisera organisationen för att leverera ett lågt pris.  

 

De andra tre P:na representerar kostnader medan priset är den faktor som genererar 

intäkter (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Pris är således en central del av flertalets 

marknadsföringsstrategi. De företag som inte har en uttalad strategi om 

kostnadsöverlägsenhet har istället valt att vara prisvärda och konkurrenskraftiga på 

marknaden. Olika företag framhäver olika parametrar av deras prissättning för att 

särskilja sig men den egentliga differentieringen för de flesta av dessa elhandelsbolag 

sker istället på andra parametrar än Pris.  

 

I figur 16 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig inom pris, och hur de bedömt branschen på samma 

tema. Den streckade svarta linjen representerar medeltalet för hur respondenterna 

bedömt att branschen jobbar med pris. 
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Figur 16. Företagens inställning till användande av pris marknadsföringen 

5.6 Prismodeller 

Temat abonnemangstyper, eller prismodeller, delar upp de undersökta företagen i två 

tydligt skilda läger. Bixia, Företag A och Företag B erbjuder ett bredare urval av olika 

prismodeller och abonnemangstyper.  Dessa företag är även de som i 

självskattningsövningen angett att de arbetar mest med olika prismodeller i sin 

marknadsföring. GodEl, Falu Energi och Vatten och Telinet har istället medvetet valt att 

erbjuda sina kunder färre prismodeller och eftersträvar enkelhet. Med undantag av 

Telinet har dessa företag skattat att de jobbar mindre med prismodeller än vad 

branschen i genomsnitt gör.  

 

GodEl erbjuder endast rörligt avtal till sina kunder då de tror att denna prismodell på 

lång sikt är billigast. Ulrika förklarar att ” istället för att erbjuda ett dyrare fastpris så 

erbjuder vi utjämnad faktura, för att det kunderna ofta vill ha är ju en trygghet så att 

det inte kommer en chock, samtidigt som vi tror att rörligt är billigast i 

längden”.  GodEl uppfattar det även som att kunder i högre utsträckning efterfrågar 

enkelhet.  Denna syn delas av Telinet som är skeptisk mot att ha en bred produktlinje. 

Henrik säger att “jag tror inte någon tjänar på att ha tio olika val att välja mellan, utan 

att man i stället försöker skala ner”. Även Telinet erbjuder sina kunder ett skydd mot 

oväntade växlingar i priset i form av ett rörligt avtal med pristak.  Falu Energi och 

Vatten erbjuder få olika prismodeller och resonerar att den strategin underlättar för 

kunden. De menar dock att de erbjuder de vanliga modellerna i form av ett rörligt och 

fast pris samt ett billigt tillsvidarepris. 

 

Bixia anser att de jobbar mer med olika prismodeller än vad branschen i genomsnitt gör 

och de kommunicerar även olika prismodeller i sin marknadsföring. Flemming menar 

att det är på både gott och ont då det kostar att hålla flera olika produkter igång, 

samtidigt som det går att skräddarsy sitt erbjudande utifrån en analys av kundens behov. 

Enligt Jobber och Fahy är utvecklingen av nya produkter och tjänster en viktig del av 

Marknadsföringsmixens Produkt då kunders preferenser kan göra existerande produkter 

inaktuella. Företag måste då utveckla produkter med  nya  egenskaper som tilltalar 

kunden (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Bixia har genom sitt breda urval av olika 

prismodeller således en chans att hitta en prismodell som passar kunden, vi ser detta 
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som ett strategiskt och marknadsföringsmässigt beslut som rör Produkten i modellen om 

de 4P:na. Även företag A och Företag B anger att de jobbar utifrån ett brett utbud av 

olika prismodeller och har skattat att de i högre grad använder olika prismodeller i sin 

marknadsföring jämfört med branschgenomsnittet. Enligt nationalekonomisk teori är 

denna typ av prissättning att föredra på marknader med konkurrens. Genom en 

individualiserad prissättning minskar företagen risken att förlora kunder vars 

betjäningskostnad är lägre än de genomsnittliga priser som baseras på en bredare 

kundkategori. En risk med denna typ av prissättning är dock att de administrativa 

kostnaderna blir högre (Braithwait  et al, 2007, s.29), vilket Telinet uttryckte oro för och 

Bixia förde en diskussion kring. Ytterligare en svårighet för dessa företag kan vara att 

på ett enkelt sätt kommunciera hur en mer komplexa prissättningar fungerar. 

 

De företag med en geografisk anknytning hade även prismodeller namngivna efter den 

lokala regionen, en marknadsföringsmässig strategi som även gör prismodellerna till en 

del av Plats i marknadsföringsmixen.  

 

Som vi diskuterade i avsnittet om kostnadsöverlägsenhet karaktäriseras elmarknaden av 

låga marginaler. Produktens homogenitet och det faktum att de flesta elhandelsbolag 

köper sin el från samma elbörs är faktorer som försvårar företagens möjligheter att 

jobba med prissättningen av produkten. Enligt Jobber och Fahy måste företag vara 

tydliga med prissättningens mål, metoder och de faktorer som kan påverka en produkts 

prissättning (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). I vår undersökning fann vi att hälften av de 

företag som inte strävade efter kostnadsöverlägsenhet istället jobbade med ett brett 

utbud av olika abonnemangstyper för att påverka produktens pris. Vidare skriver Jobber 

och Fahy att en viktig del av faktorn produkt i de 4P:na, är utvecklingen av nya 

produkter och tjänster. Då både teknologi och preferenser förändras kan en produkt bli 

inaktuell och sämre än konkurrenternas. Företag måste då utveckla produkten med nya 

egenskaper som tilltalar kunden (Jobber & Fahy, 2009, s. 9). Ett sätt att utveckla denna 

homogena produkt som elhandelsbolagen säljer är således genom olika paketeringar av 

produkten i form av olika abonnemangstyper. 

 

I figur 17 visas en sammanställning över hur respondenterna själva bedömt i vilken 

utsträckning de differentierar sig inom prismodeller, och hur de bedömt branschen på 

samma tema. Den streckade svarta linjen representerar medeltalet för hur 

respondenterna bedömt att branschen jobbar med prismodeller. 
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Figur 17. Företagens inställning till användande av prismodeller i marknadsföringen 

 

5.7 Övrigt 

Under intervjuerna har det utöver de centrala teman vi valt ut på förhand framkommit 

andra metoder för marknadsföringsdifferentiering, genom att vi givit respondenterna 

möjlighet att ta upp sådant som inte berörts under intervjun. Dessa anser vi också är av 

betydelse att ta upp i analysen. 

 

Ett exempel är GodEl, som ger hela sin vinst till välgörenhet i stället för aktieutdelning 

till ägarna. Ulrika kommenterar detta med att ”man skulle kunna säga att våra kunder 

består av två grupper, dels de som vill ha ett elbolag med schysst kundservice och bra 

priser och så råkar det vara välgörenhet på köpet och sen så finns det den andra 

gruppen som valde oss för vårt syfte och så råkade de få ett elbolag på köpet”. Detta 

anser vi i första hand utgör en del av Påverkan i marknadsföringsmixen, då det används 

för att kommunicera företagets fördelar och övertyga kunderna om att köpa produkten 

(Kotler & Armstrong, 2011, s. 52). Även om Ulrika framhävde välgörenhetsaspekten i 

GodEls strategi som, enligt vår tolkning, därmed tilltalar de känslomässiga aspekter hos 

kunderna poängterade hon även vikten av att förmedla att de är duktiga på el. GodEls 

strategi kan därmed tolkas som en kombination av att förmedla både känslomässiga och 

funktonella aspekter av deras produkt till kunderna.  

 

Även om det diskuterats och i viss mån inkluderats i de centrala temana ovan så vill vi 

ta upp Företag A’s syn på hur många aktörer i branschen använder bluffmetoder och 

lurar kunderna. Detta exemplifieras genom lockpriser, tillsvidarepriser och i vissa fall 

till och med rena lögner vid direktförsäljning där säljarna anger sig för att ha 

samarbeten med andra leverantörer eller ha ”tagit över” distributionen i ett visst område. 

NN på Företag A berättar att ”man blir som privatperson hårt attackerad av företag 

som säljer på olika vis. Många är aggressiva och jobbar med kortsiktiga erbjudanden. 

Många kunder blir lurade och tror sig inte ha skrivit på något avtal”. Här ställer sig 

Företag A som en motpart till dessa genom att betona trygghet och ärlighet, vilket kan 

ses som Påverkan och Produkt i marknadsföringsmixen, då de säljer in ett värde i att 

kunden känner sig trygg i varumärket ”Företag A”. 
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Ett tredje exempel är Företag B som betonar samhällsservice, som en konsekvens av 

deras kommunala ägande. Detta gör att de inte är lika aggressiva i sin försäljning, inte 

använder bonussystem för de anställda och kan ha större fokus på miljö. Även om det 

inte uttalades direkt under intervjun kan vi tolka att denna syn finns också hos Falu 

Energi & Vatten. Dels genom att de startat sin elhandelsverksamhet som ett 

komplement till bland annat fjärrvärme och avfallshantering. De ser sig själva som ett 

”multi utility” som erbjuder alla samhällstjänster inom energi och vatten, och elhandeln 

är en del av denna. Denna inställning till elhandeln gör att den kan ses som en del av en 

större Produkt, där det bara är något som ingår i en paketering av samhällsservicen 

energi, avlopp och vatten.  
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5.8 Sammanfattning 

Den analys som ovan har gjorts har sammanfattats i Tabell 3, där vi visar hur de 

centrala temana kan sträcka sig över flera av faktorerna i marknadsföringsmixen 

beroende på vilket strategiskt fokus företagen har. Denna utbredning var mer komplex 

än vad vi trott på förhand i den teoretiska modellen, men den gick fortfarande att 

använda även om fler faktorer fick vägas in. Således kan man till exempel utläsa att de 

centrala temana används av olika företag på olika sätt inom ramen för 

marknadsföringsmixens 4P’n. Vissa företag använder även samma centrala tema i olika 

aspekter av marknadsföringsmixen. Bixia använder sig till exempel av temat miljö 

genom hela marknadsföringsmixen. Miljöprofilen blir en del av Påverkan genom deras 

gröna profilering. Miljö blir en del av Plats då de säljer lokalproducerad grön el som 

standard. Genom deras arbete med att projektera, bygga och sälja vindkraftverk blir det 

även en del av själva Produkten och Priset för denna.  

 

 
Tabell 3. Sammanfattning över analys av de centrala temana med marknadsföringens 4P 

 Påverkan Plats Produkt Pris 

Miljö 

PR-arbete, 

grön profil  

(G, B, FeV, FB) 

Lokalproducerad el 

som standard  

(B, FB, FeV) 

Vindandelar, konsument 

blir del av produktionen  

(B, FA,T) 

Konsumenten får 

möjlighet till lägre 

elpris genom 

vindandelar 

(B, FA) 

Kundservice 

Några företag betonar 

lokal närvaro i 

kundservice för 

att öka trovärdighet  

(B, FA) 

Viss försäljning sker 

genom kundservicen 

(B, FeV, FA) 

Integrerar enkelhet i 

produkten för att skapa 

värde för kunden (T) 

- 

Lokal närvaro 

Känslomässig 

anknytning 

till regionen  

(FA, FB) 

Viss försäljning sker i 

direkt kontakt med 

kunder på lokalkontor 

(B, FeV) 

- - 

Tilläggstjänster 

Används i vissa fall som 

kampanj-erbjudande 

(FB) 

Lokalproducerad el 

som tillval  

(B) 

Vissa säljer försäkringar 

och trygghetslösningar  

(B, FA) 

- 

Kostnads-

överlägsenhet 

En del företag anger att 

lockpriser används vid 

försäljning. 

Prisledare (T), 

prisgaranti (G) 

Jämförelsesajter som 

elsklig.se och 

compriser.se  

(T) 

- 

Marknadsposition 

som marknadsledare 

på pris (T) 

Prismodeller - 
Prismodell namngiven 

efter regionen (FeV) 

Prismodeller skräddarsydda 

utifrån behovsanalys (B, 

FA) 

Tilltalar både 

prisjägare och de som 

vill känna sig trygga 

(FA) 

 
Förklaring: Bixia (B), Telinet (T), GodEl (G), Falu Energi & Vatten (FeV), Företag A (FA), Företag B 

(FB) 
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5.9 Företagens strategiska inriktning 

Nästa steg är att använda Porters generella konkurrensstrategier för den slutgiltiga 

analysen av hur elhandelsföretag differentierar sig i marknadsföringen för att skapa 

konkurrensfördelar. För att göra detta har vi, utifrån analysen av de centrala temana och 

marknadsföringens 4P, ritat ut vilka delar i Porters konkurrensmatris där vi anser att 

respondenterna har sitt strategiska fokus. 

 

I Porters teoretiska modell finns det tydliga avgränsningar mellan de tre basstrategierna 

kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokus. Verkligheten är dock, som alltid, mer 

nyanserad och komplex än teoretiska modeller. Till exempel har det visat sig att vissa 

företag framgångsrikt jobbar utifrån en strategi som samtidigt kombinerar både 

kostnadsöverlägsenhet och differentiering (Hambrick, 1983, s. 228). Även i vår 

undersökning ses tendenser till detta där vissa företag inte entydigt kan placeras in i de 

tre basstrategierna utifrån de centrala teman som undersökningen bygger på. Nedan 

följer en diskussion kring de olika företagens strategier och våra motiveringar till vilken 

typ av strategi vi anser att de tillämpar.   

5.9.1 Telinet 

Telinet är tydliga med att de strävar efter att vara prisledare på elmarknaden. Allt de gör 

detta i form av kundservice, produktutveckling och marknadsföring görs för att hålla 

kostnaderna låga och erbjuda kunderna ett så lågt pris som möjligt. De har dock viss 

fokusering på sin position som prisledare, och det är mot villakunder. Vi anser därför att 

de passar in i både den breda och smala delen av kostnadsledarskap i Porters matris. 

Deras budskap i marknadsföringen är att de är billigast, men de som de faktiskt 

anstränger sig för att vara billigast för är en smalare målgrupp än hela marknaden.  

 

Den miljöprofil Telinet använder i sin marknadsföring är att all el är förnyelsebar, och 

det finns inga specialvarianter där kunden kan välja en viss energikälla eller liknande. 

Vi tycker därför att de har en bred differentiering i fråga om miljö.  

5.9.2 Bixia  

Bixia uppger att de inte inriktar sig på något specifikt kundsegment men de har en stark 

lokal närvaro där 75 % av deras marknad finns i de regioner där företaget är baserat. 

Företaget kan beskrivas med att de har en stark lokal förankring och en snävare 

omfattning i sin konkurrensstrategi. Bixia har fattat ett strategiskt beslut att inte 

konkurrera med pris. Därmed eftersträvar de inte kostnadsöverlägsenhet utan de har valt 

att konkurrera andra parametrar istället. Utöver strategin att verka på den lokala 

marknaden har de även valt att erbjuda kunderna ett bredare urval av olika prismodeller 

än vad marknaden generellt gör. Detta medför att Bixia även differentierar sig i valet av 

prismodeller och att de kan skräddarsy avtal utifrån en behovsanalys av kunden. Bixia 

har, som många andra elhandelsbolag, en allmän miljöprofil men vi anser att de även 

har ett differentieringsbaserat fokus i deras miljöarbete genom att de erbjuder kunder 

andelar i vindkraftverk. Bixia anser att kundservice är viktigt men skattar sig själva lågt 

på hur mycket de använder det i sin marknadsföring. Istället poängterar Bixia återigen 

vikten av den lokala närvaron där även kundtjänsten ska ha en lokal förankring.      
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5.9.3 GodEl 

GodEl tillämpar en bred konkurrensstrategi och har inte inriktat sig på ett specifikt 

kundsegment. De har inte heller en uttalad strategi om en lokal närvaro även om den 

empiriska undersökningen visade att de har en naturlig tyngd i storstäderna.  GodEl 

strävar inte efter ett kostnadsledarskap men framhäver att de ska vara 

konkurrenskraftiga i sin prissättning. De tillämpar även en prisgaranti som gör att 

kunden inte ska få ett dyrare elavtal om de byter till GodEl. Därmed konkurrerar GodEl 

med pris i sin marknadsföring, men inte i samma utsträckning som Telinet. Däremot 

konkurrerar inte GodEl med olika prismodeller då de endast erbjuder ett rörligt avtal. 

Kundservice är en viktig del av verksamheten men utgör inte ett verktyg för 

differentiering i marknadsföringen, snarare är det ett medel för att behålla befintliga 

kunder. Som många andra elhandelsbolag har de en allmän miljöprofil och de har inte 

nischat sig mot den gröna kunden. Istället sker den främsta differentieringen längs en 

dimension av marknadsföring som inte ursprungligen ingick i vår teoretiska modell, 

nämligen välgörenhet.  

5.9.4 Falu Energi & Vatten 

Falu Energi & Vatten har en geografiskt nischad strategi. Deras huvudsakliga 

kundsegment är Falubor, och företrädesvis de som redan har ett fjärrvärmeavtal med 

Falu Energi & Vatten. Genom detta har de kraftig begränsat sin möjlighet till stora 

marknadsandelar, och kan i allra högsta grad ses som en differentieringsbaserad 

fokusering.  

 

Falu Energi & Vattens strategi för att använda miljöarbete i sin marknadsföring bygger 

mycket på den lokala anknytningen och att den el de distribuerar är producerad i 

närheten av Falun. Den är inte bara koldioxidneutral utan dessutom helt förnyelsebar. 

Denna strategi kan därför också ses som en differentieringsbaserad fokusering, eller vad 

vi i teorimodellen valt att kallat en “grön nisch”. 

 

De försöker tona ner pris i marknadsföringen och fokuserar i stället på att försöka hitta 

andra sätt att skapa värden. De kan därför inte placeras på kostnadssidan av Porters 

matris, utan Falu Energi & Vatten kan ses som ett helt differentieringsfokuserat 

elhandelsbolag.  

5.9.5 Företag A 

Företag A har genom sina vindkraftsaktier en tydligt grön nisch, det vill säga 

differentieringsbaserad fokusering på miljöaspekterna. De samarbetar med ett av landets 

största vindkraftskooperativ och erbjuder en konsumentvänlig lösning där de täcker med 

el när de inte blåser. Företag A använder sig av den lokala närvaron i marknadsföringen, 

som vi tidigare diskuterat är en differentieringsbaserad fokusering.  

 

Kundservice är en av de faktorer som Företag trycker mest på i marknadsföringen. De 

ha generösa öppettider och har blivit prisbelönta för sin kundtjänst. Även om de har en 

smal nisch geografiskt genom att inrikta sig på personer i eller med anknytning till 

regionen anser vi att denna strategi kan ses som en bred differentiering då den ändå 

riktar sig till alla deras befintliga och potentiella kunder.  
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5.9.6 Företag B  

Företag B är ett kommunalt ägt bolag med en stark lokal förankring. De har ingen 

uttalad snäv konkurrensstrategi där de inriktar sig på specifika marknadssegment. 

Företag B förklarar att de snarare har valt bort ett fåtal segment där de inte anser sig 

kunna vara konkurrenskraftiga. De har dock ett uttalat mål om att vara den största 

regionala aktören och har även sin tyngdpunkt i den lokala regionen. Vidare förklarade 

företaget att de inte hade ett medvetet fokus på massmarknaden då det fortfarande fanns 

potentiella kunder i företagets geografiska närhet, vi tolkar detta som att den lokala 

marknaden är företagets fokus och därmed tillämpar de en strategi som kan beskrivas 

som ett differentieringsbaserat fokus. Företag B strävar inte efter kostnadsöverlägsenhet 

men framhåller att de har konkurrenskraftiga priser och att de ligger i den undre 

kvartilen av marknadspriserna på fastpris avtal. Vidare menar företag B att de inte 

använder kundtjänst i sin marknadsföring för att differentierar sig från konkurrenterna, 

istället ses den redan etablerade kundkontakten som ett tillfälle att sälja produkter eller 

att lösa problem. Företagets miljöprofil kan beskrivas som en grön nisch med ett 

varumärke som företag B har en egen certifiering av el. Ytterligare en differentiering 

sker med det avancerat utbud av olika prismodeller. En ytterligare dimension av 

differentiering som kan kopplas till den lokala förankringen är den samhällsnytta som 

Företag B framhäver. Genom att välja Företag B som elhandelsbolag kan det resultera i 

en ny skola eller väg i den lokala regionen. Med bakgrund i den starka lokala 

förankringen och miljöprofilen anser vi att Företag B främst tillämpar en strategi som 

kan beskrivas som ett differentieringsbaserat fokus.  

5.9.7 Sammanfattning 

För att illustrera denna analys har vi utgått från vår teorimodell i Figur 17 och försökt 

rita ut var i matrisen företagen i denna studie befinner sig. Eftersom inga tydliga skalor 

finns i modellen blir en exakt illustration inte möjlig, men vi har försökt basera detta på 

analysen ovan. Vi ber läsaren observera att vi i denna illustration fokuserat på vilka 

konkurrensstrategier förteagen använder snarare än hur mycket de ägnar sig åt en viss 

konkurrensstrategi. Form och plats i respektive område har utformats ut med hänsyn för 

att visa var de finns utan att figurerna blandas med varandra. 
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Figur 18. Analys enligt Porters generella konkurrensstrategier 
 

Vi kan se en skillnad mellan de lokalt förankrade elhandelsbolagen och de som agerar 

på nationell nivå utan regional fokus. Vi ser också att den lokal närvaron får 

konsekvenser för hur företagen jobbar med miljö och prissättning. Telinet och GodEl, 

som inte har någon lokal förankring, har en strategi som innebär att betjäna få behov 

hos många kunder, medan de andra snarare försöker tillgodose fler behov hos färre 

kunder (Porter, 1996, s. 3) Att de mindre bolagen i första hand har en 

differentieringsbaserad fokusstrategi stämmer väl överens med Lindblom & Anderssons 

(1998, s. 432) teori om elhandelsföretag. Deras studie visade på att det främst var större 

elhandelsbolag som tillämpade denna strategi men i vår undersökning ser vi att även de 

mindre aktörerna agerar på liknande sätt.  

 

Enligt Stanton et al. (2001) kan specaliserade och ”multi-utility” företag få en 

konkurrensfördel genom att tillämpa en fokuseringsstrategi. De menar att dessa företag 

bör fokusera på att leverera höga nivåer av kundservice, att inrikta sig på specifika 

marknadssegment, förbättra sin företagsimage och att sälja kombinationserbjudanden 

(Stanton et al., 2001, s. 90). I vår studie var det framför allt de lokalt förankrade 

företagen som tillämpade denna typ av strategi. Genom den lokala prägeln inriktade de 

sig på specifika marknadssegment och dessa företag arbetade även men tillit och 

företagsimage genom sin kundstjänst. Däremot var det färre som utnyttjade strategin att 

sälja kombinationserbjudande. En förklaring till detta kan vara den generella trenden 

mot enkelhet som en respondent belyste under vår intervju.  

 

 

.  
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6 Slutsatser och diskussion 

6.1 Slutsatser från empirin 

I det avslutande kapitlet kommer studiens syfte att besvaras. Vi kommer dels att 

redogöra för våra slutsatser kring de centrala teman undersökningen bygger på men 

även mer generella slutsatser utifrån vår undersökning. Vi kommer därefter att ge vår 

syn på undersökningens bidrag och avslutningsvis ger vi våra förslag till vidare 

forskning.  

6.1.1 Centrala teman 

Under denna studie har fokus kretsat kring sex centrala teman i den svenska 

elhandelsbranschen. Dessa har analyserats utifrån en teorimodell, och slutsatserna kring 

dessa teman kommer här att presenteras. 

 

Miljö 
Företagen i denna studie var samstämmiga i att miljö är mycket viktigt i 

marknadsföringen. Alla bedömde att de var bättre än branschens genomsnitt på att 

använda miljöprofilen i marknadsföringen, och det var det tema som i självskattningen 

fick högst medeltal. Den svenska elproduktionen är till 97 % koldioxidfri men företagen 

har trots detta hittat sätt att differentiera sig i deras miljöprofil. Företagens uppfattning 

var att kunderna kräver något extra, utöver miljövänlig el. Det faktum att miljöprofilen 

uppfattades som den viktigaste faktorn i marknadsföringen har lett till att temat används 

inom alla delar av marknadsföringsmixen, men på olika sätt av olika företag. Bixia 

använde till exempel miljöprofileringen som en del av produkten, där kunderna blev 

delägare i vindkraftverk och producerade sin egen miljövänliga el. De lokalt förankrade 

bolagen använde, genom sin lokalisering av elkällan till kundens närhet, istället 

miljöprofilen som en del av Plats.   

 

Kundservice  

Kundservice ses som av elhandelsföretag som en viktig del av verksamheten men den 

roll kundservice spelar inom marknadsföringen varierar mellan företagen. De företag 

som anser att kundservice är en viktig del av deras marknadsföringsstrategi använder 

kundservice som en del i marknadsföringsmixens Påverkan. Dessa företag betonar 

trovärdighet, lokal förankring och öppenhet mot kunderna. Kundservice ses som ett 

viktigt verktyg för att förmedla dessa värdeord till kunderna. De företag som inte anser 

att kundservice är en viktig del av deras marknadsföringsstrategi menar att det fortsatt är 

viktigt för att behålla befintliga kunder. Dessa företag använder kundservice i mindre 

utsträckning inom marknadsföringen men använder det ändå som en del av Produkten, 

eller i sitt arbete med Påverkan enligt marknadsföringsmixens klassificering.   
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Lokal närvaro 

Synen på den lokala närvarons vikt i marknadsföringen skiljde sig mycket bland 

företagen, och bedömdes längs hela skalan mellan noll och tio av olika företag. En 

tydlig trend, som i och för sig inte är överraskande, är att de kommunalt ägda bolagen 

har ett väldigt högt fokus på lokal närvaro trots att de inte har några tekniska hinder att 

sälja till kunder i hela landet. De kommunalt ägda bolagen använder således den lokala 

närvaron som igenkänningsfaktor i sin marknadsföring och i sitt arbete med att öka 

kundbasen.  

 

Tilläggstjänster 
Temat tilläggstjänster ansågs inte vara en viktig del i företagens 

marknadsföringsstrategier. Trots att flera företag var tydliga med att det krävs 

innovativa medel för att skapa konkurrensfördelar var fokuset på tilläggstjänster lågt. 

En trend var snarare att företagen fokuserar på enkelhet och försöker skapa 

konkurrensfördelarna med andra metoder.  

 

Pris 
Företagen som ansåg att kunderna primärt väljer elhandelsbolag utifrån pris jobbade 

mer med pris i sin marknadsföring än de företag som ansåg att kunderna väljer 

elhandelsbolag längs andra parametrar. Det Företag med en uttalad 

kostnadsöverlägsenhet använde priset som en del av Produkten men även som en del i 

Påverkan då de frekvent kommunicerade sitt låga pris till marknaden. Alla företag 

menade att pris är en viktig faktor i deras strategi men de företag utan ett uttalat fokus 

på kostnadsöverlägsenhet strävade istället efter att vara konkurrenskraftiga och 

prisvärda snarare än att vara billigast. De företag som inte strävade efter att vara 

prisledare försökte därför tona ned priset i sin marknadsföring och istället konkurrera 

längs andra parametrar. Detta är intressant då priset har visat sig vara den viktigaste 

faktorn när kunder väljer elavtal, trots detta har alltså flertalet företag tagit ett strategiskt 

beslut att inte använda pris som primär konkurrensfaktor. Detta går sannolikt att spåra 

till de låga marinalerna på marknaden och det faktum att priset är svårt att påverka. 

Företagen som inte strävade efter att vara billigast valde istället att lyfta andra aspekter i 

sin prissättning för att vara prisvärda. Dessa företag använder dessa prisaspekter som en 

del av Plats i deras strävan efter att placera sig bra på jämförelsesajter och som en del av 

Påverkan med löften om prisgarantier.  

 

Prismodeller 
Temat prismodeller delade de undersökta företagen i två skilda läger. Hälften av de 

undersökta företagen använde ett brett utbud av olika prismodeller för att kunna 

leverera avtal skräddarsydda efter kundens behov. I en bransch där priset på produkten 

inte går att påverka i en nämnvärd omfattning har vissa företag dock möjligheten att 

indirekt påverka prissättningen genom att erbjuda olika abonnemangstyper. Detta kan 

även ses som ett sätt att utveckla den homogena basprodukten. Företagens arbete med  

Ett brett utbud av olika avtal medför dock större kostnader och hälften av företagen 

eftersträvade istället enkelhet. Denna enkelhet kan underlätta för kunden vid valet av 

elavtal och elhandelsbolag.  
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6.1.2 Generella slutsatser 

Förutom slutsatserna kring de centrala temana har vi hittat fyra mer generella slutsatser 

som besvarar frågeställningen “hur jobbar små elhandelsbolag strategiskt med 

marknadsföring för att skapa konkurrensfördelar på den svenska elmarknaden? “ 

 

1. Det finns en skillnad mellan kommunalt och privat ägda bolag  

Utifrån analysen med Porters allmänna konkurrensstrategier kan vi dra slutsatsen att 

bolag med lokal förankring, ofta i form av kommunalt ägande, tenderar att vara mer 

fokuserade både i differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Trots att det inte finns 

några tekniska hinder för ett lokalt förankrat elhandelsbolag i Skåne att sälja el till en 

kund i Västerbotten väljer den typen av bolag bort nästan hela Sveriges befolkning i sin 

segmentering och fokuserar på de närboende, och detta trots att endast 4 % av 

elkunderna har angett lokal närvaro som en avgörande faktor vid val av elbolag.  

 

Från analysen som sammanfattas i Tabell 3 ser vi också att den lokala förankringen 

påverkar de lokalt förankrade företagen över hela marknadsföringsmixen. 

 

2. Miljö är den viktigaste faktorn i marknadsföringen 

I fem av de sex centrala teman som undersöktes i denna studie varierade resultaten. 

Vissa såg en faktor som deras tyngsta argument i marknadsföringen medan ett annat 

företag försökte tysta ner samma faktor. Det enda som stod ut här var hur företagen 

använder sin miljöprofil i marknadsföringen. Samtliga angav miljöarbetet som det 

viktigaste eller ett av de viktigaste argumenten för deras produkt, och detta tog sig 

uttryck i hel marknadsföringsmixen.  

 

I den bedömning av branschen som företagen gjorde tyckte de att miljö var något 

branschen jobbar med i högst grad av de centrala temana. Trots den höga bedömningen 

ansåg alla att de använde miljö mer i sin marknadsföring än branschen generellt.  

 

3. Marknadsföringsstrategin beror på bilden av marknaden 

Respondenterna i denna studie hade väldigt olika syn på den svenska elmarknaden, och 

detta återspeglas på ett tydligt sätt i marknadsföringsstrategierna.  

 

Telinet och GodEl såg på marknaden som ett priskrig, där de med mest slimmad 

organisation och administrativ effektivitet får flest kunder. De har, i enlighet med 

marknadsundersökningar, en bild av att pris är den faktor som är viktigast för 

konsumenter vid val av elavtal, och deras strategi är således att försöka framstå som 

bland de billigaste på marknaden. Även när det gäller prismodeller finns stora 

skillnader. GodEl tror kunderna vill ha ett så enkelt utbud som möjligt för att undvika 

förvirring, medan Bixia vill ha olika prismodeller som passar alla. 
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De övriga hade en annan syn, där marknaden i relativt hög utsträckning består av 

oärliga företag som använder lockpriser och fulmetoder för att knyta till sig kunder och 

sedan höja priserna i smyg. De hade också en insikt om att bara ett fåtal företag kan 

konkurrera på pris, och att de med sina organisationer och kundsegment inte hade 

möjlighet att konkurrera med dessa. De här företagen försöker tona ner pris i sin 

marknadsföring och fokuserade i stället på andra värden, ofta på lokal närvaro samt 

trygghet och trovärdighet för kunden.  

 

Detta stämmer överens med vår analys utifrån Porters modell där en majoritet av 

företagen i denna studie försöker marknadsföra sig genom differentieringsbaserad 

fokusering.  

4. Kunderna involveras mer i avtalet 

Något som framkommit utöver de centrala teman vi utgått från är att företagen i allt 

högre grad försöker göra kunderna mer engagerade i sitt elavtal på olika sätt, vilket är 

möjligt eftersom många av dem är mindre företag och har en lokal förankring.    

 

Ett exempel på detta är de vindkraftskooperativ som Företag A och Bixia samarbetar 

med och säljer andelar i. Bixia har en nollvision som innebär att de inte ska köpa in 

någon el utan att kunderna ska producera allt de köper själva, och både Bixia och 

Företag A säger att det här är ett sätt att ge kunden en chans att faktiskt göra skillnad.  

 

GodEl försöker göra kunden mer engagerad genom sitt välgörenhetsarbete, där all vinst 

går till välgörenhetsprojekt i stället för att delas ut som vinst. Kunderna är med och 

bestämmer hur denna vinst ska användas, och på så sätt får de en starkare relation till 

sin elräkning. 

 

Företag A och Företag B jobbar båda med lokalt stöd till kultur- och idrottsevenemang. 

I och med att de har en tydlig segmentering mot deras respektive regioner kan detta 

också ses som ett försök att skapa en känsla av engagemang och medverkan hos 

konsumenten. 

 

6.2 Studiens bidrag och förslag till vidare forskning 

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 har flertalet studier och utredningar undersökt 

effekterna av detta beslut. Det granskande arbetet av elmarknadens utveckling har varit 

både omfattande och djupgående. Inledningsvis nämnde vi att avregleringen noga har 

studerats ur både samhällsperspektiv och ett konsumentperspektiv men att vi saknade 

djupgående studier kring en viktig aktör på marknaden. Vår studie har därför antagit 

elhandelsbolagens perspektiv och vår strävan var att bidra till en bättre förståelse för 

elhandelsbolagens strategiska arbete med marknadsföring. 

 

Vår studie kan således användas av nya elhandelsbolag eller andra aktörer som vill 

utveckla en förståelse för strategier på marknaden och kommunikationen mellan 

elhandelsbolagen och kunderna. I ett vidare perspektiv kan studien även ligga till grund 

för en förståelse kring positionering och strategiska val på en marknad med en homogen 

produkt. Då detta är en uppsats på C-nivå som författades under en begränsad tid ser vi 
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även att den kan lämpa sig som en förstudie om elhandelsbolags strategiska val på den 

svenska marknaden. Vi har i denna studie avgränsat oss till att undersöka strategier 

kring marknadsföring men fler infallsvinklar kan bidra till att ge en mer holistisk bild av 

företagens strategiska val.  

 

I denna studie har vi funnit att lokalt förankrade elhandelsbolag använder den lokala 

närvaron mycket i marknadsföringen, och att denna strategi “sprider sig” även till 

exempelvis miljö, tilläggstjänster och kundservice. Detta trots att bara 4 % av 

konsumenterna på den svenska elmarknaden i en undersökning har angett att lokal 

närvaro är en avgörande faktor vid val av elavtal, en trend som dessutom verkar vara på 

nedåtgående. Vi föreslår att denna diskrepans utreds vidare, och undersöker hur små 

lokalt förankrade elhandelsbolag överlever och får kunder trots att lokal närvaro verkar 

vara relativt oviktigt för konsumenterna. 

 

Genom vår analys av de centrala temana utifrån marknadsföringens 4P har vi kommit 

fram till att varje tema kan användas på olika sätt i marknadsföringen. Kundservice kan 

till exempel göras till en del av Produkten eller en del av Påverkan. Miljö kan ta sig 

uttryck som Pris eller Plats. Detta gör att vi tror att marknadsundersökningar kan 

behöva kompletteras med denna insikt. Informationen att kunder tycker att “miljö” är 

viktigt vid val är i sig inte så användbar för företag, utan vi tror att de tidigare 

undersökta temana behöver delas upp och undersöka på djupet för att företag ska få en 

djupare förståelse till varför kunder väljer elavtal som de gör.  

 

6.3 Sanningskriterier  

Vid bedömning av sanningskriterier av kvalitativa studier föreslår Bryman (2008, s. 

354) att en uppsättning med fyra delkriterier kan användas i stället för de traditionella 

begreppen reliabilitet och validitet. Anledningen till detta är att validitets- och 

reliabilitetsbegreppen eftersträvar att finna absoluta sanningar om sociala företeelser, 

vilket inte stämmer överens med vår vetenskapliga utgångspunkt för denna studie. De 

alternativa kriterierna är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka 

och konfirmera. Eftersom denna studie huvudsakligen använder en kvalitativ metod har 

vi använt dessa vid bedömning av sanningskriterierna.  

 

Trovärdighet är den kvalitativa studiens motsvarighet till intern validitet och berör 

huruvida forskarens uppfattning och återgivelse av verkligheten är trovärdig och 

förståelig också för andra människor, vilket kan vara problematiskt vi kvalitativa studier 

eftersom det kan finnas flera beskrivningar och tolkningar av verkligheten (Bryman, 

2008, s. 354). 

 

För att hålla en såg hög trovärdighet som möjligt har vi enligt Byrmans (2008, s. 355) 

rekommendation tillämpat respondentvalidering, då de intervjuade personerna fått se 

transskript och vår presentation av empirin. På så sätt minskas risken att vi ska ha 

feltolkat vad som sagts i intervjuerna.  

 

Respondenternas bedömning av varje centralt tema på en skala mellan noll och tio 

tycker vi också bidrar till trovärdighet i resultaten då de, även om de kommer från 
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samma person som svarat på de öppna frågorna, kan bekräfta, eller avslöja skillnader 

till, vår tolkning.  

 

Något som kunde ha ökat trovärdigheten hade varit att intervjua flera personer på 

samma företag för att kunna använda triangulering. Denna möjlighet valdes bort på 

grund av tidsomfattningen på studien, och vi tror att det hade varit svårt att hitta fler 

med lika bra koll på företagets marknadsföringsstrategi som marknadschefen, speciellt 

eftersom vissa av företagen var relativt små.  

 

Vid forskningsstudier görs ofta djupare studier på ett litet antal objekt (Bryman, 2008, s. 

355), vilket är fallet även för denna studie. Detta gör att studieobjektens kontext får stor 

betydelse, vilket kan begränsa möjligheten att göra resultatet allmängiltiga för andra 

typer av studieobjekt (Bryman, 2008, s. 355). 

 

Det bästa sättet för att mildra dessa problem är att noga beskriva denna kontext, så 

resultaten kan förstås på rätt sätt. Våra beskrivningar av avregleringar i allmänhet och 

av elmarknaden i synnerhet, i kombinationen med förklaring av de mindre företagens 

situation på denna avreglerade marknad hoppas vi hjälper läsaren att förstå hur vi tolkat 

resultaten.  

 

Elmarknaden är på många sätt unik, bland annat genom produktens egenskaper (helt 

homogen, ej möjlig att lagra etc.). Detta gör att vi tror att kontexten är avgörande för 

resultaten, och de därför inte i någon större utsträckning är överförbara till andra 

nyligen avreglerade branscher. Dock utesluter vi inte möjligheten att liknande resultat 

skulle finnas i andra avreglerade branscher. 

 

De kvalitativa studiernas motsvarighet till reliabilitet är enligt Bryman (2008, s. 355) 

pålitlighet. En hög pålitlighet kan uppnås genom att vara transparent och utförlig i 

beskrivningarna av forskningsprocessen, vilket vi hoppas och tror att läsaren upplever 

att vi har varit.  

 

För att uppnå en hög pålitlighet har vi bland annat spelat in och transkriberat alla 

intervjuer. Vi har också haft en handledare som hjälpt till att granska de metoder som 

använts och kontinuerligt återkopplats på vår process, vilket vi tror ökar pålitligheten i 

det arbete vi gjort.  

 

Det sista delkriteriet handlar om huruvida vi varit objektiva i vår analys och inte låtit 

personliga värderingar styra tolkningarna. Vi har tidigare diskuterat kring vår 

vetenskapliga utgångspunkt, där vi menar att vi inte tror att det finns en helt objektiv 

sanning vid studier av konkurrensstrategier, utan att dessa beror bland annat på 

respondenternas olika uppfattningar av elmarknaden. Det vi kan göra är därför att 

försöka övertyga läsaren i att vi agerat “i god tro” (Bryman, 2008, s. 355) och inte haft 

några intressen i att vinkla resultaten åt ett visst håll. I kapitlet om vår förförståelse 

redogör vi för vårt förhållande till elbranschen och vår begränsade erfarenhet av denna. 

Vi har inte intervjuat företag i vår geografiska närhet och inte heller företag vi själva har 

elavtal med, så ingen av oss har något intresse av att framställa ett företag som bättre än 

något annat. Vi har dessutom försökt avgränsa oss från att värdera de strategier vi 

undersökt.  
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Bilaga 1. Kontaktade företag 

Telge Energi 

Nordic green energy 

Sveriges energy 

Anova energy 

Bixia 

Bestel 

Telinet energi 

Fyrfasen 

God-el 

Fortum 

EON 

Vattenfall 

ALE energi 

Borlänge energi 

Borås elhandel 

Umeå energi 

Jämtkraft 

Övik energi 

Gävle energi 

Jönköping energi 

Falu energi och vatten 

Dalakraft 

Elitkraft 

Energibolaget i sverige 

Enkla elbolaget 

ETC el 

Kraftringen 

Min el 

O2 el 

Svenska kraftförvaltning 

 

 

  



 78 

Bilaga 2. Intervjuguide  

 

Inledande frågor  

 Berätta lite om dig och din roll i företaget. Tid på nuvarande position? 

 Kan du beskriva företagets verksamhet och Företagets vision? 

 Hur uppfattar du konkurrenssituationen på marknaden? 

 Inriktar ni er på några specifika kundsegment på den svenska elmarknaden? Hur 

påverkar det er konkurrenssituation? 

 Vad upplever du som de största svårigheterna med differentiering på den svenska 

elmarknaden? 

 
Centrala teman  

 

Miljöprofil  

Nästan alla elbolag erbjuder “grön” el i marknadsföringen, hur gör ni för att särskilja er från 

dem? 

 

Kundservice 

Vilken roll spelar kundservice inom er marknadsföringsstrategi? 

 

Lokal närvaro 

Vilken geografisk marknad inriktar ni er på? Hur använder ni det i er marknadsföring? 

 

Tilläggstjänster 

Erbjuder ni några tilläggsprodukter för att differentiera er från andra elhandelsföretag? 
 

Kostnadsöverlägsenhet 

Hur jobbar ni med pris i er marknadsföring? 
Hur stor möjlighet upplever du att ni har att påverka priset? 

Har ni egen elproduktion? 

 

Abonnemangstyper 

Erbjuder ni några unika prismodeller? Hur/varför skiljer sig dessa? 

 

Nu tänkte vi byta tema och be dig ge en helhetsbedömning på hur ditt företag och branchen 

jobbar med de olika faktorerna vi har diskuterat. Bedömningen sker på en skala från 0-10 

där: 

0   = erbjuder/jobbar inte med detta  och  

10 = erbjuder/jobbar med detta i högsta möjliga mån.  

 

Hur anser du att branschen jobbar med:   

Hur jobbar ni själva med:  
 

Miljöprofil  

Kundservice 

Lokal närvaro 

Tilläggstjänster 

Kostnadsöverlägsenhet 
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Abonnemangstyper 

 

Avslutning 

 

Om du tänker att vi är kunder på marknaden, vad är det enligt dig som avgör varför vi 

ska köpa el från er? (Vad är det som gör er unika?) 

 

Är det något mer du vill tillägga om er konkurrens- eller marknadsföringsstrategi? 

Någonting av vikt som inte har framkommit under år intervju? 

 

 

 

 

 


