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dessa strukturförändringar påverkade aktörernas strategiska agerande. Hur hanterar en 
monopolist en avreglering och hur skapas en position på ”en ny marknad”? 
Syftet med vår uppsats är att beskriva de strukturförändringar som skett på den svenska 
elmarknaden i samband med avregleringen, samt att i denna kontext analysera 
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den svenska elmarknaden fått på marknadens aktörer och deras strategier. Empirin grundas till 
största delen på 14 personliga intervjuer, men utöver detta har även sekundärdata i form av 
statliga utredningar, övriga undersökningar samt tryckt företagsmaterial använts. 
Resultat: Vad gäller marknaden är de tydligaste strukturförändringarna en ökad konkurrens, 
sjunkande marginaler och ett skifte i fokus från teknik‐ till marknadstänkande. Avseende de 
strategiska förändringarna hos de enskilda företagen är dessa markanta. Skillnader mellan 
aktörerna är små, främst på grund av homogeniteten i produkten, och de skillnader som kan ses 
finns mellan stora och små aktörer. Viktiga aspekter för att hantera en avreglering på ett bra sätt är 
bland annat att kunna hantera risker, påbörja omorganisationen i tid, ha koll på omvärlden, samt 
tänka på att storleken spelar roll och att samarbete lönar sig. 
 
 
Nyckelord 
Keyword 
Avreglering, Elmarknad, Strategi, Förändring, Leif Jonsson Deregulation, Energy Market, Strategy, 
Change, Leif Jonsson  
 
 



                                             
 

 
 

 

 
Avdelning, Institution 
Division, Department 
 
  
Ekonomiska institutionen 
581 83 LINKÖPING 

 
Datum 
Date 
2004‐06‐10 

 
 
Språk 
Language 

   
Rapporttyp 
Report category 

   
ISBN 
 

X  Svenska/Swedish 
  Engelska/English 

    Licentiatavhandling 
  Examensarbete 

   
ISRN   Ekonomprogrammet 2004/38    

 
       

    C‐uppsats 
X  D‐uppsats 

   
Serietitel och serienummer 
Title of series, numbering 

 
ISSN 
 

       Övrig rapport 
  ____ 
 

   
 

     
 
URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2004/ep/038s/ 

   

 
 
 
Titel 
Title 
 

 
‐En förändrad elmarknad‐ monopolisters strategiförändring vid avreglering   
 
A changed electricity market ‐ the monopolist’s changing strategy at deregulation. 

 
Författare 
 Author 

 
Johanna Eriksson & Per Everhill 

 
 
Sammanfattning 
Abstract 
A new set of rules was introduced on the Swedish market for electric power on the 1st of January 
1996. A market, which since 1902 has been regulated by the Swedish Government, was 
deregulated and since then, free competition sets the guidelines on the market. The Swedish 
government wrote in a directive 2003:”the increased competition and the new regulation of the 
energy market means large changes in the structure of the market”. The interest grew for how 
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market in the light of the deregulation, in which context the companies’ strategic behavior will be 
analyzed. Additionally, the thesis aims at identifying strategic aspects that are important in this 
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1. Inledning

 
 
 
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till det 
undersökningsområde uppsatsen berör och den problematik som ligger till 
grund för arbetet. Vidare kommer vi att föra en diskussion kring 
undersökningsområdet samt de undersökningsfrågor vi ämnat få svar på 
under uppsatsskrivandet. Avslutningsvis kommer vi att redovisa uppsatsens 
syfte, de avgränsningar vi valt att göra, samt uppsatsens disposition. 
 

 

1.1 Bakgrund 
 
Tänk dig en idrottsman som hela sin karriär aldrig ställt upp i en tävling. Hur 
skulle denna idrottsman reagera om han plötsligt tvingades tävla mot andra 
idrottsmän? Skulle han utöva sin idrott på samma sätt som tidigare eller 
skulle hans strategi ändras? 
 
Den ovan beskrivna situationen kan liknas vid den situation som gäller eller 
gällde för många reglerade affärsverksamheter i vårt land. Historiskt sett har 
Sverige drivit en linje där viss verksamhet som ansetts som allmännyttig 
varit antingen monopoliserad eller reglerad så att marknaden hela tiden har 
kunnat kontrolleras av myndigheter. Aktörerna på de respektive 
marknaderna har sålunda varit skyddade mot konkurrens. Detta har på 
senare år förändrats och några exempel på marknader som på något sätt 
omreglerats under de senaste åren är elmarknaden, telemarknaden och 
järnvägsmarknaden. (Larsson, 2003) 
 
Trots denna förändring återstår idag ett antal monopolområden i Sverige, 
bland annat apoteksverksamhet, alkoholförsäljning och ”spelverksamhet”. 
Avskaffande av monopol har dock återigen blivit en aktuell fråga. Efter att 
EG-domstolen under 2004 visat sitt ogillande förs diskussioner kring 
huruvida Apotekets monopolställning egentligen är laglig, samt huruvida 
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Systembolaget skall få fortsätta vara monopolist på alkoholhaltiga drycker. 
De diskussioner som förs efter EU:s påtryckningar kan innebära att även 
dessa marknader blir konkurrensutsatta. (Hed, 2004) 
 
De avregleringar av monopolmarknader som genomförts i Sverige har i 
vissa fall inneburit att antalet aktörer på marknaden ökat kraftigt, och i andra 
fall har situationen ändrats mycket lite. En sak som är säker är dock att en 
omreglering innebär att det tidigare monopolföretaget ställs inför en helt ny 
situation. Företag som varit monopolister under lång tid utsätts plötsligt för 
konkurrens, utan skydd av sin tidigare monopolställning. Att bevaka sina 
marknadsandelar och bemöta konkurrens är en ny situation för den före detta 
monopolisten. Vissa av de svenska monopolen har dessutom avreglerats 
gradvis, vilket gör att företagen tvingas balansera mellan att agera som 
ensam aktör på marknaden i vissa fall, medan i andra avseenden vara 
konkurrensutsatt.   
 
Tydligt är att förändringen i omvärlden har en strategisk påverkan på 
företagens verksamhet. Johnson & Scholes (2002) förklarar begreppet 
strategisk management (strategic management) bland annat som en 
förståelse av företagets strategiska position, vilken influeras av den externa 
miljön, interna resurser och kompetenser, samt krav och förväntningar från 
intressenter. En avreglering, som naturligt innebär en stor förändring i 
omvärldssituation samt en ökad mängd intressenter med krav som är svårare 
att uppfylla i en konkurrensutsatt position, medför således en förändring av 
den strategiska positionen. Detta innebär naturligtvis i sin tur att även 
företagets strategiska arbete måste förändras.  
 
De studier som gjorts av denna typ av förändringar har ofta haft en 
nationalekonomisk ansats och har i mycket liten utsträckning behandlat 
ämnet på företagsnivå. Ett sådant perspektiv skulle innebära att fokus ligger 
på vilka effekterna av en stor omvärldsförändring (i detta fall en avreglering) 
blir på de enskilda företagen och hur dessa hanterar förändringarna. Med 
tanke på den rådande avregleringsdebatten avseende exempelvis 
Systembolaget och Apoteket, anser vi att det skulle vara intressant att göra 
just detta; att studera en avreglerings följder ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv.  
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1.2 Diskussion kring ämnesområde 
 
Fram till den 1 januari 1996, när den svenska elmarknaden avreglerades, var 
elmarknaden indelad i regionala monopol, vilka fördelades av den svenska 
staten mellan de olika aktörerna på marknaden. Den avreglering som sedan 
trädde i kraft innebar att all produktion av och handel med el separerades 
från distribution av densamma. Marknaden för produktion och handel är nu 
helt öppen för konkurrens, medan marknaden för distribution av el 
(nätverksamheten) fortfarande är reglerad. (Svensk Energi, 2004)   
 
Som diskuterats i föregående stycke, skapar avregleringen en 
omvärldssituation som de tidigare monopolisterna är ovana vid att hantera. 
Vissa aspekter av företagande kan troligen fortskrida som vanligt efter 
avregleringen, men antagligen inte alla. Delar av verksamheten kanske är av 
stor strategisk vikt att förändra, medan andra påverkas mindre av 
förändringen. De olika företag vars monopol avreglerats har hanterat detta 
med olika grad av framgång, och i vissa fall har det tagit lång tid innan 
företagen funnit sig i sin nya roll. En naturligt försvårande aspekt när det 
gäller behovet av strategiska förändringar vid avregleringar, är företagens 
avsaknad av erfarenhet avseende konkurrensutsatthet och strategiskt 
tänkesätt på en oreglerad marknad. 
 
Mot bakgrund av ovanstående resonemang finner vi att det skulle vara 
intressant att försöka förstå hur den strategiska förändringen för en tidigare 
monopolist ser ut, och ämnesområdet för denna uppsats är således 
monopolisters strategiförändring vid en avreglering, och mer specifikt 
vikten av olika strategiska aspekter i samband med detta. 
 
I sitt kommittédirektiv 2003 angående fortsatt utveckling av elmarknaderna, 
skriver den svenska regeringen: 
 

”Den ökade konkurrensen och den nya regleringen på elmarknaden har 
inneburit stora strukturförändringar både bland elnätsföretagen och 

elhandelsföretagen. Den svenska elmarknaden integreras allt mer med 
övriga nordiska länders elmarknader och arbetet inom EU lägger också 
grunden för en ökad integration med elmarknaderna på kontinenten. En 
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ökad marknadskoncentration, ökat korsvist ägande och ökat utländskt 
ägande har karaktäriserat marknadsutvecklingen”.  

(Regeringen, 2004) 
 

Avregleringen innebar alltså en strukturförändring på marknaden, men vad 
har egentligen förändrats ur ett företagarperspektiv? Från att ha verkat på en 
skyddad och stabil marknad tvingades nu företagen att bedriva verksamhet i 
en dynamisk omvärld där konkurrenskraft är ett nyckelbegrepp. Utan skydd 
från tidigare monopolställning utsattes företagen för konkurrens som 
på ”vilken marknad som helst”, något som gjorde behovet av att uppdatera 
företagsstrategier påtagligt. Förändringar på marknaden såsom en exogen 
yttre stimulans har stor påverkan på ett företags strategi (Chakravarthy, 
1991). Detta gör att vi anser det vara svårt att förstå de strategiska 
förändringar som skett på företagsnivå utan att först ha klart för sig vilka 
förändringar som skett på marknaden och i marknadsstrukturen. Vi finner 
det därför lämpligt att titta närmare på förändringar i marknadsstruktur innan 
vi går vidare med företagsspecifika och strategiska perspektiv på 
avregleringen, och ställer oss därför en första fråga enligt nedan: 
 

• Hur har marknadsstrukturen på den svenska elmarknaden förändrats 
i och med dess avreglering? 

 
Med förändringarna på marknaden och i dess struktur som grund kommer vi 
sedan att beakta företagens strategier i samband med och en tid efter 
avregleringen. Idag, när förändringarna på elmarknaden i slutet av 1990-talet 
hunnit sjunka in, ser elhandelsföretagen i de flesta avseenden annorlunda ut 
än före avregleringen. Vid en snabb överblick kan det vara svårt att peka ut 
exakt vad som skett i företagen samt att sätta förändringarna i ett 
sammanhang. För att få en strukturerad överblick över dessa anser vi att 
strategiförändringarna bör sättas i ett teoretiskt sammanhang för att på det 
sättet underlätta struktur och analys. Vår andra undersökningsfråga lyder 
med utgångspunkt från detta:  
   

• Hur har elhandelsföretagens strategier förändrats i och med den 
förändrade marknadssituationen och hur kan dessa strategier 
klassificeras med utgångspunkt i aktuell företagsekonomisk teori? 
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Vissa aspekter av företagande kan troligen fortskrida som vanligt efter 
avregleringen, men antagligen inte alla. Delar av verksamheten kanske är av 
stor strategisk vikt att förändra, andra påverkas mindre av förändringen. De 
olika företag vars monopol avreglerats har hanterat detta med olika grad av 
framgång, och i vissa fall har det tagit lång tid innan företagen funnit sig i 
sin nya roll. Vi anser att det i sammanhanget vore intressant att undersöka 
vilka aspekter som påverkats av avregleringen. Det är också intressant att 
identifiera vilka av dessa som påverkat hur elhandelsföretagen efter 
avregleringen etablerat sig på den nya marknaden. Vår tredje 
undersökningsfråga tar utgångspunkt i våra tidigare frågor och kan i viss 
mån ses som en sammanfattning av våra slutsatser av dessa; 
 

• Vilka strategiska aspekter blir viktiga att hantera/ta hänsyn till före, i 
samband med och efter avregleringen, för att etablera en position på 
den ”nya” marknaden? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva de strukturförändringar som skett på 
den svenska elmarknaden i samband med avregleringen, samt att i denna 
kontext analysera elhandelsföretagens strategiska agerande. Vidare syftar 
uppsatsen till att identifiera strategiska aspekter viktiga i ett sådant 
förändringsarbete. För att kunna svara på detta finns inom ramen för syftet 
de tre undersökningsfrågor som presenterats ovan.   
 

1.4 Avgränsningar 
 
Även om det ofta talas om en gemensam nordisk elmarknad kommer denna 
uppsats att begränsa sig till den svenska elmarknaden. Motivet till detta är att 
de svenska företagen har en liknande bakgrund och historia vilket 
underlättar jämförelse. Dessutom avser vi att endast behandla den svenska 
avregleringen som, även om den påverkat en nordisk elmarknad, främst 
berört svenska företag. Vidare är det än så länge tveksamt om man verkligen 
kan tala om en fungerande gemensam nordisk elmarknad så länge 
kapacitetsbegränsningarna i kraftöverföringsnäten hindrar en fullständig 
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överföring mellan länderna (Rehn, 2002). Dessutom befinner sig de nordiska 
elmarknaderna i olika mognadsstadier då de avreglerats vid olika tidpunkter.  
 
Denna uppsats fokuserar på elhandelsdelen av elmarknaden och på aktörerna 
på denna del av marknaden, elleverantörerna. Dessa benämns i denna 
uppsats genomgående som elhandelsföretag. Anledningen till denna fokus är 
att nätdelen av elmarknaden fortfarande är reglerad och sålunda inte 
konkurrensutsatt.  
 
För att kunna göra en bedömning av de strategiska förändringar som skett 
till följd av avregleringen, som genomfördes 1996, har vi valt att tidsmässigt 
avgränsa oss till perioden sent 1980-tal fram till dagsläget. I slutet av 1980-
talet började de första diskussionerna om en avreglerad elmarknad vilket kan 
sägas var startskottet på elhandelsföretagens förändringsprocess. Vi finner 
det lämpligt att genomföra vår undersökning i detta tidsperspektiv då en 
tidigare utgångspunkt riskerar att skifta uppsatsens fokus från aktualitet till 
historia. 
 

1.5 Disposition 
 
För att läsaren skall få en överblick över uppsatsen kommer vi nedan att 
redogöra för dess fortsatta upplägg. Uppsatsen består av nio olika kapitel, 
vilka redovisas nedan tillsammans med deras övergripande innehåll.  
 

1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till det 
undersökningsområde uppsatsen berör och den problematik som ligger till 
grund för arbetet. Vi redogör också för uppsatsens syfte, de avgränsningar vi 
valt att göra, samt uppsatsens disposition. 
 

2. Den svenska elmarknaden 
Detta kapital syftar till att ge en grundläggande förståelse för elmarknaden 
och de begrepp som kännetecknar denna. 

 
3. Företagspresentationer 

I detta kapitel kommer vi att ge en kortfattad presentation av våra 
intervjurespondenter.  
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4. Vetenskapligt förhållningssätt 
Detta kapitel syftar till att presentera vårt vetenskapliga synsätt samt till att 
öka förståelsen för vårt tillvägagångssätt genom att visa på den 
vetenskapliga ansats uppsatsen kommer ur. 
 

5. Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av undersökningsmetod 
samt beskriva de verktyg vi använt oss av för att inhämta data. 

 
6. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att skapa en teoretisk förförståelse till vårt 
undersökningsområde. De teorier som presenteras kommer att fungera som 
verktyg och underlag för den kommande analysen av undersökningsområdet.  

 
7. Empiri 

I detta kapitel avser vi redogöra för det empiriska material som ligger till 
grund för vår uppsats. Detta består främst av intervjuer med olika 
befattningshavare på elmarknaden med insikt i strategifrågor samt kunskap 
om utvecklingen på marknaden. 

 
8. Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri med hjälp av de teorier vi 
tidigare presenterat. 
 

9. Diskussion och slutsatser 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit 
fram till samt ge en avslutande diskussion kring vårt undersökningsområde. 
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2. Den svenska elmarknaden 

 
 
 
I detta kapitel avser vi att ge läsaren en grundläggande förförståelse för 
elmarknaden och de begrepp som kännetecknar denna. Kapitlet syftar 
således till att underlätta vidare läsning, vilket möjliggörs genom att vi 
kommer att ge en kort bakgrund till den svenska elmarknaden och de 
förändringar som den genomgått sedan slutet av 1980-talet, samt en 
presentation av vanliga begrepp och typer av aktörer på marknaden.  
 
 

2.1 Den svenska elmarknaden  
 
Redan 1902 reglerades den svenska elmarknaden i en ellag som innebar att 
en aktör gavs såkallad områdeskoncession för att sälja el inom ett avgränsat 
geografiskt område. Ofta var det samma bolag som sålde el som ägde elnätet 
inom detta område. Denna reglering innebar att slutkunden av elektricitet 
inte hade någon möjlighet att byta elleverantör utan var anvisad till 
koncessionsägaren. (NUTEK, 1991:30) 
 
Sedan utbyggnaden av elnäten i Sverige startade på tidigt 1900-tal har landet 
sakta men säkert elektrifierats och i början av 1990-talet distribuerades el till 
Sveriges omkring 4,9 miljoner abonnenter av cirka 290 olika företag, som 
bestod av statliga verk, kommunala verk och bolag, statliga aktiebolag, 
privata aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kommunala verk och bolag 
hade en marknadsandel om 66 %, och statliga verk och aktiebolag stod för 
omkring 19 %. (NUTEK, 1991:30) 
 
Den 1 januari 1996 infördes ett nytt regelverk på den svenska elmarknaden, 
där fri konkurrens infördes på i princip all produktion av och handel med el 
(Kjellman, 2003). Nätverksamheten, överföringen av el, som är ett naturligt 
monopol fortsatte dock att bedrivas i form av reglerade monopol (SOU 
2002:7). I den nya ellagstiftningen ställs krav på att handel och produktion 
av el skall bedrivas som en verksamhet skild från distribution av densamma. 
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Verksamheterna skall bedrivas i olika juridiska personer, och 
nätverksamheten skall redovisas skild från all annan verksamhet. (Kjellman, 
2003) Syftet med avregleringen av den svenska elmarknaden var enligt 
regeringens direktiv: 
  

”… att öka effektiviteten i produktions- och försäljningsledet genom att 
skapa valfrihet för elanvändarna. Konkurrensen i handeln med el skulle 

skapa förutsättningar för en ökad pris- och kostnadspress inom 
elförsörjningen.”  

(Kjellman, 2003) 

Den 1 november 1999 fullbordades avregleringen genom att alla 
elabonnenter fick möjligheten att fritt välja och byta elleverantör utan 
kostnad (Regeringen, 2004). Sedan dess är alltså konkurrensen helt fri 
avseende elhandel och elproduktion.  

Idag, år 2004, är den svenska marknaden avseende elproduktion tämligen 
koncentrerad med Vattenfall (50 % av marknaden), Sydkraft (20 %) och 
Fortum (20 %) som de dominerande aktörerna. Denna koncentration 
tenderar även att öka då de företag som står för merparten av den svenska 
elproduktionen efter avregleringen blivit färre och större. (SOU, 2002:7) 
Avseende elhandlare finns idag cirka 100 aktörer på marknaden, varav de tre 
största innehar omkring 70 % (Svensk Energi, 2004). Efter avregleringen har 
mycket hänt på marknaden, vilket vi kommer att återkomma till i denna 
uppsats. Dock kan konstateras att den svenska elmarknaden är under 
utveckling och att den ännu inte helt har funnit sin form. Enligt SOU 
(2002:7) finns dock förklaringar till detta, och sammanfattar nuläget (eg. 
läget 2002) som: 

”När man söker bedöma den avreglerade elmarknadens funktion är det 
väsentligt att ha i åtanke att de sex år som förflutit sedan elmarknaden 
öppnades för konkurrens är en relativt kort tid sett i perspektivet att vi före 
dess hade haft en reglerad marknad i närmare hundra år. Det är därför 
naturligt att utvecklingen sedan 1996 handlat om en, alltjämt pågående, 
anpassningsprocess som inneburit att aktörerna successivt lärt sig hur en 
konkurrensutsatt elmarknad fungerar och där regelverket löpande anpassats 
utifrån de erfarenheter som vunnits. Man bör därför inte förvänta sig att 
marknadens funktion ännu är perfekt.” (SOU, 2002:7, s 10) 
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2.2 Aktörer och begrepp på elmarknaden  
 
En rad aktörer verkar på den svenska elmarknaden. Dessa kan delas upp i 
elanvändare, elproducenter, nätägare samt elhandelsföretag. Relationen 
mellan dessa olika aktörer visas i figuren nedan: 
 

 

 

 

Figur 1 Elmarknadens aktörer (Svenska Kraftnät, 2004) 

 
Innan avregleringen var det som tidigare nämnts vanligt att ett och samma 
företag verkade såsom producent, nätägare och elhandelsföretag. Dagens 
aktörer beskrivs nedan:   
 

2.2.1 Elanvändare 
 
Till elanvändare räknas alla, såväl privatpersoner som näringsidkare, som tar 
ut el från elnätet och förbrukar elenergi. Vid köp av el måste en elanvändare 
ha ett avtal med en elleverantör om köp av el, samt ett kund-
/avtalsförhållande med en nätägare om transport av elenergin. (SOU, 
2002:7) 
 
 
 
 
 

10 
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2.2.2 Elproducenter 
 
Av den el som produceras i Sverige utgörs cirka 90 % av vattenkraft och 
kärnkraft, och resterande 10 % av vindkraft, fossil- och biobränsle etcetera. 
Elproducenter är de aktörer som äger dessa produktionsanläggningar, och 
som sedan säljer den producerade elenergin till elhandelsföretag, elbörsen 
eller direkt till slutkunder. Omkring 90 % av landets elproduktion är 
koncentrerad till de sex största kraftproducenterna, och utöver dessa finns ett 
70-tal elproducerande företag som i huvudsak är kommun- eller 
föreningsägda. (SOU, 2002:7)  
 

2.2.3 Nätägare 
 
Ansvaret för att elenergin transporteras från produktionsanläggningarna till 
elanvändarna ligger hos nätägarna, och överföringen sker via stamnät, 
regionnät, samt lokalnät, vilka alla ägs av olika nätföretag.  
 
Det svenska elnätet är indelat i tre nivåer: 

• Stamnätet som ägs av staten och förvaltas av Svenska Kraftnät. 
Stamnätet knyter ihop stora produktionsanläggningar, regionnät och 
utlandsförbindelser. 

• Regionnätet ägs i princip av de största elproducerande företagen, ett 
par stora kommuner och industrier. Transport av elenergi från 
stamnätet till lokalnät sker via regionnäten. 

• Lokalnäten ägs av de drygt 200 nätföretag som ingår antingen i de 
kraftproducerande koncernerna, eller ägs av kommuner eller 
ekonomiska föreningar. Distribution av elenergi till elanvändarna sker 
via lokalnäten, undantaget vissa stora industrier som får sin el direkt 
från regionnätet. (SOU, 2002:7) 

 
Avregleringen av elmarknaden, och det faktum att elanvändarna fritt kan 
välja leverantör, innebär således att olika elleverantörer kan finnas i ett 
nätföretags område. (SOU, 2002:7) 
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2.2.4 Elhandelsföretag 
 
Elhandelsföretaget är den aktör som köper in el från en elproducent och/eller 
på elbörsen Nord Pool, och som sedan säljer den vidare till elanvändaren. 
Företaget kan också själv producera stora volymer av den el som säljs vidare 
och agera både som elproducent och elleverantör. (SOU, 2002:7) 
 

2.2.5 Nord Pool – The Nordic Power Exchange 
 
Nord Pool ASA är en internationell elbörs som ägs till 50 % vardera av 
systemoperatörerna i Norge (Statnett) och Sverige (Svenska Kraftnät), och 
består av en spotmarknad för fysisk handel av el samt en terminsmarknad för 
handel med veckokontrakt. (Svensk Energi, 2004)  
 
Den fysiska marknaden är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med 
fysiska elkontrakt för leverans nästa dygn. Priset fastställs vid en auktion för 
varje timma av dygnet. Terminsmarknaden är en marknad för finansiella 
elkontrakt som används vid prissäkring och riskstyrning av handel med 
elektrisk kraft, vilka kan handlas upp till fyra år fram i tiden. (SOU, 2002:7) 
 
Detta är de aktörer som verkar på elmarknaden. Denna uppsats kommer, 
som vi redogjort för tidigare, att fokusera på elhandelsföretagen och deras 
strategiförändringar efter avregleringen. Det är dock viktigt att läsaren har en 
grundläggande förståelse för marknaden innan vi går djupare in på ämnet 
längre fram i uppsatsen, och vår förhoppning är att vi genom detta kapitel 
bidragit till en sådan förståelse.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                              
Företagspresentationer 

13 

 
3. Företagspresentationer 

 
  
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de företag, organisationer samt 
övriga respondenter som vi intervjuat i samband med denna uppsats. Våra 
respondenter representerar såväl elhandelsföretag som myndigheter och 
branschorganisation. Elhandelsföretagen representeras av två stora företag, 
två medelstora samt två mindre aktörer. Vi vill redan i detta skede påpeka 
att dessa företag får ses som ett representativt urval för elhandelsföretagen 
på marknaden och att uppsatsen således inte kommer att handla om dessa 
företag specifikt. För de grunder på vilka vi valde dessa företag hänvisar vi 
till avsnitt 5.1.3.  
 
 

3.1 Vattenfall AB 
 
Vattenfall är Europas femte största elproducent och det största 
värmeföretaget i norra Europa. Bolaget härstammar från det tidigare 
affärsverket Statens Vattenfallsverk som i sin tur har anor från 1900-talets 
början. Företaget har verksamhet ibland annat Tyskland, Sverige, Finland, 
Polen och verkar i alla delar av energibranschen, det vill säga produktion, 
handel, distribution och försäljning. Företaget har cirka 35 300 anställda 
(årsskiftet 2003/2004) och en nettoomsättning på cirka 111 miljarder SEK. 
(Vattenfall AB, 2004) 
   

3.2 Sydkraft AB 
 
Sydkraft AB är ett nära sekelgammalt företag med rötterna i Skåne. Numera 
verkar Sydkraft i hela södra Sverige och ägs av den tyska energikoncernen 
E.O.N som är Europas största privata elleverantör. Sydkraft har cirka 6000 
medarbetare och omsätter cirka 20 miljarder. Företaget verkar inom 
energiområdena el, gas och värme samt kyla och avfallsbehandling.  
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Företaget har cirka 1 miljon kunder i Sverige, Finland, Danmark och Polen. 
(Sydkraft AB, 2004) 
 

3.3 Östkraft AB 
 
Östkraft AB är en allians mellan ett flertal sydsvenska energibolag, alla med 
en dominerande marknadsandel i sina respektive närområden. Genom detta 
samarbete har Östkraft AB möjlighet att köpa el till förmånliga priser samt 
sälja elen över hela landet. De bolag som ingår i samarbetet är Mjölby-
Svartådalen Energi AB, Oxelö Energi AB, Växjö Energi AB, Katrineholm 
Energi AB, Borgholm Energi AB samt Tekniska Verken i Linköping AB 
vilket ger Östkraft AB ett totalt kundantal på omkring 200,000. Värt att 
nämna är även Östkraft AB:s samarbete med Dalakraft AB, ett bolag som 
presenteras i avsnitt 3.4 nedan. (Östkraft AB, 2004) 
 

3.4 Dalakraft AB 
 
Dalakraft AB är ett bolag som består av åtta energiföretag i samverkan. Av 
dessa är flertalet kommunägda. Förutom delägarbolagen finns också det 
helägda dotterbolaget Dala Elnät AB. Bolaget har starkt lokalfokus på 
Dalarna där bolaget har 70-80 % av marknaden. Viss försäljning sker dock 
utanför länet, bland annat till företagskunder såsom Opel och H & M. 
(Dalakraft AB, 2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Ägarkonstellation i Dalakraft (Dalakraft AB, 2004) 
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3.5 AB Borlänge Energi 
 
AB Borlänge Energi har ansvar för leverans av såväl vatten, el, fjärrvärme 
och kommunikationsnät till fastigheter i Borlänge Kommun. Även 
omhändertagande av avloppsvatten och avfall samt skötsel av kommunens 
gator, vägar och grönområden ingår i verksamheten. (AB Borlänge Energi, 
2004) 
 
All el som levereras av AB Borlänge Energi är producerad av vattenkraft, av 
vilken en del produceras av företaget självt via egna minikraftverk. Företaget 
ansvarar även för driften av det lokala elnätet, till vilket 28 300 kunder 
(privatpersoner och företag) är anslutna. (AB Borlänge Energi, 2004)  
 

3.6 Tranås Energi AB 
 
Tranås Energi AB, med dotterbolaget Tranås Energi Elförsäljning AB, säljer 
och distribuerar el, fjärrvärme och energitjänster till omkring 10 000 kunder. 
Företaget ägs av Tranås Stadshus AB som i sin tur är helägt av Tranås 
Kommun. (Tranås Energi AB, 2004)  
 

3.7 Svensk Energi 
 
Svensk Energi är Sveriges elförsörjningsföretags (nät-, elhandel- och 
elproduktion) bransch- och intresseorganisation. Organisationens arbete 
koncentreras kring fyra prioriterade områden: 

• En väl fungerande konkurrensmarknad 
• Harmonisering av skatter 
• Effektiv nätverksamhet 
• Långsiktigt hållbar energiförsörjning.  
 

Organisationen företräder även elbranschen i energipolitiska frågor 
nationellt och internationellt, samt bedriver opinionsbildning och 
omvärldsbevakning. (Svensk Energi, 2004) 
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3.8 Energimyndigheten 
 
Energimyndigheten bildades 1998 med syfte att leda statens insatser på 
energiområdet för att därigenom skapa ett ekologiskt och ekonomiskt 
uthålligt energisystem. Myndigheten bedriver forskningsfinansiering för att 
främja ny energiteknik och –produktion, samt ansvarar för 
elcertifikatsystemet.  Övriga verksamheter är tillsyn av nätföretag enligt 
ellagen, bevakning och analys av elmarknaden, samt att ha en expertroll för 
elhandelsfrågor. (Energimyndigheten, 2004)  
 

3.9 Enskilda sakkunniga 
 
Sten Kjellman är informationschef vid Svensk Kärnbränslehantering AB 
(SKB). Han har tidigare varit departementsråd i Näringsdepartementet och 
arbetat med bl.a. energimarknadsfrågor. Han var också huvudsekreterare i 
1995 års Energikommission. 
 
Peter Åsell var tidigare VD för svenska elverksföreningen, en 
branschorganisation för Sveriges eldistributörer. Han har även arbetat som 
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4. Vetenskapligt förhållningssätt 

 
 
 
I en uppsats grundad på vetenskapliga teorier är det, för att uppsatsens 
trovärdighet och giltighet skall kunna bedömas, viktigt att författarna 
redovisar sin syn på verklighet och vetenskap, då undersökningen bedrivs 
utifrån författarnas förhållningssätt till dessa faktorer. Detta kapitel syftar 
till att ge vår syn på dessa aspekter, samt till att öka förståelsen för vårt 
tillvägagångssätt genom att visa på den vetenskapliga ansats uppsatsen 
kommer ur. Inledningsvis kommer vi att förklara och diskutera kring de 
olika begreppen för att slutligen applicera dessa på vår uppsats. 
 

 

4.1 Verkligheten 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) kan verkligheten uppfattas på 
två sätt, antingen som något objektivt och oberoende av mänskliga 
föreställningar, eller som något som skapats och skapas av människor, det 
vill säga en social konstruktion. På vilket sätt verkligheten uppfattas blir 
avgörande för hur en utredning kommer att bedrivas. Om verkligheten 
uppfattas som en social konstruktion innebär detta att verkligheten är 
beroende av vem som studerar den.  
 
Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar just ståndpunkten att verkligheten är 
en social konstruktion men påpekar samtidigt att människan är kapabel till 
självreflektion och kan förhålla sig till andra människor. Även Gilje & 
Grimen (1995) hävdar att människor har uppfattningar om sin egen och 
andras identitet samt hur samhället är och/eller bör vara. Detta innebär att 
forskare ofta måste tolka och förstå något som redan är tolkningar; 
 

”…forskare måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad av 
aktörerna själva.” 

(Gilje & Grimen, 1995, s 179) 
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Delade meningar råder kring hur forskare skall förhålla sig till aktörers 
beskrivningar av sig själva och hur de uppfattar världen. De två 
förhållningssätt som brukar diskuteras är att antingen bortse från eller bygga 
på aktörernas egna beskrivningar. Lyckas forskaren bortse från aktörernas 
beskrivningar kan en högre objektivitet i studien uppnås. Dock finns risken 
att förhållanden angående aktörernas uppfattning förloras som annars skulle 
kunna tillfört undersökningen nya dimensioner. Väljer forskaren att bygga 
på aktörernas beskrivningar är fallet det motsatta. (Gilje & Grimen, 1995)  
 
Vår syn på verkligheten är sådan att vi inte, såsom beskrivs i Eriksson & 
Wiedersheim-Pauls (2001) teorier, anser att verkligheten är något objektivt 
som kan studeras oberoende av oss människor. Istället är vi av den 
uppfattningen att människors subjektiva uppfattning om verkligheten präglar 
oss och vårt sätt att agera och tolka, något som även påpekas av Patel & 
Tebelius (1987). Människors tankar och handlingar påverkas av bakgrund, 
erfarenheter och värderingar, och deras uppfattade verklighet skapas utifrån 
detta. Med utgångspunkt i denna syn på verkligheten anser vi att forskningen 
bör bygga på aktörernas egna beskrivningar och tolkningar av den verklighet 
de lever och verkar i. Detta innebär, precis som Gilje & Grimen (1995) 
påpekar, att forskarens uppfattningar och förförståelse blir viktig i en 
vetenskap som går ut på tolkande förståelse av verkligheten.  
 

4.2 Vetenskapen och Paradigmen 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) kan vetenskap ses som den 
sanning, fakta eller kunskap som finns inom ett visst område, men även som 
metoder för att skaffa fram kunskap. Mer precist uttrycker författarna 
vetenskap som: 
 

”…kunskaper som är insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas 
vetenskap, och endast metoder som uppfyller vissa krav kan kallas 

vetenskapliga”. 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s 170) 
 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) hävdar vidare att vetenskapen skall ha 
ett kritiskt förhållningssätt där nuvarande ”sanningar”, uppfattningar och 
metoder ständigt omprövas. Intressant, trovärdigt, begripligt samt relevans 
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för någon eller några människor, är andra karaktäristika som bör uppfyllas 
för att vetenskap skall få kallas vetenskap i sin rätta bemärkelse.  
 
Den värld vi lever i är komplex och mångfasetterad till den grad att den 
omöjligt kan överblickas och förstås i alla aspekter vid samma tillfälle. För 
att kunna studera verkligheten måste den förenklas, vilket sker med hjälp av 
modeller och teorier. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) I vetenskapliga 
diskussioner kring de sanningar, fakta och kunskaper som skall gälla, talas 
det ofta om paradigm. Paradigm beskrivs av Kuhn (1962 i Lindholm, 1979, 
s 23) som ”allmänt erkända vetenskapliga verk som för en tid förser ett 
samfund av praktiserande forskare med modellproblem och 
modellösningar”. Enklare uttryckt är ett paradigm således ett, bland 
vetenskapsmän inom ett forskningsområde, gemensamt synsätt på teorier 
samt en gemensam grundsyn som påverkar vilka modeller och metoder som 
kommer att användas för de problem som för tillfället uppmärksammas 
(Kuhn, 1992).    
 
Även i vår uppsats anser vi att vi behöver stöd av teorier och modeller. 
Dessa redskap behövs för att göra det möjligt för oss att förstå och förenkla 
den komplexa värld som vi studerar. De företagsekonomiska teorier och 
modeller som vi avser att använda i denna uppsats är sålunda enligt Kuhns 
(1992) synsätt våra paradigm. Vi är också medvetna om att det teorier och 
modeller vi väljer att använda är paradigm av sin tid och sålunda inte kan 
betraktas som absoluta för alltid.   
 

4.3 Två grundsyner på vetenskapen 
 
I diskussionen kring paradigm finns enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2001) två grundsyner som brukar få gälla som de två huvudinriktningarna 
inom vetenskapen; positivism och hermeneutik. Generellt kan sägas att 
positivismen utgår från absolut och säker kunskap, medan hermeneutiken 
relativiserar den kunskap som finns. Presentation av kunskap bör enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) ske på ett sådant sätt att den lätt kan 
ifrågasättas samt åter testas av en annan person med samma resultat. 
Författarna hävdar vidare att detta krav är beroende av forskarnas syn på 
vetenskap, då väsentliga skillnader mellan olika vetenskapliga sätt att arbeta 
finns mellan de två riktningarna.  
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4.3.1 Positivism 
 
Positivismen utgår från en absolut kunskap som ideal (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001), och definieras ofta som säker kunskap (Lindholm, 
1979). Positivismen kan därmed sägas vara beskrivande och förklarande 
avseende vetenskaplig kunskap, och bygger i strikt mening på formell logik 
och fakta som resultat av mätning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Enligt Lindholm (1979) finns tre grundsatser inom positivismen; en 
vetenskaplig metod som är oberoende av vilka områden som undersöks, de 
exakta naturvetenskaperna ses som metodologiska ideal, samt att 
vetenskapliga förklaringar är kausala. Även Kvale (1997) visar på hur 
positivismen bygger på naturvetenskapliga experiment vars mål är att 
kontrollera och förutsäga människors beteende, samt att iakttagelsen av data 
och tolkningen av densamma skall hållas isär. Eventuell påverkan från 
omgivningen på forskningens inriktning bör således minimeras för att 
resultatet av forskningen skall kunna betraktas som vetenskapligt. Viktigt 
blir därmed att forskningen inte präglas av forskarens egna tolkningar, utan 
snarare bygger på vetenskapliga fakta som är kvantifierbar och värdeneutral. 
Detta innebär att undersökningsmetoder som exempelvis intervjuer, ofta 
strider mot positivistiska krav på vetenskaplig kunskap, då de i de flesta fall 
baseras på uttalanden som bygger på egna tolkningar och värderingar. 
 

4.3.2 Hermeneutik 
 
I motsats till positivismens ideal om en enhetsvetenskap, står hermeneutiken 
som förespråkar de förstående och tolkande metoder som främst återfinns 
inom humanvetenskapen (Lindholm, 1979). Inom hermeneutiken har 
innebörd, tolkning och förståelse fått en central plats (Lindholm, 1979), och 
ordet hermeneutik översätts ofta med just ”tolkningskonst” 
eller ”tolkningslära” (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001).  
 
Föremålet för hermeneutisk tolkning och förståelse är skrivna texter, och 
syftet är att skapa en giltig och gemensam förståelse av en texts mening 
(Kvale, 1997). Definitionsmässigt förklaras hermeneutik som vetenskap av 
författaren som: 
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”Hermeneutiken som humanvetenskap studerar objektiveringarna av 
mänsklig kulturell verksamhet som texter för att genom tolkning av dem 

blottlägga den avsedda eller uttryckta meningen, för att upprätta gemensam 
förståelse eller möjligen till och med samförstånd, och allmänt i syfte att 
förmedla traditioner så att mänsklighetens historiska dialog kan fortsätta 

och fördjupas.”  
(Kvale, 1997, s 50) 

 
Alvesson & Sköldberg (1994) ser tolkning som centrum för forskningsarbete, 
men påpekar noga att tolkning kräver en medvetenhet om teoretiska 
antaganden samt språkets och förförståelsens betydelse. Gilje & Grimen 
(1995) visar här på grundtanken inom hermeneutiken, vilken är att vi alltid 
förstår saker mot bakgrund av något samt att vi aldrig möter något 
förutsättningslöst. Även Kvale (1997) påpekar att uttolkarens förkunskap om 
den skrivna textens ämne får stor betydelse, vilket gör att 
begreppet ”förförståelse” (Thurén, 2002) blir viktigt inom hermeneutiken. 
Avgörande blir dock, enligt Andersson (1982), att hermeneutikens 
grundtanke bygger på att det studerade inte kan skiljas från forskarens egna 
värderingar och tolkningar. Det faktum att individer har svårigheter att 
bortse från egna erfarenheter och värderingar i en tolkningssituation, gör att 
problem med objektivitet lätt uppkommer i hermeneutisk forskning, vilket 
för forskare är viktigt att ha i åtanke. Här kan det vara värt att ta upp ännu ett 
begrepp som främst återfinns inom samhällsvetenskapen, nämligen dubbel 
hermeneutik (Giddens i Gilje & Grimen, 1995). Dubbel hermeneutik innebär 
att forskaren dels måste förhålla sig till den värld som redan är tolkad av 
aktörerna, dels måste rekonstruera dessa tolkningar med hjälp av teoretiska 
begrepp.  
 

4.4 Induktion, deduktion och hypotetisk-deduktiv 
metod 

 
Övergripande kan sägas att induktion innebär att gå från observationer 
(empiri) till teori, vilket innebär att teorier bildas med hjälp av faktiskt 
kunskap (Arbnor & Bjerke, 1994), samt att slutsatser grundar sig på 
empiriska data (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Viktigt att påpeka vad 
gäller den induktiva metoden är att, enligt Thurén (2002), fullständig 
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säkerhet kring huruvida en induktiv slutsats stämmer, aldrig kan uppnås 
eftersom den bygger på empiriskt material som sällan är fullständigt.  
 
En deduktiv ansats innebär, i motsats till den induktiva, att forskaren från 
existerande teorier drar slutsatser kring enskilda fall (Arbnor & Bjerke, 
1994), och att dragna slutsatser därmed får anses som tankemässiga och 
logiska (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001). Thurén (2002) påpekar dock 
att slutsatserna endast kan anses som giltiga om de är logiskt 
sammanhängande. Vidare utgörs kritiken mot den deduktiva ansatsen 
mestadels av de stundtals alltför logiska resonemangen; resonemang som 
ibland får forskare att bortse från att testa huruvida de påståenden som leder 
fram till slutsatsen verkligen stämmer med verkligheten. 
 

”Vetenskapen måste starta med fakta och sluta med fakta, oberoende av 
vilka teoretiska strukturer den bygger däremellan.” 

 (Einstein i Arbnor & Bjerke, 1994, s 107) 
 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994) är tillvägagångssättet vid analytiska synsätt 
av cyklisk karaktär och börjar och slutar, precis som Einstein hävdade, med 
fakta. Denna cykel illustreras med hjälp av Lundahl & Skärvad (1999) i 
figuren nedan: 
 

Induktion

Fakta

FörutsägelserV
erifiering 

eller 
falsifiering

Deduktion

Fakta

Teorier

Faktavärlden 
(empiri) 

Modellvärlden 
(teori) 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Sambandet mellan induktion och deduktion (Lundahl & Skärvad, 1999, s 41) 

  
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) visar dock att den hypotetiskt-
deduktiva metoden (ibland även kallad abduktiv ansats) kan sägas vara en 
kombination av det induktiva och deduktiva sättet att dra slutsatser. Thurén 
(2002) förklarar detta som att forskare som använder sig av den hypotetiskt-
deduktiva metoden ställer upp hypoteser, gör en deduktiv slutledning och 
slutligen jämför resultatet med verkligheten. I och med detta menar Thurén 

22 
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(2002) samt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) att empiri och logik 
förenats. 
 

4.5 Vår uppsats – en kombination 
 
Vi har tidigare nämnt hur tillvägagångssätt och innehåll i uppsatser påverkas 
av författarnas syn på vetenskap och verklighet. Då de två 
huvudinriktningarna, positivism och hermeneutik, kan ses som varandras 
motsatser, är det enligt Patel & Tebelius (1987) av största vikt att författarna 
tar ställning till och klargör sin egen ståndpunkt.  Som avslutning på detta 
kapitel kommer vi här att visa på vårt ställningstagande avseende vetenskap 
och verklighet, samt på vilket sätt vi kommit fram till våra slutsatser.  
 

4.5.1 Hermeneutik med inslag av positivism 
 
Vi har i vårt resonemang angående vår syn på vetenskapen inte med 
tydlighet kunnat placera oss i någon av de ansatser som vi tidigare beskrivit i 
detta kapitel. Enligt Thurén (2002) samt Bryman (2001) behöver dock inte 
de både förhållningssätten nödvändigtvis vara åtskilda, utan går oftast 
utmärkt att kombinera. Med stöd i detta resonemang anser vi att en författare 
i en uppsatssituation vid ett tillfälle kan ha ett mer positivistiskt 
förhållningssätt, för att vid ett annat tillfälle ha en mer hermeneutisk syn. 
Thurén (2002) illustrerar detta genom att sammanfattat återge delar av 
ekonomihistorikern Jarricks doktorsavhandling, där denne blandar rent 
hermeneutiska tolkningar med positivistiska tabeller (baserade på 
kvantitativa data).  
 
Som nämndes ovan anser hermeneutiker att det är subjektet eller individen 
som är föremål för förståelsen, och att hermeneutisk forskning därmed 
försöker förstå en annan människas handlingar. Språk och dialog får således 
en central roll, vilket stämmer väl överens med vår undersökning då vi 
genom intervjuer (dialog) med befattningshavare söker identifiera och förstå 
fenomen kring ämnet för vår uppsats. Då tolkning och förståelse av 
innebörder är det centrala vid intervjuer, anser vi att en hermeneutiskt ansats 
är mest lämplig. Vidare tror vi att det är svårt att inom vårt 
undersökningsområde bortse från omgivningens inflytande och påverkan, 
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samt mycket svårt att förbise de värderingar och preferenser som vi själva 
har. Även detta sätt att resonera kan karaktäriseras som ett hermeneutiskt 
ställningstagande.  
 
Som beskrivits ovan är en av positivismens grundvalar att följa en metod 
som i stort sett är oberoende av undersökningens innehåll och sammanhang. 
Genom experiment och kvantitativ data försöker positivister hitta 
förklaringar. Detta synsätt förkastar kvalitativ forskning samt inflytande och 
tolkningar från forskaren, vilket även visar varför vår undersökning inte kan 
ses som varande av positivistisk karaktär. Istället försöker vi, genom att 
tolka enskilda, unika upplevelser, förstå den situation som uppkommit 
(avregleringen) och dess effekter på det enskilda företagets situation.  
 
En sista aspekt som tyder på att vår undersökning kan ses som en 
kombination av de båda synsätten är att vi är medvetna om den påverkan 
våra egna erfarenheter och värderingar kan ha på undersökningen och att vi 
tar detta i beaktande, vilket kan ses som hermeneutiskt. Något som tyder på 
ett positivistiskt ställningstagande är att vi samtidigt försöker åsidosätta 
dessa erfarenheter och värderingar i syfte att minimera dess påverkan, för att 
på ett så objektivt och sakligt sätt som möjligt kunna återspegla våra 
iakttagelser och reflektioner. Sammanfattningsvis kan således, utifrån 
ovanstående resonemang, sägas att vår uppsats kan anses utgå från ett 
hermeneutiskt synsätt men även har vissa positivistiska inslag.  
 

4.5.2 Vår uppfattning avseende induktion 
 
Vad gäller framkomsten till slutsats kan sägas att vi i denna uppsats närmast 
utgått från empiriska utgångspunkter (jmf induktion) som vi sedan har 
använt oss av för att genomföra vår studie i ett försök att finna slutsatser 
kring de tidigare redovisade frågeställningarna.  
 
Våra egna erfarenheter och föreställningar i kombination med den litteratur 
vi tog till oss, främst rörande förändring och avregleringar, inför 
konstruerandet av våra frågeställningar får ses som de empiriska premisser 
vi utgått från. Många studier har gjorts tidigare kring avregleringar, även 
avregleringen av den svenska elmarknaden samt utländska elmarknader. 
Som vi nämnde i uppsatsens inledande kapitel har dock de flesta tidigare 
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studier haft en nationalekonomisk ansats och har i mycket lite utsträckning 
behandlat ämnet på företagsnivå. De teoretiska utgångspunkter vi har utgår 
således från teorier kring förändringar i samband med avregleringar, samt 
mer allmänt hållna teorier kring förändring och branschförhållanden. Vår 
teoretiska framställning är således främst till för att vi skall kunna ställa det 
empiriskt funna mot vad andra tidigare konstaterat.  
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5. Metod 

 
 
  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för vårt val av undersökningsmetod, 
samt beskriva de verktyg vi använt oss av för att inhämta såväl primär- som 
sekundärdata. Vidare kommer vi att diskutera undersökningens trovärdighet 
genom att analysera dess trovärdighet och allmängiltighet, samt diskutera 
användbarhet och redogöra för den kritik som kan riktas mot vårt val av 
metod.   
 
 

5.1 Metodologiskt angreppssätt 
 
I detta delavsnitt kommer vi att diskutera kring vår undersökning i form av 
kvalitativa och kvantitativa ansatser, samt redogöra för vårt val att arbeta 
med fallstudier.  
 

5.1.1 En kvalitativ studie 
 
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan samhällsvetenskapliga frågeställningar 
angripas utifrån två sätt, antingen genom kvalitativa studier eller kvantitativa 
dito. Patel & Tebelius (1987) menar att även om undersökningar oftast har 
utmärkande kvalitativa eller kvantitativa drag, är dessa inte två ”väsenskilda 
vetenskapliga realiteter” (s 43). Författarna hävdar istället att kvalitativa 
undersökningar ofta har kvantitativa inslag och vice versa. Förenklat kan 
sägas att den kvalitativa forskningen skall inventera, uttyda och förstå 
fenomen, medan den kvantitativa skall mäta, beskriva och förklara. Den 
kvalitativa bearbetnings- och analysformen blir således verbala 
beskrivningar och tolkningar, medan den kvantitativa snarare använder 
statistisk bearbetning och sifferanalys. 
 
Enligt Bryman (2001) kan den kvantitativa forskningen betraktas som 
betonande kvantifiering avseende insamling och analys av data. Vidare 
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innehåller kvantitativ forskning ett deduktivt synsätt (fokus på prövning av 
teorier), rättar sig efter tillvägagångssätten inom naturvetenskapliga metoder, 
samt ser den sociala verkligheten som objektiv. I motsats till detta lägger den 
kvalitativa forskningen vikt vid ord snarare än kvantifiering, betonar 
induktion (fokus på generering av teorier), föredrar individers tolkning och 
uppfattning av situationer snarare än naturvetenskapliga tillvägagångssätt, 
samt ser verkligheten som föränderlig på grund av individers skapande och 
konstruerande förmåga.  
 
Lundahl & Skärvad (1982) menar att en undersöknings syfte och 
frågeställning utgör dess bas och är avgörande för vilket angreppssätt som är 
lämpligast att använda. 
 
Syftet med samt uppsatsens frågeställning är att såväl beskriva som att 
genom analys förstå fenomen avseende främst art och beskaffenhet, såsom 
hur ett företag bedrivit sin verksamhet under en viss period samt hur olika 
situationer uppfattats och hanterats. Studien kan även beskrivas som varande 
av förstående och tolkande karaktär, och baseras till stor del på analyser och 
tolkningar av djupintervjuer (se vidare avsnitt 5.2). Dessa karaktäristika är 
alla typiska för kvalitativa studier, och genom det förda resonemanget dras 
slutsatsen att vår undersökning har en tydlig kvalitativ ansats. 
 
Avsikten med vår studie är inte att beskriva antal och grad av de fenomen 
som kunnat uttydas, vilket skulle ha varit fallet om en kvantitativ ansats 
skulle ha varit lämplig (Lundahl & Skärvad, 1982). En kvantitativ ansats 
bygger även på kartläggning av systematiska fenomen, vilket kräver 
statistisk bevisning för att vinna relevans (Kvale, 1997). Vårt beslut att inte 
använda oss av kvantitativa metoder bygger bland annat på att vår 
undersökning inte omfattar systematiska fenomen och inte heller syftar till 
att mäta eller förklara skeenden. Att ge resultatet av vår undersökning 
relevans genom statistisk bevisning anser vi även vara svårt då de empiriska 
data vi samlat in i de flesta fall varit svår eller omöjlig att kvantifiera. Vi vill 
dock påpeka att vissa kvantitativa inslag finns i undersökningen, främst i 
form av statistiskt material kring bland annat prisbilder och bytesfrekvens.  
 
 
 



                                              
Metod 

28 

5.1.2 Fallstudie 
 
Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s 102) innebär fallstudier att 
man ”undersöker ett fåtal objekt (företag, branscher) i en mängd 
avseenden”. Som utrednings- och forskningsmetod används fallstudier ofta 
som empiriska illustrationer eller som hjälpmedel för att skapa nya teorier 
eller hypoteser, eller åtminstone nya infallsvinklar på befintliga teorier. 
Syftet med fallstudier är dock ofta att studera processer och förändringar 
(Patel & Tebelius, 1987).  
 
Enligt ovanstående resonemang kan vår uppsats liknas vid en fallstudie då vi 
studerat ett fåtal företag, samt relaterat våra resultat till relevanta teorier 
inom undersökningsområdet. Vi har i studien beaktat ett flertal strategiska 
aspekter hos dessa företag, vilket gjort att vår studie erhållit ett visst djup 
avseende dessa aspekter. Nackdelen med fallstudier är att de, genom sitt 
djup, ofta saknar bredd vilket påverkar dess generaliserbarhet (Lundahl & 
Skärvad, 1982). Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) kan dock flera 
fall användas för att på så sätt få en möjlighet till jämförelse och 
generalisering. Genom att vi studerat flera företag (fall) anser vi oss även ha 
tillfört studien den bredd som ökar möjligheten att dra generella slutsatser.   
 
Nackdelen med att använda flera fall är att möjligheterna tunnas ut i och 
med att mindre tid och arbete kan ägnas åt varje enskilt fall. Andra nackdelar 
med fallstudier är att de kräver tillgång till komplex och utförlig data, vilken 
kan vara svår att få tillgång till. I vår undersökning bedömer vi dock att detta 
inte varit ett problem som inverkat på våra resultat på något avgörande sätt, 
främst då våra respondenter varit väl insatta i området och frågorna samt vår 
tillgång till rikligt sekundärmaterial med vilket vi kompletterat i fall där vi 
bedömt det som nödvändigt. 
 

5.1.3 Identifiering och val av studieobjekt 
 
De företag vi har valt att undersöka har tidigare varit statligt reglerade 
regionala monopol (avseende handel och produktion), samt har genomgått 
samma utveckling med en gradvis ökande konkurrens till följd av en 
avreglerad marknad. De företag som vi valt att undersöka i denna uppsats är 
utvalda med avsikten att de skall vara företag som representerar vad Lundahl 



                                              
Metod 

29 

& Skärvad (1982) kallar ”typiska” fall. Som nämnts i kapitel tre kommer vi 
således inte att studera de enskilda företagen i detalj, utan kommer att 
använda vårt empiriska material för att dra generella slutsatser om 
elhandelsföretagen på marknaden. Genom att välja flera företag av olika 
storlek och typ (sex företag enligt principen 2 (stora) + 2 (medelstora) + 2 
(små)) anser vi att vi erhållit ett representativt empiriskt underlag för 
marknadens elhandelsföretag i stort.  
 
Något som underlättat studien är att de företag vi valt har haft en hög grad av 
tillgänglighet. Detta genom att företagens storlek och offentliga karaktär 
gjort det lätt att samla in information om dem. Vi upplever också att 
representanterna för de företag vi undersökt har ställt upp för att besvara 
våra frågor på ett bra sätt, samt hjälpt till på andra sätt för att föra arbetet 
framåt.  
 
För att bredda studien ytterliggare har vi även valt att intervjua oberoende 
sakkunniga inom den typ av strategifrågor som vi behandlar i denna uppsats. 
Detta har också tillfört en mer objektiv syn på de tidigare monopolföretagens 
strategiarbete vilket ökar uppsatsens trovärdighet. Intervjuer med aktuella 
branschorganisationer har tillfört ytterliggare en dimension till uppsatsen 
vilket även detta ökar dess bredd.  
 

5.2 Tillvägagångssätt för insamling av data 
 
Då fokus i undersökningen legat på individers tolkningar och uppfattningar, 
anser vi, i likhet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001), att intervju var 
det mest lämpliga verktyget för insamlingen av information, vilket även är 
typiskt för kvalitativa studier.  
 

5.2.1 Primärdata och intervju som verktyg 
 
Primärdata är information som inte finns tillgänglig vid starten av rapporten 
(Lekvall & Wahlbin, 2001), och som i denna undersökning samlats in 
genom 14 intervjuer (se figur 4 nedan) med personer verksamma i företag, 
branschorganisationer och myndigheter, med insikt i strategiskt arbete och 
historisk utveckling innan, under och efter avregleringen 1996. 
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Till en början identifierades våra respondenter genom studier av våra utvalda 
företags webbsidor, samt andra former av sekundärinformation kring 
företagen. Via befattningsbeskrivningar söktes befattningshavare som med 
anledning av arbetsuppgifter och ansvarsområden bedömdes kunna bidra 
med information relevant för vår studie. Vid genomförandet av intervjuerna 
arbetade vi vidare enligt den så kallade snöbollsmetoden (Svenning, 1999), 
vilket innebär att vi använt arbetets inledande intervjuer för att få tips om 
andra befattningshavare, vid såväl samma som andra företag, som kunnat 
anses lämpliga för intervju. För att skapa en bredd i undersökningen 
återfinns våra respondenter hos stora aktörer, medelstora aktörer, små 
aktörer, branschorganisationer, myndigheter samt på utredningsbefattningar 
inför avregleringen. Vi har även valt respondenter på ett sådant sätt att vi fått 
representation för såväl kommunala som privata företag. Antalet intervjuer 
var inte bestämt på förhand, istället genomfördes intervjuer till dess vi 
bedömde att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något nytt till 
undersökningen. Intervjuerna fördelades enligt figuren nedan:  
 

Företag/Organisation Ort Antal 
Vattenfall AB Stockholm 1 
Vattenfall Eldistribution AB Linköping 2 
Sydkraft AB Malmö 1 
Sydkraft Försäljning AB Norrköping 1 
DalaKraft AB Malung 1 
Östkraft AB Linköping 1 
Tranås Energi AB Tranås 1 
AB Borlänge Energi Borlänge 1 
Svensk Energi (branschorganisation) Stockholm 2  
Energimyndigheten Eskilstuna 1 
Oberoende Stockholm 2 

 

Figur 4 Fördelning av antal intervjuer på olika respondenter 

 
Enligt Lundahl & Skärvad (1982) kan olika typer av intervjuer urskiljas 
beroende av graden av standardisering. En hög grad av standardisering 
innebär att ordningsföljd och formuleringar av frågor är bestämd på förhand, 
medan en låg grad innebär att dessa faktorer kan väljas fritt eftersom 
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intervjun kan ses som situationsbaserad. Skillnaden mellan de två typerna 
ligger främst i möjligheten till kvantitativ bearbetning av de svar som erhålls. 
Den standardiserade intervjun lämpar sig bäst för insamling av volymer och 
statistik, medan den ostandardiserade intervjun är bättre vid insamling av 
personers bedömningar och uppfattningar kring olika frågor/aspekter. Detta 
gör således att den ostandardiserade intervjun är den mest lämpliga vid 
kvalitativa undersökningar.  
 
Våra intervjuer kan karaktäriseras som vad Lundahl & Skärvad (1982) kallar 
semistandardiserade, vilket innebär att ett antal grundfrågor ställts till 
samtliga respondenter, vilka sedan följts upp med situations- och 
personspecifika frågor (se bilaga 3 och 4). Intervjuernas standardiserade 
inslag syftade till att underlätta jämförelsen mellan de olika företagen, 
medan det ostandardiserade tillförde intervjun flexibilitet och nyttan av varje 
unikt intervjutillfälle. Intervjuerna kan vidare betecknas som fria (Lundahl & 
Skärvad, 1982); respondenten har varit fri att svara efter eget tycke. Detta 
underlättades genom att intervjufrågorna dessutom var av dialogutvecklande 
karaktär. För att säkra anonymiteten för de respondenter som representerar 
elhandelsföretag har vi, i vissa fall på begäran och i vissa fall på eget 
initiativ, valt att inte namnge dessa i rapportens löpande text. Anledningen 
till detta är att vi vill undvika utpekanden av enskilda personer/företag i 
samband med specifika uttalanden. Av samma anledning kommer vi inte att 
ange datum för intervjuerna i den löpande texten, då även detta skulle visa 
respondentens identitet. Intervjuade representanter för myndigheter och 
organisationer anges dock med källa då dessa inte ansett sig vilja vara 
anonyma och inte heller kan kopplas till någon specifik aktör på marknaden.  
 
Nackdelen med användning av intervju som datainsamlingsmetod är vad 
som brukar kallas intervjuareffekt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001), 
vilket innebär att respondenten påverkas av intervjuaren genom gester, 
formuleringar, ansiktsuttryck och tonfall som denne gör när frågorna ställs. 
Risken finns att en sådan intervjuareffekt oavsiktligt påverkar svaren vid en 
intervju, vilket kan ge oönskade utslag på rapportens resultat. Det är svårt att 
undvika intervjuareffekten, men vi tror att vår medvetenhet om fenomenet 
har bidragit till att risken för dess förekomst har minskat.  
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5.2.2 Besöksintervju kontra telefonintervju 
 
Intervjuerna som ligger till grund för denna uppsats genomfördes dels 
genom besöksintervjuer dels genom intervjuer via telefon, samtliga cirka 60 
minuter långa. Efter en inledande kontakt via telefon där tid för intervju 
bokades, sändes ett intervjuunderlag innehållande en kort presentation av 
undersökningen samt vilka områden som skulle komma att beröras under 
intervjun (se bilaga 1 och 2), via e-post till respondenten. Vid 
intervjutillfället bandades intervjun, vid telefonintervju med hjälp av 
högtalartelefon, undantaget i ett fall och då på respondentens begäran. 
Samtliga intervjuer har efter intervjutillfället skrivits ut (transkriberats). 
Intervjuprocessen illustreras i figuren nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Inledande kontakt med 
företag 

Utsändning av 
intervjumaterial 

Eventuella kompletterande 
frågor och förtydliganden 

Utskriven intervju 

Inspelad intervju 

Figur 5 Genomförande av intervju (egen figur)  

 
Den största skillnaden mellan besöksintervju och telefonintervju är de 
visuella aspekterna, vilka utgör en av telefonintervjuns stora nackdelar. 
Möjligheten för intervjuaren att tolka respondentens kroppsspråk och 
ansiktsuttryck försvinner helt, vilket är det största skälet till att 
besöksintervju generellt är att föredra. Att skapa en bra kontakt och 
förtroende mellan intervjuare och respondent kan även underlättas när de två 
träffas personligen, vilket är ytterligare något som talar till besöksintervjuns 
fördel.  
 
I vissa fall var det inte i denna undersökning praktiskt möjligt för oss att 
genomföra besöksintervjuer, och dessa fick istället genomföras via telefon. 
Vi tror dock inte att detta på något avgörande sätt har påverkat 
undersökningen då dessa intervjuer, i likhet med besöksintervjuerna, varat i 
cirka 60 minuter samt att de bandats, vilket gjort att vi kunnat fokusera på 
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dynamik i intervjun. Med hjälp av inspelningarna har vi även kunnat 
analysera respondenternas tonfall, pauser och eventuella tveksamheter i svar. 
 

5.2.3 Sekundärdata 
 
Sekundärdata är information som redan finns tillgänglig när undersökningen 
tar sin början (Lekvall & Wahlbin, 2001). Enligt Eriksson & Wiedersheim – 
Paul (2001), är sekundärdata ofta insamlat utanför den aktuella studien, 
vilket gör att den i vissa fall inte är lämpad för att användas obearbetad i en 
uppsats. Sekundärdata utgör dock, rätt hanterad, ett utmärkt komplement till 
egeninhämtat material. Då sekundärdata ofta finns lätt tillgängligt är det av 
forskningsekonomiska skäl riktigt att använda sig av denna. I denna uppsats 
utgörs sekundärdata av böcker, artiklar, tidigare akademiska uppsatser, 
material publicerat på Internet samt företagsspecifikt material.   
 
De artiklar vi använt oss av i vår undersökning är till största delen av 
forskningskaraktär, varav majoriteten varit förhandsgranskade av andra 
forskare (”Peer reviewed”) vilket borgar för kvalitet. I de fall artiklarna 
hämtats från databaser har dessa varit av akademisk karaktär och 
rekommenderats av Linköpings universitet via universitetets 
bibliotekswebbsidor. När det gäller användningen av elektroniska källor har 
vi främst utgått från webbsidor och databaser som rekommenderats av 
Linköpings universitet, och lagt stor vikt vid att värdera dessa källors 
trovärdighet. Detta har skett genom att undersöka huruvida webbsidan 
kontrolleras av kända adressater samt hur ofta den uppdateras, vilket enligt 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) är en vanlig grund för bedömning av 
webbsidors seriositet.  
 
Vid användningen av information som erhållits direkt från de undersökta 
företagen har vi varit medvetna om dess subjektivitet och försökt att granska 
den kritiskt samt konfirmera de uppgifter vi fått fram med andra källor. 
 

5.3 Trovärdighet, Allmängiltighet och Användbarhet 
 
Nackdelen med användning av kvalitativa metoder är att de generellt innebär 
trovärdighetsproblem. Vissa forskare menar att intervjuer, som ofta ligger 
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till grund för kvalitativa studier, helt saknar vetenskaplig relevans då den 
endast beskriver ett enskilt fall (Lundahl & Skärvad, 1982). Vi är dock av 
den avsikten att det går att skapa såväl trovärdighet, allmängiltighet som 
användbarhet för kvalitativa studier och har vidtagit ett antal åtgärder för att 
förbättra detta.  
 

5.3.1 Trovärdighet 
 
Trovärdighet, i kvantitativa sammanhang kallat reliabilitet, innebär förmåga 
att motstå slumpen, och bestäms av det tillvägagångssätt som mätningarna 
har utförts på och hur noggrann forskaren har varit vid bearbetningen av sin 
information. För att uppnå en hög trovärdighet måste olika och oberoende 
mätningar av ett och samma fenomen ge samma eller ungefärligen samma 
resultat. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001) 
 
I kvalitativa undersökningar baserade på intervjuer finns risken att 
trovärdigheten sjunker, då de olika fall som undersökningen behandlar 
hanteras olika (Kvale, 1997). Genom att under arbetets gång vara så 
objektiva som möjligt och öppet redovisa våra egna tolkningar av såväl 
empiri som teori, anser vi oss dock ha uppnått en tillfredställande grad av 
trovärdighet. Även det faktum att vi varit medvetna om denna problematik, 
och vidtagit lämpliga åtgärder, anser vi minskat risken för låg trovärdighet. 
Som nämnts tidigare har vi i vår undersökning försökt att ha en viss 
standardiserad struktur för att, även om intervjuerna varit ostrukturerade, få 
de olika respondenterna att svara på likartade frågor. Alla respondenter har 
bemötts på ett likartat sätt och intervjuerna har genomförts i samma anda. 
Risken att de frågor vi ställt skulle kunna tolkas annorlunda av de olika 
respondenterna har vi försökt minimera genom att förklara frågorna noga 
samt att använda oss av fasta och accepterade uttryck.  
 

5.3.2 Allmängiltighet 
 
En annan faktor som påverkar en undersöknings trovärdighet är dess 
allmängiltighet, vilket i kvantitativa undersökningar brukar kallas validitet. 
Allmängiltigheten kan hänföras till vad vi mäter och om detta är utrett i 
frågeställningen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997), det vill säga om vår 
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empiri har gett den information vi har sökt. Ofta definieras allmängiltighet 
som just frånvaro av mätfel (Lundahl & Skärvad, 1982). Problemet med låg 
validitet brukar oftast hänföras till kvantitativa undersökningar, och innebär 
alltså att de mätningar som genomförs inom undersökningens ram inte mäter 
vad de avser att mäta. Detta benämns såsom yttre validitet. Låg validitet kan 
även vara en följd av att felaktigt material av olika anledningar insamlats. 
Risken för att vi inhämtat felaktigt material till vår undersökning anser vi 
vara tämligen låg. Våra respondenter är personer med stor insikt i sina 
respektive organisationers strategiarbete och vi litar på deras förmåga att 
delge oss denna kunskap. Det finns naturligtvis en risk att vi genom våra 
intervjuer inte lyckats inhämta korrekt information kring de valda företagens 
strategi. Genom att konfirmera vårt intervjumaterial med de rikliga 
sekundärdata som finns kring detta ämne har vi dock kunnat minska denna 
risk.  
 

5.3.3 Användbarhet 
 
För att förbättra användbarhet, i kvantitativa sammanhang kallat 
generaliserbarhet, har vi valt att inte enbart studera ett tidigare 
monopolföretag utan flera. Av de cirka 100 aktörer som finns på den 
svenska elmarknaden har 6 studerats, 2 ur varje storleksgrupp, vilket vi anser 
på ett bra sätt möjliggjort jämförelser och således ökat undersökningens 
trovärdighet och användbarhet. Bland respondenterna återfinns såväl 
kommunala som privata aktörer, vilket gav ytterligare möjlighet att se 
eventuella skillnader samt göra jämförelser. För få intervjuer anses ge en 
undersökning en låg grad av användbarhet. Då vi genomfört 14 intervjuer 
tror vi inte detta är en stor risk för vår undersökning. Som nämndes tidigare 
intervjuades det antal personer som gjorde att vi inte ansåg att ytterligare en 
intervju skulle tillföra något nytt till undersökningen. Om slutsatser kan dras 
om andra elhandelsföretag på marknaden och andra situationer utifrån våra 
resultat kring avreglering kan graden av användbarhet anses vara hög (Sayre, 
2001).  
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6. Teoretisk referensram 

 
 
 
Detta kapitel syftar till att skapa en teoretisk förförståelse till vårt 
undersökningsområde. De teorier som presenteras kommer att fungera som 
verktyg och underlag för den kommande analysen av undersökningsområdet. 
Kapitlet kommer att inledas med generella teorier kring strategiområdet för 
att sedan avslutas med för undersökningsområdet specifika teorier och 
modeller. 
 
 

6.1 Strategibegreppet 
 
Ordet strategi härstammar från det antika Grekland och kommer ur orden 
stratos som betyder ”här” och ago som betyder ”leda”. Begreppet strategi 
var under lång tid förknippat med det militära och användes för att ange hur 
en stad eller nation skulle agera för att försvara sig eller vinna ett krig. (Roos 
et al, 1998) Idag används dock strategibegreppet inom så vitt skilda områden 
som idrott, företagande och politik. Trots detta är dess exakta mening högst 
omtvistat, både i och utanför den akademiska världen. (Oliver, 2001) 
Forskarna King & David (i Ginsberg, 1985, s 51) definierar strategi som: 
 

“A strategy is the general direction in which an objective is to be sought” 
 
Enligt ovanstående definition är strategi sålunda en inriktning, om än en 
generell sådan, för hur ett mål skall uppnås. Då ett mål ligger i framtiden är 
denna definition av strategibegreppet även framtidsinriktad. Målinriktning 
berörs även i Higgins & Vinczes (i Oliver, 2001, s 166) definition av 
strategi:    
 

”Strategy is a major organizational plan for action to reach a major 
organizational objective”.  

 



                                              
Teoretisk referensram 

Strategins funktion som plan är huvudsatsen i denna definition, en plan som 
likt föregående definition är kopplad till ett agerande och syftar till att nå ett 
mål. Stor vikt läggs här vid att målet ska gälla hela organisationen, vilket 
innebär att den plan som ska vara riktningen för att nå målet gäller hela 
organisationen. Mintzbergs (1994, s 23) är något mer svävande än de övriga 
två:  
 
“Strategy is a plan, or something equivalent – a direction, a guide or course 
of action into the future, a path to get from here to there, etcetera. Strategy 

is also a pattern, that is, consistency in behavior over time”.  
 
Liksom i de tidigare strategernas definitioner är riktning av central betydelse. 
Det som skiljer Mintzbergs definition från de tidigare är att strategi kan var 
ett mönster av handlingar, vilket innebär att strategin kan växa fram över 
tiden, något som illustreras i figuren nedan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 Strategibegreppet enligt Mintzberg (Mintzberg, 1994) 

 
Enligt Mintzberg (1994) är den strategi som tillämpas inte nödvändigtvis 
den avsedda strategin, utan är istället uppdelad i medveten strategi och 
omedveten dito. Dessa kombineras sedan med tillfälliga strategier som 
uppkommer som svar på omgivningens respons till organisationens agerande. 
Tillsammans bildar dessa vad författaren kallar organisationens ”realiserade 
strategi” (realized strategy).  
 
De definitioner som vi tagit upp i avsnittet ovan har ett antal faktorer 
gemensamt: 
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• Framtidsinriktning - en organisation strategi är riktad framåt i tiden 
• Visar på riktning - strategin pekar ut i vilken riktning organisationen 

rör sig 
• Strategi är en form av plan – strategin visar hur ett eller flera mål 

skall uppnås 
• Strategi gäller en organisation som helhet - hela organisationen 

påverkas av dess valda strategi 
• Strategin behöver inte vara medveten - strategin kan enligt 

Mintzbergs resonemang växa fram. 
 
Dessa egenskaper är de som vi betraktar som de viktigaste för 
strategibegreppet och är också de egenskaper som vi kommer att utgå ifrån 
när vi använder begreppet under fortsättningen av uppsatsen.  
 

6.2 Allmän strategi- och konkurrensteori 
 
För att kunna identifiera de strategiska förändringar som skett internt i de 
undersökta företag efter avregleringen, samt kunna analysera de 
omvärldsförändringar som skett till följd av densamma, presenterar vi i detta 
delavsnitt tre allmänt hållna teorier kring branschanalys, strategi och 
konkurrens.  
 

6.2.1 Porters femkraftsmodell 
 
Porters femkraftsmodell är en vanligt förekommande modell avsedd för 
analys av hela branscher. Teorin bygger på att ett företags framgång beror av 
den miljö det verkar i, vilket gör att den viktigaste uppgiften för företaget 
blir att hitta en attraktiv position i detta sammanhang. Femkraftsmodellen 
hjälper företag att, trots komplexiteten på en marknad, identifiera de faktorer 
som är kritiska för att kunna konkurrera på ett bra sätt. Samtidigt hjälper den 
företaget att hitta de strategiska innovationer som bäst skulle kunna förbättra 
lönsamheten för branschen som helhet såväl som för det enskilda företaget. 
(Porter, 1985)  
 
De fem krafterna bestämmer lönsamheten i branschen, då de påverkar bland 
annat priser, kostnader, och nödvändiga investeringar för företagen i 
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branschen. Femkraftsmodellen lämpar sig därmed utmärkt för att förstå den 
omgivning ett företag verkar i samt för att undersöka hur förändringar 
påverkar densamma. Modellen illustreras i figuren nedan, varpå modellens 
olika delar kommer att presenteras närmare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7 Femkraftsmodellen (Porter, 1985 i Holmgren, 2001) 

 
Hot från nya etablerare 
Hotet från nya etablerare avser huruvida nya aktörer på marknaden kan 
påverka företaget, ett hot som framför allt påverkar de priser som kan tas ut 
på marknaden. Om marknaden karaktäriseras av stora företag med 
avancerad produktion kan skalfördelar innebära svårigheter för små aktörer 
att slå sig in på marknaden, något som även gäller i de fall där de initiala 
investeringskostnaderna är stora. En annan faktor som påverkar hotet från 
nya aktörer är vilken grad av varumärkeslojalitet som finns på marknaden.  
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Leverantörernas förhandlingsstyrka påverkar kostnader för råvaror och andra 
insatsvaror och avgörs främst av antalet leverantörer och deras relativa 
styrka. Andra faktorer som påverkar förhandlingsstyrkan är huruvida 
kostnader förekommer vid byte av leverantör, möjligheterna till integration 
framåt, vikten av företagets köpta volymer för leverantören, samt uniciteten i 
leverantörens produkter.  
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Köparnas förhandlingsstyrka 
Köparnas förhandlingsstyrka påverkar de priser som kan tas ut av företaget 
och avgörs, precis som vid leverantörernas förhandlingsstyrka, av antalet 
köpare och deras relativa styrka. Andra faktorer som påverkar köpares 
förhandlingsstyrka är köpares eventuella kostnader vid byte av leverantör, 
möjlighet till integration bakåt, vikten av företagets produkt för köparen, 
samt vikten av köpta volymer för företaget.  
 
Hot från substitut 
Hot från substitutprodukter beror främst på relationen mellan pris och 
prestation hos substitutet, byteskostnader för köparna, samt köparnas 
benägenhet att byta leverantör och/eller produkt.  
 
Konkurrens i branschen 
Denna kraft påverkas av det allmänna konjunkturläget inom branschen, och 
påverkar både priser och kostnader på de flesta områden, exempelvis 
produktion, forskning och utveckling, samt marknadsföring. En sjunkande 
efterfrågan ökar givetvis konkurrensen om de få försäljningstillfällen som 
finns, liksom homogenitet bland produkter och tjänster. Även höga 
utträdesbarriärer ökar konkurrensen.  
 

6.2.2 Porters generiska konkurrensstrategier 
 
En mycket enkel modell, utvecklad av Porter (1985), beskriver de olika 
typer av strategier ett företag bör tillämpa för att, i olika situationer, behålla 
sina konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Då författaren anser att 
dessa strategier kan tillämpas oavsett bransch och produkt kallas strategierna 
för generiska, och illustreras i figuren nedan:   
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Figur 8 Generiska konkurrensstrategier (Porter, 1985 i Holmgren, 2001) 

 
Kostnadsöverlägsenhet 
Genom att arbeta med sträng kontroll över den egna organisationens 
kostnader kan företaget, trots att priserna på insatsvaror är desamma för alla 
aktörer i branschen, uppnå kostnadsöverlägsenhet i förhållande till sina 
konkurrenter. Detta är en vanlig konkurrensstrategi för väletablerade företag 
med lång erfarenhet av sin verksamhet, samt i de fall då ett företags 
verksamhet gynnas av stordriftsfördelar. För att kostnadsöverlägsenhet skall 
uppnås krävs ofta att företagets produkter är lätta att tillverka, samt att 
sortimentet är så brett att ett stort antal kundgrupper kan betjänas. (Porter, 
1985) 
 
Att arbeta med kostnadsöverlägsenhet som konkurrensstrategi kräver en 
effektiv och billig produktion, vilket innebär stora basinvesteringar. Detta 
gör att ett företag som satsar på kostnadsöverlägsenhet kan tvingas acceptera 
initiala förluster för att i ett senare skede kunna erövra en stor 
marknadsandel. När detta väl är uppnått kan dock företaget dra nytta av 
inköpsfördelar vilket sänker kostnaderna betydligt. Nackdelen med att sträva 
efter kostnadsöverlägsenhet är att företaget, genom sin strävan att förenkla 
produktionsprocesserna, riskerar att hamna på efterkälken i den tekniska 
utvecklingen av marknadens produkter. Dessutom finns alltid risken att 
konkurrenter eller nyetablerare försöker urholka företagets 
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konkurrensstrategi genom att kopiera de metoder som företaget använder för 
att bli kostnadseffektiva. (Porter, 1985) 
 
Differentiering 
Differentiering innebär att ett företag saluför produkter eller tjänster som till 
någon grad eller i något avseende är unika, exempelvis genom varumärke, 
teknologi eller den service som företaget erbjuder. Genom att produkten är 
annorlunda kan en märkestrohet skapas från kundernas sida, vilken minskar 
känslighet för prishöjningar samt utgör ett etableringshinder för 
konkurrenter. (Porter, 1985) 
 
Då differentiering ofta innebär en viss exklusivitet är det svårt att uppnå en 
hög marknadsandel med denna konkurrensstrategi. Att kombinera 
differentiering med låga kostnader är svårt och ofta omöjligt, vilket innebär 
att priserna ofta blir jämförbara eller högre än konkurrenternas. Faran med 
detta är om kostnadsdifferensen mellan lågpriskonkurrenter och de 
differentierade företaget blir så stor att kunderna väljer lågprisalternativet. 
Dessutom finns risken att den tekniska utvecklingen på marknaden gör 
företagets differentierade produkt omodern eller att satsningar sker på en, 
om än differentierad, produkt som inte efterfrågas av kunderna. (Porter, 
1985)    
 
Fokusering 
Den sista av Porters generiska strategier innebär att företaget fokuserar sin 
verksamhet gentemot en viss kundgrupp, sortiment eller geografisk marknad. 
Tanken med strategin är att tillgodose en särskild kundgrupp som företaget 
därmed kan betjäna mer effektivt än övriga tänkbara kunder. Fokuseringen 
kan antingen ske genom att företaget intar en lågkostnadsposition gentemot 
en viss kundgrupp eller att en högt differentierad produkt eller tjänst erbjuds. 
Fokusering används ofta gentemot målgrupper där substituten är få eller på 
områden där konkurrensen är svag. (Porter, 1985) 

Att uppnå en hög marknadsandel genom att använda sig av fokusering som 
konkurrensstrategi är svårt och kräver att företaget gör en avvägning mellan 
lönsamhet och försäljningsvolym. Risken är att fokuseringen blir för smal 
och att lönsamhet därmed inte kan uppnås. (Porter, 1985) 

 



                                              
Teoretisk referensram 

6.2.3 Ansoffs produkt-/marknadsmatris 
 
Ansoffs (1965) välkända produkt/marknadsmatris publicerades första 
gången i Harvard Business Review år 1957. Modellen är grunden i Ansoffs 
resonemang om tillväxtstrategi och ger en indikation på huruvida en 
nyintroduktion på en marknad kommer att lyckas eller inte. Enligt teorin 
förklaras en framgångsrik produktlansering av hur väletablerad produkten är 
på marknaden redan innan lanseringen, samt företagets relation till den 
målgrupp som produkten riktar sig till.  
 
Enligt matrisen finns fyra olika strategiska alternativ för att agera avseende 
nya produkter och marknader, vilket illustreras i figuren nedan: 

 
 

Befintliga 
produkter 

Nya 
produkter 

 
 
 

 
Marknadspenetration 

 
 

 
Produktutveckling Befintliga 

marknader 

 
Marknadsutveckling 

 
 

 
Diversifiering Nya 

marknader 

 

Figur 9 Ansoffs produkt-/marknadsmatris (Ansoff, 1965) 

 
Marknadspenetration 
Denna strategi lämpar sig för marknadsföring av egna produkter på 
marknader som företaget har erfarenhet av sedan tidigare. 
Marknadspenetration innebär att företaget erbjuder existerande kunder ökat 
mervärde genom exempelvis kvalitetsförbättringar och förbättringar av 
varumärkets rykte. Målet är att öka marknadsandelen på befintliga 
marknader och anses av författaren som den minst riskfyllda av 
tillväxtstrategierna då den utgår från företagets befintliga resurser. Strategin 
kan dock bara tillämpas så länge marknaden är omättad avseende företagets 
produkter, varefter en övergång till någon annan strategi krävs för fortsatt 
tillväxt. (Ansoff, 1965) 
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Marknadsutveckling 
Denna strategi lämpar sig då företaget söker att ytterligare utveckla 
marknaden för en existerande produkt. Detta kan ske genom export till 
utlandet eller genom att öka marknadsföringen i vissa regioner där företaget 
inte tidigare varit aktivt. Målet med denna typ av strategi är att nå nya 
marknader, och lämpar sig för företag som bygger sin strategi på produkten, 
snarare än marknadskunskap. (Ansoff, 1965) 
 
Produktutveckling 
Denna strategi lämpar sig för att exploatera marknader där företaget redan är 
etablerat. Genom att utveckla nya produkter kan de gamla ersättas och 
kunderna stimuleras, vilket gör att denna strategi lämpar sig för företag vars 
kompetens är förmåga att hantera kundrelationer, snarare än att erbjuda 
efterfrågade produkter. (Ansoff, 1965) 
 
Diversifiering 
Denna strategi innebär att företaget marknadsför nya produkter till nya 
kunder. Diversifiering kan ske på två sätt, antingen kan företaget vara kvar 
inom samma bransch men välja att saluföra en ny produkt, eller lansera en 
produkt som företaget inte tidigare har någon vana av på en okänd marknad. 
Denna strategi anses som den mest riskfyllda av alla Ansoffs 
tillväxtalternativ och benämns av vissa strategiforskare som ”the suicide 
cell”. (Ansoff, 1965) 
 

6.3 Strategisk förändring vid avreglering 
 
Avregleringen av elmarknaden 1996 var en av de stora förändringarna inom 
elbranschen under 1900-talet. För att klargöra vad förändring innebär samt 
för att kunna identifiera och få förståelse för de strategiska aspekterna av 
förändring kommer vi i detta avsnitt att presentera relevant teori avseende 
förändringsbegreppet samt strategier för hur en organisation kan förändras 
vid en avreglering. 
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6.3.1 Förändringsfaser   
 
Enligt Lewin (1951) genomgår en organisation tre urskiljbara faser vid en 
förändring, vilka kan ske på olika nivåer i företaget. I vissa fall befinner sig 
inte ledning och personal i samma fas, vilket kan orsaka företaget stora 
problem, bland annat avseende den interna kommunikationen. En 
organisation bör därmed sträva efter att hela organisationen befinner sig i 
samma skede i förändringsprocessen.  
 
Lewin (1951) menar att ett bra och lyckat förändringsarbete bygger på att så 
många som möjligt deltar i arbetet. Medarbetare som inte deltar i 
förändringsarbetet besvarar ofta detta med motstånd och lågt engagemang. I 
alla faser av förändringsprocessen finns motstånd som måste övervinnas, 
vilket gör att alla faser måste genomgås för att förändringsarbetet skall bli 
framgångsrikt. Motstånd kan vara medvetet från personalen, då de ser 
förändringen som ett hot mot ett, enligt deras eget tycke, fungerande system, 
men också omedvetet, då ledning och anställda inte till fullo inser att en 
förändring håller på att ske. De tre förändringsfaserna beskrivs nedan:   
 
Upptining (Unfreezing) 
Detta är den fas som föregår själva förändringen, och innebär att en obalans 
uppstår i organisationens system. Denna obalans är nödvändig för den 
fortsatta förändringen, då de anställda inser att nuvarande arbetssätt inte 
kommer att fungera när förändringen är genomförd. Ledningen inser att 
någonting måste förändras, men det behöver inte vara klart vad som skall 
förändras och hur förändringen skall ske. Tre grundfaktorer krävs för att 
upptiningsfasen skall kunna initieras framgångsrikt: 
 

• En vilja att förändras  
• Insikt om att den gamla organisationen inte är anpassad för nya krav, 

vilket ökar motivationen för förändring. 
• Inga medarbetare bör utpekas som ansvariga för att organisationen 

inte längre håller måttet. Alla ska delta i förändringsprocessen. (Lewin, 
1951) 
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Rörelse (Changing) 
Denna fas börjar med att ledningen och de anställda inser behovet av 
förändring, och organisationen börjar leta efter nya sätt att bedriva sin 
verksamhet. Denna fas kännetecknas av experimenterande och lärande, men 
även av de praktiska problem som kan uppstå vid en förändring. 
Förändringen berör såväl beteende som attityd och kan avse teknik som 
måste anpassas till de nya förhållandena eller förändringar på marknaden 
som måste justeras. (Lewin, 1951) 
  
Stabilisering (Refreezing) 
I denna fas tas alla tidigare störningar från den gamla organisationen bort 
och organisationen blickar framåt. Företagets situation skall i detta skede 
stabiliseras och de nya beteendemönstren säkras, vilket kan ske genom 
rekrytering av individer som delar organisationens värderingar och passar in 
i den nya organisationen. Stabiliseringen kan grundfästas genom att konkreta 
exempel på den nya organisationens framgång lyfts fram för de anställda 
samt att de belönas för sina insatser.  (Lewin, 1951) 
 
Det kan vara svårt att identifiera klara skiljelinjer mellan de olika stadierna, 
vilket dessutom försvåras av det faktum att de kan pågå samtidigt på olika 
nivåer inom organisationen. Misslyckas stabiliseringsfasen är risken stor att 
organisationen med tiden återgår till tidigare strategier och beteendemönster. 
(Lewin, 1951) 
 

6.3.2 Hantering av förändring 
 
Enligt Pettigrew & Whipp (1991) finns en klar korrelation mellan företagets 
prestation och dess sätt att hantera en förändring. Författarna bygger sina 
teorier på omfattande empiriska studier från ett antal vitt skilda branscher, 
bland annat bilindustrin och förlagsbranschen, och sammanfattar sättet att 
hantera förändring framgångsrikt i fem punkter: 
 
Omvärldsanalys 
Ett företags strategi tenderar att formas utifrån hur organisationen uppfattar 
sin omvärld samt hur omvärldsinformation bearbetas. Av stor vikt är att 
samtliga delar av organisationen tar del av omvärldsinformation, vilket 
underlättas om informationsinhämtning sker kontinuerligt och på alla nivåer 



                                              
Teoretisk referensram 

47 

i organisationen. Organisationer med ineffektiv eller rent av felaktig 
informationshantering fattar lätt felaktiga beslut som sedan kan vara svåra 
att revidera. (Pettigrew & Whipp, 1991)  
 
Ledning av förändring 
Några universella regler för hur ett förändringsarbete skall organiseras finns 
inte. En företagsledning bör dock undvika att genomföra alltför drastiska 
förändringar, då de i stor grad påverkar framtida förändringsarbete. Även 
erfarenhet kan bli avgörande för framgång, då det är betydligt enklare att 
leda förändring av en organisation som genomgått processen tidigare. 
(Pettigrew & Whipp, 1991) 
 
Länken mellan strategisk och operationell förändring 
Att binda samman strategiska förändringar med den operativa verksamheten 
är av största vikt för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det spelar ingen 
roll om den centrala marknadsavdelningen utarbetar nya arbetssätt om 
säljarna på fältet inte tillämpar dem. Enligt författarna bör förändringar 
implementeras efter hand eftersom det inte alltid går att förutsäga vad de 
innebär för organisationen. (Pettigrew & Whipp, 1991)   
 
Rätt blandning av personal 
Personalen benämns ofta som en organisations viktigaste tillgång och det är 
nödvändigt att de anställda besitter rätt kompetens samt har rätt attityd till 
sitt arbete. Att organisera personalarbetet och att tillsätta rätt medarbetare 
kan därmed bli avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete. 
(Pettigrew & Whipp, 1991) 
 
Samband inom förändringsarbetet 
Strategiarbetet skall i samband med förändring utarbetas utefter de 
konsekvenser de bedöms få. Strategin bör utformas utifrån omvärldens 
villkor samt vara genomförbar. Förändringsarbetet i en del av organisationen 
kan påverka en annan typ av förändringsarbete i en annan del av företaget 
och därför är koordination av största vikt. (Pettigrew & Whipp, 1991) 
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6.3.3 Strategiska grupper i samband med avreglering 
 
Bleeke (1990) menar att olika förändringar blir viktiga i olika skeden av och 
efter en avreglering. Tiden närmast efter en avreglering kännetecknas av låg 
lönsamhet och knappa kapitalresurser i hela branschen, vilket gör 
konservering av kapital till en viktig åtgärd. Senare i processen blir andra 
strategiska val kritiska för att överleva, speciellt vikten av att hitta nya sätt 
att öka marknadsandelar och utveckla nya lokala oligopol.  
 
Erfarenhet av tidigare avregleringar på olika marknader i USA visar, enligt 
Bleeke (1990), fyra olika typer av företag som överlevt en avreglering och 
lyckats bygga upp en ny lönsam position på marknaden: 
 

• Broad-based distribution companies 
• Low-cost entrants 
• Focused-segment marketers 
• Shared utilities. 

 
Broad-based distribution companies kännetecknas av ett brett produkt- och 
tjänsteutbud inom ett omfattande geografiskt område. Författaren hävdar 
dock att många företag aspirerar på att inneha denna position efter en 
avreglering, men att få lyckas. Kritiska handlingar att vidta för att lyckas är 
att förbättra sin kompetens inom prissättning, skära i fasta kostnader, ändra 
inriktning mot nya differentieringssätt, samt att konservera kapital för 
framtida flexibilitet. Low-cost new entrants är företag som går in på en 
avreglerad marknad med en renodlad lågkostnadsstrategi. Detta är, enligt 
författaren, inte en strategi som är långsiktigt hållbar och många aktörer går 
relativt snabbt över till en specialist- eller segmentfokuserad strategi. 
Focused-segment marketers är företag som riktar in sig på specifika 
kundgrupper eller produkter och som erbjuder en hög servicenivå till relativt 
höga priser. Shared utilities erbjuder nya aktörer, men även äldre 
konkurrenter, att dela kostnader och på det viset uppnå skalfördelar. 
Möjligheterna för denna strategi är generellt sett små, men är mycket 
attraktiv när möjligheten finns. (Bleeke, 1990) 
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I figuren nedan visas de fyra strategiska grupper som uppkommit i och med 
avregleringar, samt nödvändiga åtgärder vid olika tidpunkter för de olika 
grupperna. 
 

 Broad-based 
distribution 
companies 

Low-cost 
entrants 

Focused-segment 
marketers 

Shared utilities

Key 
Actions 
Early 
On… 

- Cut costs 
- Differentiate 
service 
- Improve pricing 
capabilities 
- Increase 
marketing, product 
development 
- Don´t overcommit 
early 

- Target the most 
profitable segments 
- Eliminate 
structural costs 
- Focus on price-
sensitive customers 
and price-oriented 
advertising 
- Outsource to limit 
the scope of 
operations 
- Don´t grow to fast 

- Target nonprice-
sensitive 
segments 
- Bundle products 
- Develop 
customer 
information 
systems 
- Build personal 
relationships 

- Identify 
separable scale-
intensive 
functions 
- Sign up 
development 
partners to 
share costs, 
provide inputs 
- Build a core 
set of clients 

Five 
years 
later 

- Develop new 
oligopolies 
- Use detailed 
pricing as a 
strategic weapon 
- Preemt 
competitors via 
strategic alliances 

- Move up the 
service-price ladder 
- Identify new 
niches 
- Maintain cost 
advantages 
- Avoid competing 
in the core markets 
of broad-based 
competitors 

- Continue to 
emphasize early 
actions 
- Selectively 
expand into 
related segments 
- Improve 
customer service 
- Expand product 
features to 
support price 

- Become the 
industry 
standard by 
building share 
- Ensure 
participation 
and use by 
industry 
players, often 
by selling 
minority 
interests 
- Move to a 
high-service, 
high-price 
position while 
increasing 
customer 
dependence on 
the shared 
utility 

Figur 10 Strategiska förändringar efter en avreglering (Bleeke, 1990, s 161) 
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6.3.4 Marknadsförändringar vid avreglering 
 
Enligt NUTEK (1995:37) finns vissa förlopp som upprepas oberoende av 
vilken marknad det är som avregleras, framför allt avseende 
konkurrensdynamik. En avreglering kan delas upp i två faser: den första 
fasen där marknaden upplever en hög grad av turbulens och som normalt 
varar de första fem åren, och den andra fasen som tar vid när marknaden 
återgår till en fastare form och de nya positionerna har ”satt sig”.  
 
Vid avregleringar finns ett antal dynamiska faktorer som alltid uppkommer, 
oavsett vilken marknad som avses. Dessa faktorer har identifierats av 
NUTEK (1995:37) och listas nedan: 
 

• Antalet konkurrenter ökar kraftigt, även om de flesta försvinner inom 
fem år. Det vanliga förloppet är även att dessa nya aktörer tar med sig 
ett antal av de etablerade aktörerna i fallet. 

• Marknadens lönsamhet sjunker de första fem åren efter avregleringen 
med anledning av att de nya aktörerna splittrar prisbilden för alla 
aktörer. 

• Attraktiva marknadssegment innan avregleringen förändras efter 
avregleringen snabbt till att bli de minst attraktiva, eftersom alla 
aktörer dras till dessa vilket pressar ner vinstmarginalerna. 

• Variationen i lönsamhet ökar under de första fem åren, där det 
normala förloppet är att de svaga aktörerna blir svagare men utan att 
de starka blir starkare. 

• Sammanslagningar och uppköp, vilka sker i två omgångar; i den 
första konsolideras de svaga och i den andra de starka aktörerna. 

• Aktörer satsar på sin kärnverksamhet där stor kunskap och en stark 
position troligen redan finns. Efter en avreglering tvingas de flesta 
aktörer, främst av ekonomiska/finansiella skäl, att ta bort vissa delar 
av utbudet och avyttra verksamhetsområden som inte är lönsamma, 
allt för att klara de första fem turbulenta åren. 

• Starkare segmentering blir resultatet av ovanstående faktorer, då varje 
segment på en avreglerad marknad kräver speciell kunskap och 
struktur.  
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Erfarenheter från tidigare avregleringar av elmarknader, främst från Chile, 
Argentina, Norge och England, visar att effekterna av en avreglering 
kommer ur de faktorer som listats ovan och kan delas in i områdena pris, 
konkurrens, nya aktörer, samt produktdifferentiering. (NUTEK, 1995:37)  
 

Figur 11Marknadsförändringar vid en avreglering (NUTEK 1995:37, s 47) 

 

6.4 Strategiskt förhållningssätt vid avreglering 
 
För att kunna analysera de förhållningssätt och de anpassningar som 
aktörerna på elmarknaden gjort med anledning av avregleringen, kommer vi 
i detta avsnitt att presentera relevant teori för hur organisationer kan förhålla 
sig till de förändrade förutsättningar som uppkommer vid en avreglering. 
 

6.4.1 Marknadsanpassning vid avreglering 
 
Företag som befinner sig i en dynamisk omvärld kan anpassa sig till denna 
på olika sätt. Enligt Chakravarthy (1991) är de vanligaste metoderna för 
anpassning till marknaden att skapa sig en nisch inom ett område som 
antingen är relativt statiskt eller relativt enkelt. Strategisk anpassning till 
avreglering delas av författaren upp i två delar; den komplexitet företaget 
väljer att anpassa sig till (beror av företagets product-market strategy), och 
den dynamik företaget väljer att hantera (bestäms av företagets domain-
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management strategy). De två ”strategiområdena” kompletterar varandra, 
vilket visas i figuren nedan: 
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Figur 12 Strategisk anpassning till avreglering (Chakravarthy, 1991) 

 
Produkt-Marknad Strategier 
De produkt-marknad strategier (product market strategy) som Chakravarthy 
(1991) presenterar i figuren ovan, fokus, specialisering och full-line, är en 
modifiering av de generiska strategier av Porter (1985) och Ansoff (1965) 
som presenterades tidigare. Enligt författaren är full-line den strategi som 
möter den mest komplexa situationen och innebär för företaget att erbjuda 
ett så brett utbud av produkter och tjänster som möjligt. Avseende grad av 
komplexitet följs full-line av specialisering som är något snävare vad gäller 
utbud av tjänster. Specialisering följs sin tur av fokus som är ytterligare 
något smalare i utbud av tjänster, men även snävare vad gäller geografisk 
närvaro.  
 
Domän-Marknad Strategier 
Det ”mode of adaptation” ett företag söker, kan enligt Miles (1982) inte 
förstås enbart med hjälp av produkt-marknad-strategierna, utan måste 
kompletteras med strategier för hantering av domänen (domain management 
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strategy) (Chakravarthy, 1982); defence, reaction och proaction. Defence 
innebär, enligt Chakravarthy (1991), att en del av företagets marknad, en 
produkt-marknadsnisch, skärmas av från extern påverkan, och skyddas 
genom olika tillgångar. Proaction som strategi är istället ett försök från 
företagets sida att påverka sin omgivning genom att initiera förändringar i 
bland annat relationer med andra företag. Det sista alternativet, reaction, kan 
ses som en blandning mellan de tidigare två, där företaget snarare än att vara 
innovatör exploaterar andras idéer. Viktigt att påpeka är dock att de tre olika 
strategierna mycket väl kan användas samtidigt, olika strategier för olika 
delar av företaget, men att företaget alltid bör ha en strategi som får gälla 
som den huvudsakliga.  
 

6.4.2 Strategisk anpassning vid avreglering 
 
För att en organisation skall kunna definiera sin produkt-marknad-strategi 
samt ta fram strukturer och processer för att följa dessa strategier, har Miles 
et al (1978) tagit fram ett ramverk med olika alternativa tillvägagångssätt. 
De två huvuddelarna i ramverket är en generell modell för 
anpassningsprocessen som, samt en organisationstypologi för 
anpassningsbeteendet hos organisationer. Modellen för 
anpassningsprocessen specificerar de stora beslut som behövs för att en 
organisation skall upprätthålla ett effektivt samarbete/allians med sin 
omvärld, medan organisationstypologin visar på de mönster som finns i en 
organisations anpassningsbeteende på en given marknad eller annan 
gruppering.  
 
Enligt Miles et al (1978) är en organisations beteende vid val av strategi 
endast delvis beroende av omvärlden. Valen beror i stället till största delen 
av organisationens struktur och interna processer. Anpassningsprocessen, 
ramverkets första del, kan sägas vara indelad i tre faser; entreprenörfasen, 
teknikfasen (engineeringfasen) och administrationsfasen. I den första fasen, 
entreprenörfasen, bestäms organisationens domän, vilket innebär att 
produkten/tjänsten och marknadssegment definieras. I den andra fasen, 
teknikfasen, skapas de system som skall hjälpa företaget att lyckas med det 
som bestämdes i den första fasen. Den tredje och sista fasen i 
anpassningsprocessen, administrationsfasen, fokuserar på att reducera 
osäkerhet i organisationssystemet samt att rationalisera och stabilisera de 
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aktiviteter som utförts i den första och andra fasen av processen. I denna 
slutliga fas formuleras och implementeras även processer som fortsätter att 
utveckla organisationen. 
 
De fyra typologier som finns för en organisations anpassningsbeteende är 
vad Miles et al (1978) kallar defenders, prospectors, analyzers, och reactors. 
Typologierna visar sambanden mellan strategi, teknologi, 
organisationsstruktur och interna processer, i en organisations relation med 
sin omgivning. Defenders inriktar sig på att skapa en stabil domän, en nisch, 
genom att skala av en del av den totala marknaden och producera ett 
begränsat antal produkter till detta relativt smala segment. En typisk 
defender försöker genom priskonkurrens och hög kvalitet hindra andra 
aktörer från att etablera sig på marknaden, och väljer att växa genom 
marknadspenetration och viss grad av produktutveckling. En organisation av 
defendertyp tenderar att ignorera trender utanför det egna 
marknadssegmentet, vilket gör ineffektivitet till den största risken; 
organisationen riskerar att inte vara kapabel att svara på stora förändringar i 
omvärlden. En prospector kan i många avseenden ses som innovatör och har 
som sin främsta tillgång kapaciteten att hitta och exploatera nya produkter 
och marknader. Ledordet för en organisation av prospectortyp är flexibilitet 
och förändring, vilket även är det verktyg organisationen använder för att 
skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter. Detta gör även att en 
prospector är effektiv nu, men inte om morgondagen ser ut som idag; 
effektiviteten kommer ur att organisationen kan utnyttja sin möjlighet till 
snabba svar på omvärldsförändringar. En analyzer kan sägas vara en 
kombination av defenders och prospectors, och inriktar sig på att identifiera 
och exploatera nya produkter och marknader samtidigt som 
kärnverksamheten behålls. Utmaningen ligger i att snabbt kunna svara på 
ledande prospectors och samtidigt behålla effektivitet på stabila marknader, 
vilket innebär att en analyzer endast anpassar sig till produkter och 
marknadsinnovationer som visat sig vara framgångsrika. Risken med denna 
typ av anpassning är ineffektivitet eftersom flexibilitet och stabilitet 
eftersträvas samtidigt. Den fjärde typen, reactor, kan ses lite som ett 
strategiskt misslyckande och uppstår generellt när ingen av de föregående tre 
typerna fungerar. Reactors återfinns i instabila miljöer och kännetecknas 
främst av inkonsekvens. Generellt kan sägas att en organisation, såvida den 
inte befinner sig i en skyddad värld (exempelvis monopol), inte kan vara av 
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reactor-typ för all framtid, förr eller senare måste någon av de övriga tre 
typerna väljas.  
 

6.4.3 Kompetens som krävs för framgångsrik anpassning 
 
Vilket tillstånd av anpassning som är det bästa för det enskilda företaget 
beror av både interna strategiska förutsättningar och distinkta kompetenser 
(Chakravarthy, 1991). Att få klart för sig vilka kompetenser som finns och 
kan användas blir avgörande för att kunna göra rätt val av ”tillstånd”. De 
kompetenser som krävs för de olika produkt-marknad strategierna (full-line, 
fokus och specialisering) visas i figuren nedan:  
 
  

   
Focus 

 

 
Specialisation 

 
Specialisation 

 

 
Full-line 

Technological and marketing 
capabilities 

Strong 

Modest 

  
Modest Strong  

 
Operational and financial 

capabilities  
 

Figur 13 Nödvändiga kompetenser för tillstånd av anpassning (Chakravarthy, 1991) 

 
Som visas i figuren är abstrakta kompetenser som teknologi och 
marknadsföring i relation till mer konkreta kompetenser som operationella 
och finansiella, de distinkta kompetenser som är viktiga att ta hänsyn till i 
valet av strategi (Chakravarthy, 1991). Vad som även blir avgörande i valet 
av strategi är vad Miles (1982) kallar strategiska anlag/förutsättningar, vilka 
visar hur en organisation beter sig i olika situationer och hur den strategiska 
utvecklingen över tid ser ut. I stabila miljöer, exempelvis reglerade 
marknader, menar Chakravarthy (1991) att företag riskerar att anpassa sig 
till stabiliteten på ett sätt som är opassande för en mer dynamisk omvärld.  
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7. Empiri 

 
 
 
I detta kapitel avser vi redogöra för det empiriska material som ligger till 
grund för vår uppsats. Detta består främst av intervjuer med olika 
befattningshavare på elmarknaden med insikt i strategifrågor samt kunskap 
om utvecklingen på marknaden. Denna information har vi kompletterat med 
relevanta sekundärdata. Informationen som vi har sammanställt presenteras 
såsom två olika skeden av avregleringsprocessen, uppdelat i tiden innan 
samt efter avregleringen. Dessa är i sin tur indelade i rubrikerna 
marknadsstruktur och strategi. Under rubriken marknadsstruktur beskrivs 
den aktuella situationen på marknaden vilken är nödvändig att beakta för att 
kunna förstå de företagsstrategiska aspekter som ryms under rubriken 
strategi (jämför vårt resonemang kring vår första undersökningsfråga 
rörande marknadsstruktur, vilken är nödvändig som grund för de övriga två 
företagsspecifika undersökningsfrågorna).    
 
 

7.1 Den svenska elmarknaden innan avregleringen 
 
 

”Det var en monopolbransch, en koncession att sälja till kunder inom ett 
visst geografiskt område. Man sålde el, folk betalade och sedan var alla 

glada” 
 (Annika Lindahl, 2004-02-26) 

 

7.1.1 Marknadsstruktur 
 
Innan avregleringen av den svenska elmarknaden 1996 reglerades 
verksamheten på marknaden fortfarande till stor del av 1902 års svenska 
elektricitetslag. Lagen innebar bland annat att marknadens aktörer inte tilläts 
ta ut avgifter från elabonnenten som inte var kostnadsbaserade, samt att en 
koncession, det vill säga ett tillstånd från staten, krävdes för att få verka på 
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marknaden. För att erhålla koncession att bedriva elhandel inom ett visst 
geografiskt område krävdes att de företag som ville sälja el måste ha en viss 
finansiell styrka och kompetens på elområdet. Kraven justerades efterhand 
och ledde bland annat till att antalet aktiva företag på elmarknaden sjönk 
från cirka 2 000 företag år 1957 till omkring 300 i mitten av 1990-talet. 
(NUTEK 1991:6) Antalet elabonnenter i Sverige låg vid tiden för 
avregleringen kring cirka 4,9 miljoner (ITEK Group, 2004). Ägarstrukturen i 
de då aktiva företagen visas i figuren nedan:  
 

Kommuner 56 % 
Ekonomisk förening 21 % 
Privata företag 15 % 
Statliga verk 7 % 

Figur 14 Ägarstrukturen i aktiva företag innan avregleringen (Egen bearbetning 
efter NUTEK 1991:8) 

 
Storleksmässigt dominerades marknaden av det statliga affärsverket 
Vattenfall som 1992 ombildades till aktiebolag. Vattenfall var den största 
elproducenten i Sverige och hade därmed stora möjligheter att påverka priser 
och utbud på marknaden. (Swarén, 2001) Förutom Vattenfall fanns ett fåtal 
aktörer som bedrev verksamhet i stor skala med närvaro på flera ställen i 
landet. Resterande aktörer på marknaden utgjordes främst av kommunalt 
ägda elbolag samt mindre elföreningar, främst på små orter i Norrland 
(ITEK Group, 2004). Genom att elnätsverksamheten var kopplad till 
elförsäljningen var landet uppdelat i ett antal geografiska monopol. Samma 
företag kunde därmed ägna sig åt att såväl producera och sälja elektricitet 
som att driva ett distributionsnät. Det nät som kunden/abonnenten var 
ansluten till avgjorde sålunda vilket bolag som sålde elektriciteten och 
kunden hade ingen möjlighet att byta leverantör. Kontrollen över näten hade 
därför en diskriminerande funktion som utestängde den som inte hade avtal 
med nätägaren för att sälja el i ett visst geografiskt område (Swarén, 2001). 
Detta innebar också att den svenska elmarknaden var just svensk, genom att 
inga utländska elhandelsföretag kunde verka på den svenska marknaden 
(NUTEK 1991:6). 
 
Genom att kunden inte hade någon möjlighet att byta elleverantör uppstod 
inte heller någon konkurrens mellan dessa utan marknaden präglades enligt 
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våra respondenter av samarbete (Lindholm, 2004-02-26). Den samkörning 
av produktion och distribution som förekom är ett tydligt exempel på detta 
(Lindahl, 2004-02-26). Samkörningen innebar att marknadens elva största 
företag utbytte tillfällig kraft mellan företagen när behov uppstod, vilket 
syftade till att optimera landets elproduktion (NUTEK 1991:6). Dessutom 
hörde det till normalbilden att företagen delade med sig av sina tekniska 
kunskaper mellan varandra. Vattenfall genomförde exempelvis stora 
utbildningsinsatser för små elbolag vilket gjorde att tekniska innovationer 
snabbt fick spridning på marknaden. Företagen samordnade också ofta sin 
nätverksamhet mellan varandra avseende tekniska frågor (Intervju 
elhandelsföretag, 2004). 
 
Innan avregleringen bedrev många av företagen på marknaden tillsammans 
med elhandel andra verksamheter. Många av de kommunala bolagen drev 
exempelvis så vitt skilda verksamheter som avfallshantering och 
fjärrvärmeförsäljning. Detta var ofta inte någon genomtänkt strategi utan ett 
sätt för kommunerna att samordna administration och teknisk drift. Följden 
blev att elförsäljning inte alltid utgjorde företagets kärnverksamhet utan 
kunde i vissa fall till och med vara en bisyssla. (Intervju elhandelsföretag, 
2004)  
 
Under slutet av 80-talet och i början på 90-talet kunde en trend av expansion 
för branschens större bolag noteras. Det var främst mindre kommunala bolag 
som blev uppköpta av exempelvis Vattenfall. Av många kommuner sågs en 
utförsäljning av det lokala elbolaget som en god möjlighet att förstärka den 
ansträngda kommunbudgeten. Denna expansionstrend kunde de kommunala 
bolagen inte delta i på samma sätt som de stora aktörerna då deras 
verksamhet ofta reglerades till hemmakommunen (Intervju elhandelsföretag, 
2004).     
 
Innan avregleringen av den svenska elmarknaden fanns enligt våra 
respondenter i stort sett inget hot från nya etablerare på elmarknaden. 
Genom den reglerade koncessionen var det väldigt svårt att få tillstånd att 
verka på marknaden samtidigt som hela Sverige redan var uppdelat mellan 
de aktiva företagen på marknaden (NUTEK 1991:8).  
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7.1.2 Strategi 
 
Från att ovan ha beskrivit den situation som var aktuell på elmarknaden 
innan avregleringen, kommer vi i detta delavsnitt att beskriva de 
företagsstrategiska aspekterna under samma tidsperiod. 
 
Personal och Organisation 
Genom att elhandel och distribution innan avregleringen ofta förekom i 
samma företag var dessa två verksamheter väl samordnade.  Företagens 
ledande befattningar dominerades av ingenjörer och organisationen styrdes 
och utformades ofta efter de tekniska behoven. Eftersom den kund-
/abonnentkontakt som förekom till största delen handlade om 
fakturahantering var kundservicen inte särskilt omfattande (Intervju 
elhandelsföretag, 2004).  
 
När det gällde organisationskultur var även den dominerad av det tekniska 
tänkandet. Det viktiga var att försörja abonnenten med elektricitet, och 
eftersom denna inte kunde byta elleverantör fanns inget behov av en hög 
servicenivå. Överlag var organisationerna ofta överdimensionerade avseende 
servicepersonal och liknande befattningar som inte utnyttjades effektivt, 
vilket gjorde att verksamheten präglades av ett lugnt arbetstempo. Många 
företag hade exempelvis lokala serviceteam anställda för att snabbt kunna 
reparera elnät eller starta en reservstation i händelse av plötslig kyla, det vill 
säga resurser som endast utnyttjades några gånger per år och däremellan stod 
i beredskap. (Intervju elhandelsföretag, 2004)   
 
Medelåldern var hög inom aktörerna på elmarknaden och, som vi tidigare 
nämnt, dominerade de tekniska befattningarna organisationen såväl 
antalsmässigt som beslutsmässigt. Organisationens könsfördelning var också 
ojämn med få kvinnliga anställda (Eng, 2004-03-04). Personalomsättningen 
var låg och många av de anställda hade arbetat hela sitt liv i företaget. 
Dessutom låg lönerna på elmarknaden något lägre än för motsvarande 
yrkesgrupper inom andra sektorer. Vissa av de anställda såg detta som ett 
pris man fick betala för att arbeta i ett lite lugnare tempo. Överlag rådde ett 
långsiktigt tänkande på marknaden, där den tekniska planeringen av 
systemen kunde sträcka sig över 30-års perioder (Intervju elhandelsföretag, 
2004).  
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Såväl kommunala, statliga som de privata elhandelsföretagen hade givetvis 
ambitionen att driva sina respektive verksamheter effektivt, även om 
effektivitetskraven dämpades av de då lagstadgade möjligheterna att alltid 
kunna ta ut ett pris som täckte företagets kostnader. Alla hade de 
avkastningskrav från sina respektive ägare. Dessa var i och med 
monopolsituationen dock lätta att styra och sålunda var trycket på att 
effektivisera verksamheten att betrakta som lågt. (Intervju elhandelsföretag, 
2004)    
 
Kundhantering 
Köparna av el benämndes av elhandelsföretagen oftast såsom abonnenter. 
Som abonnenter ansågs de ofta av elhandelsföretagen inte heller kräva 
samma servicenivå som kunde krävas av kunder på andra marknader. Ofta 
var kundtjänsten inte särskilt effektiv och tillgängligheten var i allmänhet låg. 
Kunderna köpte oftast elektricitet på ettårskontrakt, vilka dock kunde ändras 
under årets gång av elhandelsföretaget. Specialavtal avseende elhandel var 
inte vanligt förekommande och de flesta kunder fick acceptera 
standardiserade schablonavtal. De olika ingående delarna vid energiköp, 
såsom nätkostnad, kostnad för elförbrukning och övriga kostnader, slogs 
samman och redovisades på kundens faktura som en summa. Detta gjorde att 
kunden hade lätt att överblicka sina elkostnader, även om elfakturans exakta 
sammansättning förblev okänd.  (Intervju elhandelsföretag, 2004) 
 
Överlag beaktades inte kundens behov i någon större utsträckning och 
individuellt beaktande av en kund förekom sällan. Istället försökte 
elhandelsföretagen att styra kunden bland annat avseende förbrukningen så 
att den anpassades efter företagens behov. (Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
Marknadsfrågor 
Den kommunikation med kunden som skedde var enligt de flesta tillfrågade 
mer av karaktären information än marknadsföring. Denna information 
handlade främst om elsäkerhet samt olika former av sparåtgärder för att 
minska elförbrukningen. Informationen berörde ofta saker som hur 
villaägare kunde isolera sin bostad bättre eller hur industrier kunde 
organisera sina skift för att deras förbrukning bättre skulle matcha 
elhandelsföretagens behov (Lindholm, 2004-02-26). Företagen hade inte 
heller något behov av att bygga upp någon långsiktig relation med kunden 
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och de kontakter som förekom var oftast av negativ karaktär. Kunden 
kontaktade elhandelsföretaget vid strömavbrott och elhandelsföretaget 
kontaktade kunden när denne inte betalt sin elräkning (Lindahl, 2004-02-26).   
 
Den offensiva marknadsföringen gentemot kund hade syftet att få kunden att 
välja elektricitet som energikälla framför andra alternativ såsom olja och gas. 
Rörligheten mellan de olika energikällorna var dock låg och förknippad med 
stora kostnader. Denna typ av marknadsföring skapade sålunda inte någon 
konkurrens mellan de olika elbolagen utan snarare mellan leverantörer av 
olika energislag. Den riktade sig också endast till vissa kundgrupper såsom 
villaägare med oljeeldning. (Intervju elhandelsföretag, 2004) En begränsning 
i denna marknadsföring var den kommunala energiplaneringslagen som 
innebar att kommunen i vissa avseenden kunde styra invånarnas möjligheter 
att välja energikällor för att på så vis optimera användandet av befintliga 
resurser. Lagen kunde givetvis också vara till fördel för elhandelsföretagen i 
de fall då kommunen styrde energiförbrukningen mot elektricitet. (NUTEK 
1991:6). Även om vissa energiförbrukare nyttjade andra energikällor än el 
var de ändå oftast elkunder i något avseende, varvid hotet från övriga 
energikällor var relativt lågt (Intervju elhandelsföretag, 2004).  
 
Viss marknadsföring av själva elhandelsföretagen förekom dock, vilken 
främst handlade om att skapa ett varumärke för kommunala företag. Denna 
marknadsföring av varumärken syftade dock inte till att öka försäljningen 
utan sågs som ett sätt, främst av de kommunala företagen, att förmedla 
information till allmänheten om vilken samhällsnytta företaget utgjorde och 
därmed motivera de rådande priserna på elektricitet. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004)   
 
I och med att kunden inte kunde byta elleverantör fanns inga möjligheter att 
ta marknadsandelar genom marknadsföring. Detta ledde till att eventuell 
merförsäljning måste vara ett resultat av en ökad förbrukning av elektricitet 
från kundens sida. Att direkt arbeta för en ökad energiförbrukning var något 
som gick emot myndigheternas miljömål. Detta var inte heller från 
företagens sida något eftersträvansvärt eftersom de istället, i viss mån, kunde 
reglera sina vinster genom möjligheten att prissätta utan att vara 
konkurrensutsatta. Istället handlade kontakten med kunderna om att hålla 
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dem någorlunda nöjda med den service som företaget erbjöd och till det pris 
som företaget satt (Intervju elhandelsföretag, 2004). 
 
Innan avregleringen förekom ingen eller åtminstone en mycket begränsad 
konkurrent-/omvärldsbevakning på marknaden. Eftersom de respektive 
företagen inte kunde ta över varandras kunder fanns ingen anledning att ur 
marknadssynpunkt bevaka varandra. Avseende teknisk utveckling och övrig 
forskning så utbyttes detta på samarbetsbasis och det fanns ingen anledning 
att hemlighålla innovationer för varandra. Vattenfall var som tidigare nämnts 
den dominerande aktören på marknaden och var trendsättande i många 
avseenden. (Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
En viktig marknadsfaktor från tiden innan avregleringen var att 
elhandelsföretag som inte själva producerade all den el som såldes liksom 
slutkunden var tvingad att köpa el från en specifik leverantör. Detta gjorde 
att producenterna på marknaden, det vill säga elhandelsföretagens 
leverantörer, hade en oerhört stor förhandlingskraft. (Lindahl, 2004-02-26)  
 
Riskhantering 
Då priserna på den reglerade marknaden sattes efter kostnader var de inte 
särskilt rörliga. Företagen kunde ofta i god tid förutsäga prisändringar, vilka 
sattes för att täcka ökade kostnader. Tillgången på elektricitet var hög genom 
den överkapacitet som fanns utbyggd i landet. (Swarén, 2001) Det statligt 
ägda Vattenfall, som kontrollerade över 50 % av produktionen, var i princip 
prissättande, vilket gav staten stora möjligheter att indirekt påverka priset. 
Staten bestämde ett avkastningskrav på Vattenfall som de sedan uppfyllde, 
vilket påverkade vilket pris de som producent tog ut hos sina kunder, det vill 
säga elhandelsföretagen. Genom att inga överraskande prisfluktuationer 
förekom behövde inte heller aktörerna på marknaden agera för att skydda sig 
mot denna typ av risker. Skulle prisförändringar ske kunde företaget enkelt 
skydda sig mot dessa genom att helt enkelt utgå från sina kostnader och 
därefter justera den marginal som var bestämd sedan tidigare. (NUTEK, 
1991:6)   
 
Istället för att skydda sig mot finansiella risker, som var mycket låga, lades 
stora resurser på att planera drift av företagens olika tekniska system. 
Kostnaderna för forskning och utveckling var bland aktörerna på 
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elmarknaden relativt höga jämfört med motsvarande marknader. Eftersom 
aktörerna på marknaden var monopolister var kostnadsmedvetenheten låg 
och stora överinvesteringar skedde. Tekniska system kunde bytas ut efter ett 
löpande schema utan utvärdering och kostnadsanalyser, vilket rent tekniskt 
innebar att den svenska elförsörjningen var översäkrad. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004)  
 
Elhandelsföretagens förberedelser inför avregleringen 
Marknadens aktörer reagerade på olika sätt inför avregleringsbeslutet. De 
stora aktörerna, som redan hade inlett en expansionsprocess såg 
avregleringen som ett naturligt steg som man hade förberett sig för sedan 
länge. De såg också stora möjligheter i en gemensam nordisk marknad och 
genom möjligheten att på sikt verka internationellt. Marknadens små aktörer 
betraktade avregleringen med skepsis. De hade inte heller haft resurserna att 
förbereda sig på samma sätt som de stora aktörerna. (Lindahl, 2004-02-26) 
Eftersom de små aktörerna till stor del var kommunalt ägda fanns ofta inte 
heller någon ambition att ta den chans till tillväxt som avregleringen gav, 
utan syftet med företagens verksamhet var främst att vara en samhällsservice 
för kommunens invånare. Överlag rådde på marknaden en motvilja mot 
förändringar. Eftersom marknaden med få undantag varit reglerad av en 
nästan hundra år gammal elektricitetslag fanns inte heller något vana av att 
hantera förändringar av den övergripande karaktär som en avreglering utgör. 
(Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
De förändringar som föregick avregleringen genomfördes på olika sätt i 
olika företag. Inom vissa företag var förändringsarbetet styrt från toppen, 
kanske genom en förutseende VD med vana att agera på konkurrensutsatta 
marknader. I andra företag genomfördes förändringen på bred front i hela 
organisationen. (Intervju elhandelsföretag, 2004)       
 
En metod som tillämpades av främst de stora aktörerna var olika former av 
scenarioplanering då företagets representanter gick igenom tänkbara 
händelseutvecklingar och tog fram handlingsplaner för dessa. Både företag 
på elmarknaden samt fristående konsultföretag genomförde en rad 
utbildningar för att förbereda aktörerna för den kommande 
konkurrenssituationen. Stora frågor var exempelvis hur man skulle hantera 
den risk som uppkommer då man köper elektricitet på en börs samt hur 
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prissättningen skulle struktureras. Representanter från olika företag samlades 
och genomförde olika former av affärsspel för att prova på sina roller som 
aktörer på en avreglerad marknad. (Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
Som nämnts tidigare genomfördes studiebesök i länder där elmarknaden 
avreglerats. Detta skedde främst i Norge, på grund av sin närhet och likhet 
med Sverige, men även i så långväga länder som Argentina och Chile. 
Marknadens aktörer valde också att titta på hur aktörer på andra marknader 
hanterat en avreglering, exempelvis studerades bankväsendet och 
försäkringsbranschen. Genom att studera dessa hoppades man kunna ta till 
sig erfarenheter som skulle kunna underlätta avregleringen. (Lannefors, 
1996)  
 
Av de mer konkreta åtgärder som vidtogs var att elhandelsföretagen på den 
blivande elmarknaden skyndade sig att knyta kontrakt med attraktiva kunder 
för att på så viss binda upp dem under lång tid i framtiden. Detta var givetvis 
en åtgärd som förhindrade kundernas rörlighet på marknaden och försvårade 
syftet med avregleringen. Att överhuvudtaget beakta kunden var en ny faktor 
på marknaden. Några företag var tidigt ute med att kalla kunden för just 
kund, istället för det tidigare gängse begreppet abonnent. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004)  
 

7.2 Den svenska elmarknaden efter avregleringen 
 
”Konsumenten har blivit konsument från att ha varit en mätartavla eller 

abonnent”  
(Tord Eng, 2004-03-04) 

 

7.2.1 Marknadsstruktur 
 
Avregleringen av den svenska elmarknaden innebar att all handel med el 
skulle ske på en marknad av fullständig konkurrens, skild från 
nätverksamheten som fortfarande skulle vara reglerad via koncessioner. Rent 
faktiskt innebar avregleringen att vem som helst fick sälja el på den svenska 
marknaden, ingen kunde förvägras tillträde till de svenska elnäten, samt att 
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företag och privatpersoner fritt kunde välja och byta elleverantör. (ITEK 
Group, 2004)  
 
Handeln med elektricitet organiserades på den nordiska elbörsen Nordpool, 
där aktörer från Sverige, Finland, Norge och Danmark är verksamma. 
Börsen fick efter avregleringen en central plats på kraftmarknaden och 
förmedlar aktuella priser på el på två olika marknader. På spotmarknaden 
sker den kortsiktiga handeln med el, vilken normalt regleras till 
nästkommande dygn och prissätts timme för timme. Detta innebär att 
spotpriset är mycket känsligt för tillgången och efterfrågan på el. På 
terminsmarknaden sker den långsiktiga handeln med el, vilken ligger till 
grund för tidsbestämda leveransavtal, exempelvis 3 års fast pris. (NUTEK 
1991:6)  
 
Det fria tillträdet till den svenska elmarknaden, som vid denna tid 
kännetecknades av relativt höga marginaler, lockade nya aktörer. ”Alla 
skulle sälja ström och alla skulle tjäna hur mycket pengar som helst” säger 
en av våra respondenter. Stora bolag som traditionellt inte sålt el, Statoil och 
andra bensinbolag, Coop med flera hade en upparbetad vana av att hantera 
kunder samt omfattande kundregister som gav möjlighet att erbjuda 
kunderna en samlingsfaktura, var aktörer som snabbt uppenbarade sig på 
elmarknaden. Många av de nya aktörerna uppträdde aggressivt för att klara 
av att hålla sina marknadsandelar, vilket fick till följd att många sålde el till 
ett pris som inte täckte de egna kostnaderna. De flesta nya aktörer försvann 
dock relativt snabbt från elmarknaden, främst med anledning av den 
tämligen komplicerade och komplexa marknaden, en komplexitet som de 
flesta aktörer inledningsvis missbedömt (se bilaga 5). (Lindahl, 2004-02-26)   
 
Innan avregleringen fanns omkring 200-250 verksamma aktörer på 
marknaden, vilka minskade till omkring 100 elleverantörer efter 
avregleringen. Aktörerna som är verksamma på Nord Pool uppgår till 
omkring 20, vilket är ett tydligt tecken på att många av de mindre aktörerna 
har vissa samarbeten med större företag. I samband med avregleringen var 
trenden också tydlig i att de tre stora aktörerna, Vattenfall, dåvarande Birka 
Energi (nuvarande Fortum) och Sydkraft, gav sig ut på ”uppköpsturnéer”, 
men också att många små aktörer valde att gå samman. (Lindahl, 2004-02-
26) 
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Valfriheten som skapades i samband med avregleringen väntades få såväl 
företag som privatpersoner att göra övervägda val och byten av elleverantör, 
byten som inledningsvis uteblev nästan helt, främst bland privatpersoner. 
Anledningen till den obefintliga rörligheten bland privatpersoner på 
marknaden kunde främst ses i det mätarkrav som infördes för att ges 
möjlighet att byta leverantör, en timmätare som kostade runt 2500 kronor. 
Detta, i kombination med de relativt små prisskillnaderna mellan olika 
leverantörer, gjorde det svårt att få någon lönsamhet i ett leverantörsbyte 
varpå många avstod. Den största rörligheten i anslutning till avregleringen 
kunde istället ses bland företag, stora koncerner som lättare kunde räkna 
hem stora besparingar. 1999, tre år efter att avregleringen genomförts, togs 
kravet på timmätare bort och det är först nu som marknaden kunde sägas 
vara avreglerad för den lilla kunden. Trots detta uteblev omflyttningen bland 
privatpersoner, en trend som höll i sig ända till vintern 2002/2003. En kall 
vinter med chockhöjda elpriser till följd gjorde att även privatpersoner kunde 
tjäna pengar på att göra medvetna val av leverantör. I figuren nedan visas 
statistik över bytesfrekvensen avseende elleverantör bland svenska hushåll. 
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Figur 15 Byte av elleverantör i % av elkonsumenter i Sverige (Svensk Energi, 2004) 

 

7.2.2 Strategi 
 
Från att ovan ha beskrivit den situation som var aktuell på elmarknaden efter 
avregleringen, kommer vi i detta delavsnitt att beskriva de 
företagsstrategiska aspekterna under samma tidsperiod. 
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Elhandelsföretagens hantering av avregleringen 
Svårigheten med att räkna ut priset för elektriciteten härrörde från det 
faktum att kunden betalat en avgift för både förbrukad el samt kostnad för 
driften av elnätet. Att separera dessa visade sig vara svårt, främst eftersom 
kostnadsmedvetenheten hos företagen var låg och man egentligen inte visste 
vilka kostnader som skulle tillföras vilken del av elhandelsprocessen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Uppdelning av kundens kostnad för elektricitet 2004 (Svensk Energi, 2004) 

 
Något som dock till stor del glömdes bort i sammanhanget var information 
till kunden om den förändring som avregleringen skulle innebära. Enligt en 
SIFO-undersökning från 1995 kände endast hälften av elkonsumenterna till 
att en avreglering var förestående. Efter själva avregleringen ökade 
kundernas kritik mot elleverantörerna då det var svårt att tyda fakturor och 
läsa sin elräkning. Informationen om möjligheterna att byta elleverantör var 
också mycket svårtillgänglig. Dessutom var rutinerna för ett leverantörsbyte 
inte fastställda, vilket resulterade i kaos när de första kunderna försökte göra 
detta. (Intervju elhandelsföretag, 2004) 
  
För elhandelsföretagens personal innebar avregleringen ett förändrat 
arbetssätt och även för personalen skedde stora utbildningsinsatser. En 
säljkår måste skapas för att ta sig an den nya marknaden. Situationen 
upplevdes av många som svår då man arbetat på elmarknaden i många år. En 
hög medelålder och låg personalomsättning gjorde också att introduktionen 
av det nya tänkande som krävs på en konkurrensutsatt marknad försvårades. 
(Intervju elhandelsföretag, 2004) 
 
I och med att företagen var tvungna att dela upp sin verksamhet i två bolag, 
ett för elhandel och ett för nätverksamhet, tvingades marknadens aktörer att 
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göra en hel del organisatoriska förberedelser inför avregleringen. Företagen 
brottades med frågor som vilken del av organisationen som skulle tillhöra 
vilket bolag och så vidare. För de stora aktörerna på marknaden var detta 
generellt inget problem, då de i många avseenden redan var organiserade i 
separata delar för handel och nätverksamhet. För de små företagen som 
kanske hade mindre än hundra anställda var detta besvärligare. Nu behövdes 
bland annat en ny VD till ett av företagen, vilket kunde vara svårt att hitta på 
en mindre ort. (Intervju elhandelsföretag, 2004) 
 
Personal och Organisation 
Som nämnts tidigare var många aktörer inte särskilt väl förberedda när 
avregleringen genomfördes 1996. Istället gjordes anpassningen efter hand, 
under resans gång, vilket innebar att organisationerna behövde ny personal, 
nytänkande personal, som kunde jobba med nya frågor på en ”ny” marknad. 
Att ändra gamla monopolister till det nya sättet att tänka upplevdes av 
många som problematiskt. Avregleringen orsakade en helt ny företagskultur 
i de verksamma aktörernas organisationer, kort kan sägas att företagen gått 
från en försörjningskultur till en businesskultur. Denna förflyttning gör att 
trycket inne i organisationerna blev ett helt annat; konkurrenskraft men även 
vinstmarginal plus att ägarna krävde sin del. Kort kan sägas att helt nya krav 
ställdes på effektivitet. Vissa aktörer har beskrivit detta som en mental 
revolt, mentala förändringar som krävs när ett företag går från att verka som 
monopolist till att bedriva verksamhet i fri konkurrens. Problemen med nya 
tänkesätt och nya sätt att arbeta har kunnat ses i hela organisationer, allt från 
bemötande i kundtjänst till nya sätt att göra affärer och hantera exempelvis 
kunder och risker. För att öka kunnandet och kompetensen inom dessa 
områden bedrivs fortfarande en omfattande kursverksamhet i de flesta 
organisationer avseende exempelvis telefonteknik för 
kundtjänstmedarbetare, riskhantering, säljteknik och kundservice. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004) 
 
Ett tydligt problem under tiden strax innan och i samband med avregleringen 
var svårigheterna att rekrytera duktig och kompetent personal, personal med 
erfarenhet av försäljning och att jobba under konkurrens. Att många av de 
stora elhandelsföretagen satsar stora pengar på traineeprogram och 
rekrytering är ett resultat av denna utveckling. (Svensk Energi, 2004) 
Avregleringen ställde nya krav på organisationerna, något vi kommer att 
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återkomma till, vilket gjorde att behovet av personal ökade, speciellt för 
administrativa uppgifter.  
 
Den fria konkurrensen, i vilken kunder har alla möjligheter att fritt byta 
leverantör, har gjort att kravet på effektiv administration har ökat betydligt. 
Ett effektivt affärsdatasystem som klarar stora antal kundbyten, stora 
kvantiteter mätvärden med mera är enligt flera av våra respondenter av stor 
vikt för att klara konkurrensen. Under monopoltiden behövdes i princip 
endast debiteringssystem för att debitera kunderna medan de avreglerade 
marknaden ställde krav på komplexa affärssystem, vilket fick till följd att 
många av de stora aktörerna investerade hundratals miljoner, ibland 
miljarder, i nya affärsdatasystem. (Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
Många av de nya aktörerna på marknaden underskattade svårigheten med att 
administrera elhandel och förlitade sig på enklare kundhanteringssystem. De 
räknade inte heller med att behöva någon speciell kundservice för att hantera 
elmarknadsfrågor utan nyttjade sig ofta av sin tidigare kundservicetjänst. 
(Svenska Kraftnät, 2004)   
 
Kundhantering 
I början av perioden efter avregleringen var kundernas rörlighet väldigt låg. 
Efter den inledande låga rörligheten bland kunderna på marknaden, ser man 
i skrivande stund att kompetensen bland gemene man har ökat och att 
omflyttningen, speciellt efter vintern 2002/2003, bland kunderna har tagit 
fart. En av de strategiska frågor som fått stor vikt efter avregleringen är 
kundvård och konceptet ”kunden i centrum”. Då det bara tillhandahålls en 
produkt på marknaden (el) samt att denna produkt är att betrakta som en 
lågintresse-produkt, är relationsbyggande en central företeelse. Viktigt blir 
att förstå och kartlägga kundernas behov snarare än att, som tidigare, i 
princip bestämma detta åt kunderna. Detta nya synsätt har bland annat gjort 
att olika former av kundundersökningar rönt stort intresse bland aktörerna på 
marknaden. (Intervju elhandelsföretag, 2004) 
 
Marknadsfrågor 
Aktörerna på elmarknaden tillhandahåller en produkt som är fullständigt 
homogen. I samband med avregleringen kom behovet av att kunna 
konkurrera med någonting, att skilja sig från övriga aktörer som erbjöd 
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samma produkt.  Det vanligast sättet att differentiera sig var genom olika 
typer av kringtjänster, ofta i form av telefoni och bredband, vilket är 
produkter som i flera avseenden ligger nära elektricitet. På senare tid har 
man dock kunnat se att de flesta aktörer har gått tillbaka till sin 
kärnverksamhet, att sälja el, och istället kompletterar med att tillhandahålla 
servicerelaterade kringtjänster, främst i form av energirådgivning. Andra 
marknadsåtgärder är att gå samman och sluta samarbetsavtal med nya 
partners. Vanligt har blivit att elbolag samarbetar med fackförbund, 
försäkringsbolag, banker och liknande och därigenom ger 
medlemmar/kunder i dessa organisationer erbjudanden om att teckna elavtal 
med viss rabatt. (Nilsson, 2003)  
 
I övrigt har inga tydliga tecken på någon segmentering hos 
elhandelsföretagen kunnat noteras. Alla betjänar alla kunder, och strategier 
som prisdiskriminering och liknande förekommer inte. Naturligt är dock att 
elhandelsföretagen är mer måna om att få behålla storkunder såsom 
industriföretag än lägenhetsinnehavare. Något elhandelsföretag som tydligt 
nischat sig mot en viss kundgrupp finns dock inte på den svenska 
elmarknaden. Den segmentering som i någon mån skett har varit att mindre 
elhandelsföretag tydligt profilerat sig i ett givet geografiskt område, såsom 
ett enskilt län eller i en viss kommun.  I dessa fall har elhandelsföretagen 
ibland agerat aktivt för att undvika kunder utanför den geografiska 
avgränsningen, vilket motiverats med att företagen velat undvika ökad 
administration. Ett tydligt samband i detta avseende har varit att koncerner, 
omfattande både elhandelsföretag och nätbolag, har prioriterat elförsäljning i 
de områden där de också varit nätägare (Intervju elhandelsföretag, 2004)   
 
I och med att elmarknaden konkurrensutsattes ändrades förhållandet mellan 
elhandelsföretagen från att ha varit präglat av samarbete och öppenhet till ett 
tävlingsförhållande mellan företagen. Ett resultat av detta är den ökade 
vikten av omvärldsbevakning och konkurrentanalys. I dagsläget har de flesta 
elhandelsföretag rutiner för att följa upp sina konkurrenters agerande på 
marknaden. Omvärldsbevakningens roll är inte enbart att följa upp 
konkurrenter utan även att ta fram annan information som behövs för att 
verka på marknaden. För att kunna bedöma utvecklingen på elbörsen har 
flera av de större elhandelsföretagen anställt meteorologer för att bättre 
kunna förutsäga utbud och efterfrågan. (Intervju elhandelsföretag, 2004) 
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Strax efter att avregleringen hade genomförts gjorde vissa elhandelsföretag 
dock grava missbedömningar avseende börsens utveckling, vilket nära på 
ledde till konkurs för dessa bolag. (Eng, 2004-03-04)     
 
Efter avregleringen var inte elhandelsföretagen beroende utav en leverantör 
för att köpa el utan kunde fritt välja vart man skulle handla ifrån eller själva 
agera på elbörsen.  Detta minskade givetvis leverantörernas makt gentemot 
elhandelsföretagen. Detta gjorde också att konkurrens uppstod om att få 
leverera el till elhandelsföretagen och särskilt de elhandelsföretag som inte 
själva agerade på elbörsen. Efter avregleringen köper många mindre bolag 
en stor del av sin elektricitet via större bolag som på så viss agerar som 
grossister på elmarknaden. (Intervju elhandelsföretag, 2004)   
 
Riskhantering 
I samband med avregleringen och kravet på att separera verksamheten i två 
företag, ett för nät och ett för handel, uppstod frågan hur priset skulle sättas 
och vilka kostnader som hörde till vad. Generellt kan sägas att bilden var 
tämligen dålig bland aktörerna på marknaden kring vilka kostnader som 
representerade nätet och vad som representerade elförsäljningen, vilket 
gjorde att stora problem uppstod med att dela upp kostnaderna. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004) 
 
Innan avregleringen fanns inget större behov av finansiell planering. Istället 
beräknades kostnaderna varpå priserna sattes så att företaget hade tillräcklig 
inkomst. Denna möjlighet finns inte idag då elpriserna regleras via den 
nordiska elbörsen. Inledningsvis efter avregleringen var den stora 
knepigheten referenspriserna, medan det i dagsläget är allmänt accepterat att 
titta på Nord Pool och marknaderna däromkring vid prissättning. (Intervju 
elhandelsföretag, 2004) 
 
Som viktiga strategiska frågor efter avregleringen kom riskhantering och 
riskanalys, begrepp som inte funnits tidigare på elmarknaden. Från att 
tidigare ha producerat el själva, alternativt köpt el från en producent, köper 
nu elhandelsföretagen el på elbörsen, Nord Pool. Risker som måste hanteras 
när el handlas via börsen är främst volymrisker, valutarisker och 
administrativa risker, vilket sammanfattat kan kallas finansiella risker 
(Hallgren, 1996). För att inte riskera att ha fel inköps- och säljpris och att 
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köpa in för stora volymer måste aktörerna säkra sig, vilket är nya tänkesätt 
som inte fanns tidigare och som företagen nu måste tillägna sig. En annan 
risk som inte ska underskattas är marknadsrisken och risken för att rekrytera 
fel kompetens. Viktigt blir att ha personal som kan hantera risk och är 
kunniga inom olika säkringsverktyg, något som inte alla företag hade i 
samband med avregleringen och som innebar stora förluster i vissa företag. 
(Intervju elhandelsföretag, 2004)  
 
Tuffare konkurrens samt mindre möjligheter att som enskilt företag påverka 
prissättningen har gjort att elhandelsföretagens marginaler har sjunkit efter 
avregleringen. (ERA, 2004) Dessutom råder i detta avseende en klar skillnad 
mellan marknadens aktörer. De stora företagen samt såkallade uppstickare 
har i viss mån utnyttjat möjligheterna till att spekulera på elbörsen, vilket 
gjorts med varierande resultat. Detta är något som de kommunala företagen 
med få undantag stått utanför. De flesta företag har idag en klart formulerad 
riskpolicy som styr dess agerande på marknaden. Särskilt viktigt är detta för 
kommunala företag som kan sägas ”spela” med kommuninnevånarnas 
pengar på börsen. (Statskontoret, 2003)  
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8. Analys 

 
 

 
I detta kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska material med hjälp av 
den teoretiska referensram vi tidigare presenterat. Kapitlet inleds med en 
allmän diskussion kring avregleringens effekter och förändringarna på 
marknaden. Syftet med detta avsnitt är att ge läsaren en förståelse för den 
kontext som elhandelsföretagen verkade och verkar inom. Därefter kommer 
elhandelsföretagens strategier att behandlas utifrån två perspektiv, ett före 
samt ett efter avregleringen. 
             
 

8.1 Avregleringens effekter på elmarknaden  
 
Att avregleringen var av stor betydelse för elmarknadens aktörer råder det 
knappast någon tvekan om. För att kunna få förståelse för aktörernas 
strategiförändring är det dock viktigt att ta i beaktande de förändringar som 
skett på marknadsnivå. I detta avsnitt kommer vi därför att titta närmare på 
de förändringar som skett i marknadsstrukturen på elmarknaden, de 
strategiska grupper som kan identifieras på en avreglerad marknad, samt de 
marknadsförändringar som sker i samband med en avreglering. 
 

8.1.1 Förändringar i marknadsstrukturen 
 
I detta avsnitt kommer vi att undersöka de strukturförändringar som skedde 
på elmarknaden i samband med avregleringen. Detta kommer vi att göra 
med hjälp av Porters femkraftsmodell, som hjälper oss att kategorisera olika 
typer av förändringar och därmed få en helhetsbild av marknaden. För att 
möjliggöra jämförbarhet kommer vi först att använda modellen för att se på 
situationen före avregleringen följt av situationen efter avregleringen. 
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Figur 17 Femkraftsmodellen (Porter, 1985 i Holmgren, 2001) 

 
Hot från nya etablerare innan avregleringen 
Innan avregleringen var hotet från nya etablerare mycket lågt. Eftersom hela 
landet var geografiskt indelat i koncessioner, det vill säga tillstånd att 
bedriva handel med elektricitet var det omöjligt att slå sig in på marknaden 
utan att på något sätt förvärva en koncession. Kraven för att få koncession 
sattes av staten och var av såväl finansiell som kompetensmässig karaktär. 
Detta gjorde det också omöjligt för utländska aktörer att etablera sig på den 
svenska elmarknaden. 
  
Hot från nya etablerare efter avregleringen 
Efter avregleringen har hotet från nya etablerare ökat avsevärt, vilket visade 
sig genom att en rad nya aktörer trädde in på marknaden. Främst rörde det 
sig om företag med vana av att hantera stora mängder kunder, såsom 
bensinbolag och andra bolag med stora kundregister. Då det idag räcker med 
att handla på elbörsen och sedan sälja vidare till kund, behövs egentligen 
ingen kunskap om elektricitet för att sälja produkten. Dock har det visat sig 
att många av de aktörer som slog sig in på marknaden efter avregleringen på 
senare tid valt att dra sig ur verksamheten. Motivet har bland annat varit att 
den administrativa komplexiteten i elhandeln var svår att hantera. På en 
marknad som elmarknaden finns dessutom stora skalfördelar vilket försvårar 
för nya etablerare att ta sig in på marknaden. Det krävs många kunder för att 
vara lönsam vilket kan vara svårt för en ny aktör att snabbt uppnå.  
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Leverantörernas förhandlingsstyrka innan avregleringen 
Innan marknaden avreglerades var leverantörernas, det vill säga 
elproducenternas, förhandlingsstyrka hög. Vattenfall, som stod för mer än 
hälften av den svenska elkraftsproduktionen kunde i stort sett bestämma 
priserna efter egen vilja. Övriga producenter följde Vattenfall och deras 
återförsäljare justerade i sin tur priserna gentemot slutkunden som 
konsumerade elektriciteten. Detta system var i hög grad beroende av att 
kunden inte kunde byta elleverantör. 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka efter avregleringen 
Efter avregleringen har leverantörernas förhandlingsstyrka sjunkit avsevärt. I 
takt med att fler och fler kunder byter elleverantör minskar 
elhandelsföretagens möjligheter att förhandla med kunden. En faktor som 
påverkar leverantörernas förhandlingsstyrka är tillgången och efterfrågan på 
el vilket styrs av väderleken. Är tillgången på kraft låg höjs priserna och 
tvärtom. Själva införandet av en elbörs innebär därmed en svårighet att 
analysera leverantörernas förhandlingsstyrka. Det faktum att produkten inte 
är unik minskar dock leverantörernas förhandlingskraft ytterligare.     
 
Långt bak i värdekedjan finns möjligheten till integration framåt genom att 
producenten köper ett elhandelsföretag. Detta har skett vid flera tillfällen när 
bland annat Vattenfall köpt upp flera kommunala elbolag. Längre fram i 
ledet är dock integrationsmöjligheterna små både i de fall där 
slutförbrukaren utgörs av en privatperson som där den utgörs av ett företag. 
Detta påverkar också leverantörernas förhandlingsstyrka.        
 
Köparnas förhandlingsstyrka innan avregleringen 
Innan avregleringen var köparnas förhandlingsstyrka att betrakta som låg. 
Genom att de inte kunde byta leverantör var de fast i ett beroendeförhållande. 
Byte av leverantör skedde enbart då den gamla leverantören blivit uppköpt 
av ett annat företag vilket var vanligt i början av 1990-talet. Detta var då 
inget aktivt val från kundens sida och kan inte sägas påverka kundens 
förhandlingsstyrka. Även avseende de krav kunden ställde på leverantören 
var förhandlingskraften låg. Leverantören behövde inte på något sätt ta 
hänsyn till kundens behov utan reglerade ofta sin verksamhet efter tekniska 
förutsättningar.   
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Köparnas förhandlingsstyrka efter avregleringen 
Avregleringen av den svenska elmarknaden innebar en ökad 
förhandlingsstyrka från köparnas sida. Nu fanns plötsligt möjligheten att 
välja leverantör. Till en början var dock denna möjlighet till viss del 
begränsad av kravet på kunden att installera en elmätare. Denna betingade 
ett pris på omkring 2500 kronor, vilket hindrade kundernas fria rörlighet 
mellan elhandelsföretagen tills kravet togs bort 1999. Avregleringen gav 
också kunderna möjligheten att ställa krav på sina leverantörer avseende 
miljöansvar och kvalitet. Hos kunderna i små elbolag blev individuella avtal 
allt vanligare i takt med att kundernas kunskap om marknaden växte. Viktigt 
att påpeka är dock att det stora antalet köpare, avseende privatpersoner, på 
marknaden naturligt minskar förhandlingsstyrkan hos den enskilde köparen.  
 
Hot från substitut innan avregleringen 
Hotet från substitut innan avregleringen var att betrakta som lågt. Att byta 
från exempelvis elvärme till oljeeldning var förknippat med stora 
omställningskostnader. Dessutom behövde alla konsumenter el i något 
avseende. En annan aspekt är att alla kunder inte hade möjlighet att byta till 
annat energislag. Att anordna sin egen energiproduktion var väldigt ovanligt 
i Sverige och inskränkte sig till några få bönder som drev sitt eget 
vindkraftverk.  
 
Hot från substitut efter avregleringen 
Avregleringen av den svenska elmarknaden har inte i någon större 
utsträckning påverkat hotet från substitut. Denna faktor i Porters modell kan 
sålunda betraktas som oförändrad.   
 
Konkurrens inom industrin innan avregleringen 
Innan avregleringen var konkurrensen på elmarknaden obefintlig och de 
olika aktörerna samarbetade istället med varandra. Gemensamma 
utbildningar anordnades och teknisk information utbyttes. Många av 
företagen var öppna med sin prisstrategi och förde en dialog med sina 
återförsäljare. Vid denna tid kan utträdesbarriärerna betraktas som höga då 
det var omständligt att ändra koncession om det ens skedde. Noteras bör 
även att antalet utträden var få under monopoltiden.   
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Konkurrens inom industrin efter avregleringen 
Efter avregleringen har konkurrensen inom industrin ökat markant. 
Aktörerna delar inte längre information med varandra, och tävlar aktivt om 
varandras kunder. Då ett flertal storföretag dominerar marknaden kan 
konkurrensen betraktas som hög. Att produkten har en relativt konstant 
efterfrågan samt varans homogenitet gör dock att ökningen i konkurrens inte 
blir lika stor som den annars skulle ha blivit. Dessutom är 
utträdesbarriärerna på marknaden att betrakta som låga. Statoil lämnade 
marknaden efter att ha underskattat administrationskostnaderna och sålde 
helt enkelt hela sitt kundregister till Öresundskraft.   
 
Sammanfattning 
Efter att ha applicerat Porters teorier på både den reglerade och den 
avreglerade elmarknaden kan vi konstatera att följande hänt avseende 
marknadsstruktur efter avregleringen: 
 

• Hotet från nya etablerare är högre, men ändå förhållandevis lågt. 
• Leverantörernas förhandlingsstyrka har minskat, kan dock öka på sikt 

om marknaden utvecklas mot oligopol. 
• Köparnas förhandlingsstyrka har ökat avsevärt. 
• Hotet från substitut ligger kvar på samma nivå. 
• Graden av konkurrens på marknaden har ökat. 

 
Av fem faktorer pekar fyra på en minskad lönsamhet för marknadens aktörer, 
medan den femte faktorn, hot från substitut är oförändrad. De sjunkande 
marginalerna i branschen skulle alltså kunna vara ett resultat av den 
förändrade marknadsstrukturen och indirekt avregleringen.   
 

8.2 Marknadsförändringar vid avreglering 
 
Enligt NUTEK:s utredning (1995:37) finns vissa förlopp som upprepas 
oberoende av vilken typ av marknad som avregleras. Dessa berör främst 
marknadens konkurrensdynamik. En avreglering kan delas upp i två faser: 
den första fasen där marknaden upplever en hög grad av turbulens och som 
normalt varar de första fem åren, och den andra fasen som tar vid när 
marknaden återgår till en fastare form och de nya positionerna har ”satt sig”. 
Vid avregleringar finns ett antal dynamiska faktorer som alltid uppkommer, 
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oavsett vilken marknad som avses. I detta avsnitt kommer vi att applicera 
erfarenheterna från NUTEK:s utredning på avregleringen av den svenska 
elmarknaden. 
 

• Antalet konkurrenter ökar kraftigt, även om de flesta försvinner inom 
fem år. Det vanliga förloppet är även att dessa nya aktörer tar med sig 
ett antal av de etablerade aktörerna i fallet. 

 
Efter avregleringen av elmarknaden tillkom ett antal nya aktörer. Liksom i 
teorin så försvann de ganska snabbt även om ett fåtal är kvar på marknaden 
idag. Dessutom gick ett antal av aktörerna som var etablerade innan 
avregleringen i konkurs då de inte kunde hantera kraven på den nya 
marknaden. 
 

• Lönsamheten på marknaden sjunker 
 
Detta stämmer väl in med den utveckling som setts på den svenska 
elmarknaden sedan avregleringen. Då prissättningen under monopoltiden var 
baserad på företagens kostnader snarare än utbud och efterfrågan har 
förändringen varit stor. Marginalerna för aktörerna på elmarknaden är idag 
mycket små, vilket är ett resultat av den ökade konkurrensen. 
Lönsamhetssänkningen kan förklaras av att marknadens nya aktörer splittrar 
prisbilden för alla aktörer samt att attraktiva marknadssegment blir mindre 
attraktiva genom att alla aktörer dras till dessa vilket pressar ner 
vinstmarginalerna. Det senare är dock en utveckling som inte är särskilt 
tydlig på elmarknaden. Generellt gäller dock principen om att stora 
elförbrukare anses som viktigare än små. Detta är dock ingen uttalad strategi 
bland aktörerna på elmarknaden. Inget företag kan heller sägas ha riktat in 
sig mot storförbrukare utan företagen verkar över hela spektret av kunder.  
 

• Sammanslagningar och uppköp, vilka sker i två omgångar; i den 
första konsolideras de svaga och i den andra de starka aktörerna. 

 
Detta är en trend som tydligt kan noteras på elmarknaden. Många små 
företag har gått samman och bildat nya företag efter avregleringen. Exempel 
på detta är Dalakraft AB och Östkraft AB som består av ett antal kommunala 
företag. Dessutom har de stora aktörerna på marknaden förvärvat ett flertal 
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mindre aktörer och därmed vuxit i storlek. Utvecklingens andra del där de 
stora aktörerna börjar konsolideras kan också sägas gälla elmarknaden. Den 
tyska energijätten E.O.N:s förvärv av svenska Sydkraft är ett exempel på 
detta. 
 

• Aktörer satsar på sin kärnverksamhet där stor kunskap och en stark 
position troligen redan finns. Efter en avreglering tvingas de flesta 
aktörer, främst av ekonomiska/finansiella skäl, att ta bort vissa delar 
av utbudet och avyttra verksamhetsområden som inte är lönsamma, 
allt för att klara de första fem turbulenta åren. 

 
Tiden efter avregleringen och framför allt när kravet på timmätare togs bort 
satsade många av marknadens aktörer på diverse former av tilläggstjänster. 
Dessa har med tiden minskat och många av våra respondenter uppger att 
lönsamheten för dessa verksamheter är dålig. Således gäller satsningen på 
kärnverksamheten i allra högsta grad för elmarknaden.   
 

• Starkare segmentering blir resultatet av ovanstående faktorer, då varje 
segment på en avreglerad marknad kräver speciell kunskap och 
struktur.  

 
Den segmentering som skett på elmarknaden är främst av geografisk 
karaktär. Elhandelsföretag med lokal anknytning har satsat på att profilera 
sig i hembygden i syfte att behålla sina kunder och att hindra större företag 
att gå in på den lokala marknaden. I övrigt sker ingen tydlig segmentering på 
elmarknaden. Alla elhandelsföretag verkar över hela spektret av kunder.  
 
Därmed har vi behandlat de förändringar som avregleringen inneburit på 
marknadsnivå. Med denna kunskap kommer vi nu att gå vidare och 
analysera elhandelsföretagens strategier i denna kontext. Vi kommer att 
börja med att behandla de svenska elhandelsföretagens strategiska 
förändringsarbete i samband med avregleringen.   
 

8.3 Förändring 
 
Avregleringen av den svenska elmarknaden började diskuteras i slutet av 
1980-talet och skulle till en början genomföras 1995, vilket sedan sköts upp 
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till 1 januari, 1996. Detta förefaller som gott om tid för aktörerna att 
förbereda sig för avregleringen, men som framkommit i intervjuer var det 
enbart ett fåtal som på allvar ägnade sig åt förberedelser, och av dessa var 
det främst de större aktörerna som arbetade med dessa frågor. I övrigt har 
anpassningar gjorts successivt efter att avregleringen genomförts, så att 
säga ”under resans gång”. I detta avsnitt kommer vi med stöd av Lewin 
(1951) analysera den förändring som de svenska elhandelsföretagen 
genomgått sedan avregleringen.  
 

8.3.1 Förändringsfaser 
 
Enligt Lewin (1951) genomgår en organisation tre urskiljbara faser vid en 
förändring. Dessa är upptiningsfasen, rörelsefasen och stabiliseringsfasen. 
 
Upptiningsfasen  
Den första fasen, upptining, är den fas som föregår själva förändringen och 
kan i fallet med elmarknaden sägas vara tiden före 1996. Upptiningsfasen 
kan sägas ha startat under det sena 1980-talet då avregleringen på allvar 
började diskuteras. Den obalans som enligt Lewin kännetecknar denna fas 
uppstod också på elmarknaden, främst inom företagens organisationer strax 
innan och i samband med avregleringen.  
 
I elföretagen var denna obalans tydligast mellan de tekniska kraven och den 
så gott som obefintliga kundfokuseringen. Många av företagen insåg denna 
obalans och började tidigt arbeta med att försöka förstå vad kunder och 
konkurrens skulle innebära. 
 
Inför förändringar är det naturligt med motstånd och så var också fallet på 
elmarknaden. Många var rädda för vad förändringen skulle innebära och för 
sina företags framtid samtidigt som det fanns en trygghet i det existerande 
systemet och i rollen som monopolist.    
 
Enligt Lewin krävs tre grundfaktorer för att upptiningsfasen skall kunna 
initieras på ett framgångsrikt sätt; att en vilja till förändring finns, en insikt 
kring behovet av förändring, samt att inga medarbetare utpekas som skyldiga 
till att förändringen måste genomföras.  
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Bland elmarknadens aktörer var, enligt våra respondenter, inställningen till 
avregleringen blandad. Generellt kan dock sägas att de större aktörerna var 
mer positivt inställda än de mindre. De stora företagen såg oftast 
avregleringen som en möjlighet att växa och utvecklas medan de mindre 
företagen ofta betraktade förändringen som ett hot. I och med att kunskapen 
om att verka på en avreglerad marknad var låg var det svårt för marknadens 
framåtsträvare att skapa acceptans för förändringen inom sina egna 
organisationer.       
 
Utifrån våra respondenters svar är det svårt att med tydlighet identifiera 
någon trend avseende var i respektive företags organisation som 
förändringsarbetet inför avregleringen initierades. I vissa fall skedde det på 
ledningsnivå, i vissa fall skedde förändringen på bred front över hela 
organisationen.  
 
Ingen personalgrupp som med Lewins ord ”inte längre håller måttet” kan 
heller tydligt identifieras. Våra respondenter har givit exempel på hur 
befattningshavare på ledningsnivå bromsat förändringen men också på hur 
otillräcklig kompetens hos personal på lägre nivå såsom kundtjänstarbetare 
försvårat förändringsarbetet inför avregleringen. 
 
Rörelsefasen 
Den andra fasen, rörelse, är enligt Lewin (1951) den fas där själva 
förändringen sker. På elmarknaden kan denna fas sägas ha infallit från 1 
januari, 1996 då avregleringen trädde i kraft fram till 1999 då de sista stora 
hindren för leverantörsbyten avskaffades. Många av de större aktörerna hade 
påbörjat ett förändringsarbete innan avregleringen genomfördes, vilket 
naturligt innebar att förändringen för dessa aktörer inte kom ”över en natt” 
och inte heller blev fullt så dramatisk som för vissa mindre förberedda 
aktörer. Relaterat till teorin återfinns dessa konkreta förberedelser i just 
rörelsefasen, där aktören insett behovet av förändring och letar nya sätt att 
bedriva sin verksamhet.  
 
I och med själva avregleringen den 1 januari 1996 insåg marknadens aktörer 
snabbt behovet av förändring och en period av inlärning och 
experimenterande inleddes vilket kännetecknar just rörelsefasen.  
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Avseende lärande så innebar handel på elbörsen, hanteringen av kundbyten 
och andra frågor att kunskapsbrister blottades i organisationen hos många 
företag. De flesta aktörerna var överens om att en av de största 
förändringarna som behövde genomföras i samband med avregleringen 
handlade om personalens attityder, beteende och kunskap, vilket är oerhört 
viktigt enligt Lewin för att ett förändringsarbete skall kunna genomföras 
framgångsrikt.  När beslutet om en avreglering väl var fattat inleddes således 
en intensiv fas av utbildning och andra typer av studier.  
 
Avseende experimenterande skedde detta i rörelsefasen genom att ett flertal 
elhandelsbolag startade projekt med olika former av tilläggstjänster och 
andra typer av mervärdesskapande aktiviteter i syfte att erövra 
marknadsandelar. Tilläggstjänsterna, ofta i form av telefoni och bredband, 
togs dock bort av ett antal aktörer efter en tid med förklaringen att det inte 
gick att få någon lönsamhet i sådan verksamhet.  
 
Stabilisering 
Den tredje fasen i Lewins förändringsteori är stabilisering och infinner sig 
när alla ”störningsmoment” från den gamla organisationen tagits bort och 
organisationen blickar framåt. Då elmarknaden avreglerades fullt ut 1999 
genom att de sista hindren för att byta elleverantör togs bort, kan denna fas 
sägas beteckna tiden efter 1999 och fram till idag.  
 
Ett tecken på att stabiliseringsfasen initierats är just att de tidiga 
experimenten med tilläggstjänster minskat i betydelse och att företagen åter 
fokuserar på sin kärnverksamhet, dock med ett nytt affärsmässigt tänk. Våra 
respondenter vittnar också om att marknaden börjar mogna och att de flesta 
företag har funnit en fungerande arbetsform. Stabiliteten på marknaden har 
också ökat genom att de nya aktörer som efter avregleringen försökte slå sig 
in på marknaden försvunnit och att de aktörer som inte lyckades hantera 
övergången från monopolsituationen lämnat marknaden.  
 
Avseende personalsammansättningen hos elhandelsföretagen så har även 
den i viss mån stabiliserats i sin nya form. Här kan man se att stora 
förändringar skett i företagens personalsammansättning där den tidigare 
ingenjörstunga miljön nu fått inslag av ekonomer, marknadsförare och andra 
icke-tekniska befattningar.  
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8.3.2 Hantering av förändring  
 
Enligt Pettigrew och Whipp (1991) finns ett antal tydliga faktorer som måste 
bemästras av ett företag för att de skall kunna hantera en förändring. Dessa 
är omvärldsanalys, ledning av förändring, länken mellan strategisk och 
operationell förändring, rätt blandning av personal, och samband inom 
förändringsarbetet. Avregleringen av den svenska elmarknaden är den typ 
av förändring som enligt Pettigrew och Whipp (1991) kräver framgångsrikt 
agerande i vissa strategiska frågor. I detta avsnitt kommer vi att behandla 
dessa aspekter och hur de hanterades av elhandelsföretagen.  
     
Omvärldsanalys 
Utan en fungerande omvärldsanalys är förändring enligt Pettigrew och 
Whipp (1991) svår att åstadkomma. Omvärldsanalysfunktionen var i stort 
sett obefintlig hos elhandelsföretagen innan avregleringen, vilket av våra 
respondenter ansågs som naturligt då funktionen inte är direkt nödvändig på 
en marknad som utgörs av monopolister. Vattenfall var som prissättare 
stilbildande och de andra företagen följde efter. Efterhand som marknaden 
avreglerades byggdes funktionen ut främst på de stora företagen som idag 
har utvecklade funktioner för konkurrentbevakning. I takt med att 
börshandeln utvecklades ökade även kraven på en effektiv 
informationshantering.      
 
Ett exempel på att omvärldsanalysfunktionen var otillräcklig var de många 
nya aktörernas felbedömning av marknaden. Statoil trädde in på marknaden i 
tron att deras förmåga att hantera fakturering av stora mängder kunder skulle 
räcka för att etablera en framgångsrik position, vilket visade sig vara 
felaktigt.  
 
Ledning av förändring 
En del förutseende företag förändrade sina organisationer redan innan 
avregleringen. Avregleringen krävde att de tidigare elföretagen delades upp i 
ett nätföretag och ett elhandelsföretag vilket innebar en mängd 
organisatoriskt arbete för att avgöra vilka delar av den tidigare 
organisationen som skulle tillhöra vilket företag. För andra mindre 
förberedda företag kom avregleringen i stort sett som en överraskning, vilket 
krävde drastiska förändringar i företagens organisation. Överlag fanns en 
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stor osäkerhet om hur man skulle leda förändringsarbetet, vilket berodde på 
att vanan av förändringar bland aktörerna på marknaden var låg.  
      
Länken mellan strategisk och operationell förändring 
Den största operativa förändringen hos elhandelsföretagen i samband med 
avregleringen var delningen av många företag i ett elhandelsföretag och ett 
nätföretag. Hos vissa företag som var oförberedda på avregleringen skedde 
de organisatoriska förändringarna ibland mycket snabbt, vilket medförde att 
de inte alltid genomfördes på att professionellt sätt. Dessutom tog det tid att 
förändra attityden och arbetssättet för verksamheten på fältet.    
 
Rätt blandning av personal 
Förändringarna på elmarknaden innebar en förändring i företagens 
personalsammansättning. Det kom in fler kvinnor i organisationerna och fler 
ekonomer vilka stod i kontrast gentemot tidigare ingenjörskultur. Detta var 
också starten på en attitydförändring på marknaden med ett ökat marknads- 
och affärstänkande samt kundfokus.  
 
Samband inom förändringsarbetet 
I samband med förändringsarbetet inför avregleringen skedde stora 
organisatoriska förändringar hos aktörerna på elmarknaden. Överlag var 
aktörerna osäkra på vilka konsekvenser som förändringen skulle få även om 
bedömningarna var många. På en marknad som tidigare varit kostnadsstyrd 
fanns ingen vana av att utforma strategier utefter omvärldsförutsättningar 
som inte kunde påverkas. Som vi nämnt tidigare inledde också många 
företag tiden efter avregleringen utan en klar strategi. Denna utformades 
sedan efter hand och i takt med att företagen lärde sig mer och mer om 
marknaden samt att den nya marknaden mognade.   
 

8.4 Strategiska grupper i samband med avreglering 
 
För att kunna kategorisera vilka strategiska grupper av företag som 
utkristalliserats på elmarknaden efter avregleringen har vi valt att använda 
oss av Bleekes (1990) modell. Enigt Bleekes teorier kan företag på en 
marknad klassificeras efter sina respektive strategier i fyra olika grupper.      
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8.4.1 Broad-based distribution companies 
 
Till denna kategori räknas de tre stora aktörerna Vattenfall, Sydkraft och 
Fortum, vilka verkar över hela Sverige och har försäljningskontor på ett 
flertal platser, vilket ger dem större flexibilitet än de lokala aktörerna. Dessa 
aktörer har även försökt utveckla sin produkt på olika sätt genom att erbjuda 
tilläggstjänster till elförsäljningen såsom bredband och telefoni. De stora 
aktörerna har effektiviserat och skurit i sina fasta kostnader, vilket deras 
centraliserade kundtjänster är ett exempel på.  
 
Även om denna kategori varit vigd åt de större aktörerna har vissa 
mindre ”uppstickare” såsom Telje Energi och Östkraft börjat närma sig. 
Dessa två aktörer har vuxit under de senaste åren och är dominerande i vissa 
geografiska områden. Källan till denna framgång har bland annat varit att 
företagen behärskar metoder för effektiv prissättning, vilket är svårt på en 
nyligen avreglerad marknad.   
 

8.4.2 Low-cost entrants 
 
Ett antal lågkostnadsföretag uppträdde strax efter avregleringen. Dessa höll 
priser som låg klart lägre än en majoritet av bolagen, ibland till och med 
under marknadspriset. Dessa försvann dock efter en tid sedan det visat sig att 
lågkostnadsstrategin inte höll. Det faktum att priset inte heller är avgörande i 
valet av leverantör gör att en strategi som bygger på låga kostnader, och 
därmed låga priser, inte är den mest lämpliga. Som nämnts tidigare var 
dessutom dessa företags förmåga att hantera kunder för låg och de 
missbedömde marknadens komplexitet.  
 

8.4.3 Focused-segment marketers 
 
Den segmentering som skett på elmarknaden har främst drivits av de icke-
traditionella elföretag som slog sig in på marknaden strax efter avregleringen. 
Dessa företags affärsidé avseende elhandel var att utnyttja sina befintliga 
kundregister och enbart sälja el till sina gamla kunder, vilket är en tydlig 
segmenteringsstrategi. Bland de traditionella elföretagen finns ingen uttalad 
segmentering. Alla kunder betraktas som viktiga. Däremot kan olika former 
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av utökad service som speciell avtalshantering och liknande vara en form av 
segmentering. Det är exempelvis vanligt att större kunder får en egen 
handläggare som skräddarsyr avtal enligt kundens önskemål. 
 

8.4.4 Shared utilities 
 
De samarbeten som förekommit på marknaden har ofta varit av geografisk 
karaktär där ett antal närliggande företag slagit samman vissa av sina 
funktioner för att kunna dra nytta av skalfördelar. I Dalarna har nio olika 
företag samordnat sin kundtjänst för att effektivare kunna serva kunden samt 
för att få skalfördelar. Dessutom har olika former av samarbete mellan 
elföretag och andra organisationer utvecklats. Ett exempel på det är Telje 
Energi som erbjuder särskilda avtal till LO-medlemmar och Östkraft AB 
som tillsammans med X-bank erbjuder sina kunder energilösningar.  
 

8.4.5 Sammanfattning 
 
Klassificeringen enligt Bleekes (1990) system av de aktörer som finns på 
elmarknaden visade att de grupper som finns representerade är broad-based 
distribution companies och focused-segment marketers, samt att samarbeten 
i form av shared utilities förekommer. 
 
De stora aktörerna (Vattenfall, Sydkraft och Fortum) kunde läggas i 
kategorin broad-based distribution companies, som kännetecknas av en 
bredd i såväl produktutbud som geografisk närvaro. Övriga aktörer på 
elmarknaden återfinns i kategorin focused-segment marketers, där 
segmenteringen till största grad handlat om geografisk segmentering. Vissa 
av de mindre aktörerna kan även läggas i kategorin shared utilities, där 
aktörer på olika sätt samarbetar, ibland genom fullständiga 
sammanslagningar av företagen, ibland genom att enbart sammanföra viss 
verksamhet som exempelvis kundtjänst.  
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8.5 Elhandelsföretagens konkurrensstrategier 
 
Porter (1985) visar i sin modell över generiska konkurrensstrategier de olika 
strategier ett företag kan tillämpa för att skapa eller behålla 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. Bland aktörerna på 
elmarknaden kan vi se en tydlig skillnad i val av strategi efter avregleringen 
mellan stora aktörer (Vattenfall, Sydkraft och Fortum) och mindre, vilket 
diskuteras nedan.  

Figur 18 Porters generiska konkurrensstrategier (Porter, 1985 i Holmgren, 2001) 

 

8.5.1 Fokusering 
 
De flesta av våra respondenter är överens om att kunder är geografiskt 
bestämda och att det, för de större aktörerna, är prioriterat att sälja el på de 
platser där företaget äger distributionsnätet. Vi anser dock inte att detta 
skulle kunna klassas som en geografisk fokusering från de större aktörernas 
sida eftersom de även återfinns på många platser där nätet ägs av en annan 
aktör. Intervjuer visar också att större aktörer inte ägnar sig åt någon 
medveten segmentering eller fokusering av marknaden, vare sig avseende 
geografi eller kundgrupper. Vad gäller mindre aktörer anser vi dock att 
tydliga tendenser finns till en fokusering, främst avseende geografi. Ofta 
handlar detta om kommunalt ägda elföretag som främst fokuserar på 
invånare i den aktuella kommunen och där vissa dessutom nekar kunder 
utanför kommungränsen att köpa el alternativt tar ut ett högre pris av dessa.  
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Risken med fokusering är, enligt Porter (1985), att den kan bli för smal och 
att någon lönsamhet inte kan uppnås. Många av de mindre aktörerna är som 
vi nämnt tidigare helt eller delvis ägda av en kommun, vilken i de fallen är 
den part som bestämmer avkastningskravet. Elförsörjningen ses ofta som en 
form av samhällsnytta och avvägningen mellan lönsamhet och 
försäljningsvolym, som normalt görs vid tillämpning av fokuseringsstrategi, 
blir inte speciellt tydlig. Detta beror även på att försäljningsvolymen inte 
fastställs på samma sätt som i tillverkande industrier, utan bestäms av hur 
mycket kunderna faktiskt förbrukar, till en början preliminärt och slutligen 
slås den förbrukade volymen för en period fast.  
 

8.5.2 Kostnadsöverlägsenhet och Differentiering 
 
De större aktörerna på elmarknaden anser vi, som sagt, inte ha någon uttalad 
fokuseringsstrategi, då de inte segmenterar vare sig avseende kundgrupper 
eller geografi utan riktar sig till hela marknaden. Någon klar skiljelinje 
mellan de två övriga strategierna, differentiering och kostnadsöverlägsenhet, 
är svår att se avseende de större aktörerna och dessa får istället anses 
tillämpa en blandning av de två typerna.   
 
Kostnadsöverlägsenhet är enligt Porter (1985) en vanlig konkurrensstrategi 
bland väletablerade företag med lång erfarenhet från marknaden, samt i de 
fall verksamheten gynnas av stordriftsfördelar. Med el som homogen 
produkt kan ingen skillnad göras mellan olika kundgrupper avseende 
produkten i sig, vilket gör att ett stort antal, för att inte säga alla, 
kundgrupper kan betjänas. Enligt teorin är detta ett kriterium som måste 
uppfyllas för att stordriftsfördelar skall kunna uppnås, vilket det gör på 
elmarknaden. Då stordriftsfördelarna på elmarknaden främst återfinns inom 
kundservice och handlar om att kunna hantera stora kundregister genom 
effektiva administrativa system, finner vi det högst osannolikt att nya 
etablerare skulle urholka denna strategi genom att kopiera den, vilket annars 
anses som den största risken med denna typ av konkurrensstrategi. Detta har 
också visat sig genom de många aktörer som trädde in på marknaden efter 
avregleringen men som sedan drog sig ur, ofta med motiveringen att de 
underskattat komplexiteten och den administration som krävdes.  
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I samband med avregleringen sågs tydliga tendenser till att differentiering 
var den konkurrensstrategi som de flesta aktörer, såväl stora som små, 
försökte tillämpa. Differentiering kan enligt Porters (1985) teori beröra 
områden som varumärken, teknologi eller service, vilket även är de områden 
elmarknadens aktörer försökte differentiera sig inom. Avseende varumärken 
är det främst de större aktörerna som satsat stora pengar på att marknadsföra 
sitt varumärke och skapa en märkestrohet från kundernas sida. Den 
tydligaste differentieringen låg dock inom området service där aktörerna 
fokuserade på att kunna tillhandahålla en effektiv kundtjänst, men även 
satsade på olika typer av kringtjänster som fast och mobil telefoni, samt 
bredband. Enligt Porter är det ofta svårt att kombinera differentiering med 
låga kostnader, vilket gör att priserna ofta blir högre än hos konkurrenterna. 
I intervjuer framkom även att det varit mycket svårt att finna någon 
lönsamhet i dessa kringtjänster, vilket inneburit att de flesta aktörer, de 
största undantagna, övergivit dessa kringtjänster och numera enbart 
fokuserar på sin kärnverksamhet (att sälja el).  
 
Det sista differentieringsområdet, teknologi, kan kopplas till vad vi 
diskuterade i samband med kostnadsöverlägsenhet, nämligen effektiva 
administrations- och faktureringssystem. Inom detta område har de större 
aktörerna klart differentierat sig från medelstora och mindre aktörer i och 
med möjligheterna att tillhandahålla olika typer av faktureringstjänster 
(exempelvis EDI till vissa företag), samt förmågan att hantera ett stort antal 
kunder samt höga bytesfrekvenser.  
 

8.5.3 Sammanfattning 
 
I samband med en avreglering som innebär att konkurrensen ökar markant är 
valet av strategi för att skapa och behålla konkurrensfördelar av största vikt. 
Vad gäller elmarknaden är trenden tämligen tydlig vad gäller valet av 
strategi. De små aktörerna har i de allra flesta fall valt att fokusera sig, ofta 
på ett geografiskt område och i de flesta fall på det område de förfogade 
över under monopoltiden. Detta val faller sig även naturligt då de flesta 
mindre aktörer är helt eller delvis ägda av den kommun de verkar i. De 
större aktörerna kan inte sägas ha valt samma fokusering, vilket även detta 
faller sig naturligt främst med tanke på att dessa har betydligt större resurser 
och hade en mer omfattande geografisk närvaro redan innan avregleringen. 
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Dessa aktörer anser vi istället ha valt en strategi som har mer drag av 
kostnadsöverlägsenhet och differentiering, ofta en mix av de båda. Främst 
har detta att göra med de skalfördelar företagen har som en följd av den stora 
kundmängden, samt att dessa klarat att finansiera olika former av 
tilläggstjänster, vilka små bolag fått göra sig av med då lönsamheten för 
dessa är låg.  
 

8.6 Elhandelsföretagens tillväxtstrategier 
 
Diskussioner kring vad aktörerna skulle satsa på efter avregleringen för att 
skapa sig en position på den nya marknaden rörde främst nya produkter eller 
nya marknader. Ansoffs (1965) produkt-/marknadsmatris är grunden i 
resonemanget om tillväxtstrategier och ger en fingervisning om huruvida en 
nyintroduktion på en marknad kommer att lyckas eller inte. En framgångsrik 
produktlansering beror enligt teorin av hur väletablerad produkten är på 
marknaden redan innan den lanseras, samt hur företagets relation till den 
aktuella målgruppen ser ut. Avseende produkterna på elmarknaden, elen 
samt tilläggstjänsterna, var dessa inga nyheter i samband med avregleringen. 
Elen har länge varit en livsnödvändig produkt och tilläggstjänsterna i form 
av telefoni och bredband hör inte heller till de nya upptäckterna. Detta gör 
att de möjliga tillväxtstrategierna kommer att röra sig i fälten för befintliga 
produkter, även om vissa av tilläggstjänsterna var ”nya” på elmarknaden. 
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Figur 19 Ansoffs produkt/marknadsmatris (Ansoff, 1965) 

 
Med utgångspunkt i Ansoffs modell får de flesta aktörerna på elmarknaden i 
samband med och efter avregleringen anses ägnat sig åt antingen 
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marknadspenetration eller marknadsutveckling. Vi anser således inte att det 
varit tal om produktutveckling som tillväxtstrategi, då dessa handlar om att 
utveckla nya produkter som kan ersätta de gamla. De tilläggstjänster som 
erbjöds, vilka många aktörer nu har gått ifrån, kan av naturliga skäl inte 
räknas som en utveckling av originalprodukten. Diversifiering, till skillnad 
från produktutveckling, handlar istället om att saluföra en ny produkt 
antingen på den marknad företaget redan verkar på eller på en helt ny 
marknad. Tidigare nämnda tilläggstjänster anser vi ha drag av diversifiering 
då de som nämnts ovan är ”nya” för elmarknaden, men dock är de tydligast 
använda tillväxtstrategierna just marknadspenetration och i viss mån 
marknadsutveckling.  
 
Marknadspenetration är en strategi som lämpar sig för marknadsföring av 
produkter på en marknad som företaget har erfarenhet av sedan tidigare, och 
där företaget erbjuder existerande kunder ökat mervärde. På elmarknaden 
ökades mervärdet genom tilläggstjänsterna. Målet med denna typ av strategi 
är att öka marknadsandelarna på befintliga marknader och kan tillämpas så 
länge marknaden är omättad avseende företagets produkter. När 
elmarknaden diskuteras anser vi inte att det är direkt möjligt att prata om en 
mättad eller omättad marknad eftersom i princip alla hushåll är anslutna till 
elnätet. Produkten el är relativt svår att substituera bort då även hushåll med 
exempelvis oljeuppvärmning ändå måste vara anslutna till elnätet. Då det 
inte är möjligt att ha dubbla elleverantörer blev istället syftet med att erbjuda 
mervärde på denna marknad att ta marknadsandelar från andra aktörer.  
 
Att ta marknadsandelar från andra aktörer är även centralt i den andra 
aktuella strategin; marknadsutveckling. Enligt teorin är detta en strategi som 
lämpar sig för att utveckla marknaden för en redan existerande produkt, 
exempelvis genom marknadsföring och försäljning i regioner där företaget 
inte varit aktivt tidigare. Detta stämmer väl med elmarknadens aktörer som 
innan avregleringen var bundna till det regionala monopol de fått sig tilldelat, 
men efter avregleringen är fria att sälja el var som helst i landet. 
Marknadsutveckling är dock en strategi som lämpar sig för företag som 
bygger sin strategi på produkten snarare än marknadskunskap. Tidigare har 
vi konstaterat att den primära produkten på elmarknaden är homogen och att 
företagen således inte kan konkurrera med själva produkten. I fallet med 
elmarknaden vill vi snarare påstå att marknadskunskap är avgörande, vilket 
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har kommit fram under intervjuer men även kan konstateras med anledning 
av motiveringarna till utträdet från elmarknaden av exempelvis Statoil. Detta 
gör att marknadsutveckling inte är den mest lämpliga för ett företag på 
elmarknaden, bortsett från att försäljningen numer kan ske var som helst i 
Sverige.  
 

8.7 Marknadsanpassning 
 
Enligt Chakravarthy (1991) anpassar sig företag till en marknad genom att 
skapa sig en nisch inom ett område som antingen är relativt statiskt eller 
relativt enkelt. Den typ av strategisk anpassning som kommer att ske beror 
dels av den komplexitet företagen väljer att anpassa sig till, dels av den 
dynamik de väljer att hantera.  
 

8.7.1 Komplexitet 
 
Komplexiteten beror av det som Chakravarthy kallar produktmarknads 
strategier, vilka innefattar de tre alternativen fokus, specialisering och full-
line. Dessa är, som nämndes tidigare, en modifiering av de generiska 
strategier av Porter och Ansoff som diskuterats ovan. Även här, precis som i 
Porters (1985) teori, anser vi att typ av strategi beror av aktörens storlek. 
Full-linestrategi innebär att företaget erbjuder ett brett utbud av produkter 
och tjänster, vilket vi anser att de större aktörerna gör, främst i form av de 
olika tilläggstjänsterna samt möjligheten att erbjuda olika betaltjänster 
etcetera. Vad gäller de mindre aktörerna kan vissa anses tillhandahålla ett 
brett utbud, främst avseende produkter. Detta avser de kommunala företagen 
då dessa, förutom el, ofta tillhandahåller fjärrvärme och andra 
uppvärmningsalternativ. Generellt kan dock sägas att de större aktörerna till 
större del än de mindre tillämpar en full-line- alternativt en 
specialiseringsstrategi.  
 
Det enda som skiljer specialiseringsstrategin från full-line är att 
specialiseringen är något snävare i utbudet av produkter och tjänster. Vilka 
aktörer som hör till vilken strategi beror således av antal produkter och 
tjänster som dessa tillhandahåller, vilket är något vi inte avser beröra 
närmare. Vi nöjer oss istället med att konstatera att större aktörer i större 
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utsträckning än mindre kan erbjuda bredare utbud av såväl produkter som 
tjänster. Förutom ett snävare utbud är även den snävare hållningen avseende 
geografisk närvaro en aspekt som talar för att de mindre aktörerna snarare 
kan anses tillämpa en fokusstrategi, då dessa två aspekter är karaktäristiska 
för denna typ av strategi. Vad som främst talar för en fokusstrategi avseende 
de mindre aktörerna är dock den geografiska aspekten. Som framkommit i 
intervjuerna koncentrerar sig de mindre aktörerna på det geografiska område 
de förfogade över under monopoltiden och möjligen ett avgränsat område i 
närheten av detta.  
 

8.7.2 Dynamik 
 
För att förstå ett företags fullständiga anpassning krävs dock den andra delen 
av strategisk anpassning, dynamiken, som komplement till den första delen 
som var komplexitet. För att hantera dynamik finns de tre strategityperna 
defence, proaction och reaction. Enligt Chakravarthy (1991) kan de tre 
typerna användas samtidigt även om ett företag bör ha en av strategierna 
som den huvudsakliga. Att de olika strategierna har mixats i företagen på 
elmarknaden anser vi vara tydligt, och kan se tecken på alla tre typerna i 
aktörernas beteenden i samband med avregleringen.  
 
Defence innebär enligt teorin att en del av företagets marknad skärmas av 
från och skyddas mot extern påverkan. Tendenser till detta har vi kunnat se 
hos såväl stora som små aktörer och till stor del i förberedelsearbetet inför 
avregleringen. Ansträngningarna för att knyta kunder till sig, främst större 
industrier och andra ”viktiga” kunder, med olika former av avtal både innan 
avregleringen och strax efter, är det tydligaste exemplet på ett defence-
beteende. De kunder företagen koncentrerade sig på inledningsvis var de 
kunder som fanns inom det geografiska område som kontrollerats under 
monopoltiden, och genom att företagen genom avtal knöt dessa kunder till 
sig förhindrades att andra aktörer ”stal” kunder från den del av marknaden 
som sedan tidigare kontrollerades.  
 
Proaction innebär enligt teorin att företaget försöker påverka sin omgivning 
genom att exempelvis initiera förändringar i relationer med andra företag. 
Att företagen skulle ha använt sig av denna strategi är det vi anser att vi har 
sett minst tecken på och de få vi sett återfinns i det närmaste uteslutande 
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bland de större aktörerna. De företag som vi räknar till de större (Vattenfall, 
Sydkraft och Fortum) är som nämnts tidigare väsentligt mycket större än 
övriga aktörer och kontrollerar också största delen av marknaden. Det är 
därför tämligen naturligt att dessa större företag är de enda som har en 
möjlighet att påverka marknaden och därmed anamma ett proaction-
beteende. Vad gäller relation med andra företag gäller även detta de större 
aktörerna, främst avseende de omfattande uppköp av mindre aktörer som 
dessa företag ägnat sig åt under tiden efter avregleringen. Ett vanligt 
fenomen på marknaden har dock varit att mindre aktörer gått samman i olika 
former av samarbeten och ibland tillsammans bildat ett helt nytt företag. 
Även detta får klassas som ett proaction-beteende om än inte lika omfattande 
och utstuderat som från de större aktörernas sida.  
 
Den tredje typen, reaction, är enligt teorin en blandning av de två andra och 
där aktören exploaterar andras idéer snarare än att komma med egna. Även 
detta beteende har vi sett exempel på bland stora såväl som små aktörer. De 
stora aktörerna var i princip först med att erbjuda tilläggstjänster i form av 
telefoni och bredband, något som de mindre aktörerna tog efter men som de 
senare släppte. Även de stora aktörerna har kopierat varandra i vissa 
avseenden, främst rörande olika former av faktureringssystem, betaltjänster 
och betalningsvillkor. Detta skulle vara svårt för mindre aktörer att ta efter 
då dessa system kräver stora investeringar, större än vad som är möjligt för 
de små aktörerna.  
 

8.7.3 Sammanfattning 
 
Den första delen avseende strategier för marknadsanpassning, komplexiteten, 
behandlar huruvida företaget skall anta en produkt- och marknadsstrategi i 
form av fokusering, specialisering eller full-line. Rörande detta har vi kunnat 
konstatera att de mindre aktörerna tillämpar fokusering både avseende 
produktutbud och geografiskt område. Många aktörer har frångått 
tilläggstjänsterna och är tillbaka till kärnprodukten el. Geografiskt är de ofta 
närvarande på den marknad, ofta en kommun, de var verksamma på innan 
avregleringen. De större aktörerna har sällan antagit en fokuseringsstrategi 
utan har oftare antingen en specialiserings- eller full-linestrategi. Vilken av 
dessa beror av hur brett produktutbudet är och hur geografiskt spritt 
företaget är. Specialisering är enligt teorin något snävare än full-line och vi 
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kan konstatera att samtliga större företag är tillräckligt breda för att 
åtminstone klassificeras som specialiserade, ofta även som full-line.  
 
Den andra delen i marknadsanpassningen, dynamik, behandlar den strategi 
företaget har för att hantera förändringar i sin omvärld. Avseende detta har 
vi främst sett att företagen, såväl stora som små, främst haft ett defence- och 
reactionbeteende. Defence var mest tydligt i samband med avregleringen då 
de flesta företag försökte knyta kunder till sig med diverse avtal. 
Reactionbeteendet är en blandning av defence och proaction, och förutom 
dragen av redan beskrivna defence har vi här sett proactiondrag, främst i 
form av att företagen kopierat varandra, exempelvis de olika 
tilläggstjänsterna. En ren proactionstrategi anser vi inte att något företag 
tillämpat då denna innebär att företaget påverkar resten av aktörerna på 
marknaden. Istället är de proactionska dragen tillräckligt för att vara reactor, 
vilket troligen också är det mest korrekta då de stora företagen kopierat 
varandra och det således är svårt att säga vilket företag som egentligen 
påverkade marknaden först.  
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8.8 Tillvägagångssätt för strategisk anpassning 
 
För att ett företag ska kunna definiera sin produkt-marknad strategi (full-line, 
specialisering eller fokus) och ta fram processer för att kunna följa dessa 
strategier, finns alternativa tillvägagångssätt som tagits fram av Miles et al 
(1978). Tillvägagångssättet är enligt teorin uppdelat i två delar; en del som 
bestämmer val av strategi delvis beroende av omvärlden, och den andra 
delen som visar den typ av anpassningsbeteende som företaget uppvisar.  
 

8.8.1 Val av strategi 
 
Den första delen kallas ibland även för anpassningsprocessen och 
specificerar de beslut som behövs för att ett företag ska kunna upprätthålla 
ett effektivt samarbete med sin omvärld. Denna process är i sin tur uppdelad 
i tre faser. Den första fasen innebär att företaget definierar den produkt 
och/eller tjänst som ska erbjudas samt till vilket marknadssegment.  I de två 
efterföljande faserna skapas system för att lyckas med det som bestämts i 
den första fasen plus att man fokuserar på att reducera osäkerhet i dessa 
system. Avseende produkten är den av naturliga skäl densamma för samtliga 
aktörer (bortsett från eventuella kringtjänster) och avgörande blir istället 
valet av marknadssegment, antingen geografiskt segment eller 
kundgruppsegment. Då de stora aktörerna har betydligt större resurser för att 
expandera har de av naturliga skäl satsat på många geografiska platser, 
medan mindre aktörer i första hand koncentrerat sig på de områden de fanns 
på innan avregleringen. Även om de större aktörerna har försökt sig på 
närvaro i hela landet är det enligt intervjuer trots allt prioriterat att sälja el i 
de områden där företaget har egna nät. När det gäller kunder kan man enligt 
intervjuer inte säga att en kund är viktigare än en annan, även om vissa 
kunder naturligtvis är mer lönsamma än andra (jämför exempelvis en 
lägenhetskund med en industri). Vi har inte heller kunnat se att något företag 
specialiserat sig mot någon särskild kundgrupp och därför kan vi konstatera 
att den segmentering som förekommit har avsett geografisk närvaro.  
 
I den sista fasen av anpassningsprocessen, administrationsfasen, har vi 
kunnat se att i stort sett alla aktörer har lagt ner mycket resurser i nya och 
effektivare administrativa system. 
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8.8.2. Anpassningsbeteende 
 
Den andra delen avseende tillvägagångssätt för att ta fram och följa 
strategierna är den typologi som enligt teorin finns över de mönster i 
anpassningsbeteende som uppvisas av företag på en given marknad. En 
typisk defender inriktar sig enligt teorin på att skapa en egen nisch eller 
domän genom att skala av en bit av marknaden, ofta ett tämligen smalt 
segment. Priskonkurrens och erbjudande om hög kvalitet är vapen som ett 
defenderföretag traditionellt använder mot potentiella nya aktörer. Tillväxt i 
ett defenderföretag kommer vanligen genom marknadspenetration och viss 
grad av produktutveckling. Som vi tidigare nämnt är marknadspenetration en 
av de vanligare strategier som använts av de större aktörerna på marknaden, 
främst genom försöken att öka mervärdet via olika former av tilläggstjänster. 
Att på detta sätt öka mervärdet är naturligt då kärnprodukten, el, inte är en 
produkt som i sig kan utvecklas. Detta gör också att erbjudanden om hög 
kvalitet inte är riktigt relevant i fallet om el (bortsett från nätföretagen där 
man kan tala om leveranskvalitet) och inte heller är något som aktörerna 
använt sig av i någon större utsträckning. Inte heller priskonkurrens har varit 
vanligt ur konkurrenssynpunkt. De allra flesta av våra respondenter anser 
inte priset vara av avgörande betydelse för kunderna i valet av leverantör, 
men påpekar samtidigt att det naturligtvis inte är bra att ligga i det övre, 
dyrare, skiktet vad gäller pris. I den tidigare diskussionen kring 
marknadsanpassning konstaterades att vi sett tecken på att aktörerna, främst 
de större, tillämpat ett defence-beteende såväl innan som i samband med 
avregleringen. Olika aktörer försökte dock knyta kunder till sig av olika 
anledningar; de små för att skydda ”sitt” geografiska område och de större 
för att öka sina marknadsandelar och expandera. Av dessa skäl anser vi inte 
att det, när vi nu talar om tillvägagångssätt för strategisk anpassning, varit 
fråga om ett rent defender-beteende som Miles et al (1978) pratar om. Ingen 
av aktörerna kan sägas ha viljan att tillgodose enbart ett smalt segment av 
kunder, vilket är fallet i ett defender-beteende, i minsta fall pratar man om 
alla invånare i en hel kommun.  
 
Enligt teorin är en prospector en innovatör vars främsta tillgång är 
kapaciteten att hitta och exploatera nya produkter och marknader. Ett företag 
av denna typ har sin styrka i det faktum att det är flexibelt och 
lättföränderligt, vilket dock även kan vara en fördel då förändringar i 
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omvärlden krävs för att företaget skall vara effektivt. Som vi diskuterat 
tidigare är el en livsnödvändig produkt som inte i sig går att utveckla på 
speciellt många sätt, vilket gör att utveckling av produkten inte är direkt 
tillämpbart. Tilläggstjänster och olika specialavtal avseende elleveranser kan 
naturligtvis utvecklas, men inte produkten i sig. Att hitta nya marknader är 
dock en aspekt som givetvis varit högaktuell allt sedan avregleringen och vi 
anser att utvecklingsarbetet legat inom detta område snarare än inom 
produktutveckling. Även om elmarknaden har genomgått en stor förändring 
anser vi inte att den kan beskrivas som en marknad som förändras vare sig 
snabbt eller ofta. Detta gör att vi inte heller kan se elmarknaden som 
speciellt lämplig för ett prospectorföretag som ju enligt teorin endast är 
effektivt i en dynamisk miljö. Detta får även anses stämma med dagens 
situation på elmarknaden där vi inte kunnat se något företag visa upp denna 
typ av beteende.  
 
En analyzer är enligt teorin en kombination av defenders och prospectors, 
ett företag som inriktar sig på att identifiera nya produkter och marknader 
samtidigt som kärnverksamheten behålls. Denna typ av företag anser vi 
stämmer väl överens med många av aktörerna på marknaden. Vi har ovan 
diskuterat de två övriga typerna och funnit att elmarknadens aktörer har drag 
av båda dessa, dock inte i sina rena former. Detta gör då att vi anser att 
analyzer-typen är den som bäst beskriver det beteende aktörerna visade upp i 
samband med avregleringen, men även under den närmaste tiden efter den. 
Den del av beteendet som främst kan härledas från defender-typen är främst 
tillämpningen av marknadspenetration som tillväxtstrategi, en strategi som 
varit tydlig hos de flesta aktörer och som även vissa av våra respondenter 
sagt att de tillämpar. Detta kan i sig vara naturligt då kärnprodukten är 
fullständigt homogen och att företagen därför måste öka mervärde på annat 
sätt än att utveckla denna kärnprodukt. Från prospector-typen kommer 
förmågan att hitta nya marknader, vilket är något som de allra flesta aktörer 
försökt göra. De stora aktörerna har visat detta främst genom uppköp av 
mindre lokala leverantörer och har även fördelen av att äga näten på många 
platser i landet. De mindre aktörerna försökte istället hitta nya marknader 
genom att gå samman med andra mindre företag och på det sättet öka sitt 
upptagningsområde. Dessa två aspekter, en från vardera typen, ger en tydlig 
bild av företag av analyzer-typ då de på olika sätt försökt hitta nya 
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marknader, hittat nya produkter i form av kringtjänster men samtidigt hållit 
fast vid kärnverksamheten; att sälja el.  
 

8.8.3 Sammanfattning 
 
I anpassningsprocessen, den första delen, kunde konstateras att valet av 
marknadssegment snarare än produkt har varit klart avgörande för aktörerna 
på elmarknaden. Detta är dock något som faller sig tämligen naturligt då 
produkten, som tidigare nämnts, är homogen. Den segmentering vi kunnat se 
har avsett geografisk närvaro och inte kundgrupper.  
 
Det anpassningsbeteende, den andra delen, som visats upp av aktörerna 
skiljer sig åt, vilket främst kan härröras från storleksförhållandet mellan 
aktörerna. Trots att skillnader finns anser vi att de flesta aktörer är av typen 
analyzer, dock med mer eller mindre drag av de andra två typerna. Generellt 
kan sägas att små aktörer har mer drag av defender medan de större rör sig 
mer i området för prospectors. 
  

8.9 Kompetenser för framgångsrik anpassning 
 
Enligt Chakravarthy (1991) är det bäst lämpade tillståndet av anpassning för 
ett enskilt företag beroende av interna strategiska förutsättningar samt 
företagets distinkta kompetenser. De ”tillstånd” som avses är de som ovan 
benämndes såsom full-line, fokus och specialisering.  
 
Interna strategiska förutsättningar är aningen diffusa och varierar givetvis 
från företag till företag. Generellt kan dock sägas att denna kategori av 
nödvändiga kompetenser avser det sätt på vilket ett företag beter sig i olika 
situationer, samt hur den strategiska utvecklingen över tid ser ut för företaget. 
De distinkta kompetenserna klassificeras i teknologi och marknadsföring 
samt operationella och finansiella kompetenser.  
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Figur 21 Nödvändiga kompetenser för tillstånd av anpassning (Chakravarthy, 1991) 

 
I figuren ovan kan vi se att en fokus-strategi gäller för företag med mindre 
stark (eg. modest) kompetens inom såväl teknologi och marknadsföring som 
operationella och finansiella kompetenser. Tidigare har vi visat på att fokus 
är det tillstånd i vilket många av de mindre aktörerna befinner sig, vilket 
stärks ytterligare med denna teori för vilka kompetenser som krävs för ett 
visst tillstånd.  ”Mindre stark kompetens” kan kännas som en väl tuff 
bedömning, men vad som avses här är i första hand de resurser företaget har 
snarare än personlig kompetens hos personalen. Att små kommunala företag 
inte har samma styrka som de stora aktörerna avseende faktorer som 
marknadsföring, finansiell förmåga och teknik ter sig tämligen uppenbart 
och gör att ett tillstånd av fokusering är det mest lämpliga. Ett tillstånd som 
de flesta små aktörer på den svenska marknaden också har valt.  
 
De stora aktörerna har vi tidigare sett som varande i ett tillstånd av 
specialisering eller full-line. Skillnaden mellan de två är, som vi nämnt 
tidigare, högst marginell och visas i att specialiseringsstrategins hållning 
avseende produktutbud och geografisk närvaro är något snävare. De stora 
aktörerna är på de flesta plan väldigt lika och för att kunna avgöra vilket 
tillstånd de faktiskt valt behövs betydligt mer insikt i företagen än vad vi haft 
möjlighet till. Konstateras kan dock att dessa företag är breda i sitt utbud av 
kärnprodukt och tilläggstjänster samt i många fall även äger näten. Dessa 
aktörer har även efter avregleringen klart ökat sin geografiska närvaro. Detta 
tyder på att ett tillstånd av full-line är aktuellt, vilket får stöd av denna teori. 
Avseende nödvändiga kompetenser bedömer vi att samtliga stora företag har 
starka förmågor på de plan som berörs i teorin och att ett lämpligt tillstånd 
för dessa således skulle vara full-line.  

100 
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De medelstora aktörerna är svårare att bedöma då de i vissa fall har bildat ett 
helt nytt företag och i vissa fall enbart har samarbeten på vissa plan. I många 
fall får dessa företag dock anses ha starka förmågor, om än inte lika starka 
som de stora aktörerna främst avseende finansiella resurser. Detta gör att ett 
tillstånd av specialisering, som vi tidigare också identifierat, är det mest 
lämpliga.  
 

8.10 Viktiga strategiska aspekter vid avregleringen av 
elmarknaden  

 
Efter att ha analyserat hur elmarknaden förändrades efter avregleringen samt 
hur elhandelsföretagens strategier förändrades, avser vi i detta avsnitt att titta 
närmare på de strategiska aspekter som kunnat ses som viktigare än andra i 
samband med och efter avregleringen. Vi har valt att dela upp avsnittet i åtta 
punkter som beskriver de aspekter som visat sig vara av stor vikt att hantera 
vid avregleringen. Stycket kan i viss mån ses som en sammanfattning av de 
viktigaste resultaten av ovan behandlade områden.  
 

8.10.1 Storleken spelar roll 
 
Bleekes (1990) teorier om strukturförändringar efter en avreglering pekar på 
att stora aktörer har konkurrensfördelar gentemot små. Detta har också visat 
sig på elmarknaden. De aktörer som har störst resurser har oftast varit 
framgångsrika i att hantera de förändringar som avregleringen innebar. De 
mindre företagen, även om undantag finns, har varit de som i större grad 
blivit överraskade av avregleringen och därmed tagit längre tid på sig att 
anpassa sin organisation och verksamhet.  
 
Genom att de stora aktörerna tidigt utvecklade ett offensivt affärstänkande 
samt hade möjlighet att genom sin storlek förbereda sig på avregleringen har 
de i många avseende lyckats bättre än mindre aktörer. Storleken har också 
möjliggjort att företagen haft möjlighet att lägga resurser på förberedelser 
och kunnat experimentera sig fram på den nya marknaden.  
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8.10.2 Hantera risker 
 
Förmåga att hantera risker på marknaden är enligt många av våra 
respondenter av avgörande vikt för att överleva på den avreglerade 
marknaden. Innan avregleringen kunde prisutvecklingen förutses relativt 
enkelt. Dessutom hade marknadens aktörer stor frihet i sin prissättning vilket 
gjorde att de hade möjlighet att reglera dessa efter behov. När marknaden 
sedan avreglerades höjdes prisrisken drastiskt. Många företag hade förbisett 
behovet av en effektiv riskhantering och saknade riskpolicy. I vissa fall 
ledde spekulationer på elbörsen till konkurs, vilket till och med drabbade 
kommunala bolag. 
 

8.10.3 Samarbete lönar sig 
 
Samarbete kan enligt Bleekes (1990) teorier underlätta en övergång från en 
monopolmarknad till en avreglerad dito. Detta är också något som vårt 
empiriska material indikerar. Många små bolag, som ensamma skulle ha haft 
det svårt att hantera övergången från monopol till fri konkurrens, har genom 
att samordna vissa funktioner såsom kundtjänst ändå kunnat agera 
framgångsrikt på marknaden. Detta har frigjort resurser som sedan kunnat 
utgöra en buffert inför avregleringen.    
 

8.10.4 Påbörja omorganisering i tid 
 
En annan aspekt för att framgångsrikt hantera övergången från monopol till 
fri konkurrens var enligt de tillfrågade aktörerna att påbörja omorganisering 
av verksamheten i god tid innan själva förändringen träder i kraft. På så viss 
hinner organisationen sätta sig och de anställda har hunnit vänja sig vid den 
nya situationen. Lewin (1951) påpekar vikten av att vilja acceptera en 
förändring vilket underlättas av att den kan genomföras utan press. Den 
lärandeprocess som Lewin (1951) betonar har också varit av stor vikt på 
elmarknaden. De företag som tidigt skaffade sig en kunskap om 
riskhantering och övrigt agerande på den öppna marknaden hade stora 
fördelar gentemot sina konkurrenter.    
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8.10.5 Fokusera som liten – skaffa stordriftsfördelar som stor 
 
När det gäller marknadsstrategier enligt Porters (1985) resonemang kan två 
typer urskiljas. De mindre aktörerna på marknaden har tillämpat en 
utpräglad fokuseringsstrategi där man främst valt att fokusera på geografiska 
områden. Kommunala elföretag har fokuserat på respektive kommun, de 
aktörer som betraktar sig som regionala har satsat på ett län eller annan 
naturlig geografisk avgränsning. Man har då, även om det inte uttalats, valt 
bort kunder från områden utanför denna självvalda geografiska zon. 
Strategin har visat sig vara framgångsrik, dels beroende på det lokala 
förtroende som många av de mindre företagen har.      
 
Raka motsatsen till denna strategi har ”de tre stora” tillämpat. Dessa aktörer 
har valt att verka över hela landet vilket givit stordriftsfördelar, och har 
dessutom helt avskaffat eventuell lokal fokus genom att centralisera 
funktioner såsom kundtjänst. Genom företagens storlek och förmåga att växa 
har denna strategi varit framgångsrik. En annan faktor som i sig inte gav 
lönsamhet men dock visade sig vara framgångsrik för att locka kunder var 
de olika formerna av tilläggstjänster. Genom att erbjuda allt från bredband 
till försäkringar kunde de stora bolagen erbjuda fördelar gentemot de mindre 
konkurrenterna.   
 

8.10.6 Håll koll på omvärldsutvecklingen 
 

Pettigrew & Whipps (1991) betoning av omvärldsbevakning är en aspekt 
som i allra högsta grad gäller elmarknaden efter avregleringen. Genom att 
göra kvalificerade bedömningar av marknaden kunde de företag som hade 
en fungerande omvärldsanalysfunktion erhålla fördelar gentemot sina 
konkurrenter. Att inte bli överraskad av förändringar har varit en klar 
framgångsfaktor på marknaden. Att ha tillgång till korrekt 
bakgrundsinformation var också en förutsättning för att kunna fatta de 
många beslut som krävdes inför avregleringen. Många företag missbedömde 
exempelvis den administration som skulle visa sig krävas för att hantera 
leverantörsbyten.   
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8.10.7 Skaffa rätt personal 
 
Personalfrågan har också varit en framgångsfaktor för att marknadens 
aktörer skall kunna hantera avregleringen på ett framgångsrikt sätt, vilket 
Pettigrew et al (1991) betonar i sin förändringsteori. Det tog ofta tid för 
många av företagen att ändra sin personalsammansättning så att 
organisationen kunde klara de nya krav som förändringen krävde. För att 
väga upp det gamla ingenjörstänkandet krävdes ekonomer och andra 
yrkeskategorier som kunde hantera verksamheten på en avreglerad marknad. 
Dessutom måste den redan anställda personalen i vissa avseenden 
vidareutbildas.     
 
Av vikt är också att en attitydförändring sker i företaget, vilket betonas i 
Lewins teorier. Saknas vilja till förändring blir denna svårare att genomföra. 
De elföretag vars personal arbetat aktivt för att åstadkomma en förändring 
har lättare kunnat hantera avregleringen.   
 

8.10.8 Kunskap om verksamheten lönar sig 
 
De nya aktörer som slog sig in på marknaden slogs relativt snabbt ut eller 
har idag en marginell betydelse på marknaden. Detta berodde ofta på att de 
underskattade behovet av teknisk kompetens och produktkunskap. De trodde 
att elhandel mest var en fråga om att behärska faktureringsrutiner. De gamla 
aktörernas marknads- och produktkunskap var en förutsättning för att kunna 
verka framgångsrikt på den avreglerade marknaden.  
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9. Diskussion och Slutsatser 

 
 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi kommit 
fram till samt ge en avslutande diskussion kring vårt undersökningsområde. 
Kapitlet kommer att indelas i enlighet med våra tre undersökningsfrågor och 
avslutas med våra förslag till vidare forskning. 
 
 
 
Syftet som presenterades i inledningen av denna uppsats löd ”…att beskriva 
de strukturförändringar som skett på den svenska elmarknaden i samband 
med avregleringen, samt att i denna kontext analysera elhandelsföretagens 
strategiska agerande, samt vidare att identifiera strategiska aspekter viktiga 
i ett sådant förändringsarbete”. För att kunna svara på detta fanns inom 
ramen för syftet tre undersökningsfrågor, vilka behandlas och besvaras 
nedan.  
 

9.1 Förändringar i marknadsstruktur 
 
I uppsatsens inledande kapitel beskrev vi övergången från monopol till 
konkurrensutsatt marknad som att aktörerna på marknaden gått från att ”ha 
verkat på en skyddad marknad till att bedriva sin verksamhet i en omvärld 
där konkurrenskraft är ett nyckelbegrepp”. Förändringar på marknaden har 
givetvis stor påverkan på aktörernas strategi. Vi har därför, genom hela 
arbetet med denna uppsats, varit av åsikten att det inte går att förstå de 
strategiska förändringar som skett på företagsnivå utan att först ha klart för 
sig vilka förändringar som skett på marknaden och i marknadsstrukturen. 
Detta gjorde att vi fann det lämpligt att titta närmare på förändringar i 
marknadsstruktur innan vi gick vidare med företagsspecifika och strategiska 
perspektiv på avregleringen. Vår första undersökningsfråga löd därför enligt 
följande: 
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Hur har marknadsstrukturen på den svenska elmarknaden förändrats i och 
med dess avreglering?  
 

9.1.1 Marknadsförändringar 
 
Marknadsförändringarna som kunde ses tiden närmast efter avregleringen 
var främst att antalet aktörer (och därmed konkurrenter) ökade, att 
variationer i lönsamhet kunde ses, att lönsamheten på marknaden sjönk, 
samt att uppköp och sammanslagningar blev vanligt. Dessa förändringar får 
dock anses som naturliga då de, enligt NUTEK (1995:37), uppstår på de 
flesta marknader som avregleras, och således inte kan ses som förändringar 
specifika för elmarknaden. Att dessa förändringar uppstått på andra 
avreglerade marknader samt på de tidigare avreglerade elmarknaderna i 
Chile, Argentina, Norge och England (marknader som studerades av aktörer 
på den svenska elmarknaden inför avregleringen), gjorde att dessa 
förändringar var tämligen väntade av aktörerna på den svenska elmarknaden.  
 

9.1.2 Strukturella förändringar 
 
Ur ovan nämnda marknadsförändringar har vi med hjälp av Porters 
femkraftsmodell kunnat analysera de strukturella förändringar som 
uppkommit på den svenska elmarknaden efter avregleringen. Avseende detta 
kan konstateras att fyra av de fem faktorer som tas upp i modellen, precis 
som även NUTEK (1995:37) konstaterat, pekar på en minskad lönsamhet för 
marknadens aktörer. Detta kommer ur de strukturella förändringar som skett 
avseende det höjda hotet från nya etablerare och den ökade konkurrensen på 
marknaden, samt den minskade förhandlingsstyrkan hos elmarknadens 
leverantörer (elektricitetsproducenterna) i kombination med den ökade 
förhandlingsstyrkan hos konsumenterna.  
  

9.1.3 Gruppering av elmarknadens aktörer 
 
För att lättare kunna uttala oss kring de strategiska förändringar som gjorts 
bland elmarknadens aktörer delades dessa inledningsvis upp i olika 
strategiska grupper enligt Bleekes (1990) klassificeringssystem. Vad som 
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här kunde ses var att de stora aktörerna (Vattenfall, Sydkraft och Fortum) 
kunde läggas i kategorin broad-based distribution companies, som 
kännetecknas av en bredd i såväl produktutbud som geografisk närvaro. 
Avgörande vid avregleringen var även att dessa aktörer hade kompetens att 
hantera metoder för effektiv prissättning. Övriga aktörer på elmarknaden 
anser vi återfinns i kategorin focused-segment marketers, där 
segmenteringen till största grad handlat om geografisk segmentering. Vissa 
av de mindre aktörerna har även lagts i kategorin shared utilities, där aktörer 
på olika sätt samarbetar, ibland genom fullständiga sammanslagningar av 
företagen, ibland genom att enbart sammanföra viss verksamhet som 
exempelvis kundtjänst.  
 

9.1.4 Diskussion - Vad vi vill bidra med 
 
När det gäller hur strukturen på den svenska elmarknaden förändrats efter 
avregleringen har vår undersökning visat på ett antal skillnader. 
Avregleringen innebar att elmarknaden förändrades i grunden och tvingade 
dess aktörer att utveckla strategier för att kunna verka på en konkurrensutsatt 
marknad. De kunskaper som vi kan sägas ha tillägnat oss om elmarknadens 
avreglering kan sammanfattas enligt följande: 
 
Konkurrens 
Detta är den avgörande förändringen på marknaden som i sin tur resulterar i 
övriga förändringar. Konkurrensen på elmarknaden har utvecklats från att 
inte existerat alls till att i vissa avseenden driva företag i konkurs.  
 
Sjunkande marginaler 
De sjunkande marginalerna på marknaden är ett resultat av den ökade 
konkurrensen. Företagen på marknaden ska efter avregleringen drivas på ett 
affärsmässigt sätt med marknaden i fokus. Den fria konkurrensen och kraven 
från marknaden har tvingat ner företagens marginaler till ett minimum. Detta 
har i sin tur påverkat antalet företag på marknaden och framför allt antalet 
nya aktörer.  
 
Fokusskifte 
De strategiska frågor som var viktiga på marknaden före avregleringen 
skiljer sig mycket från de frågor som är aktuella på dagens elmarknad. 
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Generellt kan detta fokusskifte sägas vara från teknik till marknad, vilket är 
en utveckling som fortsätter på elmarknaden.  
 
Storföretagens chans – risk för oligopol 
De stora energikoncernerna är också de som varit mest aktiva när det gäller 
att agera och ta för sig på den nya avreglerade marknaden. Antalet mindre 
företag minskar och fortsätter utvecklingen finns risken att vi i framtiden står 
inför en oligopolsituation på elmarknaden.   
 

9.2 Strategiska förändringar på företagsnivå 
 
Som nämnts tidigare fick förändringarna på marknaden stora effekter på 
strategier och strategiskt arbete ute i företagen, då de tidigare 
monopolisterna ställdes inför en situation de var ovana vid att hantera. Som 
vi nämnde i inledningen av uppsatsen påverkas troligen olika delar av 
verksamheten olika mycket av avregleringen, och vår andra 
undersökningsfråga löd därför enligt följande:  

 
Hur har elhandelsföretagens strategier förändrats i och med den förändrade 
marknadssituationen och hur kan dessa strategier klassificeras med 
utgångspunkt i aktuell företagsekonomisk teori? 
 
För att kunna besvara frågan kring hur aktörernas strategier förändrats valde 
vi att titta på aspekter som marknads- och strategisk anpassning, vilken 
kompetens som krävs för detta, samt vilka metoder avseende tillväxt, och 
slutligen val av strategi som aktörerna tillämpade. Vårt empiriska material 
har tydligt visat att majoriteten av elmarknadens aktörer inte hade någon klar 
strategi innan avregleringen, vilket ju inte heller var nödvändigt i en tid när 
marknaden utgjordes av regionala monopol. Avsaknaden av en tydlig 
strategi gjorde dock att omställningen vid avregleringen blev tämligen stor 
för de allra flesta aktörer, eftersom klara strategier och affärsmässighet nu 
blev en nödvändighet.  
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9.2.1 Marknadsanpassning och Strategisk anpassning 
 
När avregleringen genomfördes delades de anpassningar som behövde göras 
till den nya omvärldssituationen in i marknadsanpassning och strategisk 
anpassning. Den skillnad i anpassning och hantering av förändringen som 
kan ses mellan marknadens aktörer är främst den mellan de stora (Vattenfall, 
Sydkraft), medelstora (Dalakraft, Östkraft) och små företagen.  
 
Vad gäller marknadsanpassning har vi kunnat se att de större och medelstora 
företagen tillämpade det som kallas fokuserings- eller full-line-strategi, 
vilket innebär bredd i produktutbud och geografisk närvaro. Sett till vilka 
kompetenser som krävs för de två olika strategierna (se 8.9 och 9.2.2) kan 
sägas att de stora aktörerna är bäst lämpade för en full-line-strategi medan de 
medelstora bör anta (vilket de i de flesta fall även gjort) en 
specialiseringsstrategi. De mindre aktörerna skilde sig här från de stora 
genom att istället välja att fokusera sig, oftast geografiskt.  
 
Vad gäller hantering av förändring skilde sig inte aktörerna åt märkbart. De 
flesta hade ett beteende som brukar benämnas som ett reactor-beteende, det 
vill säga att aktören låter sig påverkas av marknaden snarare än att aktören 
själv är den som påverkar och initierar förändringar. I detta fall görs dock 
viss reservation för Vattenfall och Sydkraft som i viss mån får anses ”sätta 
standard” och påverka marknaden i övrigt.  
 
Den strategiska anpassningen bygger naturligt vidare på 
marknadsanpassningen och berör såväl anpassningsprocessen som mönster i 
anpassningsbeteende hos aktörerna. Avseende anpassningsprocessen rör 
denna vilken produkt företaget skall ha samt vilket eller vilka 
marknadssegment som skall tillgodoses. Vilken produkt som i detta fall skall 
tillhandahållas är tämligen självklart (el) även om vissa kringtjänster erbjuds. 
Vad gäller marknadssegment har vi tidigare konstaterat att segmentering i 
förekommande fall varit av geografisk karaktär snarare än kundgrupper.  
 
Anpassningsbeteendet som visades upp av aktörerna kan sägas skilja sig åt 
över tid. I avregleringens inledande skede visade de flesta aktörer upp ett 
beteende som i viss grad kan klassas som defender-beteende, då de genom 
olika typer av avtal försökte knyta kunderna i ”sitt geografiska område” till 
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sig. Som tidigare konstaterats var det dock inte fråga om ett renodlat 
defender-beteende. Som vi tidigare visat försökte istället aktörerna på olika 
sätt att hitta nya marknader, hitta nya produkter i form av kringtjänster men 
samtidigt hålla fast vid sin kärnverksamhet (att sälja el). Samtliga aspekter 
visar således på att en kategorisering av elmarknadens aktörer såsom 
analyzers är det mest korrekta.  
 

9.2.2 Nödvändig kompetens 
 
För en framgångsrik anpassning krävs förutom interna förutsättningar 
(beteende och strategisk utveckling över tid) ett antal specifika kompetenser. 
Även här får skillnader göras på stora, medelstora och små aktörer. Tidigare 
har konstaterats att små aktörer antagit en fokuseringsstrategi, vilket kräver 
mindre stark kompetens inom teknologi/marknadsföring och 
operationell/finansiell verksamhet. Kravet på dessa kompetenser avseende 
specialisering och full-line som strategi är istället att de ska vara starka, 
vilket uppfylls av de större och medelstora aktörerna som också antagit just 
dessa strategier. 
 

9.2.3 De nya strategierna 
 
Som visats tidigare i uppsatsen är elmarknaden en marknad där 
konkurrensmedlen inte är självklara. Istället gör det faktum att produkten är 
homogen och av lågintressekaraktär det svårt för kunden att se någon direkt 
skillnad mellan företagen. I den hårda konkurrensen om kunderna har detta 
lett till en hel del experimenterande bland aktörerna på marknaden och det är 
först nu, när marknaden börjat mogna, som strategierna börjar ”sätta sig” 
och bli relativt tydliga.  
 
Så hur förändrades då strategierna hos de olika aktörerna? Som nämndes 
tidigare hade de flesta aktörer ingen klar och uttalad strategi under tiden 
innan avregleringen, vilket gör att skillnaden efter avregleringen blev 
tämligen markant. Fortfarande gäller att skillnader främst kan ses mellan 
stora, medelstora och mindre aktörer. När det gäller val av strategi valde vi 
Porters modell över generiska strategier, strategier som dock uppvisar stora 
likheter med de tidigare nämnda marknadsanpassningarna. Enligt Porters 
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klassificering kan vi se att de mindre aktörerna i de allra flesta fall valt att 
fokusera sig (jämför fokus-strategin i marknadsanpassningen), främst 
geografiskt, medan de större och medelstora valt en strategi av 
differentiering (jämför specialisering och full-line från 
marknadsanpassningen) alternativt kostnadsöverlägsenhet.  
 
Hur dessa strategier skulle uppnås visades med hjälp av Ansoffs modell över 
tillväxtstrategier. Modellen pekade på att marknadspenetration eller 
marknadsutveckling var de två starkaste alternativen. Båda alternativen 
avser produkter och/eller marknader som aktören har erfarenhet av sedan 
tidigare, vilket är fallet med elhandelsföretagen.   
 
Generellt sett kan de strategiförändringar som vi identifierat hos 
elhandelsföretagen efter avregleringen sägas skilja sig relativt lite mellan 
företagen. Mycket av detta kan säkerligen förklaras av det faktum att alla 
företag mötte samma situation utifrån ett liknande utgångsläge. Skillnaderna 
i strategi har främst varit mellan stora och små företag. De stora företagen 
satsade tidigt stora resurser på att förbereda sig inför avregleringen, resurser 
som de mindre företagen saknade. Att hantera en så omfattande 
marknadsomställning som en avreglering kräver resurser och därmed kan 
storleken sägas spela roll.  
   

9.3 Viktiga aspekter i förändringsarbete och etablering 
av en ny position 

 
Inledningsvis talade vi om att vissa aspekter av företagande troligen kan 
fortskrida som vanligt efter en avreglering, men antagligen inte alla. Delar 
av elhandelsföretagens verksamhet kanske är av stor strategisk vikt att 
förändra, medan andra påverkas mindre av förändringen. Vår tredje 
undersökningsfråga kom ur intresset att undersöka vilka aspekter som haft 
stor påverkan på avregleringen, samt att genom en identifikation av dessa se 
vilka som påverkat hur elhandelsföretagen efter avregleringen etablerat sig 
på den nya marknaden. Vår tredje undersökningsfråga löd därför enligt 
följande: 
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Vilka strategiska aspekter blir viktiga att hantera/ta hänsyn till före, i 
samband med och efter avregleringen, för att etablera en position på 
den ”nya” marknaden? 
 
Viktiga aspekter att hantera vid en avreglering, åtta övergripande punkter, 
listas nedan:  
 

• Storleken spelar roll 
Genom sin storlek kunde de stora företagen satsa resurser på att förbereda 
sig inför avregleringen. De hade möjligheten att i större utsträckning än sina 
mindre konkurrenter experimentera på marknaden, vilken de olika typerna 
av tilläggstjänster är ett exempel på.   
 

• Hantera risker 
Att lära sig att hantera risker är av stor vikt på en konkurrensutsatt marknad, 
särskilt som handeln med ursprungsprodukten sker via en börs. Elektricitet 
är en vara där tillgång och efterfrågan kan variera kraftigt, och de företag 
som inte insåg detta fick i vissa fall betala ett högt pris för sin okunskap. Att 
tidigt utveckla en riskpolicy och att säkra sig för framtida svängningar på 
marknaden har varit en framgångsfaktor för många av de företag som idag 
verkar på marknaden.   
 

• Samarbete lönar sig 
Efter avregleringen har det visat sig att främst mindre företag haft svårt att 
klara omställningen från monopolist till ett företag som verkar på en 
konkurrensutsatt marknad. Kraven på utökad kundtjänst, riskhantering och 
andra faktorer har försvårat företagens verksamhet. En lösning på problemet 
har för många företag varit att i frågor av denna typ samverka, en samverkan 
som ofta varit regional. Även de större företagen har engagerat sig i 
samarbeten, ofta med partners utomlands.  
 

• Påbörja omorganiseringen i tid 
De företag som redan i slutet av 1980-talet började studera hur en avreglerad 
elmarknad skulle kunna se ut hade klara kunskapsfördelar gentemot de 
aktörer som överraskades av avregleringen. De förberedda företagen kunde 
redan innan avregleringen börja bearbeta viktiga kunder vilket gav dem ett 
gott utgångsläge inför år 1996. Andra företag saknade adekvat 
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säljorganisation och fick ägna lång tid åt organisationsförändringar när 
avregleringen redan var genomförd. Att förbereda sig i god tid är enligt våra 
respondenter ovärderligt.  
 

• Fokusera som liten – skaffa stordriftsfördelar som stor 
Den stora skillnaden mellan stora och små elhandelsföretag har varit just 
detta. De stora företagen har på flera olika sätt såsom att centralisera 
kundtjänst, nationella marknadsföringskampanjer och liknande, utnyttjat sin 
storlek för att få skalfördelar. Satsningar på standardavtal och minimal 
kundkontakt har varit liknande aspekter inom samma ämne. De mindre 
aktörerna har däremot satsat hårt på fokus, främst avseende lokala 
geografiska satsningar. Att bli det lokala elhandelsföretaget som är väl 
förankrat i bygden har varit många små företags räddning i konkurrensen 
gentemot de stora aktörerna. Personlig elrådgivning samt att välkomna 
kunden upp på lokalkontoret för att skriva på kontraktet är exempel på 
satsningar i denna riktning.   
 

• Håll koll på omvärldsutvecklingen 
Denna faktor är starkt sammankopplad med hur marknadens aktörer 
förberedde sig inför avregleringen samt hanterade de övriga strategiska 
frågor vi tidigare berört i denna uppsats. De företag som hade en fungerande 
omvärldsbevakning hade redan innan avregleringen god kännedom om hur 
en avreglerad marknad skulle kunna se ut genom omfattande studier i 
utlandet. När väl avregleringen kom igång blev det, från att ha varit 
oväsentligt, oerhört viktigt att följa upp sina konkurrenter, särskilt som 
konkurrensen om kunderna sker med hjälp av faktorer som exempelvis pris 
och service. Aktörer som saknade denna kompetens fann sig i värsta fall 
överraskade av avregleringen och totalt oförberedda på den nya situationen.    
 

• Skaffa rätt personal 
Personalfrågan var enligt våra respondenter en mycket viktig aspekt, men 
också en av de aspekter som tog lång tid och var svår att hantera. 
Personalsammansättning var tvungen att ändras så att organisationen kunde 
klara de nya krav som förändringen krävde, vilket gjorde att andra 
yrkesgrupper än ingenjörer togs in i organisationerna. Stora satsningar på 
vidareutbildning av den redan befintliga personalen gjordes också. 
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9.4 Avslutande diskussion och förslag till vidare 
forskning 

 
Under arbetet med denna uppsats har vi efterhand tillägnat oss en mängd 
kunskaper om elmarknadens förändring liksom den strategiförändring som 
marknadens företag genomgått. Genom att använda relevant 
företagsekonomisk teori har vi kunnat analysera den information vi samlat in, 
och därigenom kunnat bidra med kunskap om ett annars relativt outforskat 
perspektiv på avregleringen. Elmarknaden är mycket komplex och därmed 
har vi lagt mycket tid och plats i uppsatsen på att få förståelse för denna för 
att genom denna kunskap kunna få en bild av elhandelsföretagens strategi. 
Den svenska elmarknaden utvecklas dessutom fortfarande och mognar mer 
och mer i takt med att företagen och kunderna lär sig hantera den nya 
situationen.  
 
I det inledande avsnittet kring bakgrunden till denna uppsats, rörde vi kort 
vid de valmöjligheter avregleringen inneburit för konsumenterna. En mer 
omfattande rörelse bland konsumenterna har först nu, åtta år efter 
avregleringen, kommit igång. Mot bakgrund av detta skulle vi finna det 
intressant att forska kring vilka konsekvenser avregleringen medfört för 
konsumenterna. Har priserna sjunkit? Orkar människor bry sig om att välja 
elleverantör? Vad får konsumenter att byta leverantör och vilka aspekter 
avgör valet? 
 
Ett annat område som vi tycker vore intressant att utreda är hur de svenska 
elhandelsföretagens strategier skulle utvecklas på en gemensam europeisk 
elmarknad. Redan idag finns tankar och pågående diskussioner om den 
typen av framtida marknad. Skulle de svenska elhandelsföretagen verka 
fokuserat i periferin av marknaden eller skulle de försöka skapa sig en 
position ute i Europa? Skulle vi nordbor handla el från ett portugisiskt 
elhandelsföretag? För att kunna följa hela skedet i en sådan utveckling borde 
en sådan studie genomföras över lång tid. Detta för att kunna behandla såväl 
tiden innan den europeiska marknaden blir verklighet som när den mognat 
och funnit sin form.   
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Ur en företagsstrategisk synpunkt finns många intressanta aspekter på denna 
bransch som likt den idrottsman som beskrevs i inledningen precis fått en 
känsla för tävling och konkurrens.  
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Bilaga 1 – Utskick till företag 
  
Linköpings Universitet  Datum 
Ekonomiska institutionen    
 
                                              

________________________________________________________________________ 
Per Everhill  Johanna Eriksson 
perev305@student.liu.se   joher741@student.liu.se 
0733-541 864  0702-158 492 
 

Hej (Namn)! 
 
Vi hade kontakt 2004-xx-xx med er angående vår magisteruppsats och kom då överens 
om en intervjutid 2004-xx-xx klockan xx:xx. 
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Per Everhill och Johanna Eriksson, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka 60 minuter. Vi vill också informera dig om att uppsatsen 
kommer att publiceras och att du som respondent, kommer att ges möjligheten att vara 
anonym om så önskas.  
 
Vår uppsats handlar om strategiförändringar hos monopolföretag i samband med en 
avreglering av marknaden. Syftet med uppsatsen är att beskriva de strukturförändringar 
som skett på den svenska elmarknaden i samband med avregleringen, samt identifiera 
strategiska aspekter viktiga för att ett företag - en tidigare monopolist - kan etablera en 
konkurrenskraftig position på den nya avreglerade marknaden. I uppsatsen har vi valt att 
undersöka den svenska elmarknaden då den nyligen avreglerats samt att den omfattar ett 
stort antal aktörer som gått från en monopolsituation till konkurrensutsatthet. Våra 
resultat kommer att analyseras med stöd av aktuell företagsekonomisk teori.  
 
De frågor vi kommer att undersöka närmare i vår uppsats är: 

 Hur har marknadsstrukturen på den svenska elmarknaden förändrats i och 
med dess avreglering? 
 Hur har elhandelsföretagens strategier förändrats i och med den 

förändrade marknadssituationen?  
 Vilka strategiska aspekter blir viktiga att hantera/ta hänsyn till före, i 

samband med och efter avregleringen, för att etablera en position på 
den ”nya” marknaden? 

 
Intervjustrukturen presenteras på nästa sida. Givetvis kommer Ni att få tillgång till den 
färdiga uppsatsen efter dess framläggning i juni, och vår förhoppning är att den kommer 
att innehålla intressant läsning för den som arbetar med strategiska frågor på elmarknaden.   
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Per Everhill och Johanna Eriksson 
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________________________________________________________________________ 
Per Everhill  Johanna Eriksson 
perev305@student.liu.se   joher741@student.liu.se 
0733-541 864  0702-158 492 
 

Intervjustruktur 

 

Intervjun kommer att fokuseras kring fyra områden. Dessa introduceras nedan 
tillsammans med de ämnen som de specifika frågorna kommer att beröra.   
 
Innan avregleringen 
Avseende elmarknaden innan avregleringen är vi intresserade av företagens strategi och 
strategiska arbete; vilka strategiska frågor ansågs som viktiga/mindre viktiga. Hur såg 
marknaden ut och vilka frågor arbetade man med? 
 
Avregleringen 
Avseende avregleringen berör våra frågor hur marknaden och des aktörer uppfattade 
förändringen, hur denna påverkade elmarknaden och vilka förberedelser branschen gjorde 
inför denna. Vilka strategiska frågor ansågs då få minskad/ökad betydelse på den ”nya” 
marknaden? 
 
Strategiska förändringar 
Våra frågor kring företagets strategiska förändringar efter avregleringen berör främst 
faktiska förändringar i företagets/branschens strategi, framgångsfaktorer, samt de största 
skillnaderna mellan att verka som monopolist kontra konkurrensutsatt företag. 
 
Framtid 
Dina spekulationer och tankar kring den framtida elmarknaden. 
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Linköpings Universitet  Datum 
Ekonomiska institutionen    
 
                                              

________________________________________________________________________ 
Per Everhill  Johanna Eriksson 
perev305@student.liu.se  joher741@student.liu.se 
0733-541 864  0702-158 492 
 

Hej (Namn)! 
 
Vi hade kontakt 2004-xx-xx med er angående vår magisteruppsats och kom då överens 
om en intervjutid 2004-xx-xx klockan xx:xx.  
 
Vi kommer att vara två intervjuare, Per Everhill och Johanna Eriksson, och uppskattar att 
intervjun kommer att vara cirka 60 minuter. Vi vill också informera dig om att uppsatsen 
kommer att publiceras och att du som respondent, kommer att ges möjligheten att vara 
anonym om så önskas.  
 
Vår uppsats handlar om strategiförändringar hos monopolföretag i samband med en 
avreglering av marknaden. Syftet med uppsatsen är att beskriva de strukturförändringar 
som skett på den svenska elmarknaden i samband med avregleringen, samt identifiera 
strategiska aspekter viktiga för att ett företag - en tidigare monopolist - kan etablera en 
konkurrenskraftig position på den nya avreglerade marknaden. I uppsatsen har vi valt att 
undersöka den svenska elmarknaden då den nyligen avreglerats samt att den omfattar ett 
stort antal aktörer som gått från en monopolsituation till konkurrensutsatthet. Våra 
resultat kommer att analyseras med stöd av aktuell företagsekonomisk teori.  
 
De frågor vi kommer att undersöka närmare i vår uppsats är: 

 Hur har marknadsstrukturen på den svenska elmarknaden förändrats i och 
med dess avreglering? 
 Hur har elhandelsföretagens strategier förändrats i och med den 

förändrade marknadssituationen?  
 Vilka strategiska aspekter blir viktiga att hantera/ta hänsyn till före, i 

samband med och efter avregleringen, för att etablera en position på 
den ”nya” marknaden? 

 
Vår intervju kommer att kretsa kring ovanstående frågor, med fokus på den svenska 
elmarknaden och dess aktörer. Intervjustrukturen presenteras på nästa sida. Givetvis 
kommer Ni att få tillgång till den färdiga uppsatsen efter dess framläggning i juni, och vår 
förhoppning är att den kommer att innehålla intressant läsning för den som arbetar med 
strategiska frågor på elmarknaden.   
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Per Everhill och Johanna Eriksson 
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________________________________________________________________________ 
Per Everhill  Johanna Eriksson 
perev305@student.liu.se  joher741@student.liu.se 
0733-541 864  0702-158 492 
 

Intervjustruktur 
 
Intervjun kommer att fokuseras kring fyra områden. Dessa introduceras nedan 
tillsammans med de ämnen som de specifika frågorna kommer att beröra.   
 
Innan avregleringen 
Avseende elmarknaden innan avregleringen är vi intresserade av dess struktur, aktörerna 
samt branschens karaktär. Av intresse är även vilka strategiska frågor som ansågs 
viktiga/mindre viktiga. 
 
Avregleringen 
Avseende avregleringen berör våra frågor er uppfattning av hur denna påverkade 
elmarknaden och vilka förberedelser Energimyndigheten och andra aktörer gjorde inför 
denna. Vilka strategiska frågor ansågs då få minskad/ökad betydelse på den ”nya” 
marknaden? 
 
Strategiska förändringar 
Våra frågor kring strategiska förändringar efter avregleringen berör främst faktiska 
förändringar i branschaktörernas strategi, framgångsfaktorer, samt de största skillnaderna 
mellan att verka på en monopolmarknad kontra en konkurrensutsatt sådan. 
 
Framtid 
Era spekulationer och tankar kring den framtida elmarknaden. 
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Bakgrundsfrågor 

- Namn? 
- Befattning/arbetsuppgifter på företaget?  
- Bakgrund inom elmarknaden? 

Elmarknaden innan avregleringen 

- Hur skulle du beskriva ditt företag och er strategi innan avregleringen? 
- Vilka strategiska frågor ansågs som viktiga innan avregleringen 
- Vilka strategiska frågor ansågs som mindre viktiga? 
- Vad tyckte ert företag om avregleringen i det här stadiet? 

Avregleringen 

- Hur uppfattades avregleringen inom branschen?  
- Vilka förberedelser gjorde ert företag inför avregleringen?  
- Vilka frågor/aspekter trodde ni då skulle få störst betydelse efter avregleringen?  
- Hur uppfattade ni att marknaden förändrades i och med avregleringen?   
- Har ert företag tvingats till nya tänkesätt och handlingar som en följd av avregleringen? 
- Nu i efterhand, vad blev bra med avregleringen och vad blev mindre bra? 
- Hur upplever du att konsumentens roll har förändrats sedan avregleringen? 

Strategiska förändringar 

- På vilka sätt har ert företags strategi förändrats?  
-Vilka strategiska frågor anses som viktigast idag på elmarknaden?  
- Vilka strategiska frågor anses som mindre viktiga? 
- De största (strategiska) skillnaderna på att verka som monopolist och konkurrensutsatt 
företag? 
- Om skillnader: hur hanterades övergången? Vad lyckades/misslyckades? 
- Vad ser du som strategiska nyckelaspekter för att överleva en avreglering och etablera 
en konkurrenskraftig position på den nya marknaden?  
- Hur skiljer sig de olika aktörerna sig mot varandra?   

Framtid 

- Hur tror ni att elmarknaden kommer att utvecklas i framtiden? 
- Andra lämpliga personer att intervjua?

Bakgrundsfrågor 

- Namn? 
- Befattning/arbetsuppgifter?  
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Bakgrundsfrågor 

- Namn?  
- Befattning/arbetsuppgifter?  
- Bakgrund inom elmarknaden? 

Elmarknaden innan avregleringen 

- Hur skulle du beskriva elmarknadens aktörer och deras strategi innan avregleringen? 
- Vilka strategiska frågor ansågs som viktiga innan avregleringen 
- Vilka strategiska frågor ansågs som mindre viktiga? 
- Vad tyckte branschens aktörer om avregleringen i det här stadiet? 

Avregleringen 

- Hur uppfattades avregleringen inom branschen?  
- Vilka förberedelser gjordes av marknadens aktörer inför avregleringen?  
- Vilka frågor/aspekter trodde ni då skulle få störst betydelse efter avregleringen?  
- Hur uppfattade ni att marknaden förändrades i och med avregleringen?   
- Har branschen tvingats till nya tänkesätt och handlingar som en följd av avregleringen? 
- Nu i efterhand, vad blev bra med avregleringen och vad blev mindre bra? 
- Hur upplever du att konsumentens roll har förändrats sedan avregleringen? 

Strategiska förändringar 

- På vilka sätt har elmarknadens aktörer och deras strategi förändrats?  
-Vilka strategiska frågor anses som viktigast idag på elmarknaden?  
- Vilka strategiska frågor anses som mindre viktiga? 
- De största (strategiska) skillnaderna på att verka som monopolist och konkurrensutsatt 
företag? 
- Om skillnader: hur hanterades övergången? Vad lyckades/misslyckades? 
- Vad ser du som strategiska nyckelaspekter för att överleva en avreglering och etablera 
en konkurrenskraftig position på den nya marknaden?  
- Hur skiljer sig de olika aktörerna sig mot varandra?   
 
Framtid 
- Hur tror ni att elmarknaden kommer att utvecklas i framtiden? 
- Andra lämpliga personer att intervjua? 
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Pressmeddelande 06.11.2001 
 
Statoil slutar sälja elektricitet 
 
Statoil har beslutat att upphöra med all elförsäljning från årsskiftet 2001/2002. 
Orsaken är att de storleks- och lönsamhetsmål som sattes upp när Statoil gick in på 
elmarknaden i Sverige, inte uppnåtts. 
 
Det står klart att den administrativa komplexiteten i elaffären har underskattats. Att växa 
så kraftigt som Statoil gjort på kort tid på en nyligen avreglerad marknad har medfört 
betydligt högre kostnader och lägre lönsamhet än förväntat. 
 
För att säkerställa att de kunder som valt Statoil även i fortsättningen får 
konkurrenskraftiga priser och en god kundservice, har Statoil sedan en tid sökt en lösning. 
 
- Mot denna bakgrund är vi glada över att den 1 januari 2002 kunna överföra 
verksamheten till Öresundkraft. Vår uppfattning är att de har den storlek som krävs för att 
vara en effektiv elleverantör på kort och lång sikt, säger Håkan Svanberg, 
försäljningsdirektör Elektricitet, Statoil. Vi beklagar att Statoil inte kan fullfölja sin 
satsning på elmarknaden, men är ändå nöjda med att ha gått i spetsen för en avreglering 
av elmarknaden som gynnar Sveriges elkunder, fortsätter Svanberg. 
 
Det finns ytterligare skäl till att affären med Öresundskraft är positiv. Både Statoil och 
Öresundskraft är aktiva aktörer på naturgasmarknaden. Denna marknad genomgår, enligt 
EU-direktiv, en avreglering som skall vara genomförd senast hösten 2005. Parterna är 
överens om att aktivt se över möjligheterna till ett närmare samarbete på den svenska 
naturgasmarknaden. 
 
-Vi ser det som mycket positivt att Öresundskraft nu fått möjlighet att ta över Statoils 
elkunder, men beklagar naturligtvis att Statoil genom detta lämnar elmarknaden, säger 
Anders Mathiasson, marknadschef Öresundskraft. Vi kommer självklart att erbjuda 
kunderna samma goda service som tidigare och ser detta som en naturlig del i vår 
fortsatta expansion på elmarknaden, avslutar Mathiasson. 
 
För mer information kontakta: 
Håkan Svanberg, försäljningsdirektör Elektricitet, Statoil 
Tfn: 08-429 61 99, 070-660 72 72 
e-post: hakan.svanberg@statoil.com 
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Anders Mathiasson, marknadschef, Öresundskraft 
Tfn: 042-490 32 65, 070-418 32 65 
e-post: anders.mathiasson@oresundskraft.se 
 
Ylva Swenzén, informationschef, Statoil 
Tfn: 08-429 62 70, 070-429 62 70 
e-post: ylva.swenzen@statoil.com 
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