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Sammanfattning 
Nya regler för den svenska elmarknaden trädde i kraft den 1 januari 1996 och den innehöll 
regler som skulle innefatta konkurrens i elproduktion och handel med el. Transport av el i 
nätet betraktas dock som ett naturligt monopol och kom därmed att undantas 
konkurrensutsättning.  
Syftet med avregleringen 1996 var att skapa valfrihet för el-användarna och öka effektiviteten 
i produktions och försäljningsledet. ”Konkurrensen inom elhandeln skulle skapa 
förutsättningar för en ökad pris och kostnadspress inom elförsörjningen”. 
 
Det problemområde som ska undersökas är av vilken anledning en del kunder tackar nej till 
erbjudandet under de 2 ångerveckorna. Företaget vill få ner antalet som tackar nej och vill nu 
få reda på hur de bättre kan sälja in konceptet och framställa informationen. Vidare ska också 
undersökas vilka faktorer de befintliga kunder anser är viktigast när de ska byta elleverantör 
samt hur den första kontakten med företaget togs. 
 
Teorierna som används i undersökningen är Porters fem konkurrenskrafter, SWOT-analys 
samt en teori som inte blockerar tänkandet. Empirin inhämtades genom intervjuer med 
GodEls Vd samt energimyndigheten vidare gjordes också undersökningar mot målgrupperna, 
ångerkunder samt befintliga kunder. 
 
De främsta faktorerna som påverkar GodEl är såklart konkurrenterna på marknaden och då 
främst de tre stora. Vattenfall, E.ON, och Fortum är de företag som GodEl ser som sina 
främsta konkurrenter och det har man motverkat genom att ha en prisgaranti mot dessa tre. 
Vidare är konceptet helt klart grundstenen för GodEl som organisation. Att hålla stenhårt på 
detta och följa det i alla lägen ska utmynna i nöjda kunder vilket undersökningen har påvisat 
att så är fallet. Den största anledningen till att kunderna tackade nej till GodEl var helt klart 
priset, vilket gör att det är en stor faktor att ta hänsyn till på marknaden. 



Förord 
 
Jag vill först och främst tacka GodEL och mina respondenter som har gjort den här uppsatsen 
möjlig med sina utvecklande och innehållsrika svar. Vidare vill jag tacka min handledare och 
de andra grupperna i handledargruppen för deras feedback under resans gång. 
Ett stort tack går också till mina föräldrar som bidragit både med moraliskt och ekonomiskt 
stöd. Utan Er hade det inte heller varit möjligt. 
 
Ett stort tack till Er alla! 
 
 
 
 
Stockholm, januari 2006 
 
 
 
 
 
Carl Schnell 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet presenteras uppsatsens bakgrund, problemformulering, syfte och 
avgränsning. Avsnittet inleds med en bakgrund som ger läsaren en inblick i ämnet, vilken följs 
av en diskussion kring de problemformuleringar som arbetet kretsat runt. 
Problemdiskussionen leder sedan fram till uppsatsens problemformuleringar som tydliggör 
vilka frågor som skall besvaras. Avslutningsvis presenteras även uppsatsens syfte samt de 
avgränsningar uppsatsen innefattar. 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Elmarknaden 
Nya regler för den svenska elmarknaden trädde i kraft den 1 januari 1996 och den innehöll 
regler som skulle innefatta konkurrens i elproduktion och handel med el. Transport av el i 
nätet betraktas dock som ett naturligt monopol och kom därmed att undantas 
konkurrensutsättning.  
Syftet med avregleringen 1996 var att skapa valfrihet för el-användarna och öka effektiviteten 
i produktions och försäljningsledet. ”Konkurrensen inom elhandeln skulle skapa 
förutsättningar för en ökad pris och kostnadspress inom elförsörjningen”.1 
 
Sysselsättningen på elmarknaden har minskat från åren 1996 till 2002 med 0.4 %. Mellan 
1990 till 2000 har den svenska elanvändningen ökat med 2 %. Som jämförelse kan nämnas att 
i hela norden ökade den med 13 %. I Sverige har vi en relativt hög användning av el beräknad 
per person. Elanvändningen inom Sverige är 1,5 ggr så hög som inom resten av EU (år 
2000).2 
 
Sedan avregleringen trädde i kraft har koncentrationen av företag på marknaden ökat allt mer. 
Numer på marknaden dominerar 3 aktörer, dessa kontrollerar nästan 90 % av den totala 
elproduktionen. Den största elproducenten är Vattenfall som svarar för ungefär 50 %, de 
resterande 40 % delas lika mellan E.on (före detta Sydkraft som har gått ihop med Graninge) 
och Fortum. De stora aktörerna äger också den facilitet som krävs för att producera elen. 
Detta gäller framförallt delar av kärnkraften. När det gäller nätverksamheten har antalet 
företag på marknaden minskat från 270 år 1996 till drygt 200 vid början av 2003.3  
 
Elbranschen har klara förtroende problem enligt en undersökning gjord av Temo 2004. 
Förtroendet har dessutom sjunkigt sedan tidigare mätningar. I dagsläget har bolagen fortsatt 
kämpigt efter den senaste tidens skriverier i massmedia.4 De tre största bolagen, Fortum, 
Vattenfall och E.on, har gjort enorma vinster med tillhörande bonusprogram för cheferna. 
E.on har dessutom fått ta den värsta smällen efter stormen i Sydsverige.5 
 
Branschen i övrigt står för ”pålitliga leveranser med få avbrott”. Det branschen minst 
representerar är ”god etik och moral”, ”låga priser” och ”kunden i centrum”. Bland de som 

                                                
1 http://www.kkv.se/bestall/pdf/rap_2004-3.pdf. S. 123-124 
2 Ibid.. S. 125-126 
3 Ibid. S. 126-127 
4 Läs b.l.a. http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,707753,00.html (2005-11-04), 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=320322&previousRenderType=6 2005-11-04) 
5 Byte av elleverantör, Temo 2004-10-28 (T-110698) 
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har bytt leverantör är majoriteten nöjda med priset, de tycker inte heller det var krångligt att 
byta. Däremot upplever 41 procent att det är svårt att jämföra priser mellan leverantörer.6 
 
De stora elbolagen har påbörjat satsningar på service och tydlighet. Enligt Svenskt 
Kvalitetsindex upplever dock inte kunderna några positiva effekter i form av upplevd kvalitet 
eller nöjdhet. Kundnöjdheten ligger fortfarande markant lägre än branschens genomsnitt, inte 
minst beroende på att kundernas förväntningar på ett lågt pris inte infrias. Även lojaliteten till 
bolagen är fortsatt låg och rekordmånga funderar på att byta elleverantör.7 

1.1.2 Välgörenhet 
I december genomförde Nordisk Media Analys en undersökning som bland annat kartlägger 
vilka organisationer man kan tänka sig att skänka pengar till. De fem främsta var 
Cancerfonden, Rädda Barnen, Röda Korset, Barncancerfonden och Radiohjälpen.8 
 
Enligt en undersökning av Banco har Röda Korset ökat kraftigt följt av Rädda Barnen och 
Radiohjälpen. En förklaring till den kraftiga ökningen är självklart tsunamin och medias 
bevakning av katastrofen. Det styrks också av samma undersökning där två av tre svenskar 
uppger att man skänker till de organisationerna som uppmärksammas i medierna medan 31 
procent påverkas av egna erfarenheter samt släkt och vänners situation.9 
 
Även attityden till hjälporganisationerna är förändrad. Katastrofen i Asien har självklart 
bidragit men den positiva attityden fanns redan innan. 81 procent är positiva eller mycket 
positiva, endast 6 procent är negativa eller mycket negativa. Mest positiva enligt 
undersökningen är kvinnor, ungdomar, högutbildade och höginkomsttagare men det finns 
ingen markant skillnad mellan åldrarna på dagens givare. Många tror även att katastroferna 
kommer ge långsiktiga effekter på givandet till ideella organisationer.10  

1.2 Företagspresentation11 
GodEl är Sveriges första, veterligen även världens första, elbolag som bildas för att ge bra pris 
till kunderna och skänka överskottet från verksamhetens avkastning till välgörande ändamål. 
 
Initiativet till GodEl togs av vd Stefan Krook, entreprenör som tidigare bl.a. grundat 
teleoperatören Glocalnet. GodEl ägs av en stiftelse, GoodCause, och det är genom stiftelsen 
som pengarna går till olika ideella organisationer. GoodCause har fått de pengar som krävs för 
att driva GodEls verksamhet donerade av Karl-Johan Persson, Robert af Jochnick, Stefan 
Krook och Catella. Samtliga donatorer sitter i GoodCause styrelse, där Catella representeras 
av Per Ludvigsson. 
 
GodEls logotyp har designats och skänkts av Lasse Åberg. 

1.2.1Diskussion angående GodEls situation 
Försäljningstekniken som GodEl använder sig av går ut på att säljarna ska möta de blivande 
kunderna öga mot öga på offentliga platser med hög kundgenomströmmning. Företaget är 
sponsrade av diverse företag så säljarna har alltid något att bjuda kunderna på, godis, kakor 
                                                
6 Byte av elleverantör, Temo 2004-10-28 (T-110698) 
7 Elbranschen hösten 2004 enligt Svenskt Kvalitetsindex 2005-01-07 
8 Givande och 90-kontots betydelse – Nordisk Media Analys december 2004 
9 Svenska folkets syn på givande till ideella organisationer – Banco februari 2005 
10 Ibid.  
11 http://www.godel.se/?fto=index&name=om 2005-12-06 
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eller liknande. Efter säljarnas ”sales pitch” kan kunden om denne tycker om framställningen 
skriva på en fullmakt som ger företagets tillåtelse att hämta uppgifter från kundens nuvarande 
elbolag för att sedan sätta ihop dessa uppgifter i ett brev som skickas hem till den framtida 
kunden efter ca 2 veckor. I brevet står avtalsvillkor, vilket bindningstid kunden har hos den 
nuvarande leverantören samt vilket pris GodEl erbjuder. När kunden fått hem brevet i 
brevlådan har denne 2 veckor på sig att fundera om priset och konceptet är något för 
han/henne, om denne inte vill ha erbjudandet så måste en kontakt ske, antingen genom mail 
eller telefonsamtal där avtalet sägs upp.  
 
Det problemområde som ska undersökas är av vilken anledning en del kunder tackar nej till 
erbjudandet under de 2 ångerveckorna. Företaget vill få ner antalet som tackar nej och vill nu 
få reda på hur de bättre kan sälja in konceptet och framställa informationen. Vidare ska också 
undersökas vilka faktorer de befintliga kunder anser är viktigast när de ska byta elleverantör 
samt hur den första kontakten med företaget togs. 

1.3 Problemformulering 
Vilka är GodEls styrkor och möjligheter? 
 
Vilka är GodEls hot och svagheter? 
 
Vad påverkar/kommer att påverka GodEls plats på marknaden? 

1.4 Syfte 
Syftet är att beskriva vilken den främsta orsaken till ånger är, samt vad de befintliga kunderna 
anser är den viktigaste parametern vid val av elbolag. Detta underlag ska i sin tur ligga till 
grund för en större omvärldsanalys. 

1.5 Avgränsningar 
Den geografiska avgränsningen sträcker sig till GodEl i Stockholm, då företaget har 
huvudkontor i staden. Företaget är också relativt nystartat och marknadsför sig inte i fler 
städer i Sverige. 
 
Den teoretiska avgränsningen sträcker sig till att inhämtas från kända författare som skriver 
om välkända och etablerade modeller. Nämnas kan Roos, Krogh och Porter. Dessa teorier 
används för att de ger ett bra teoretiskt underlag för att bedriva en marknadsundersökning och 
omvärldsanalys. 
 
Tidsmässigt så avgränsas uppsatsen till att inhämta empiri från september till november. 
Anledningen till detta är att de första kontakterna med kunder bokfördes i september och när 
undersökningen genomfördes ställdes nutid (november) mot dåtid (september). 
 
Vikten av undersökningen ska ligga hos GodEls kunder, inte vad företaget anser själva om 
deras situation. Intervjuer med GodEl samt en opartisk instans var nödvändiga för att 
komplettera den insamlade empirin och för att ge ett annat perspektiv på företaget. 
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1.6 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1: Uppsatsens disposition 
Källa: Egen tolkning 
 
1. INLEDNING 
I uppsatsens inledande del beskrivs ämnesområdet och dess bakgrund. Sedan presenteras och 
analyseras frågeställningarna. Vidare följer avgränsningen där det beskrivs vilka delar inom 
ämnesområdet som kommer att behandlas. Slutligen redogörs för uppsatsens målgrupp och 
intressenter. 
2. METOD 
För att ge resultatet legitimitet redovisas här den metod som nyttjats under arbetets gång. Här 
beskrivs ingående på vilket sätt utredningen gått tillväga samt presenterar alternativa metoder. 
Desto bättre läsaren är införstådd med den metod som använts desto bättre kan resultatet 
värderas. 
3. TEORI 
Det här avsnittet behandlar den teorietiska referensramen som ska ligga till grund för 
analysen, där teorin ska ställas mot empirin för att sedan kunna dra slutsatser av 
undersökningen. 
4. UNDERSÖKNING 
Under denna rubrik diskuteras närmare hur en marknadsundersökning går till. Detta för att 
bättre påvisa hur tankegången har genomsyrat arbetet. 
5. EMPIRI 
Här redovisas den insamlade primär och sekundärdatan som redovisas under rubriker för att 
det lättare ska kunna sättas i ett sammanhang. 
6. ANALYS 
I analysen ställs teorin mot empirin för att se om denna överensstämmer.  
7. SLUTSATSER 
Här besvaras problemformuleringarna och syftet.  
8. EGNA REFLEKTIONER 
För att ge kommentarer och synpunkter på hur arbetet har fortskridit kan man under den här 
rubriken läsa om arbetet i stort och även kommentarer till mer specifika delar.  

4. UNDERSÖKNING 

5. EMPIRI 6. ANALYS 

7. SLUTSATS 

2. METOD

3. TEORI

1. INLEDNING

8. EGNA REFLEKTIONER 
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2. Metod 
Under avsnittet metod behandlas tillvägagångssättet som beskriver hur det empiriska 
materialet har bearbetats för att få fram de empiriska data som har använts i studien. Här tas 
även upp vilka vetenskapliga metoder som använts i undersökningen samt kommenterar till 
det insamlade materialet. Avsnittet om källkritik kretsar kring studiens reliabilitet och 
validitet, därför förklaras begreppen validitet och reliabilitet.  

2.1 Perspektiv 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
FIGUR 2: Det schematiska sambandet mellan de ideologiska, teoretiska och empiriska delarna i en 
undersökning. 
Källa: Svenning (1997), S. 23 

2.1.1 Positivism 
Positivismen har sina rötter i den naturvetenskapliga traditionen. Positivisterna ville att alla 
vetenskaper i grunden skulle byggas upp på samma sätt. Man formulerade den kända 
”verifierbarhetstesen” att en vetenskaplig sats är meningsfull bara om den kan verifieras 
(bekräftas) empiriskt. Positivisterna menade bland annat att inom varje vetenskap skall 
forskarna sträva efter att bygga kunskap bestående av generella lagar av kausal natur: lagar i 
vilka man beskrev orsak-verkan-samband. Men positivism har även en ideologisk sida. I det 
här fallet betyder det att allt som inte är vetenskaplig kunskap inte kan betraktas som 
kunskap.12  
 
Den viktigaste kritiken är att positivister inte kan blanda in känslor, upplevelser och 
kulturfenomen, därför att de inte är objektivt mätbara. Men även om man gör tolkningar av 
upplevelser, texter och symboler måste utgångsmaterialet för forskningen, människors 
handlingar, tal och texter vara korrekt uppfattade.13  
2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik kan fritt översättas med tolkningslära och har som ett av sina ursprung teorier 
om bibel- och annan texttolkning. Hermeneutiken handlar alltså om tolkning av innebörder i 
dess vidaste mening. Tolkningen kan vara av många slag, från avkodning av konventioner 

                                                
12 Wallén (1996), S. 26-28 
13 Ibid. 

Perspektiv 
(Om samhälle, mellanmänskliga relationer och den 
forskningsmässiga utblicken över problemet) 

Frågeställning 

DataTeori 

Analys 
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eller symboler med fastställd betydelse (trafikmärken). Mycket av intresset idag gäller 
områden som psykologi och omvårdnadsforskning där man har sökt finna alternativ till en 
positivistisk forskning. Men den hermeneutiska forskningen är snarare ett komplement till 
positivismen.14  
 
En tolkning innebär ofta att man visar på innebörder eller sammanhang som ”ligger bakom” 
det som direkt framträder eller kan observeras. Trots beroendet av kulturgemenskap för 
kommunikation och tolkning är hermeneutiken inriktad på tolkning av den upplevande och 
handlande individen. Hermeneutik kan även ses som en allmän lära om kommunikation och 
förståelse.15 
2.1.3 Författarens perspektiv 
I undersökningen har en kombination av de båda synsätten antagits. Basen vid utformningen 
av intervjuguider har tagits vid teorin för att sedan prövas empiriskt. Mycket av det empiriska 
material som har framkommit är inte vetenskapligt mätbart. Känslor för företaget, man kan 
inte förutspå hur konsumenterna ska känna efter mötet med säljarna eller på annat sätt 
kontakten som har tagits med företaget. Betraktarna har ett perspektiv, som har kommit från 
främst säljarna och medier, personalen på GodEl har ett perspektiv, som har kommit från jobb 
inom företaget. I undersökningen tolkar man svaren som har givits under intervjuerna och det 
är inte alltid säkert att författaren har förstått respondenten rätt och på så sätt tolkat svaren fel 
på något sätt. Detta visar på ett hermeneutiskt perspektiv, men det som talar för ett 
positivistiskt perspektiv är att undersökningen baserar sig på teori. Sammanfattningsvis kan 
sägas att undersökningen landar på en kombination av de två synsätten.  

2.2 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet för en studie är beroende av några olika faktorer som börjar med att man 
ska välja vilken arbetsform man ska jobba efter, som i sin tur styr vilken sorts data som 
tillämpas och vilken metod som genomsyras i arbetet. Till sist görs valet av angreppssätt, 
alltså vilket arbetssätt som kommer att tillämpas.16  
2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ? 
Beteckningarna kvalitativt och kvantitativt syftar till hur forskaren väljer att bearbeta och 
analysera den information som samlats in. Med kvantitativt inriktad forskning menas sådan 
forskning som använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Med kvalitativt 
inriktad forskning menas sådan forskning som använder sig av mer verbala analysmetoder.17 
Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare kunskap än den 
fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när kvantitativa metoder används.18 

2.2.2 Kvalitativ fallstudie som arbetsform 
Kvalitativa data kännetecknas av att den baseras på information som uttrycks i ord. Om man 
använder sig av en kvalitativ arbetsform är inte syftet att få standardiserade svar, utan man är 
ute efter en djupare form av data som kan behandlas utifrån olika synsätt och som sedan 
analyseras och tolkas.19 
 

                                                
14 Wallen (1996), s 33-34 
15 Ibid. 
16 Saunders (2000), s 94 
17 Patel, Davidsson, 1994, s 12 
18 Ibid, s 99 
19 Saunders, (2000) s. 94 
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Kännetecknande för en fallstudie är att den grundar sig på ett eller flera objekt som hör ihop, 
som är sammanlänkade. En fallstudie använder man sig av när man vill ha djupare insikt inom 
ett specifikt område. En väl strukturerad fallstudie kan ge tillräckligt med kunskap och insikt 
för att ifrågasätta redan utvecklade teorier och skapa nya.20  
 
En fallstudie rymmer möjligheten att på djupet studera en avgränsad aspekt av ett problem 
under en begränsad tidsrymd. Datainsamlingsmetoderna är av varierande slag och kan 
exempelvis vara frågeformulär, intervjuer eller analys av dokument. Styrkan med 
fallstudiemetoden är att den gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell 
händelse eller företeelse och försöka få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. 
Forskaren identifierar en företeelse och observerar, frågar och studerar.21 

2.2.3 Undersökningens arbetsform 
För att få fram de empiriska data som behandlas i undersökningen har den kvalitativa 
arbetsformen, fallstudie används. Det föll sig naturligt att använda den arbetsformen och den 
har typen av undersökning.  
 
En enkätundersökning vore ett alternativ till den fallstudie som gjorts, då en sådan skulle 
möjliggöra en bredare undersökning. Därmed skulle det möjligen kunna dras mer precisa 
slutsatser om exempelvis andra orsaker av ånger samt befintliga kunders åsikter. Denna metod 
tillbakavisades på grund av finansiella brister samt att det skulle ta för lång tid. Syftet var att 
få en interaktion med respondenterna för att kunna föra en utvecklad diskussion kring ämnet. 
Vidare ger det ett djup åt undersökningen därför att respondenterna fick möjligheten att fritt 
utveckla sina svar. Något som hade blivit svårt att genomföra i en enkätundersökning. 

2.2.4 Tre kategorier av data 
Data och information kan delas in i tre huvudgrupper beroende på vilken metod som har 
använts för att samla in data. De tre olika grupperna kallas för primär-, sekundär- och 
tertiärdata.22  
 
Primärdata innebär att informationen har samlats in i syfte för undersökningen. Insamlingen 
kan ske på olika sätt men ett exempel är att genomföra intervjuer. Rapporter som skrivs för 
undersökningens syfte räknas som primärdata. 23 
 
All primärdata som inhämtas för undersökningen har skett genom telefonintervjuer. De 
kundgrupper som har undersökts är dessa som har tackat nej till företagets erbjudande samt de 
befintliga kunderna. 
 
Sekundärdata är information som har insamlats för ett annat syfte än till det just den här 
studien. Sekundärdata kan användas för att komplettera och stödja primärdata. Exempel på 
sekundärdata är tidningsartiklar och vetenskapliga artiklar.24 
 
Sekundärdatan som har insamlats har kommit från Internetsidor, artiklar och rapporter. Dessa 
och framförallt Internetsidorna har granskats källkritiskt för att på så sätt undvika 
snedvridning av undersökningen.  
                                                
20 Saunders, (2000), S. 94 
21 Ibid.  
22 Ibid. s 50 
23 Ibid., s 49f 
24 Ibid., s 50-54 
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Tertiärdata är den tredje kategorin. Den används för att finna primär och sekundärdata. Ett 
exempel är databaser.25 
 
GodEls databas har använts för att hämta uppgifter om respondenterna, från vilka ett urval har 
gjorts. 

2.2.5 Intervju som metod 
Ett sätt att skaffa information direkt från källan är att göra en intervju. Typen av intervju som 
används beror på vilken typ av kunskap som efterfrågas. Exempel på olika typer är survey och 
kvalitativ fallstudie. En survey är en så kallad strukturerad intervju där varje respondent 
svarar på samma uppsättning frågor i en förutbestämd ordning.26 
 
En kvalitativ intervju kan vara både semistrukturerad och ostrukturerad. Att intervjun är 
semistrukturerad innebär att respondenten får prata relativt fritt, men intervjuaren styr ändå 
intervjun i rätt riktning för att hålla sig inom området. En ostrukturerad intervju, även kallad 
djupintervju, sker helt på respondentens villkor, utifrån ett ämne får respondenten tala fritt.27 

2.2.5.1 Undersökningens respondenter 
Respondenterna i undersökningen har på något sätt kommit kontakt med företaget, antingen 
genom säljare på stan eller genom hemsidan. De två kundgrupperna ångerkunder samt 
befintliga kunder har delats upp beroende på årsförbrukning samt datum till ånger samt 
övergångsdatum. I den första undersökningen som behandlade ånger intervjuades 47 
personer. Vid den andra rundringningen intervjuades 90 kunder. Totalt alltså 137 personer 
deltog i den första undersökningen. 
 
Vid den andra undersökningen som behandlades gällande de befintliga kunder gjordes 
rundringningar till sammanlagt 100 personer. 50 st. som haft kontakt med fältsäljare samt 50 
kunder som anmält sig via Internet. 
 
Stefan Krook är, vd GodEl och ordförande GoodCause  
- Grundare av Glocalnet  
- Ordförande i Företagslitteratur i Sverige AB  
- Ordförande i Apis Technical Training AB  
- Styrelsemedlem i SSE Business Lab 
 
Tommy Ankarljung är avdelningschef på informationsavdelningen inom energimyndigheten 
och handhar kontakter gentemot massmedia. 

2.2.5.2 Genomförandet av intervjuerna 
Alla undersöknings-respondenter kontaktades genom telefon. Listorna hämtades genom 
GodEls databas där de registrerats efter att ha haft kontakt med företaget. Ett urval gjordes 
sedan av dessa utifrån redan utställda parametrar. En övergripande fråga låg som grund för 
intervjuerna. Utifrån svaren utvanns några kategorier som sedan bildade ett mönster för 
analys. Det förföll sig bäst att placera svaren inom en kategori för att sedan skriva en 

                                                
25 Saunders (2000), s 60 
26 Ibid. s.278 
27 Pia Lindell, 2003-08-28, Företagsekonomi B (delkurs utredningsmetodik), Örebro Universitet 
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kommentar bredvid varje svar för att på bästa sätt kunna skriva ner en rättvisande bild av 
undersökningen. 
 
Intervjun med Stefan Krook bandades på huvudkontoret i Stockholm för att på bästa sätt 
kunna ställa följdfrågor och ha full koncentration på samtalet. Cirka en veckan innan intervjun 
skulle gå av stapeln skickades en intervjuguide ut för att respondenten på bästa sätt skulle 
kunna förbereda sig på intervjun samt kunna ge innehållsrika svar. Om något fattades eller om 
det behövdes kompletterande svar så fanns möjligheten till ytterligare kontakt. 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt 
2.3.1 Val av syfte 
Ett undersökande (explorativt) syfte tillämpas när forskaren vill öka sin uppfattning för ett 
redan befintlig fenomen eller problem. Ett beskrivande (deskriptivt) syfte används när 
forskaren är insatt i det ämne för vilket rapporten skall behandla. Syftet med en beskrivande 
studie är att återge en sann bild av en person, händelse eller situation. Ofta nyttjas det som ett 
slags förarbete till en undersökande eller förklarande studie, eller för att beskriva en sådan. En 
studie med ett förklarande (explikativt) syfte ger kunskap om relationer mellan olika, av 
forskaren valda, faktorer eller variabler. Ett i förväg valt problem kan därför få sin lösning 
genom ett påvisat samband mellan valda variabler.28 
 
I undersökningen används ett syfte som är explikativt därför att situationen inte är känd sedan 
tidigare. Ingen befintlig kunskap fanns på området tidigare och syftet är att ta reda på de 
uppställda faktorerna. Problemet är valt i förväg av företaget för att sedan undersökas i 
samverkan mellan företag och teori. Inga föraningar om vad som väntade talar för ett 
förklarande syfte. 
2.3.2 Angreppssätt 
Deduktion 
Väljer man ett deduktivt angreppssätt, utgår man från teorin, för att kunna skapa hypoteser. 
Dessa hypoteser testas sedan på empirin.29 
 
Karaktäristiska drag för det deduktiva angreppssättet är att generaliseringar söks genom 
kvantifiering och att forskaren inte involveras eller deltar aktivt i forskningen.30 
 
Induktion 
När man använder sig av ett induktivt angreppssätt utgår man ifrån empiri och försöker skapa 
teori. Man studerar t.ex. ett fall för att se hur något fungerar och utifrån det försöker man 
bygga teori. Genom att skapa teori är forskaren delaktig i processen.31 
 
Abduktion 
Den metod som i realiteten oftast används i fallstudier. Man utgår från empiriska fakta men 
använder sig också av teori. Teorin används som inspiration vid analyserandet för att t ex 
skapa förståelse och hitta mönster.32 

                                                
28 Pia Lindell, 2003-08-28, Företagsekonomi B (delkurs utredningsmetodik), Örebro Universitet 
29 Ibid. 
30 Saunders (2000), s.87 
31 Ibid. s.89  
32 Pia Lindell, 2003-08-28, Företagsekonomi B (delkurs utredningsmetodik), Örebro Universitet 
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2.3.3 Undersökningens angreppssätt 
I undersökningen har det valts att utgå från befintliga teorier så därför kan detta anses som att 
det motsvaras av ett deduktivt angreppssätt. Utifrån teorierna som är uppställda utformades en 
problemställning som sedan empiriskt undersöktes för att sedan testas och analyseras. 
Anledningen till valet av ett deduktivt angreppssätt är att teorin som finns är väl utvecklad och 
efter noga övervägande så finns det inte någon anledning till att ifrågasätta dess innehåll. 
Teorin är så pass öppen att användare kan anpassa den efter individuella förutsättningar. 
Därmed finns ingen anledning att försöka omkullvälta teorin utan bara accepterar den och 
använder den som det ramverk det är. Av ovanstående resonemang kan därmed uteslutas det 
induktiva samt det abduktiva angreppssättet. 

2.4 Källkritik 
Det är viktigt att kritiskt bedöma sina källor för att få en så sanningsenlig och trovärdig studie 
som möjligt. För att säkerställa kvaliteten och reducera risken för feltolkningar vid 
materialinsamling och materialbehandling bör man beakta två faktorer, nämligen studiens 
reliabilitet och validitet. 33 
 
Under den här rubriken ifrågasätts giltigheten och tillförlitligheten hos källorna, såväl 
tryckta som otryckta. 

2.4.1 Teoretisk källkritik 
Metodavsnittet bygger till stor del på Saunders (2000). Boken ingår som kurslitteratur vid 
Örebro Universitet och därmed torde dess innehåll kritiskt ha granskats och godkänts av 
universitetet. Vidare på metodavsnittet används Saunders, Lewis och Thornhill (2000) för att 
sedan förstärkas av Patel och Davidsson (1994). I undersökningen användes olika 
metodböcker därför att teorierna går isär och för att få olika perspektiv så användes välkända 
metodböcker.  
 
Teoriavsnittet bygger på tre välkända teorier som behandlar omvärldsanalys. Teorierna 
kommer från välkända författare och dess innehåll är vida känt. Därmed anses litteraturen 
källkritiskt trovärdig. 

2.4.2 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär att man bidrar med tillförlitiga kunskaper, att man mäter det studien avser 
mäta. Om studien är kvantitativ kan man säkerställa tillförlitligheten genom att testa om 
mätresultatet blir detsamma vid ett annat mättillfälle. Om studien däremot är kvalitativ kan 
reliabiliteten säkerställas genom att testa om en annan forskare får samma resultat vid annat 
tillfälle.34 
 
Att säkerställa kvaliteten vid kvalitativa intervjuer kan göras genom att undvika intervjuar- 
och respondenteffekter. Ett exempel på intervjuareffekt är om frågorna som ställs är ledande, 
vilket påverkar respondentens svar. Att reducera intervjuareffekter kan göras genom att 
använda en strukturerad mall för tillvägagångssätt och för att undvika snedvridningar av 
resultatet kan man fråga sig själv om det verkligen är rätt person/personer man intervjuar.35  
 

                                                
33 Saunders, (2000), s.100 
34 Pia Lindell, 2003-08-28, Företagsekonomi B (delkurs utredningsmetodik), Örebro Universitet 
35 Ibid. 
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Det som kan påverka reliabiliteten negativt vid insamling av primärdata, exempelvis vid en 
intervju, är fyra stycken hot36. Det första hotet kallas subject error och innebär att tillfället 
eller tidpunkten för när en intervju genomförs kan påverka resultatet. För att minimera risken 
för subject error bör man välja ett så neutralt tillfälle som möjligt för att genomföra intervjun. 
Det andra hotet mot studiens reliabilitet kallas subject bias. Det innebär att respondenten 
svarar på frågorna på det sätt som de tror att företaget eller intervjuaren förväntar sig att de 
ska svara. Tredje hotet benämns observer error och innebär att forskaren kan påverka 
resultatet genom att inte använda standardiserade intervjusituationer. Det fjärde hotet 
benämns observer bias vilket innebär att forskaren tolkar svaren och för att undvika olika 
tolkningar bör en mall utformas. Man bör som forskare vara medveten om dessa fyra hot för 
att kunna öka reliabiliteten i studien.37 

2.4.2.1 Reliabiliteten i undersökningen 
Reliabiliteten i studien försökte säkerställas genom att undvika ledande frågor, en väl 
utformad intervjumall och noga utvalda respondenter.  
 
För att undvika subject error blev respondenten tillfrågad om en tidpunkt som passade denne 
för intervjutillfället. När detta tillfälle var valt skickades en intervjuguide ut i god tid innan 
intervjutillfället för att respondenten skulle kunna förbereda bra och innehållsrika svar. Om 
undersökningen ligger rätt i tiden kan diskuteras, men resultaten visar på ett tydligt mönster 
samt åtgärder som ger bra tips inför framtiden. 
 
Vad gäller informationen som erhållits med hjälp av intervjuerna är medvetandegraden hög 
om att respondenterna kan ha försökt att försköna svaren. Det kan bero på att den intervjuade 
velat framhäva företaget eller sig själv i ett fördelaktigt perspektiv. Det finns här inte någon 
anledning att tro att respondenterna försökt framstå på ett fördelaktigt sätt, då uppsatsen inte 
görs i syftet att vare sig framhäva eller dölja chefens eller företagets prestationer. Därför kan 
subject bias undvikas.  
 
Eftersom inte några standardiserade intervjuformer användes kan uppkomsten av observer 
error finnas i studien. Det försökte undvikas genom att en intervjuguide konstruerades och 
delgavs respondenten en tid innan. På så sätt kan man undvika att man får svar på samma 
frågor. Även under intervjutillfället styrdes respondenten åt rätt håll så samtalet höll sig till 
saken. Under intervjuerna via telefon så var det viktigt att samtalet inte tog för lång tid och att 
det höll sig till konkreta ting. 
 
Före intervjutillfället införskaffades det kunskap om företaget. Detta bidrar till att minska 
risken för observer bias. För att ytterligare minska risken fanns möjligheten att ställa 
följdfrågor vid intervjun. Om det uppkom problem under analysarbetet fanns möjligheten att 
ringa för att få mer konkreta och utförliga svar (förutom för telefonintervjun, men detta var 
inte nödvändigt då de bara behandlade sin intressesvär).  

2.4.3 Validitet 
Validitet behandlar studiens giltighet. Med giltighet menas om informationen i en studie 
verkligen har med en studie att göra. Det som kan påverka validiteten vid en intervjusituation 
är vilka respondenterna är och vilka frågor som ställs. För att säkerställa validiteten vid en 
kvantitativ studie kan man exempelvis låta insatta personer bedöma frågeformuläret. Man kan 

                                                
36 Saunders, (2000), s.101 
37 Ibid. 
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också jämföra resultatet med teorin. Även jämförelser med andra källor, triangulering, kan 
vara ett stöd vid prövning av validiteten.38 
 
Vid kvalitativ studie försöker man säkerställa validiteten genom triangulering, 
deltagarkontroll (uppgiftslämnaren tar del i hela forskningsprocessen), upprepade 
observationer och genom att kollegor är med och granskar forskningen under processens 
gång. Det är också viktigt att försöka klargöra vilka utgångspunkter och vilka bakomliggande 
antaganden etc. man har i sin studie.39 

2.4.3.1 Validiteten i undersökningen 
För att säkerställa validiteten i undersökningen valdes respondenter som var väl insatta i 
verksamheten och som varit med i branschen tillräckligt länge för att på ett bra och 
utvecklande sätt kunna reflektera över marknadskrafter. För att få ämnesrelaterade svar under 
intervjun konstruerades en intervjuguide med frågor som är baserade på den inskaffade teorin. 
För att förtydliga ytterligare förklarades syftet med studien och det tänkta upplägget för de 
olika respondenterna.  
 
För att undvika jävighet i undersökningen så var en av respondenterna inte alls påverkad av 
företaget då denne jobbade på en myndighet. Detta ger ett annat perspektiv på företaget och 
har givit djup och ett ökat intresse. 
 

                                                
38 Pia Lindell, 2003-08-28, Företagsekonomi B (delkurs utredningsmetodik), Örebro Universitet 
39 Ibid. 
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3. Fördjupning av marknadsundersökning 

3.1 Hur ska en marknadsundersökning gå till? 
En marknadsundersökning sker i flera steg, en modell byggs upp för att få en överblick. Dessa 
steg är det viktigt att följa, annars kan avgränsningarna bli för stora. Utgångspunkten för alla 
marknadsundersökningar är att ett företag har någon form av marknadsföringsproblem som 
måste lösas. Eftersom det ofta saknas tillräcklig information för att kunna lösa problemet, 
samlas information in genom en marknadsundersökning. 

3.1.1. Planering av undersökningen 
Det är helt avgörande för utgången av undersökningen att den förbereds och planeras 
noggrant. Syftet med undersökningen måste inledningsvis fastställas och det aktuella 
informationsbehovet skall utifrån detta noga preciseras. Redan i detta tidiga skede bör man 
avgöra vem som skall använda resultatet och hur informationen skall analyseras. Olika 
funktioner och personer föredrar olika typer av data och olika analysmetoder ställer skilda 
krav på undersökningens uppläggning.40 
 
Arbetsgången för undersökningen skall därefter planeras. Ett lämpligt tillvägagångssätt för en 
kvalitativ attitydmätning presenteras i figuren nedan. Att genomföra en kvalitativ 
undersökning med avsikt att skapa förståelse för kundens situation och behov blir 
arbetsgången följande: förberedelser, genomförande och efterarbete.41  
 
 
 
 
 
FÖRBEREDELSER Identifiera verksamhetens kunder 

Välj undersökningsmetod 
Planera och utforma undersökningen 
Bestäm urval 

GENOMFÖRANDE  

EFTERARBETE Analysera och tolka resultat 

FIGUR 1: Arbetsgången för kvalitativa attitydsmätningar 
Källa: Sörqvist (2000), S. 54 

Inledningsvis förbereds den kvalitativa studien genom att man identifierar verksamhetens 
kunder och bestämmer en lämplig metod för undersökningen. Därefter planeras och utformas 
undersökningen och ett lämpligt urval av kunder fastställs.42 
 
När förberedelserna är klara genomförs undersökningen. Parallellt med studien registreras alla 
händelser och omvärldsfaktorer som eventuellt skulle kunna ha inverkan på resultatet. 
Avslutningsvis analyseras och tolkas sedan resultatet från studien.43 

                                                
40 Sörqvist (2000). S. 52-53 
41 Ibid. S. 54 
42 Ibid. 
43 Ibid. 



 

 14

3.1.2 Undersökningsproblemet44 
Det finns grundläggande kriterier för ett undersökningsproblem.  
Relevant. Att undersökningsproblemet ska vara relevant kan tyckas vara självklart. Men det är 
väldigt viktigt att göra en grundlig problemanalys för att kunna avgränsa ett relevant 
undersökningsproblem. 
 
Förklaringsvärde. Utifrån användarens synpunkt är syftet med undersökningen att den ska 
utgöra en del av ett beslutsunderlag, och detta beslut rör ju inte bara avgränsningen utan hela 
problemet. Det är viktigt att studera de delar av problemet som kan antas ha ett högt 
förklaringsvärdeför beslutsfattarna (företaget).  
 
Praktiskt genomförbart. Även om undersökningsproblemet är både relevant och kan antas ha 
högt förklaringsvärde, kan det vara så att det inte är praktiskt genomförbart. Detta beror ofta 
på bristande resurser (för lite tid och för höga kostnader). Det man slutligen vill ha är ett 
relevant undersökningsproblem som kan antas ha ett högt förklaringsvärde och är praktiskt 
genomförbart. 

3.1.3 Val av ansats i undersökningen45 
Tvärsnittsansats – leder fram till en bred och ytlig ögonblicksundersökning där ett urval 
studeras från en specifik målpopulation vid en given tidpunkt.  
 
Longitudinellansats – leder fram till en bred och ofta ytlig undersökning där ett eller flera 
representativa urval från en specifik målpopulation studeras över tiden. 
 
Fallstudieansats – leder fram till en undersökning där ett litet fåtal undersökningsenheter 
studeras, antingen vid ett specifikt tillfälle eller över tiden. 
 
Experimentansats – utgår från egen logik som baseras på att undersökaren har full kontroll 
över undersökningssituationen, där individer eller grupper som utsätts för någon form av 
förändring jämförs med andra individer eller grupper som ej har utsatts för förändringen. 

3.1.4 Urval46 
Det finns olika sätt att göra urval på, men gemensamt för alla är att ju större urval, desto större 
sannolikhet att urvalets uppfattningar överensstämmer med populationens. Det finns två 
huvudgrenar utifrån vilka urval kan göras – sannolikhetsurval eller icke sannolikhetsurval 
som presenteras i figuren nedan. 
 

                                                
44 Christiansen, Andersson, Carlsson, Haglund (1998). S. 32-33 
45 Ibid. S. 54-61 
46 Ibid. S. 89 
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FIGUR 2: Urvalsmetoder 
Källa: Christiansen, Andersson, Carlsson, Haglund (1998). S. 89 

3.1.4.1 Sannolikhetsurval47 
För att kunna göra ett sannolikhetsurval bör man först ha ett register över samtliga personer 
eller enheter som ingår i populationen, d.v.s. en urvalsram. Ett sådant register behövs för att 
alla ska ha en känd chans att komma med i urvalet. Vid ett urval från ett register bör ett antal 
kriterier vara uppfyllda för att urvalet ska vara relevant. 

- Förekomst – att det finns några grupper av personer som har liknande behov och 
därför är intressanta att studera närmare. 

- Tillgänglighet – att dessa grupper går att identifiera och nå genom urval från register, 
t.ex. via namn, adress och/eller telefonnummer. 

- Storlek – att gruppen är tillräckligt stor för att vara intressant att undersöka. 

3.1.5 Vikta kundparametrar48 
För att utforma och utvärdera en undersökning krävs det att man har kännedom om vilka 
parametrar som kunden bedömer som mest viktiga. Genom viktning av parametrarnas relativa 
betydelse får man kunskap om vilka frågor som skall fokuseras i undersökningen och vilka 
områden som ska ges största prioritet i det följande förbättringsarbetet.  
 
Viktning av kundparametrar kan ske på olika sätt. Det enklaste men samtidigt mest 
otillförlitliga sättet är att fråga kunden. Detta medför att fel kommer att byggas in i resultatet i 
och med kunden enligt ovan inte vet parametrarnas egentliga betydelse. Kunder har dessutom 
vanligen en benägenhet att bedöma allt som viktigt när de tillfrågas.  

3.1.6 Utforma frågor 
Frågornas utformning har en avgörande betydelse för undersökningen resultat. Ett exempel på 
detta är att även mycket små språkliga förändringar kan ha stor effekt på vilka svar som 
erhålls.49 
 

                                                
47 Christiansen, Andersson, Carlsson, Haglund (1998). S. 89-90 
48 Sörqvist (2000). S. 68-69 
49 Ibid. S. 73-74 
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Sannolikhetsurval 
- Obundet slumpmässigt urval 
- Systematiskt urval 
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- Strategiskt urval 
- Bekvämlighetsurval 
- Kvoturval 
- Självurval 
- Påstana urval 
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Med utgångspunkt från undersökningens syfte, fastställda kundparametrar bestämmer man 
först de frågeställningar som skall utgöra en grund för de frågor som skall utformas. När man 
avgör vilka frågeställningar som skall ingå i undersökningen skall man vara mycket selektiv 
och endast inkludera de som är absolut nödvändiga. Varje ytterligare fråga bidrar till att öka 
respondentens arbetsbörda och gör även undersökningen mer komplex, vilket påverkar 
resultatet negativt. Man bör också tänka på att inte ställa onödiga frågor, eftersom 
undersökningens längd både har avgörande betydelse för bortfall och för svarens kvalitet.50 
 
Då frågorna formuleras skall man beakta ordval, läsbarhet och frågornas innebörd. Ordvalet 
bör vanligen bestå av enkla och välkända ord. Språket skall vara objektivt och neutralt. 
Fackspråk rekommenderas inte om man inte är säker på att samtliga respondenter är insatta i 
branschen.51 
 
Frågornas innebörd har stor inverkan på resultatet. Respondenten måste tolka frågans 
innebörd på precis det sätt som den som har formulerat den avsett. Varje fråga får endast 
innehålla en enda frågeställning. Frågorna ska inte vara ledande eller vinklade.52 

3.1.6.1 Information från personalen 
De flesta företag och organisationer har en stor mängd medarbetare som ständigt har kontakt 
med verksamhetens externa kunder. Detta gäller all frontpersonal som t.ex. säljare, 
servicepersonal och kundtjänst. I många tjänsteproducerande organisationer utgör dessa 
merparten av medarbetarna. Dessa individer erhåller kontinuerligt kunskap om kundernas 
attityder och beteenden, men vanligtvis saknas systematik för att säkerställa att denna 
information förs vidare sa att den kan utnyttjas i företagets eller organisationens strategiska  
beslut. 

3.1.7 Att planera en telefonintervju53 
Om det avses att en telefonintervju ska ligga som grund för marknadsundersökningen är det 
viktigt att en strukturerad mall med frågor vara klar innan datainsamlingen börjar. Innan 
intervjun börjar ska det stå helt klart vem som ska ringas, alltså behövs en lista med 
respondenternas namn och telefonnummer.  

3.1.7.1 Samtalets inledning54 
Vid en telefonintervju är det viktigt att inledningen blir bra. Intervjuaren ska på en begränsad 
tid försöka bygga upp en relation med respondenten. Det är lätt att hamna fel, vilket gör att 
intervjun försvåras. För att snabbt bygga upp en relation och förtroende är det viktigt att först 
berätta vad man heter samt: 

- Varifrån man ringer. 
- Varför man ringer. 
- Vad man vill. 
- Hur lång tid det kommer att ta. 
- Varför det är viktigt att respondenten besvarar frågorna. 

 

                                                
50 Sörqvist (2000). S. 73-74 
51 Ibid. S. 73-74 
52 Ibid.  S. 73-74 
53 Christiansen, Andersson, Carlsson, Haglund (1998). S. 149 
54 Ibid.  S. 150 
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3.2 Vad ska undersökas? 

3.2.1 Kvalitet 
Idag definieras kvalitet vanligen som ”förmåga att uppfylla kundernas behov och 
förväntningar”.  Denna definition är kundorienterad och betonar att man skall göra ”rätt 
saker”. Begreppet externa kunder omfattar organisationens alla externa intressenter, såsom 
köpare i olika led, användare och samhälle etc. Till detta kommer innebörden av begreppet 
behov är oerhört omfattande, genom att de kan utgöras av de av kunden uttalade och kända 
behoven men även av de för kunden okända eller underförstådda behoven. Förövrigt kommer 
kundens förväntningar även att påverka hur kunden upplever kvalitet. Av ovanstående 
resonemang så blir begreppet kvalitet eller oerhört komplext mått. Man talar idag därför om 
totalkvalitet. Med detta synsätt på kvalitet måste man ta hänsyn till verksamhetens alla 
effekter för att vara säker på att leverera god kvalitet. Kvalitet berör följaktligen inte bara den 
vara eller tjänst som tillhandahålls utan även samtliga tilläggstjänster och andra kontakter som 
kunden har med leverantören.55 
 
I praktiken när användare bedömer kvalitet så ses detta som en subjektiv upplevelse hos 
kunden utifrån dessa egenskaper. Härigenom kommer kvalitet och kundtillfredställelse att 
utgöra två mycket närstående storheter. Kvalitet kan enligt ovanstående ses mer som en 
egenskap och kundtillfredställelse som en upplevelse. I många situationer kan storheterna 
dock inte separeras i och med egenskapen kvalitet främst verifieras genom kundens upplevda 
tillfredsställelse. I detta resonemang ligger och kvalitetsarbetets stora svårighet, nämligen hur 
man skall lyckas hantera och objektiv arbeta med en i grund och botten subjektiv storhet.56 

3.2.1.1 Kvalitetsarbete 
Avsikten med att arbeta med kvalitet är att uppnå största kundvärde i alla led till lägsta 
möjliga kostnad. Genom att bedriva ett effektivt kvalitetsarbete, så att de varor och tjänster 
som levereras i alla led tillfredställer kundernas alla behov, erhåller företaget nöjda kunder 
både internt och externt. Internt innebär detta ökad motivation och arbetsglädje. Externt att 
kunderna lockas av verksamhetens erbjudanden, är beredda att betala ett högre pris och 
dessutom vid framtida inköp åter väljer verksamhetens varor och tjänster.57 
 
Kvalitetsarbetet medför dessutom en effektivisering av verksamhetens processer där olika 
icke värdeskapande kostnader, som uppstår genom organisationens och dess produkters 
ofullkomlighet, identifieras och kan därmed elimineras eller minskas. Härigenom kan 
rationaliseringar ske på ett effektivt sätt. Detta har stor betydelse eftersom risken vid 
traditionella kostnadsnedskärningar är att man även skär i de värdeskapande kostnaderna 
vilket kanske på kort sikt kan öka vinsten, men på lång sikt lätt leder till ineffektivitet.58 

3.2.2 Mätning av kundattityder59 
Attitydundersökningar bygger på att man direkt frågar kunder om vad de anser upplever, 
tycker etc. Den attityd som kunden uttrycker är i själva verket baserad på en medveten och 
subjektiv upplevelse hos kunden. Attitydundersökningar brukar ofta kallas 
kundtillfredställelse- eller kundnöjdhetsmätningar. Attitydundersökningar är ofta relativt 

                                                
55 Christiansen, Andersson, Carlsson, Haglund (1998). S. 11-12 
56 Ibid. S. 12 
57 Ibid. S. 13 
58 Ibid.  
59 Sörqvist (2000). S. 25 



 

 18

enkla att genomföra. Problemet är att kundernas attityder i många fall inte på ett 
tillfredställande sätt speglar kundens beteende och de effekter som detta leder till för 
företaget. Kundattitydmätningar kan ofta bidra med viktig kunskap.  

3.3 Varför svarar kunden avvikande?60 
Det finns många orsaker till att kundernas svar vid undersökningar inte stämmer överens med 
deras verkliga uppfattningar. Några vanliga förekommande anledningar är:  
 
Kunden agerar omedvetet avvikande. Att minnet sviker är en vanligt återkommande orsak till 
otillfredsställande svar. Kunder glömmer saker de upplevt eller minns saker på ett felaktigt 
sätt. 
 
Kunden har bristande kunskap om produkten. En vanlig anledning till att felaktiga svar erhålls 
är att kunden inte förstår vikten av vissa egenskaper, eller ej förstår hur god kvalitet säkras. 
 
Kunden skyddar sig själv. I situationer då kunden inte har tänkt igenom situation och 
därigenom inte har någon bestämd uppfattning om den aktuella frågan händer det ofta att ett 
svar ändå ges. Skälet till detta är vanligtvis att kunden inte vill verka okunnig.  
 
Kunden ger medvetet fel uppgifter. I vissa situationer tror t.ex. kunden att denne kan påverka 
företaget genom att ge ett avvikande svar. Detta är speciellt vanligt då man frågar om priser 
och kunden hoppas kunna förhindra prishöjningar genom att säga att produkten är för dyr. 

3.4 Planering av undersökningen 

3.4.1 Relevans 
I samarbete med GodEls ledning och kundtjänst har det diskuterats fram ett ämne som i allra 
högsta grad är aktuellt för företaget, samt är nödvändigt för att det fortsatta kvalitativa arbetet 
ska kunna fortgå. Att undersökningen ska ligga som beslutsunderlag för det fortsatta arbetet 
var en förutsättning för att undersökningen överhuvudtaget skulle kunna ta form. 

3.4.2 Förklaringsvärde 
Som nämndes ovan så ska slutsatsen ligga som grund för det fortsatta arbetet med 
försäljningen. Lära sig av kundernas åsikter är viktigt, för en missnöjd kund är en dyr kund. 
För att hela tiden vara kostnadsmedveten i alla aktiviteter man tar sig för så är det viktigt med 
den här typen av undersökningar så företaget förmedlar och utformar informationen såsom 
kunden vill ha den. 

3.4.3 Praktiskt genomförbart 
Helt klart finns det förutsättningar för att genomföra en bra undersökning. Företaget ställer 
upp med resurser såsom register och telefon. Läs nedan om urvalsprocessen. Det som kan 
tänkas ställa till problem är att få tag på kunderna på dagtid.  

3.4.4 Val av ansats 
I undersökningen har en longitudinell ansats valts för att på bästa sätt få fram önskade 
resultat. Ett urval har gjorts (läs mer nedan) för att sedan studeras över tid för att kunna få 

                                                
60 Sörqvist (2000). S. 97 
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fram empiri från samtliga respondenter. Detta gör att resultatet får hög relevans och det som 
avses mätas också mäts.  

3.4.5 Urval 
Det urvalet som har gjorts för att få bäst relevans för syftet är att intervjua alla kunder som har 
tackat nej till företagets erbjudande under den senaste månaden. I början hade företaget 
problem med säljare som förmedlade information till kunderna som inte var sann. Nu har 
företaget fått bukt med detta problem och för att få aktuell information om vilka 
anledningarna till utnyttjandet av ångerrätten är, så har detta sannolikhetsurval gjorts. Detta 
ska också kompletteras med en undersökning där andra kundgrupper intervjuas. De två andra 
grupperna som kommer ingå i undersökningen är, kunder som anmält sig via Internet, samt de 
som blivit värvade av säljare. 

3.4.6 Vikta kundparametrar 
Under den senaste månaden har främst kundtjänst men också säljarna rapporterat vilka de 
främsta anledningarna till avhoppen här. Utifrån dessa rapporter kan det dras slutsatser om 
vilka kategorier det ska ställas frågor om i undersökningen. Dessa parametrar är viktiga att 
komma underfull med för att upprätthålla kvaliteten i arbetet och för att förmedla information 
som är önskvärd. För att få en överblick av företagets styrkor och möjligheter ska också 
undersökningen behandla redan befintliga kunder, vad de tyckte var bra och vad de uppfattade 
som den viktigaste parametern när de valde elbolag. 

3.4.7 Utforma frågor 
Se nedan 

3.5 De i samråd framarbetade intervjufrågorna, ångerrätt 
De här frågorna har utarbetats utifrån intervjuer med ledning och kundtjänst på God El, som 
grund ligger teorin från SWOT-analysen, samt Porters 5 konkurrenskrafter.  
 
Den övergripande frågan samt följdfrågor kommer att vara: 
”Varför har du tackat nej till att byta till God El som elleverantör?” 
 
A .Missförstått säljare 

• På vilket sätt har du missförstått säljaren? 
• Hur uttryckte sig säljaren? 
• Vad trodde du skulle hända efter det att du skrev på fullmakten? 
• Vilken information saknar du för att du skulle vilja bli kund? 

Denna fråga har härletts från SWOT, svagheter. 
 
B. Inget pris i bekräftelsebrevet 

• Hur förväntade du dig att priset skulle presenteras?  
• Jämförelsetabell med andra leverantörer?  
• Specifikt jämfört med nuvarande leverantör?  
• Tydlig offert? 
• Hur skulle du vilja ha priset presenterat?  
• Jämförelsetabell med andra leverantörer?  
• Specifikt jämfört med nuvarande leverantör?  
• Tydlig offert? 

Teorin angående kunder har legat som grund för den här frågan.  
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C. Vill ej ha två fakturor 

• Vad är anledningen till att du inte vill ha två fakturor?   
Kundernas påverkan har härletts till den här frågan. 
 
D. För liten prisskillnad 

• Vem har du nu som leverantör? 
• Vad betalar du idag? 
• Är priset viktigast? 

Teorin behandlande konkurrenter ligger som grund för den här kategorin. 
 
E. Flytt på gång 

• När flyttar du?  
• Har du din nya adress? Ja? Nej? 

Kunder som påverkan härleds till den här frågan. 
 
F. Annat 

• Specificera? 
Denna fråga är komplement till övriga, för att täcka in oväntade svar. 

3.6 De i samråd framarbetade intervjufrågorna, befintliga kunder 
Internetanmälning 
 

• Hur hörde du talas om GodEl? 
- Försäljare, hemsidan, tidningar, bekanta, reklam, DM-utskick, e-mail utskick. 
Teorin behandlande styrkor ligger som grund här. 
 
• Vilken/Rangordna de/var den avgörande faktorn till att du valde GodEl? 
- Pris, välgörenhet, missnöjd/gillar inte min nuvarande elleverantör. 
- Om det var flera faktorer rangordna gärna: tex 1) pris 2) välgörenhet 3) dålig befintlig 
Möjligheter ligger som grund för den här frågan. 
 
• Finns det något du tycker GodEl kan förbättra? 
- Information, välkomstbrevets utformning, hemsidan, fakturan 
Svagheter behandlas av denna fråga. 
 
• Skulle du kunna rekommendera GodEl till vänner och bekanta? 
- Om inte, vad skulle krävas? 
Teorin angående kunder behandlas här. 
 

Fältförsäljningsfrågor 
• Rangordna vad som var viktigast för dig vid ditt val/vilken var den avgörande faktorn 

till att du valde GodEl? 
- Trevlig säljare, Pris, välgörenhet, missnöjd/gillar inte min nuvarande elleverantör. 
Möjligheter låg som grund här. 
 
• Finns det något du tycker GodEl kan förbättra? 
- Försäljningsmetoder, information, välkomstbrevets utformning, hemsidan, fakturan. 
Hot ligger som grund för den här frågan. 
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• Skulle du kunna rekommendera GodEl till vänner och bekanta? 
- Om inte, vad skulle krävas? 
Här behandlas teorin angående kunder. 
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4. Teori 
Här nedan kommer den insamlade teorin att presenteras för att sedan ligga till grund för 
analysarbetet. Teorier angående omvärldsanalys kommer att beaktas såsom Porters fem 
konkurrenskrafter, SWOT-analys samt en sammanfattande modell som inte blockerar 
tänkandet. 

4.1 Branschkonkurrensens fem drivkrafter 
Porters huvudbudskap med den här modellen är att man bör vidga sin syn på konkurrens och 
inse att även kunder, leverantörer, potentiella etablerare och substitut kan ses som 
konkurrenter.61  
 
Det övergripande budskapet är att organisationer bör försöka finna den position i branschen 
som är den mest fördelaktiga i relation till de gällande konkurrenskrafterna i branschen. Med 
bransch menas en grupp av företag som tillverkar produkter som är nära substitut till 
varandra.62 
 
4.1.1 Hot från nyetablerare 

 
FIGUR 2: Branschkonkurrensens fem drivkrafter (egen bearbetning) 
Källa: Porter M E (1997) S. 26 
 
Nyetablering i en bransch för ofta med sig en ny kapacitet, den nya aktören måste ta 
marknadsandelar. Detta leder ofta till prispressning eller till ökade kostnader. Det slutar 
nästan alltid med att lönsamheten minskar för de befintliga aktörerna på marknaden.  
 
Hotet av nyetablering i en bransch är beroende av de etableringshinder som finns. De nya 
aktörerna som försöker ta sig in på marknaden försöker bedöma vilka reaktioner de kan 
förvänta sig av dem som redan är aktiva på marknaden innan de försöker etablera sig. Skarpa 
                                                
61 Frankelius, (2001), S. 55 
62 Ibid. S. 56 
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reaktioner från redan etablerade företag på marknaden skapar nästan jämt små etableringshot 
och höga inträdeshinder för nya aktörer. Enligt Porter finns det sju stycken former av 
etableringshinder.63 Dessa är: stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalbehov, 
omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler, kostnadsnackdelar som är 
oberoende av storleken och myndigheternas politik.64 
 
4.1.2 Konkurrensintensitet bland etablerade aktörer 
Kända hjälpmedel för företag som konkurrerar med andra är konkurrens med pris, 
annonskrig, lansering av produkter, ökad kundservice samt villkor om garantier. 
Konkurrensen mellan olika organisationer gör att branschen ofta blir instabil och mindre 
lönsam, speciellt när det gäller priskonkurrensen. Graden av konkurrens är olika beroende på 
vilken bransch det handlar om och skiftar till följd av ett antal strukturella faktorer som griper 
in i varandra. Följande bör uppmärksammas:65  
 
Antalet konkurrenter är stort eller förhållandet mellan konkurrenterna är i jämvikt: Detta gör 
det troligare att vissa företag väljer att gå sina egna vägar. Ofta leder detta till att marknaden 
bli instabil därför att företag har resurserna att bemöta angrepp från andra företag. Om 
marknaden har ett mindre antal företag som har kontrollen uppstår detta inte lika lätt. 
Marknadens ledare har en central roll.66  
 
Låg branschtillväxt: Är tillväxten dålig så begränsas konkurrensen till aktörerna tar andelar av 
marknaden från varandra. Instabila förhållanden skapas.  
 
Höga fasta kostnader eller lagerkostnader: Höga fasta kostnader gör att företagen känner sig 
pressade till att tillverka till full kapacitet för att sänka styckekostnaden. Detta leder till att 
marknaden får ett överflöd av produkter och priserna sänks. Även när en produkt är dyr och 
svår att lagerhålla lockas företaget att sänka priserna för att få den såld.67  
 
Stor strategisk satsning: Om flertalet aktörer satsar på särskilt utvalda marknader skärps 
konkurrensen. Vissa etablerar sig på branscher med strategiska avsikter och kan leva med ett 
ekonomiskt negativt resultat en tid för att senare få fördelar. Detta leder ofta till att jämvikten 
på marknaden inte består.68 
 
Höga avvecklingshinder: Höga utträdeshinder handlar om ekonomiska, strategiska och 
känslomässiga faktorer som får företagen att fortsätta konkurrera trots att man kanske inte 
genererar någon vinst eller till och med går med förlust.69  
 
4.1.3 Substitut 
Ersättningsprodukter är andra produkter som skulle kunna uppfylla samma behov för kunden 
som den befintliga produkten på marknaden. Det kan vara svårt att identifiera dessa och i 
många fall leder det till att man kommer i kontakt med produkter som befinner sig i branscher 
som kanske inte är i närheten av den bransch som man är verksam inom.70 

                                                
63 Roos G, Krogh G, Roos J (1998). S. 85 
64 Ibid. S. 85 
65 Ibid. S. 88 
66 Ibid. 
67 Ibid. S. 89 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
70 Ibid. 
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Ersättningsprodukter kan minska lönsamheten på branschen när de sätter en prisgräns, detta är 
särskilt förekommande när dessa produkter befinner sig i en gynnsam utveckling eller är 
verksamma inom en lönsammare bransch. Det är viktigt för samtliga aktörer att hålla sig 
informerade om substituten på marknaden för att på ett praktiskt och lönsamt sätt kunna 
skydda sig mot dessa. 
Det finns olika sätt att hantera ersättningsprodukternas intrång på marknaden, man kan 
utveckla en strategi som spärrar eventuella ersättningsprodukter, ett annat sätt är att helt 
enkelt acceptera ersättningsprodukterna som en faktor på marknaden, som andra 
konkurrenter.71 
 
4.1.4 Kunderna 
Ofta är kunderna intresserade av att pressa ned priserna så mycket som det gå eller få en 
utökad service och kvalitet för samma pris. För det aktuella företaget skapar det sämre 
lönsamhet i många fall. Kundernas förhandlingsmakt har tack vare ovanstående 
förutsättningar en central roll. Kundgruppens förhandlingsposition är stark när:72  
 

• Kundgruppen är koncentrerad eller köper stora volymer. 
• Produkten utgör en stor andel av kundens totala kostnader eller inköp. 
• Produkterna är standardiserade eller odifferentierade. 
• Kunden kan tänkas integrera bakåt. 
• Produkten har liten betydelse för kvalitén på de varor eller tjänster som kunden säljer. 
• Kunden har tillgång till full information.73  

 
4.1.5 Leverantörernas förhandlingsposition 
Leverantörerna kan också under en del förhållanden pressa ned överskottet i branschen. 
Praktiskt kan detta göra genom hot om höjda priser eller minskad kvalitet på de varor eller 
tjänster som levereras. Leverantörerna kan driva upp priserna om marknaden kännetecknas av 
följande:74 
 

• Leverantörsgruppen domineras av få företag och är mer koncentrerade än branschen 
som den säljer till. De leverantörer som har en mångfald av köpare har ett stort 
inflytande på priser, kvalitet och villkor. 

• Leverantörerna slipper konkurrera med ersättningsprodukter. Även stora och mäktiga 
leverantörer kan stävjas om de konkurrerar med substitut. 

• Produkten är en viktig produktionsfaktor för kundföretaget. Komponenten är viktig för 
hur bra köparen skall lyckas i sin tillverkning eller kvalitet på produkt. 

• De erbjudna produkterna är differentierade eller uppbyggda av omställningskostnader. 
Differentiering eller omställningskostnader som möter köparna förstör deras 
möjligheter att spela ut leverantörerna mot varandra. 

• Leverantörerna kan tänka sig att integrera framåt. Detta utgör ett hinder för branschens 
möjligheter att förbättra de villkor till vilka de gör sina inköp.75 

                                                
71 Roos G, Krogh G, Roos J (1998). S. 90 
72 Ibid.  
73 Ibid. 
74 Porter (1997). S. 46 
75 Ibid. 
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4.2 SWOT- analys 
Med en SWOT- analys ställs en idé i fokus. Idén man väljer att analysera kan vara ett nytt 
intressant förslag som genererats från en tidigare genomförd brainstorm. Det kan också vara 
ett existerande objekt som t.ex. en viss verksamhet, en produkt eller ett pågående projekt. 
Deltagare ger synpunkter på idéns styrkor (Strengths) och svagheter (Weaknesses). Dessa 
interna faktorer har man ofta kontroll över och kan påverka. Dessutom bidrar deltagare med 
att identifiera externa faktorer som möjligheter (Opportunities) och hot/hinder (Threats).76 
 
Begreppet SWOT- analys är en förkortning och står för: 

• S- styrkor (Strengths) 
• W- svagheter (Weaknesses) 
• O- möjligheter (Opportunities) 
• T- hot (Threats) 

 
En SWOT- analys används för att på ett enkelt sätt sammanfatta en organisations interna 
faktorer. Denna metod anses överskådlig och lätt att använda. Bakgrunden till en SWOT- 
analys är behovet av att ange i vilken omfattning företagets nuvarande strategi är anpassad till 
företagets starka och svaga sidor, det vill säga interna faktorer, och om dessa starka och svara 
sidor är av sådan art att de kan utnyttjas av företaget för att bemöta de utmaningar och 
förändringar som sker i företagets omgivning, det vill säga externa faktorer.77 
 
SWOT- analysen kan användas som både en kortsiktig och långsiktig analys. På kort sikt blir 
analysen ett bra hjälpmedel för att se på det aktuella läget, dagsläget. På lång sikt bidrar 
analysen till att underlätta den strategiska planeringen. Den är också ett underlag för framtida 
beslut och överväganden som måste tas och göras.78 
 
 
 

                                                
76 http://www.dynaversity.se/serv/enterpublic.jsp?d=DefDispRH&s=19&f=3 2004-10-13 
77 Roos G, Krogh G, Roos J (1998). S. 134 
78 http://www.gefo.se/orddatabas/swot2.htm 2004-10-13 
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FIGUR 3: SWOT analys 
Källa: http://www.gefo.se/orddatabas/swot2.htm 2004-10-13 
 
Den övre halvan i en SWOT- analys beskriver alltså inre faktorer och hur det ser ut i företaget 
idag, alltså nuläget. Den nedre halvan beskriver framtiden och faktorer i omvärlden, det vill 
säga yttre faktorer. Till vänster i SWOT- analysen finns det positiva (styrkor, möjligheter) i 
företaget och till höger det negativa (svagheter, hot). 
 
Det är viktigt att en SWOT- analys inte endast fokuserar på det som har hänt för länge sedan, 
det vill säga historiska förhållanden. En historisk analys blir ofta oanvändbar eftersom det 
hela tiden sker stora organisatoriska förändringar.  
Analysen ses som ett verktyg för att kunna förtydliga de möjligheter som en organisation står 
inför och kunna möta och överleva förändringar som hela tiden sker i en organisations 
omgivning. Därför är det mycket viktigt att de som upprättar en SWOT- analys har en 
noggrann och grundlig kunskap om organisationens resurser och dess omgivning.79 
 
När man gör en SWOT- analys är det viktigt att tänka på att samma faktorer kan vara både en 
styrka och svaghet. På samma sätt kan också ett hot vara en möjlighet för ett företag. 
Exempelvis kan en stor marknadsandel på en krympande marknad vara både ett hot och 
möjlighet på samma gång. Eftersom marknaden är liten och krymper kan man se på det som 
ett hot för organisationen. Samtidigt kan det dock ses som en möjlighet då en sådan 
marknadssituation oftast hindrar nya konkurrenter att etablera sig på denna marknad.80 
 
Det finns alltså flera faktorer som man bör beakta vid upprättandet av en SWOT- analys.81 
 
   Starka och svaga sidor: 

• Finansiella resurser. 

                                                
79 Roos G, Krogh G, Roos J (1998). S. 134 
80 Ibid. S. 135 
81 Ibid. S. 136 
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• Fysiska resurser. 
• Mänskliga resurser. 
• Tekniska resurser. 
• Rykte. 
• Marknadsföring. 

 
   Hot och möjligheter: 

• Marknadsfaktorer. 
• Konkurrensfaktorer 
• Generella ekonomiska och politiska faktorer. 
• Tekniska faktorer. 
• Sociala faktorer. 

 
Exempel på en styrka kan vara ett patent som ett företag har på en unik produkt. Att vara 
beroende av en kund eller leverantör kan ses som en svaghet. Om konkurrensen på en 
marknad blir för tuff kan en möjlighet uppstå. Man får då chansen att se sig om efter en ny 
marknad, t.ex. en ny stad eller ett nytt land. Ett självklart hot är ökad konkurrens av företag 
som kanske t.o.m. har bättre produkter eller tjänster.82 
 
Efter man har genomfört analysen bör man inom företaget göra en prioritering av vad som är 
viktigast att åtgärda. En SWOT- analys ska upprepas i olika sammanhang för att på så sätt bli 
en vana.83 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att SWOT- analysen tar fram de styrkor och möjligheter 
som företaget kan utnyttja samt hur man ska arbeta för att eliminera och undvika svagheter 
och kunna möta de hot som man ställs inför.84 

4.3 ”En omvärldsmodell som inte blockerar tänkandet.” 
När man arbetar med olika sorts omvärldsfrågor bör man dela in omvärlden på olika sätt för 
att kunna tänka klarare men också för att få bättre insikt i vilket informationsbehov man är i 
behov av. Ett sätt att göra detta är att dela in faktorerna i olika kategorier som har haft olika 
betydelse för företagets framgång. Men vägen dit är inte alltid lätt, man får i de olika 
individuella fallen lista faktorerna.  
 
I de flesta traditionella omvärldsmodellerna ges exempel på faktorer där alla sorts företag 
antas ha en liknande omvärldsstruktur. I figuren nedan skiljs omvärldsbilden för lika 
affärsenheter. För att få ut de viktigaste faktorerna för ett företags omvärld, måste man utgå 
ifrån en väl definierad affärsidé och en given situation. Därför är det ofta svårt att jobba fram 
en bra omvärldsbild om inte företaget består av bara en affärsenhet. Den här modellen är 
statisk och visar bara en bild vid en given tidpunkt.85  
 

                                                
82 http://www.gefo.se/orddatabas/swot2.htm 2004-10-13 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Frankelius & Rosén, (1993), S. 34-35 
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FIGUR 4: ”En omvärldsmodell som inte blockerar tänkandet” (egen bearbetning) 
Källa: Frankelius & Rosén, (1993), S. 35 

 
Kritik mot andra omvärldsmodeller är att dessa delar in faktorer i hot och möjligheter, någon 
som säger emot sig själv eftersom hot kan också vara möjligheter.  
 
Man bör också skilja på statiska och dynamiska beskrivningar. En dynamisk bild av en 
omvärld tar hänsyn till historiska och kommande förändringar över tiden. Man kan därför 
diskutera omvärlden på kort eller lång sikt.86 
 
Några vanliga misstag man kan göra i modeller är att bara koncentrera sig på branschfaktorer 
eller på marknadsfaktorer. Ett annat misstag kan vara att avgränsa sig till enbart sådana 
aktörer som företaget har en relation med. Dessa misstag kan vara mycket farliga på grund av 
att faktorer utanför närområdet kan ha en stor påverkan på företaget också på kort sikt. 
Exempel på sådana kan vara lagar som träder i kraft eller en kraftig opinion som motsäger sig 
något.87 
 
 

                                                
86 Frankelius & Rosén, (1993) s 34-35 
87 Ibid. 
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5. Empiri 
Under denna rubrik kommer den insamlade empirin att presenteras. En intervju med Vd:n för 
GodEl samt en intervju med Energimyndigheten redovisas. Vidare beaktas också de två 
undersökningarna gentemot GodEls befintliga samt ångerkunder. 

5.1 Intervju med GodEl88 

5.1.1 Marknaden 
Från GodEls perspektiv finns det tre stora konkurrenter och det är såklart de tre stora som 
dominerar på marknaden, Fortum, Vattenfall och E.On. Dessa har sedan monopolets dagar 
delat upp marknaden och äger fortfarande ungefär 50 % av alla elnät i landet samt har många 
kunder än idag. När en person flyttar till en ny fastighet blir denne ofta tilldelad det el-
abonnemang som hör till nätet som finns på platsen. Detta gör att de stora får många ”gratis” 
kunder som sedan måste göra ett aktivt val för att byta till något annat bolag. Gör man inte 
detta så hamnar de på bolaget tillsvidarepris vilket oftast också är det dyraste. Dessa företag 
har en stor fördel gentemot de mindre bolagen genom att de har resurser, tid, människor och 
pengar för att marknadsföra sig på bred front. Alla kunder på marknaden har också någon 
gång hört talas om dessa bolag vilket ger förtroende om att det är ett seriöst bolag som har 
erfarenhet på marknaden. Det som talar emot dessa är den senaste tidens skriverier om 
mångmiljonbonusar samt ökade elpriser. Detta ger GodEl en fördel gentemot dessa genom att 
de istället ger bort hela avkastningen till någon som verkligen får ett bättre liv, vilket av 
ovanstående undersökning verkar vara ett vägvinnande tillvägagångssätt.  
 
Det GodEl vill göra är att få fler och fler människor att göra ett aktivt val, genom att själva 
bestämma elleverantör. Kunderna på marknaden idag är trögrörliga, det är inte många som 
själva tar ett aktivt val. Många personer i storstäder som ofta bor i relativt små lägenheter har 
så pass liten elförbrukning att de inte bryr sig om att göra det aktiva valet, vilket i längden får 
priserna att om inte stiga, i alla fall stå still. Detta gör man bl.a. genom direktutskick via 
välgörenhetsorganisationer och stå på offentliga ställen där kundgenomströmningen är hög 
och prata öga mot öga med kunderna. Att prata med folk på detta sätt gör att man kan se att 
säljaren menar allvar med detta annorlunda och ovanliga konceptet. Om säljare istället skulle 
ringa hem till blivande kunder skulle detta lätt kunna tas med skepsis.  
 
Om man tittar närmare på marknaden så är det inte så hög omsättning av nyetablerare som 
pressar priserna. Att någon ny aktör på marknaden skulle kunna hota GodEl är enligt dem 
själva inte ett stort hotande problem. Självklart finns det prispressare som ligger under GodEls 
priser men de ska kompensera de lite högre priser med mervärde för kunderna.  
 
Nätägarna och andra elhandlare (ofta de stora) kan hota GodEl på det sättet att de kan dröja 
med att leverera det som GodEl efterfrågar. När kunderna skriver på fullmakten på säljstället 
så ger de företaget tillåtelse att hämta uppgifter om deras abonnemang. Dessa fullmakter 
skickas sedan till det berörda elbolaget för att sedan skicka tillbaks till GodEl med 
fullständiga uppgifter. Dessa uppgifter sätts sedan ihop till ett brev som skickas hem till 
kunden. När kunden har fått detta brev så har denne två veckor på sig att tacka nej om 
erbjudandet inte önskas, annars går de direkt över till GodEl när deras bindningstid går ut. 
Som ovanstående undersökning visar så är en del kunder bekymrade över att deras brev tog 
för lång tid att få hem. Att konkurrenterna sätter sig på tvären och drar ut på tiden kan alltså 
                                                
88 Intervju med Stefan Krook 2005-11-20 



 

 30

skada GodEl och indirekt deras blivande kunder. Att få lagligt stöd och på det sättet sätta 
press på leverantörerna tar lång tid och GodEl vill istället lösa det genom överenskommelser 
och samtal. Att företagen inte gör sig anträffbara och bara bollar runt besluten till olika 
avdelningar är också en risk man får te sig med. 
 
Något som direkt hotar företaget är att de inte kan söka finansiering som andra bolag utan 
måste hela tiden ha eget kapitel. Detta egna kapital måste de finansiera genom gåvor via 
stiftelsen. GodEl vill inte låna pengar av någon bank då ränta är en sorts avkastning och detta 
ger emot konceptet. Att hitta finansiärer som vill ge pengar utan att få någonting tillbaks är 
inte det lättaste och skulle det knipa finansiellt någon gång kan det bli problem. Att ha dessa 
marknadsföringsmetoder kan också ses som ett sorts hot, då de hela tiden måste ha kontakten 
med kunder. Att hela tiden hitta nya ställen att stå på så inte marknaden mättas på just det 
stället är något de hela tiden måste beakta. Kontakten med kunder är viktig för företaget då de 
måste bygga upp förtroende och man får inte utsätta företagets goda rykte för några som helst 
oegentligheter då detta skadar konceptet och därmed hela grundidén.  

5.1.2 Framtiden 
Eftersom GodEl är ett relativt nystartad bolag så har de många möjligheter framför sig. 
Framförallt deras koncept som ingen annan i hela världen har, vilket ligger bra till på den 
svenska marknaden just nu efter alla skriverier i medier. De har också chansen att bygga upp 
förtroende från grunden och på så sätt bygga en bra kundbas som ska generera nöjda kunder 
för att sedan dessa ska kunna verka som ambassadörer och i sin tur locka vänner och bekanta 
till företaget. På så sätt kan kunderna påverka företaget, genom att sprida konceptet. De kan 
också påverka företaget negativt om man inte sköter sig på rätt sätt som går i linje med deras 
grundidé. Att skada förtroendet gör att fler kunder tvekar och undrar om man verkligen gör 
allt företaget lovar. Om GodEl inte sköter försäljningsmetoderna och administrationen bidrar 
det till missnöje och misstag vilket gör att kunderna blir för tidskrävande. En missnöjd kund 
är en dyr kund, vilket GodEl absolut inte har råd med. Att GodEl hela tiden ska vara 
kostnadseffektiva i allt de gör, bidrar till en gemensam ansträngning av alla avdelningar inom 
företaget, allt från säljare till kundtjänst och ledning. 
 
Inom en snar framtid ska GodEl sprida sig geografiskt till andra städer i Sverige för att sprida 
konceptet ytterligare. Dessa etableringar har ingen tidsplan utan när alla aktiviteter fortgår 
utan problem i Stockholm så har företaget fått tillräckligt med erfarenhet för att expandera. 

5.2 Intervju med Energimyndigheten89 
Handel med och produktion av el sker i konkurrens. Detta innebär att kunderna fritt kan välja 
sin elleverantör. Överföring av el är fortfarande ett reglerat monopol och sköts av 
nätföretagen. Elhandel och nätverksamhet ska bedrivas i två skilda juridiska personer. Den 
som har nätverksamhet får inte bedriva handel med el. Detta innebär att kunden behöver två 
avtal för att få sin el, ett med handelsföretaget för själva elen och ett med nätbolaget för 
överföring av elen. 
 
Vilket uppvärmningssätt som är det bästa för ditt hus beror på flera faktorer. Till exempel 
husets konstruktion, när det är byggt, energibehov, var i landet det ligger och i vilken 
kondition det är. Ett bra klimatskal, d.v.s. väggar, tak, golv och fönster, gör att värmen inte 
försvinner lika fort ut i den omgivande utomhuskylan. Klimatskalets förmåga att bromsa 
flödet mäts i U-värde. U-värdet berättar hur mycket värme som passerar ut per kvadratmeter 

                                                
89 Intervju med Tommy Ankarljung 
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vid en grads temperaturskillnad mellan inomhus och utomhus. Det är bättre ju lägre U-värdet 
är. Man använder Kelvin (K) som temperaturskala. Klimatskalets svaga punkter är fönster och 
tak, därför kan det vara värdefullt att göra en tilläggsisolering eller byta fönster i samband 
med övergång till ett effektivare uppvärmningssystem. 
 
Fjärrvärmens förbrukningsavgifter är i allmänhet något lägre än för el eller olja. Eftersom 
priset för både el och fjärrvärme består av många olika komponenter kan det vara något 
komplicerat att jämföra de båda alternativen. Priset på hushållsel kan till exempel förändras 
när du byter från elvärme till fjärrvärme, nedåt tack vare att du klarar dig på en klenare 
huvudsäkring och uppåt på grund av tariffändring. 
 
År 2004 fanns det cirka 150 elhandlare registrerade på marknaden. Ungefär 100 av dessa 
bedrev aktivt försäljning mot slutkund, varav ett tjugotal var verksamma inom hela landet. 
Den kraftiga minskningen kan förklaras av främst två faktorer. Flera elhandlare har köpts upp 
av större elbolag samt har ett antal gått samman till ett. 
 
En förutsättning för en fungerande och effektiv elmarknad är aktiva kunder. Att byta 
elhandlare eller att omförhandla sitt avtal med nuvarande leverantör är de sätt på vilken 
kunden kan agera på marknaden. Kunder som gör aktiva val utgör en drivkraft för elhandlarna 
att konkurrera genom låga priser, attraktiva avtalsvillkor och bra service. För att kunderna ska 
göra aktiva val krävs information om elmarknadens funktion, vilka val som är möjliga och hur 
ett leverantörsbyte går till.  
 
En undersökning av Temo har studerat hur hushållen agerar på marknaden. 54 procent av de 
tillfrågade hade bytt elhandlare eller omförhandlat sitt avtal med den befintliga handlaren 
mellan reformen 1996 och hösten 2004. Det är en ökning med 10 procent jämfört med hösten 
2003. Enligt undersökningen var nästan 90 % nöjda med hur bytet hade gått till. 

5.3 Undersökning av kunder som tackat nej till erbjudandet 
Undersökningen gick till så att först blev kunder som inte ens fått brevet hem i brevlådan 
uppringda för att få reda på de främsta orsakerna till detta. För att se om det finns någon 
skillnad när det gäller tiden så delades dessa kunder upp i två kategorier, september resp. 
oktober. Totalt i de båda kategorierna blev 47 stycken uppringda, 25 st. i september och 22 i 
oktober.  
 
Vidare undersöktes genom telefonsamtal vilka de främsta anledningarna var att kunder som 
fått hem brevet tackade nej till detta. Också dessa delades upp i två kategorier, september och 
oktober. Totalt så intervjuades 90 personer, lika många i båda kategorierna för att kunna dra 
slutsatser om det skiljer sig under tiden. 
 
Några, enligt kundtjänst, kategorier var vanligast enligt ångerkunder. Enligt undersökningen 
stämde inte dessa med vad som framkom, därför kommer härmed vidare att diskuteras utifrån 
nya framtagna kategorier. 

5.3.1 Innan bekräftelsebrev, september 
Av 25 st. så ville 12 % inte diskutera frågan, samt 16 % gick inte att nå via telefon. 
 
Missförstått säljaren 
I den här kategorin fanns 12 % av svaren. Svaret var att kunden trodde denne skulle få mer 
information om företaget, samt priser. När kunden kom hem och tittade närmare på kopian så 
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stod det klart att det som skrivits på är ett avtal men med ångerrätt. Då ville inte kunden gå 
vidare även om denne gillade konceptet och idén med företaget.  
 
Två fakturor 
Kategorin innehöll 8 % av svaren. Kunderna som fanns i den här kategorin ville alltså inte 
betala två fakturor, en för nätavgiften samt en för elkostnaden. Anledningen till detta var 
enligt kunderna att prisskillnaden var för liten för att de skulle kunna tänka sig att betala 2 
fakturor. På frågan om de skulle kunna tänka sig att byta elbolag i framtiden, blev svaret att då 
måste det skilja mer pengar så besväret gör sig rättvisa. 
 
Prisskillnad 
28 % av alla tillfrågade kunder innefattats av den här kategorin. När de kom hem hade de 
flesta kollat upp vilket pris de har för tillfället och jämfört det med det aktuella priset hos 
GodEl. Sedan drog de slutsatsen att ett byte inte är värt pengarna, en del trodde också att de 
skulle bli en massa krångel med bytet och att de skulle behöva ta kontakt med nuvarande 
elbolag osv. Den sistnämnda anledningen kan sammankopplas med knapphändig information 
från säljaren.  
 
Planerad flytt 
4 % ska flytta av de tillfrågade. De visste var de skulle flytta men ville ta tag i det när allt var 
klart. Att flytten skulle ske snart var den enda anledningen till att de tackade nej till 
erbjudandet, de tyckte om företaget och idén och skulle kunna tänka sig att byta till GodEl i 
framtiden. Om erbjudandet fanns så skulle de vilja ha information hem i brevlådan till det nya 
boendet.  
 
För lång bindningstid kvar på det aktuella abonnemanget 
20 % tyckte att de hade för lång tid kvar på bindningstiden för att kunna ta ställning till om de 
skulle kunna tänka sig att gå över till GodEl. Samtliga hade tyckt om företaget och konceptet 
och skulle kunna tänka sig att byta i framtiden. På följdfrågan om de skulle vilja ha en ny 
anmälningsblankett när bindningstiden började närma sig sitt slut sade samtliga ja.  
 
Övriga kommentarer 
Några sekundära anledningar till att kunderna tackade nej var: 

- Kom inget brev hem. 
- Tyckte inte 2 veckor räckte som betänketid. 
- Vill ej ha förskottsbetalning. 

5.3.2 Innan bekräftelsebrev, oktober 
Av 22 st. ville 9 % inte diskutera, samt 14 % var onåbara. 
 
Missförstått säljaren 
14 % ansåg sig ha fått fel information från säljaren. Kunderna trodde de skrev på en 
intresseanmälan till mer information och inte ett avtal. Samtliga intervjuade i den här 
kategorin ville gå över till GodEl men ångrade sig då felaktig information gavs. 
 
Vill ej ha två fakturor 
18 % tyckte prisskillnaden var för liten för att kunna tänka sig att betala 2 fakturor. De skulle 
kunna tänka sig att byta om priset skiljde sig mer. Samtliga tyckte företaget verkade bra och 
prisskillnaden var den huvudsakliga anledningen till ånger. En sekundär anledning var att en 
del trodde det skulle bli för mycket pappersarbete med att byta, så det lilla de kunde tjäna på 
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att byta täckte inte jobbet med alla papper, dessa har alltså missförstått säljaren, eller fått 
knapphändig information. 
 
För liten prisskillnad 
18 % tyckte att priset var antingen för högt i jämförelse med det de redan hade, eller också 
hade de hittat nåt billigare hos någon annan elleverantör. Priset var viktigast när de valde 
leverantör och att GodEl ger till välgörenhet såg de inte som en anledning till att betala mer 
för elen.  
 
Planerad flytt 
9 % hade en planerad flytt inom en snar framtid. Alla skulle kunna tänka sig att byta till 
GodEl när allt har blivit klart med flytten och på följdfrågan om de skulle vilja ha en 
anmälningsblankett när flytten är klar, svarade samtliga ja.  
 
För lång bindningstid kvar på det aktuella abonnemanget 
14 % tyckte att de hade för lång tid kvar för att kunna ta det beslutet just nu. Priset var 
viktigast och de skulle helt klart kunna tänka sig att byta till GodEl om priset var lägre än det 
de hade idag. På följdfrågan om de skulle vilja ha en ny anmälningsblankett när 
bindningstiden började närma sig sitt slut sade samtliga ja. 
 
Övriga kommentarer 
Några sekundära anledningar till att kunderna tackade nej var: 

- Ville inte byta för Stefan Krook jobbat inom Glocalnet. 
- Ringde genom Vattenfall till billigare pris. 
- Tog för lång tid att få hem brevet (över 3 veckor) så denne hann teckna ett annat avtal. 

5.3.3 Efter bekräftelsebrev, september 
Missförstått säljaren 
15 % hade på något sätt missförstått säljaren. De tre anledningarna var att kunden blev lovad 
en prisjämförelse med nuvarande avtal, kunden blev lovad att det bara skulle komma hem 
information istället kom det hem ett avtalsförslag, tredje anledningen var att säljaren hade sagt 
att kunden skulle slippa årsavgiften. Samtliga nämnde att säljarens misstag gjorde att de inte 
ville gå vidare med bytet. 
 
Vill ej ha två fakturor 
6 % av kunderna tyckte det var värt att betala ett högre pris för att slippa betala 2 fakturor. 
Om dessa skulle flytta och därmed kunna spara mer på att byta så skulle detta kunna bli 
verklighet, men priset är viktigast när dessa skulle välja bolag. 
 
För liten prisskillnad 
28 % angav priset som viktigaste orsak till ånger. Antingen hade de billigare el eller hade 
hittat ett bolag som var billigare. Att GodEl inte kunde erbjuda fast pris var också en 
anledning. Det fanns kunder som hamnade precis över 5000-strecket (om en 
lägenhetsinnehavare förbrukar mer än 5000 kWh/år får denne högre årsavgift men billigare 
spotpris) och kunde därmed inte spara in den höjda årsavgiften. Ingen visste i det här fallet att 
denne kan helt själv välja abonnemang hos GodEl. Samtliga tyckte att priset är helt klart 
viktigast när de väljer elbolag, välgörenhet fick komma i andra hand. 
 
Planerad flytt 
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25 % har en planerad flytt inom den närmaste framtiden. Ingen ville ta tag i bytet innan man 
har flyttat in och allt annat är klart. Samtliga skulle däremot kunna tänka sig att byta till 
GodEl i framtiden då de gillade företaget och konceptet. Om erbjudandet fanns skulle de 
också vilja ha information hem i brevlådan till det nya boendet.  
 
För lång bindningstid kvar på det aktuella abonnemanget 
26 % ansåg sig ha för lång tid kvar att betala på sitt nuvarande abonnemang för att kunna ta 
ställning till ett framtida byte. Att invänta priser sågs som den största anledningen. Samtliga 
skulle kunna tänka sig att byta till GodEl om priset var fortsatt lågt. Att kunna få information 
hem i brevlådan när bindningstiden började närma sig sitt slut såg samtliga som en klar fördel.  
 
Övriga kommentarer 
Några sekundära anledningar till att kunderna tackade nej var: 

- Klagomål på kundtjänst för att de inte svarade på mail. 
- Krångligt pris i bekräftelsebrevet, skulle vilja ha ett exempelhushåll att jämföra med, 

så de skulle se ungefär hur mycket de sparade på att gå över till GodEl. 

5.3.4 Efter bekräftelsebrevet, oktober 
Missförstått säljaren 
Ungefär hälften av de 18 % som kände sig lurade av säljarna angav som orsak att de blivit 
lovade en prisjämförelse med deras aktuella pris och GodEls pris. Några kunder angav också 
att de blev lovade marknadens lägsta elpris vilket gjorde att de inte ville gå vidare med bytet.  
 
Vill ej ha två fakturor 
6 % tyckte att de sparade för lite för att orka med jobbet att betala två räkningar. En annan 
anledning var att de ville ha gas på samma räkning, för att allt skulle bli enklare. Att bidra till 
välgörenhet tyckte de inte vägde upp det extra jobbet.  
 
För liten prisskillnad 
30 % tyckte absolut att priset var viktigast vid valet av elleverantör. De ansåg att tanken med 
välgörenhet var bra men vägde inte över priset. Ett återkommande problem var 5000-strecket, 
kunder som hade eluppvärmda lägenheter förbrukade för mycket och kan inte spara in den 
höjda årsavgiften. Ingen hade informerat dessa om att de kan välja abonnemang efter eget 
tycke.  
 
Planerad flytt 
22 % ville inte genomgå bytet för att de inom en snar framtid skulle byta bostad. De såg detta 
som en enda anledningen till att tacka nej och skulle gärna byta i framtiden. Om erbjudandet 
fanns så skulle de vilja ha mer information och anmälningsblanketter i brevlådan efter flytten. 
I övrigt hade de gillat företaget, presentationen och konceptet.  
 
För lång bindningstid kvar på det aktuella abonnemanget 
24 % kunde inte ta ett beslut om flytt i dagsläget för priserna kan hinnas ändras för mycket. 
Samtliga såg detta som den avgörande orsaken till ånger men skulle kunna tänka sig att byta 
abonnemang till GodEl i framtiden. Skulle erbjudandet finnas så skulle de självklart vilja ha 
information hem när bindningstiden började närma sig slutet.  
 
Övriga kommentarer 
Några sekundära anledningar till att kunderna tackade nej var: 

- Kände sig osäker på att byta till ett företag denne inte hört talas om förut.  
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5.4 Undersökning av befintliga kunder 2005-11-22 
Undersökningen gick till så att först ringdes kunder som ingått avtal med GodEl genom att 
först prata med en försäljare, alltså har inget eget initiativ tagits inför värvningen. För att 
urvalet inte ska bli missvisande så valdes 25 st. ur varje abonnemangsgrupp. Detta gjordes för 
att få en uppfattning om skälet att gå över till GodEl skiljer sig mellan villa- och 
lägenhetskunder. Totalt insamlades 50 svar. 
 
Den andra urvalsgruppen som ingick i undersökningen var kunder som tagit eget initiativ för 
att bli kunder hos GodEl. Detta undersöktes därför det är relevant att veta vilka parametrar 
som ter sig viktiga för denna kundgrupp, så att GodEl kan bygga vidare på dessa 
marknadsföringskanaler samt även få tips på vad som kan förbättras. Samma uppdelning 
gjordes även inom detta urval, 25 st. ur varje abonnemangsgrupp. Totalt 50 st. respondenter. 

5.4.1 Fältförsäljning 

5.4.1.1 Lägenhetskunder (under 5000 KWh/år) 
Viktigast parameter 
48 % tyckte helt klart att konceptet vad viktigast när de valde elbolag. Att GodEl hade ett 
billigare pris än det de hade i beslutsögonblicket samt att de skulle stödja en bra sak, bara för 
att betala elen, vägde vågen över till GodEls fördel.  
 
24 % ansåg att priset var det viktigaste när de valde GodEl. Att de hade prisgaranti mot de tre 
stora elbolagen sågs som positivt, samt att det va lätt att byta. De kunder som tyckte priset var 
viktigast hade bytt flertalet gånger och ville hela tiden vara uppdaterade gällande priset.  
 
Att hela avkastningen går till välgörenhet var den största anledningen för 20 % av kunderna 
att byta elbolag. De tyckte inte att priset spelade någon större roll och ville inte stötta något av 
de stora bolagen. De var också medvetna om att de kunde få ett billigare pris någon 
annanstans, men tyckte inte det lilla de kunde spara vägde upp välgörenhetsaspekten.  
 
8 % var så pass missnöjda med sin förra elleverantör att de inte brydde sig om vilket bolag de 
bytte till. Detta i kombination med att de träffade en säljare gjorde att de tog beslutet att byta 
bolag. Det spelade ingen roll för dessa att de fick billigare pris eller det faktum att all 
avkastning går till välgörenhet, utan det viktigaste är att allt funkar med fakturor, kontakter 
mm.  
 
Förbättringar 
64 % upplevde att bytet hade genomskridit utan problem. Inget som de kunde erinra sig hade 
fått dem att reagera på ett negativt sätt. Många av dem hade precis gått över till GodEl men 
bytet och kontakten med kundtjänst hade flutit på bra.  
 
12 % tyckte att bekräftelsebrevet hade tagit för lång tid att få hem i brevlådan. De ställde sig 
då frågan om företaget var seriöst och var i bytesprocessen de befann sig. En av kunderna 
hade som förslag att om brevet tog mer än 2 veckor att få hem, så skulle de bli meddelad via 
mail så att de vet att brevet är under utformning.  
 
12 % ansåg att de inte hade fått information om att de skulle få betala 2 fakturor, samt att de 
skulle betala 3 månader i förskott. De ville alltså ha fått mer information om hur det skulle gå 
till när fakturorna kom samt att nätavgiften betalas till ett annat bolag.  
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8 % ville betala en klumpsumma varje kvartal istället för att betala en faktura varje månad. 
Att de fick 3 fakturor varje kvartal såg de inte som en fördel utan som en klar nackdel.  
 
4 % ville att det skulle finnas mer utförlig information på hemsidan om hur GodEl ställer sig 
till miljöaspekten. Denne tyckte att det skulle finnas en bättre beskrivning av vad GodEl gör 
för att vara miljövänliga och hur detta arbete går till.   
 
Rekommendera 
60 % rekommenderar redan idag GodEl till familj och vänner. De flesta hade tipsat om 
GodEls koncept och låga priser för att hela bekantskapskretsen ska gå med. De flesta 
rekommenderade GodEl aktivt, alltså inte bara när ämnet el diskuterades.  
 
24 % rekommenderade inte GodEl i dagsläget men skulle helt klart kunna göra det om bytet 
går utan problem. De tyckte om konceptet samt vad företaget står för. Majoriteten av 
kunderna hade inte kommit tillräckligt långt i bytesprocessen för att anse sig ha tillräcklig 
erfarenhet av företaget för att kunna rekommendera GodEl.  
 
16 % skulle vilja har någon sorts kompensation för att kunna tänka sig att rekommendera 
GodEl till andra. Dessa kompensationer skulle kunna vara sänkt elpris eller någon gåva av 
något slag.  

5.4.1.2 Villakunder (över 5000 KWh/år) 
Viktigast parameter 
40 % ansåg att priset i kombination med välgörenhetsaspekten var helt klart viktigast när det 
gäller bytet till GodEl. Att kunna kombinera sänkt elpris med känslan av att ge till bättre 
behövande är en fördel gentemot andra bolag anser en majoritet av villakunderna.  
 
36 % av villakunderna tyckte att priset var helt klart viktigast därför att de förbrukade så pass 
mycket el, så någon annan aspekt gick inte att väga in i beslutet. Att priset var rörligt och bara 
en månads bindningstid såg också som positivt.  
 
12 % tyckte att aspekten att all avkastning går till välgörenhet var det viktigaste när det gäller 
bytet. De brydde sig inte så mycket om priset var högre eller lägre än andra bolag utan ville 
stödja GodEl. Att göra ett moraliskt val var alltid viktigast för dessa kunder. 
 
8 % angav att de va så pass missnöjda med sin förra leverantör att de såg detta som främsta 
faktor till bytet till GodEl. Pris och välgörenhet spelade ingen större roll utan de såg främst 
kontakter med kundtjänst samt smidig fakturering som mer värdefullt.  
 
4 % tyckte att trevliga säljare var den främsta anledningen till att de skulle byta till GodEl. De 
ansåg att säljarna speglar företaget och ett bra ansikte utåt är viktigt, samt bra information från 
dessa. 
 
Förbättringar 
Hela 72 % ansåg sig inte ha några förslag på förbättringar utan tyckte att hela bytet har gått 
smidigt. Inga problem med vare sig brev, information eller kundtjänst fanns i deras minnen.  
 
12 % väntade på bekräftelsebrevet för länge enligt utlovade löften från säljare. Att det tog 
närmare en månad innan de fick brevet var för länge, detta gjorde att kunderna började tvivla 
på företaget, även om de var förtrogna med konceptet och vad GodEl står för. 
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8 % ville hellre betala kvartalsvis istället för att betala en gång varje månad. Att betala en 
klumpsumma varje kvartal sågs som en fördel och ett smidigare sätt än det nuvarande.  
 
4 % ansåg att de inte ville betala i förskott utan ville ändra betalsätt. De ville hellre betala för 
det de har förbrukat och inte baserat på beräknat årsförbrukning. 
 
Rekommendera 
44 % rekommenderar GodEl redan idag till vänner och familj för att försöka få över fler 
kunder till företaget. De rekommenderar aktivt och är verkligen positiva till konceptet och vad 
GodEl står för.  
 
40 % rekommenderar inte GodEl i dagsläget utan har inte riktigt fått någon uppfattning om 
hur processen med övergången har gått. De tycker helt klart om konceptet och GodEl som 
företaget och skulle kunna tänka sig att rekommendera GodEl i framtiden. 
 
16 % ville ha någon sorts kompensation för att kunna tänka sig att rekommendera företaget. 
Antingen sänkt elpris eller någon sorts gåva av något slag.  

5.4.2 Internet anmälan 

5.4.2.1 Lägenhetskunder (under 5000 KWh/år) 
Första kontakten 
32 % hade blivit tipsade av familj och vänner om konceptet och GodEl som företag. Nästa 
steg blev att besöka hemsidan för att få mer information. Efter detta har de själv tagit 
initiativet och anmält sig via hemsidan.  
 
28 % hade blivit intresserade av företaget genom utskick från välgörenhetsorganisationer, 
Rädda barnen och Stockholms Stadsmission. Det fanns med information om GodEl i deras 
ordinarie utskick och efter det har dessa gjort ett aktivt val. 
 
24 % har fått informationen genom artiklar i diverse tidningar. Den vanligaste tidningen var 
Dagens Industri som har lockat till engagemang. Artiklarna har lockat till att söka mer 
information och denna har inskaffats via hemsidan. 
 
8 % har träffat någon fältsäljare som fått information på plats men vill hellre själv ta beslutet 
att byta när denne tänkt igenom allt i lugn och ro. Säljaren hade hänvisat till anmälning via 
hemsidan vilket denna kategori tyckte var ett bättre val. 
 
8 % gjorde en sökning på nätet för att hitta ett företag som passade dennes referenser. De 
visste inget om företaget innan och inskaffade all information från hemsidan för att sedan ta 
ett aktivt val om byte. 
 
Viktigast parameter 
48 % ansåg att en kombination av både lågt pris och det faktum att all avkastning går till 
välgörenhet var de viktigaste faktorerna i beslutsprocessen. Att GodEl skötte bytet sågs också 
som ett plus. 
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44 % tyckte att all avkastning går till välgörenhet var den bidragande orsaken till att de 
bestämde sig för att byta till GodEl. Att de kunde hitta ett billigare pris någon annanstans var 
inget som spelade in utan de ville inte stödja något privatägt bolag. 
 
Att priset var absolut viktigast ansåg 4 %. Att kunna pressa priserna gentemot de stora 
bolagen samt prisgarantin såg som stora plus. Även den korta uppsägningstiden var positivt. 
 
4 % var så pass trötta på deras förra elbolag att de inte brydde sig om vad det nya bolaget stod 
för utan ville bara bort. De enda preferenser dessa hade var att allt skulle gå smidigt samt att 
det var lätt att få hjälp om något skulle krångla. 
 
Förbättringar 
72 % ansåg inte att de kunde påminna sig själva om något som de skulle kunna tänka sig 
skulle behöva förbättras. Hela processen hade varit problemfri samt korrekt bemötande av 
kundtjänst framhölls som plus. 
 
12 % tyckte att informationen på hemsidan skulle kunna vara lite mer utförlig. Då gällande 
hur faktureringen går till (att kunden fortfarande måste betala två fakturor), betalning 
kvartalsvis och i förskott, hur mycket kunden skulle spara på att byta från de stora bolagen 
samt mer information om hur välgörenhetsarbetet går till. Hur mycket som hittills har givits 
till välgörenhet samt hur framtiden ser ut på välgörenhetsfronten. 
 
8 % ville att GodEl skulle ha erbjudandet om fasta priser, att möjligheten skulle finnas att 
binda priset vid en viss nivå. Fler abonnemang helt enkelt.  
 
8 % ansåg att betala hela elräkningen i klumpsumma en gång per kvartal skulle vara ett 
smidigare sätt än det nuvarande. Att slippa betala tre fakturor och allt på en gång. 
 
Rekommendera 
60 % rekommenderar GodEl idag till vänner och familj. De försöker övertyga om att det är ett 
bra företag och att det är bra att göra ett aktivt val av elbolag.  
 
40 % rekommenderar inte GodEl idag men skulle helt klart kunna göra det om resten av 
processen fortgår utan större problem. Samtliga var positiva till konceptet och allt hade hittills 
gått bra. 

5.4.2.2 Villakunder (över 5000 KWh/år) 
Första kontakten 
40 % hade blivit tipsade av vänner, familj och arbetskamrater. De hade blivit informerade om 
konceptet för att sedan utöka sin kunskap om företaget genom hemsidan. Efter detta har de 
tagit ett aktivt val och anmält sig via hemsidan. 
 
32 % hade i någon tidning läst om GodEl och tyckt om konceptet. De har sedan sökt mer 
information om företaget och verkligen gillat konceptet. 
 
Genom direktutskick från välgörenhetsorganisationer har 24 % fått kontakt med företaget. 
Information om GodEl följde med de ordinarie utskicken som lockade till att söka mer 
information via hemsidan. 
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4 % har fått information från en fältsäljare för att sedan i lugn och ro titta igenom och läsa mer 
om företaget via hemsidan. Säljaren var kundens första kontakt med företaget. 
 
Viktigast parameter 
40 % ansåg att välgörenhet vägde tungt i beslutet men även priset spelar stor roll. Så det var 
kombinationen av de två som fällde avgörandet. 
 
36 % tyckte att välgörenhetsaspekten vägde tyngst och priset spelade mindre roll. Att de 
kunde hitta ett billigare pris brydde de sig inte om utan ville hellre bidraga till en bra sak. 
 
Att priset var absolut viktigast när det skulle väljas elleverantör tyckte 24 % av de tillfrågade 
kunderna. Att de förbrukade så pass mycket el gjorde att de måste ta hänsyn till priset. Att 
avkastningen gick till välgörenhet var i och för sig bra men inte den avgörande orsaken. 
 
Förbättringar 
60 % hade inget att invända mot processen. Inga problem hade uppstått och de var nöjda med 
helhetsintrycket av GodEl. 
 
20 % ansåg att de hellre ville betala retroaktivt, alltså det de redan hade förbrukat istället för 
att betala i förskott. Detta sågs som upprörande därför de inte hade fått någon information om 
detta och i kombination med bytet fick sista räkningen från förra elleverantören. 
Konsekvensen blev att det blev riktigt dyrt just övergångsmånaden. 
 
8 % hade två olika konton hos GodEl och ville hellre ha ett gemensamt konto där räkningarna 
till båda fastigheterna kommer samtidigt istället för två olika brev. Detta gör att kunderna får 
onödigt pappersarbete och mer effektivt för alla parter vore om allt kom i samma brev. 
4 % tyckte att hela processen hade tagit för lång tid. Denne skulle ha velat ha påskyndat 
processen själv genom att redan på hemsidan kunna fylla i uppgifter om sig själv, såsom 
anläggningsId osv. Möjligheten borde enligt kunden åtminstone finnas för de som vill. 
 
4 % skulle vilja förtydliga fakturan ytterligare. Denne skulle vilja ha tydligare information om 
precis vad denne betalade för, KWh samt hur mycket kunden hittills har bidragit med till 
välgörenhet. 
 
Rekommendera 
60 % rekommenderar GodEl i dagsläget och tänker fortsätta med det. Att sprida konceptet var 
viktigt för dem så allt fler kan bidraga till välgörenhet samt sänka elpriserna.  
 
36 % inväntar processens avslutande för att kunna ta ställning till om de skulle kunna 
rekommendera GodEl. Om allt går smidigt också framöver så var det en självklarhet att sprida 
konceptet vidare.  
 
4 % Var så pass negativa till GodEl att dessa inte skulle kunna tänka sig att rekommendera 
företaget till andra. Anledningen var att dessa fick betala i förskott kvartalsvis. 
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6. Analys 

6.1 Hot från nyetablerare 
Detta är inget som GodEl verkar ta som ett stort hot. Omsättningen bland företag på 
elmarknaden är låg och inga närmande hot verkar ligga föröver. Precis som teorin säger så 
avskräcker det andra bolag att göra inträden på marknaden därför att de stora bolagen skapar 
inträdeshinder genom att de ofta har stordriftsfördelar. De kan bl.a. fördröja processer så som 
i GodEls fall. Det går att läsa i inledningen att koncentrationen på marknaden bland företag 
har minskat och ingen vändning är i sikte. 

6.2 Konkurrensintensitet bland etablerade aktörer 
På elmarknaden måste man säga att mängden aktörer är relativt stort. Det finns nästan 200 
bolag i hela Sverige, många av dem lokala men alla försöker konkurrera med variabeln pris. 
Detta har gjort att GodEl har valt att gå en annan väg och satsa på välgörenhet som en del av 
deras koncept. Detta helt enligt teorin men det som går emot teorin är att ingen avkastning går 
till någon eller några privatpersoner utan till speciellt utvalda organisationer. GodEl har på så 
sätt fått en konkurrensfördel gentemot de andra bolagen på marknaden. Med den senaste 
tidens skriverier i media har också missnöjet med de privat bonussystemen växt.. Något som 
då GodEl kan dra fördel av och det ser man också bara genom att studera undersökningen av 
befintliga kunder. Det är konceptet som är helt klart viktigast för GodEls kunder när de väljer 
elbolag. Att sedan de har en prisgaranti mot de tre stora är ytterligare en stor fördel därför att 
de allra flesta fortfarande har något av de tre stora bolagen. Att priser spelar roll är det heller 
ingen tvekan om. Konsumenterna som byter elbolag är helt klart medvetna om priset och 
speciellt om man har högre elförbrukning. Den helt klart vanligast orsaken till avhopp från 
GodEl var priset. Många på marknaden är prispressare och det är detta som i längden spelar 
mest roll för de allra flesta.  Enligt undersökningen anger en stor mängd av kunderna att de 
vill ge till välgörenhet och att detta var den avgörande orsaken till byte, detta kan ingen av de 
andra konkurrenterna erbjuda vilket ger GodEl en fördel. Den starka koncentrationen i 
Sverige medför bl.a. att riskerna ökar för att medvetna produktionsneddragningar kan göras i 
syfte att få upp priserna, dvs. möjligheten till missbruk av marknadsmakt ökar. Sammantaget 
måste den fortgående koncentrationen på detta område anses olycklig från 
konkurrenssynpunkt. 
 
Eftersom branschen har låg tillväxt så skapas också instabila förhållanden. Företagen tar 
marknadsandelar från varandra vilket gör att de stora bolagen har fördelar gentemot de små 
och de som tar marknadsandelar. Såklart vill de stora inte tappa allt för mycket och de kan 
p.g.a. deras storlek sätta käppar i hjulet för de andra. Speciellt när det gäller GodEls 
tillvägagångssätt, när de har som erbjudande att hämta uppgifter från deras nuvarande 
elleverantör. Då kan de som undersökningen visade fördröja uppgifterna vilket som resulterar 
i att kunderna blir missnöjda med leveranstiden på brevet.  

6.3 Substitut 
Att hitta ett substitut till el kommer nog aldrig att vara möjligt. Det finns däremot komplement 
till el vilket minskar elanvändningen hos konsumenten. Detta kan vara t.ex. fjärrvärme som 
värmer upp fastigheten vilket gör att det blir billigare än med eluppvärmning. Andra 
komplement kan vara gas som driver t.ex. spisar och andra hushållsmaskiner i hemmet, också 
eldning med olja och ved för uppvärmning kan anses vara hot mot elanvändningen. 
Undersökningen visar att konsumenterna blir mer och mer prismedvetna och vill sparar mer 
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och mer pengar, detta gör att de inför åtgärder som sparar ner på elen. Men något som helt 
kan ersätta elen finns idag inte på marknaden, utan el kommer alltid att behövas i hushållen 
och på företagen. Precis som teorin säger kommer detta att minska lönsamheten inom 
branschen därför att människor konsumerar mindre el och företagen får mindre el att leverera 
vilket gör att lönsamheten sjunker. Det gäller att hålla sig informerad om de olika 
komplementen för att på ett bra och enkelt sätt bemöta dessa. Det som GodEl skulle kunna 
göra för att få över fler konsumenter från komplementen är att sänka priserna vilket i längden 
antagligen inte skulle bli lönsamt. 

6.4 Kunderna 
Kunderna är enligt undersökning väldigt medvetna om priset och det spelar stor roll när de 
väljer elbolag. Kunderna vill hela tiden påverka priserna och detta kan de göra genom att 
utnyttja avregleringen och få till lite rörelse på marknaden. Tyvärr är de allra flesta kunder 
orörliga och gör inte ett aktivt val av elleverantör. Detta innebär att kunderna har kvar det 
abonnemang de får när de flyttar och väntar helt enkelt på att priserna ska gå ner av sig själva, 
vilket inte kommer att hända därför att bolagen tror att kunderna är nöjda med priset eftersom 
ingen rör på sig.  
 
Kunderna kan också påverka GodEl genom hur de upplever processen. Är de nöjda så 
rekommenderar de företaget vidare till familj och vänner, om de upplever något problem med 
föreget kan detta generera badwill för företaget och deras rykte sjunker. De flesta befintliga 
kunder rekommenderar redan GodEl i dagarna och de flesta andra kan tänka sig att 
rekommendera företaget om processen flyter på lika smidigt som den har gjort tills idag.  
 
Det kunderna upplever som positivt med GodEl är att de för ett lägre pris kan bidra till att 
någon får ett bättre liv. Det är helt klart konceptet som har lockat de flesta kunderna till 
företaget och det är inte mycket som de befintliga kunderna har att klaga på. En del kunder 
hade synpunkter på hur elräkningen betalades, att GodEl fakturerar i förskott. Detta är något 
som de flesta bolag gör idag och de har ingen tanke på att ändra det heller.  
 
Porters teori nämner att kundens förhandlingssituation är stark när, de har tillgång till 
fullständig information, när produkten är odifferentierad och när kunden kan tänkas integrera 
bakåt. Allt detta stämmer in på GodEls situation. Kunderna har helt klar tillgång till all 
information genom dagens teknologi, jämförelsesidor på Internet osv. Produkten skiljer sig 
inte från bolag till bolag utan kunden får samma produkt för pengarna vilket bolag man än 
väljer. Att kunden kan integrera bakåt gör att de lätt kan gå tillbaks till deras förra elleverantör 
eller byta till någon ny. Detta kan GodEl motverka genom att hela tiden vara tydlig med 
informationen till kunden, att inte försöka lura dem på något sätt utan berätta tydligt och på ett 
enkelt sätt vad som kommer att hända samt hur de ska betala. Kunden får ett mervärde hos 
GodEl vilket de inte får någon annanstans därför att de bidrar till välgörenhet också, det är en 
tyngdpunkt i företagets koncept. GodEl har som mål att ha nöjda kunder som ska verka som 
ambassadörer på marknaden och sprida konceptet. Det är enligt dem den bästa 
marknadsföringskanalen eftersom konsumenter litar mer på varandra istället för på ett företag.  

6.5 Leverantörernas förhandlingsposition 
Leverantörerna kan helt klart påverka företag som har GodEls tillvägagångssätt. Att de kan 
sätta sig på tvären och bli onåbara, dra ut på tiden med svar mm. Detta är inget som GodEl har 
upplevt i högre utsträckning. När GodEl får fler och fler kunder ökar också arbetsbördan för 
de andra bolagen som måste svara och skaffa uppgifter om abonnenterna. Detta gör att det tar 
längre tid för GodEl att få uppgifterna och konsumenterna får vänta på sina brev.  
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Precis som teorin nämner så domineras marknaden av få och stora bolag. Speciellt när det 
gäller ägandet av näten. De stora bolagen har större resurser att svara på förfrågningar mycket 
snabbare än vad mindre har. Detta gör att det tar längre tid att få svar från små bolag som 
också i större utsträckning sätter sig på tvären för att kundtapp påverkar deras finansiella 
ställning i högre grad än vad de större gör.  

6.6 Styrkor 
Den största styrkan GodEl har i dagsläget är att de har så pass nöjda kunder som 
undersökningen kan påvisa. Nästan 90 % av de befintliga kunderna rekommenderar eller kan 
tänka sig att rekommendera GodEl till sina närmaste. Att ha så pass nöjda kunder efter så kort 
tid måste ses som ett riktigt styrkebesked. Att de allra flesta av Internetkunderna hade fått den 
första kontakten genom bekanta visar att rekommendationerna går fram och att de nöjda 
kunderna verkar som ambassadörer redan idag. Att ha nöjda kunder gör att det blir gratis 
marknadsföring och också den bästa marknadsföringen därför att privatpersoner med egna 
erfarenheter av ett företag har större trovärdighet än företaget i fråga. 
 
Enligt undersökningen visar det sig att kunderna tycker att konceptet bra pris i 
samstämmighet med välgörenhet är det avgörande valet när de skulle byta elbolag. Att ha just 
det konceptet som ingen annan svensk elleverantör kan erbjuda, måste ge en 
konkurrensfördel. Men även att ha ett lägre pris än vad de flesta kan erbjuda idag ger 
kunderna mervärde i jämförelse med andra bolag. Att ha prisgaranti mot de tre 
huvudkonkurrenterna är ett smart drag då de flesta fortfarande har någon av de stora. Enligt 
undersökningen är det många av konsumenterna som flyttar och gör dessa inte ett aktivt val 
av elleverantör så får de oftast någon av de tre stora. Att handa sin elräkning är oftast ett 
projekt med lågt intresse, vilket gör att inte många byter. GodEl har som sagt en prisgaranti 
mot dessa, så detta i kombination med den senaste tidens skriverier i media gör att konceptet 
vinner i längden även för de prismedvetna kunderna.   
 
En stor majoritet av respondenterna såg inte heller att hela processen hade erbjudit några som 
helst problem utan att allt hade flutit på som det skulle. De förbättringar som förslagits är inte 
kostnadskrävande på nåt sätt och helt klart genomförbara från GodEls perspektiv. Detta tyder 
på att GodEl måste ha en fungerande administration med ett bra upplägg av hur allt ska 
skötas.  
 
Hela GodEl genomsyras av kompetens, medarbetarna i styrelse, VD och kundtjänst besitts av 
män och kvinnor med mångårig erfarenhet av arbetslivet. Dessa vet hur arbetet ska gå framåt, 
samt hur olika sorters problem ska lösas. Att dessa jobbar inom företaget ger också förtroende 
gentemot konsumenterna, då de flesta har hört talas om företagen som har skänkt pengar till 
GodEl. Att ha denna kompetens grundsten att luta sig tillbaks mot måste invagga en säker 
trygghet hos såväl medarbetare som hos framtida och befintliga kunder. 

6.7 Svagheter 
Den största svagheten måste vara att GodEl inte kan marknadsföra sig på bred front utan 
måste lita på att ryktet sprider sig från mun till mun. De flesta tycker att företaget har en bra 
idé, men enligt undersökningen har det visat sig att en del tyckte brevet tog för lång tid och då 
undrade om företaget var seriöst. Detta kan grunda sig i att de inte har hört talas om företaget 
förut. Att inte ha några stordriftsfördelar är något negativt för GodEl då hela tiden måste vara 
kostnadsmedvetna med alla deras aktiviteter, allt från säljare till administration. Några större 
problem i något led kan vara förödande för den finansiella stabiliteten.  
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Många kunder idag på marknaden är mycket prismedvetna och det var den helt klart den 
största orsaken till ånger bland de tillfrågade kunderna. Att vara en prispressare samtidigt som 
man ska ge till välgörenhet gör att de måste verkligen få upp kundantalet för att kunna hålla 
sina löften. De måste hela tiden vara medvetna om vilka aktiviteter de ger sig in i och hur 
dessa kan påverka ryktet och konceptet, att någon oegentlighet ligger och stör har de 
verkligen råd med. Det kan ses som en svaghet att de antagligen inte får någon extrachans om 
man en gång dabbar sig. De har alltså en faktor att ta hänsyn till som inte andra bolag måste ta 
med i beräkningarna. Självklart kan detta också ses som en möjlighet att bygga vidare på, men 
det kan också vara en belastning om GodEl inte sköter sina kort rätt.  

6.8 Möjligheter 
Eftersom GodEl har så pass nöjda kunder som undersökningen visar så har de alla möjligheter 
att vidareutveckla konceptet så fler organisationer kan ansluta sig så det finns en organisation 
för alla sorters kunder. Dessa kunder jobbar indirekt som ambassadörer för GodEl och sprider 
konceptet vidare. Denna möjlighet för vidare expansion är en viktig grundsten för företaget då 
de inte riktigt har råd med marknadsföring på bred front. Konceptet är enligt undersökningen 
en viktig hörnsten att bygga vidare på, det är det som de flesta kunder lockas av samt gör så 
att företag kan skänka pengar till GodEl utan att få någonting tillbaks.  
 
Eftersom GodEl bara marknadsför sig i Stockholm idag så ligger hela marknaden öppen för 
dem att expandera på. De tre stora bolagen har fortfarande en majoritet av kunderna på 
marknaden över hela Sverige och prisgarantin mot dessa samt missnöjet bland deras kunder 
gör att GodEl har alla möjligheter att lyckas med sin expansion. Det förutsätter att man 
fortsätter att hålla stenhårt på sitt koncept med att vara prismedveten och inte råka ut för några 
oegentligheter som kan äventyra det goda ryktet. 
 
Undersökningen visar också att en stor del av ångerkunderna tackar nej till erbjudandet tack 
vare att de har en planerad flytt framför sig och vill inte ta hand om el-frågorna innan det 
kommit på plats ordentligt. En annan stor orsak till ånger var att många kunder har får lång 
bindningstid kvar på sina nuvarande abonnemang. Eftersom dessa kunder en gång har varit 
intresserade av att byta till GodEl så måste intresset någonstans ligga kvar i sinnet. Detta kan 
GodEl utnyttja eftersom de redan har gjort sig besväret att skaffa dessa uppgifter. När de väl 
har dessa uppgifter kan de erbjuda dessa kunder ytterligare tjänster, genom att t.ex. skicka ny 
information till den nya fastigheten kunderna ska flytta till eller skicka hem ny information 
när bindningstiden börjar närma sig sitt slut. Det gäller för företaget att inte slösa resurser på 
kunder som man sedan inte bryr sig om. Att bara strunta i dessa kunder som hamnar i dessa 
kategorier kan inte anses kostnadsmedvetet utan företaget måste göra sitt yttersta för att kunna 
vinna tillbaks detta. Detta kan göras utan några större problem. Det gäller att ha en fungerande 
administration som håller koll på dessa faktorer för att sedan utarbeta ett system för hur dessa 
ska kunna vinnas tillbaka. Samtliga respondenter skulle kunna tänka sig att byta till GodEl i 
framtiden när deras situation hade stabiliserats. Att över hälften av ångerkunderna tackar nej 
p.g.a. någon av dessa anledningar måste ses som ett gott tecken, för det är verkligen något 
som GodEl kan göra något bra av, det finns helt klart möjligheter att vinna tillbaks dessa till 
kundkretsen. 

6.9 Hot 
Det största hotet mot GodEls verksamhet är att de inte kan söka finansiering som andra bolag 
kan. Hela företaget måste finansieras genom eget kapital som förvärvas genom gåvor till 
stiftelsen. Om de någon gång i framtiden skulle få det instabilt på grund av finansiella skäl så 
kan de inte låna av banker, för ränta ses som en avkastning och hela GodEls avkastning ska gå 
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till välgörenhet. Detta kan ses som lite hårt men eftersom företaget ägs av en stiftelse så finns 
det vissa regler man måste följa. Att söka finansiärer som vill låna ut pengar utan ränta eller 
skänka pengar är svårt i dagens penningsinnade samhälle, men ett måste om de någon gång 
skulle stå inför ett hot ur ett likvithets perspektiv. 
 
Ett annat stort hot som kan bidra till att kunderna tvekar inför att byta elbolag är just det att 
många inte bryr sig om att göra ett aktiv val i samhället idag. El är en lågintresseprodukt och 
bor konsumenten i en lägenhet så finns det inte så mycket pengar att spara. Kunder är idag 
trögrörliga på marknaden och konkurrensen fungerar inte riktigt fullt ut. Det GodEl måste 
göra för att få fart på rörligheten är att informera om konkurrensens konsekvenser och om att 
det är kunderna som sparar pengar på att göra ett aktivt val i långa loppet. Det är viktigt för 
GodEl att informera säljarna så de kan ge bra och korrekt information till kunderna om att de 
gör ett rätt val genom att byta elbolag och pressa priserna. De ska också trycka på de fördelar 
som finns med GodEl, att det är lätt att byta samt att de ska spara pengar på övergången.  
 
Något som kan hota företaget är deras erbjudande om att hämta information om kunden från 
nuvarande elbolaget. Dessa elbolag kan sätta käppar i hjulet för GodEl som kanske lovar 
saker de inte kan hålla, t.ex. att skicka hem brevet inom 2 veckor som i verkligheten kanske 
tar längre tid bara för att det konkurrerande bolaget inte vill släppa kunder. Detta är något som 
de kan komma att stöta på mer i framtiden när de tar fler och fler kunder från de 
konkurrerande bolagen. 
 
Något som GodEl är väldigt beroende av är bra säljare, för de är deras ansikte utåt, oftast den 
första kontakten kunden för med företaget samt denne som förmedlar information. Om dessa 
skulle missköta sig skulle detta generar missnöje och med missnöje följer dyra kunder. Något 
som företaget verkligen inte har råd med. Det är alltså viktigt att säljarna förmedlar tydlig och 
korrekt information för att kunderna inte ska känna sig lurade. Undersökningen visar att 
siffrorna är under kontroll men något som är värt att hålla koll på.  

6.3 ”En omvärldsmodell som inte blockerar tänkandet.” 
Nedan presenteras de omvärldsfaktorer i GodEls omvärld som enligt undersökningen är 
viktigast. Dels för GodEls utveckling som företag och dels som en organisation. 
 
De främsta faktorerna som påverkar GodEl är såklart konkurrenterna på marknaden och då 
främst de tre stora. Vattenfall, E.ON, och Fortum är de företag som GodEl ser som sina 
främsta konkurrenter och det har man motverkat genom att ha en prisgaranti mot dessa tre. 
Vidare är konceptet helt klart grundstenen för GodEl som organisation. Att hålla stenhårt på 
detta och följa det i alla lägen ska utmynna i nöjda kunder vilket undersökningen har påvisat 
att så är fallet. Den största anledningen till att kunderna tackade nej till GodEl var helt klart 
priset, vilket gör att det är en stor faktor att ta hänsyn till på marknaden. 
 
Att försöka etablera bra kontakter med leverantörerna som i det här fallet är nätägarna och 
övriga elbolag är viktigt därför att dessa kan förstöra för GodEl genom att fördröja processer 
sam ge ofullständig information. Att kunderna är trögrörliga på marknaden är något företaget 
måste få bukt med genom att ge information om att det är kunderna som tjänar på det i 
slutänden. Att hålla på konceptet och ha nöjda kunder gör att GodEl får ett bra rykte som 
säger att de är några man kan lita på samt att de håller vad man lovar. GodEl måste också vara 
kostnadsmedvetna i alla aktiviteter man tar sig för därför de kan inte söka finansiering som 
vanliga bolag utan måste lita på gåvor till stiftelsen. Därför måste alla beslut vara 
genomtänkta och finansiellt genomförbara. Säljarna är GodEls ansikten utåt, dessa är ofta 
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kundernas första kontakt med företaget och dessa måste förmedla korrekt och tydlig 
information. 
 
Att det finns några direkta substitut för el har inte framkommit, däremot finns det komplement 
och faktorer som kan dra ner elkonsumtionen. Detta kan inte ses som ett direkt hot mot 
företaget, men detta gör att kunderna blir mer kostnadsmedvetna. Omsättningen av 
nyetablerare på marknaden är inte högt vilket gör att GodEl inte ser detta som något som 
påverkar företaget i någon större utsträckning. 
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7. Slutsats 

7.1 Hot från nyetablerare 
Detta är absolut inget som GodEl tar som ett stort hot mot verksamheten. Omsättningen av 
nyetablerare är inte högt utan aktörerna tampas om marknadsandelar sinsemellan. Det finns 
ett par jättar på marknaden som kan avskräcka nya företag att göra intåg på marknaden.  

7.2 Konkurrensintensitet bland etablerade aktörer 
De flesta bolag på marknaden konkurrerar främst med variabeln pris. Det i kombination med 
höga bonusprogram bland cheferna för de olika stora bolagen har gjort att GodEl har lanserat 
ett nytt koncept, där hela avkastningen går till välgörenhet. Detta ger dem en konkurrensfördel 
gentemot andra större och mer erfarna bolag på marknaden. Som undersökningen har visat så 
är just konceptet viktigast när de befintliga kunderna valde elbolag. Att de samtidigt som de 
fick lägre pris också ger till välgörenhet.  
 
GodEl ser främst Fortum, Vattenfall och E.On som de största konkurrenterna. Dessa har man 
skaffat sig en fördel mot, genom att införa en prisgaranti, där de lovar att alltid vara billigare 
gentemot deras rörliga pris. Det är också dessa tre bolag som har majoriteten av marknaden 
idag. 

7.3 Substitut 
Någon ersättningsprodukt för elen har inte framkommit i undersökningen. Det som närmast 
kan betraktas som substitut är el-sparande åtgärder såsom fjärrvärme samt värmepumpar. 
Detta gör att lönsamheten sjunker på marknaden därför att kunderna blir mer och mer 
prismedvetna och gör allt för att spara in på konsumtionen och då också elkostnaden.  

7.4 Kunderna 
Kunderna har en stor möjlighet att påverka elföretagen på marknaden. Konkurrenssituationen 
uppkom när marknaden avreglerades för att få till stånd lägre priser och mer rörlighet bland 
konsumenterna. Detta är något som inte infriats utan kunderna är fortfarande trögrörliga på 
marknaden. Ändå visar undersökningen att GodEls koncept var den avgörande parametern till 
byte. Nästan hälften av ångerkunderna angav som orsak att de antingen skulle flytta eller 
också hade de för lång bindningstid kvar på sina nuvarande el-abonnemang. Detta måste ses 
som positivt för GodEl för detta är två parametrar som de verkligen kan utnyttja. 
 
De befintliga kunder verkar ha en positiv syn på företaget för så pass många som 90 % 
rekommenderar eller kan tänka sig att rekommendera företaget idag. Detta visar att GodEl 
måste ha en väl fungerande organisation som gör att bytet går smidigt till. 

7.5 Leverantörernas förhandlingsposition 
Bolagen på marknaden kan helt klart påverka GodEls erbjudanden genom att dröja ut på 
svarstider samt göra sig onåbara. Detta är inget stort problem idag även om några av 
respondenterna nämnde att processen har tagit för lång tid. De stora aktörerna är bättre på att 
svara därför de har mer resurser att lägga på att administrera önskemål från t.ex. GodEl. Då 
företaget rekryterar fler och fler kunder medför detta att arbetsbördan ökar också hos de andra 
bolagen vilket gör att erbjudandet tar längre tid för en del. 
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7.6 Styrkor 
Den absolut största styrkan måste vara att de har så pass nöjda kunder även fast de är så pass 
nyetablerade. Detta tyder på att de har en väl uppbyggd administration som håller vad de 
lovar och tar hand om kunderna. Just administrationen är stark på grund av att majoriteten inte 
hade haft några som helst problem under processen.  
 
GodEl har ett vägvinnande koncept enligt undersökningen. Där påvisades att detta var den 
främsta parametern när de flesta gick över till GodEl. Inget annat bolag har det på marknaden 
och med senaste tidens skriverier i olika medier så byggs bara den positiva spiralen på ännu 
mer.  

7.7 Svagheter 
En av de största svagheterna är att GodEl inte kan marknadsföra sig genom några större 
kampanjer. Den finansiella svagheten sätter stopp för detta. Företaget får alltså lita på att de 
gör ett bra intryck på de befintliga kunderna som då sprider konceptet vidare och fungerar 
som ambassadörer för GodEl. Detta är en billig och bra metod för befintliga kunder har större 
trovärdighet än vad ett företag har. Att kunna berätta om sina erfarenheter av företaget är en 
starkt drivkraft till byte. 
 
Samtidigt som konceptet kan vara en styrka så kan det också bli en svaghet beroende på om 
företaget kommer upp i en bred kundbas. Är man en prispressare så gör företaget inte så 
mycket vinst på varje kund, samtidigt som de ska ge hela avkastningen till välgörenhet. Om 
det tar för lång tid att komma upp i kundbasen och inget ges till välgörenhet som utlovat kan 
det spridas missnöje bland kunderna. Att det är ett så pass oprövat och ovanligt koncept gör 
att skepsis kan infinna sig. 

7.8 Möjligheter 
GodEl marknadsför sig i dagarna bara i Stockholm vilket gör att resten av marknaden i 
Sverige ligger öppen. Att de har ett vägvinnande koncept har undersökningen påvisat och när 
de får hela organisationen att fungera på hemmaplan så är det dags att ge sig ut och sprida 
konceptet ytterligare.  
 
En majoritet av kunderna som har tackat nej till GodEls erbjudanden har angett orsaken att de 
antingen hade för lång bindningstid kvar på det nuvarande abonnemanget eller också ska se 
flytta inom en snar framtid och vill ta tag i det när flytten är klar. Detta är helt klart något som 
GodEl kan dra nytta av. Nu har dessa kunder hört talas om och är bekanta med konceptet och 
kan tänka sig att byta i framtiden. Det gäller att på något sätt kontakta dessa antingen inom en 
snar framtid när flytten har gått av stapeln eller när bindningstiden börjar lida mot sitt slut. 

7.9 Hot 
Det absolut största hotet skulle vara om GodEl någon gång skulle hamna i finansiellt trubbel. 
Då kan de inte söka finansiering hos banker som andra företag utan måste lita på gåvor till 
stiftelsen. Det är inte lätt i dagsläget och kan innebära allvarliga problem. 
 
Att få blivande konsumenter att göra ett aktivt val är en svårighet. El är ett lågintresseprojekt 
och det skiljer inte så mycket i pengar om man bor i en lägenhet. GodEl måste få kunderna att 
intressera sig för konkurrens och att det är dem som vinner i längden på bytet. 
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7.10 ”En omvärldsmodell som inte blockerar tänkandet”. 

 
FIGUR 6: ”En omvärldsmodell som inte blockerar tänkandet (slutsats)” 
Källa: Egen tolkning 
 
Mycket viktiga: 

1. Konkurrenter (de tre stora). 
2. Konceptet. 
3. Nöjda kunder. 
4. Pris. 

 
Viktiga: 

5. Bra relationer med leverantörer. 
6. Trögrörlighet på marknaden. 
7. Bra rykte. 
8. Kostnadsmedvetenhet. 
9. Bra säljare. 

 
Mindre viktiga: 

10. Substitut. 
11. Nyetablerare 

 

Mindre viktiga faktorer

Viktiga faktorer

Mycket viktiga 
faktorer 

Affärsenhet A

1

2
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6
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8. Egna kommentarer 
Det har verkligen varit intressant att göra denna undersökning, då GodEl har ett mycket 
ovanligt koncept i jämförelse med andra tjänste och producerande företag. Att ge hela 
avkastningen till välgörenhet ligger väl i tiden då de flesta är trötta på snikna och pengagiriga 
bolag. Självklart så är det viktigaste för de flesta konsumenter, att spara pengar men det måste 
vara ett stort plus att kunna göra en god gärning samtidigt. Att bara ha som koncept att ge till 
välgörenhet skulle inte alls fungera på marknaden idag, kunderna är prismedvetna och de allra 
flesta är helt klart priskänsliga. Enligt undersökningen så har en relativt stor del av de 
befintliga kunderna angett som största anledning till övergång, just välgörenhet, men återigen, 
en kombination av priser samt välgörenhet är den största faktorn.  
 
Något som GodEl verkligen måste akta sig för är att hamna i blåsväder med medier, några 
hemligheter när det gäller de ekonomiska frågorna eller några som helst oegentligheter. Detta 
kommer garanterat att se till att inga nya kunder kommer till företaget samt att de befintliga 
tvekar inför sin nästa fakturabetalning. Öppenhet måste vara ett nyckelord inom företaget. 
Även om man inte måste redovisa allt inom främst den ekonomiska delen, så är det nog 
positivt gentemot alla intressenter.  
 
Många kunder tyckte det var bra att undersökningen gjordes och de flesta ville verkligen dela 
med sig av sina intryck av företaget. Självklart finns det småsaker som GodEl kan förbättra, 
organisationen är ju ständigt växande och under utformning men inom sin tid så finns det 
plats för perfektion. 
 
Just nu i uppstarten av företaget så har inte så många konsumenter på marknaden som har hört 
talas om GodEl, detta gör att försäljningsmetoderna är begränsade. Att ringa till kunder och 
försöka få till stånd ett byte borde inte ligga inom intressesfären utan att träffa kunderna öga 
mot öga måste vara ett koncept inom den snaraste framtiden. Annars kan det lätt låta att det är 
något lurt med företaget att ge alla avkastning till välgörenhet. När kunderna får höra det i 
första person blir det trovärdigt och informationen blir lättare att ta in. Detta försäljningssätt 
kan dock ändras med tiden då fler och fler framtida kunder får höra talas om företaget genom 
vänner och bekanta samt via olika medier.  

8.1 Inomvetenskapligt kunskapsbidrag och förslag på 
vidare forskning  
Det kunskapsbidrag denna uppsats har bidragit med inriktar sig främst mot vad kunder tycker 
är viktigast vid val av elbolag. Att kunderna verkligen är priskänsliga och att faktorn pris är 
det viktigaste vid val av elbolag. Ett annat intressant fenomen som har dykt upp är att 
välgörenhet är något som många lägger vikt vid, välgörenhet i kombination med pris var den 
största faktorn till övergången till GodEl  
 
Att många rör på sig på bostadsmarknaden är det inget tvivel om, det var också en stor orsak 
till ånger, att många vill ta tag i bytet när allt är klart. El är ett lågintresseprojekt som många 
tycker kan vänta. Detta kan vara därför att man inte tror sig kunna påverka priset positivt och 
inte kunna göra några stora vinster samt att det är krångel med att byta. Detta gör att företagen 
har en stor fördel när det gäller att lagra information om tilltänkta kunder. När flytten är klar 
kan företaget ringa upp kunderna igen och fråga om de vill ha samma erbjudande.  
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Något som skulle kunna va intressant att forska ytterligare i är hur ryktet spelar in vid val av 
elleverantör. Om kunderna känner till företaget innan första kontakten är tagen, spelar detta in 
vid val eller är de lika opartiska vid valet? Vidare förslag på forskning skulle kunna vara om 
kunderna själva tar kontakt med företaget igen efter flytt eller när bindningstiden börjar närma 
sig sitt slut eller fortsätter elen att vara av lågt intresse för dessa? 
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Bilaga 1 Intervjuguide GodEl 
Syftet med denna intervju är att komplettera de insamlade resultaten med företagets syn på 
marknaden samt hur framtiden kommer att se ut. 
 

• Konkurrenter 
- Vilka är de största konkurrenterna och varför? 
 

 
• Etablerare 
- Känner ni hot från nya bolag, kan de ta er marknadsandel? 

 
• Möjligheter 
- Vilken är den största möjligheten utifrån ert koncept? 
- Största fördelar? 

 
• Leverantörer 
- Kan de el levererande bolagen ställa till med något som ger de extra fördelar? 

 
• Hot 
- Största nackdelar? 
- Största hindret i framtiden? 

 
• Kunder 
- Hur kan kunderna påverka er position på marknaden? 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide Energimyndigheten 
Syftet med intervjun är att få ett annat perspektiv på GodEl och marknaden företaget verkar 
på. För att den insamlade empirin ska bli mer objektiv krävs en annan syn på företaget. 
 
Respondenten 

• Information om respondenten, titel, arbetsuppgifter. 
 
Nyetablerare 

• Är det hög omsättning bland nyetablerare på elmarknaden?  
 
Konkurrenter 

• Vilken är den största konkurrensfördelen för olika företag på elmarknaden? 
 

• Är det geografiskt segmenterat eller finns bolagen över hela landet? 
 

• Är det vanligt med byte av leverantör på marknaden? 
 
Substitut 

• Finns det något substitut för el, något som kan hota elproduktionen? 
 
Kunder 

• På vilket sätt kan kunderna påverka elbolagen?  
 


