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Abstract 

In the early 1990s, the electricity market in Sweden was deregulated in 
an effort to create competition. The aim was to create more competition 
which would create more choices, greater freedom, and thereby better 
prices for users. Since the deregulation, many new companies selling 
electricity (electricity trading companies) have been established and 
today's market also offers a large range of services. In the industrial 
market companies buy electricity to a large extent in order to maintain 
production, and much knowledge about the pricing is required. 
Consequently, the complexity of the business extends beyond the 
competition over price. This thesis is based on a survey that clearly 
shows electricity trading takes place in stable and long-term business 
relationships. The stability manifests itself in terms of trust, 
commitment, adaptation, and interdependence.  

The implication this has on the Swedish electricity market is that while 
competition over price can be of importance, other factors are even 
more important such as trust in a partner, as in ”knowing what one 
gets”, thus creating strong relationships between electricity trading 
companies and their customers. Even today with nearly limitless 
information available at our finger tips and the climate of constant 
comparison shopping it is the strength of the relationship between 
suppliers and buyers which determines the true level of competition. 
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Sammanfattning 

I början av 1990-talet avreglerades elmarknaden i Sverige för att skapa 
konkurrens. Syftet var att skapa mer konkurrens som skulle skapa fler 
valmöjligheter, större frihet och därigenom bättre priser för 
elkunderna. Sedan avregleringen har många nya företag som säljer 
elektricitet (elhandelsföretag) etablerats och dagens marknad erbjuder 
också ett stort utbud av tjänster. För att köpa och sälja el på 
industrimarknaden krävs mycket kunskap om prissättning. Följaktligen 
sträcker sig komplexiteten av verksamheten utöver konkurrensen över 
pris. Denna uppsats bygger på en undersökning som tydligt visar att 
elhandel sker i stabila och långsiktiga affärsrelationer. Stabiliteten 
manifesteras i form av förtroende, engagemang, anpassning och 
ömsesidigt beroende. 
 
Implikationen på den svenska elmarknaden är att priskonkurrens kan 
vara av betydelse men andra faktorer ännu viktigare, såsom tilltro till 
en partner, som i att "veta vad man får" och därmed skapa 
förutsättningar för starka och långvariga relationer mellan 
elhandelsföretag och deras elkunder. Idag finns en nästan obegränsad 
tillgång till information om olika elpriser, elavtal och elenergitjänster 
men det är styrkan i relationen som bestämmer den verkliga 
konkurrensnivån. 
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1. Inledning 

”Förtroende är grunden för relationen med elhandlaren. Med 
förtroende menar jag att vi är säkra på att vår leverantör förhandlar 
fram det bästa priset på el och att de kan erbjuda de kringtjänster som 
kan optimera vår produktion”. Citatet kommer från en intervju hos ett 
företag som använder mycket el i sin produktion och upplever stort 
engagemang i relationen med elhandlaren. Intervjun genomfördes i 
syfte att bättre förstå relationer mellan köpare och säljare inom industri 
där el är viktig för produktion, och genomfördes som del av det projekt 
uppsatsen ingår i. Projektet baseras på tanken om att förändringar skett 
på elmarknaden i och med avregleringen som skedde 1996. 
Förändringar för elhandel i industrin är projektets utgångspunkt.  

Före år 1996 hade energiföretagen haft monopol på handel, 
produktion och distribution av el. Den svenska elmarknaden 
avreglerades år 1996 vilket innebar att produktion och handel med el 
konkurrensutsattes medan eldistributionen även i fortsättningen kom 
att vara ett naturligt monopol. Elmarknadsreformen skulle öka 
konkurrensen mellan marknadens aktörer och därigenom sänka 
priserna för elkonsumenterna (Summerton & Midtun, 1998). 
Avregleringen blev startskottet för de andra nordiska ländernas 
anslutning till elbörsen Nord Pool. Norge gick med 1996 och sedan 
anslöt sig Finland år 1998 och Danmark år 2000. Tillkomsten av 
elbörsen Nord Pool, en gemensam marknadsplats för handel med el för 
de nordiska länderna, syftade till att utjämna prisskillnader mellan 
olika länder och regioner inom länderna. I november 1999 avskaffades 
kravet på mätning per timme genom den så kallade schablonreformen, 
vilket gjorde det möjligt för alla elabonnenter att byta elhandelsbolag 
utan kostnad. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
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skedde många nyetableringar på marknaden, främst bland 
elhandelsföretag. Ansatsen med avregleringen var att skapa en 
situation med konkurrens och lägre priser som följd. Avregleringen 
innebar definitivt nya villkor för dem som säljer och köper el, men vad 
följden blev i termer av konkurrens med pris är väl värt att studeras 
djupare.   

Ett möjligt hinder för den förutspådda konkurrensen är den statliga 
övervakningen och kontrollen av elmarknaden är omfattande med 
avseende på produktion och distribution av el och priset på el fluktuerar 
beroende på tillgång och efterfrågan. I samband med avregleringen 
gjordes en åtskillnad mellan försäljning och distribution av el vilket 
innebar att företag som köper el blev beroende av två olika aktörer för 
elleveransen till sin verksamhet; elnätsföretagets distribution (tjänst) 
av el samt elhandelsföretagets försäljning av el (vara) 
(Energimarknadsinspektionen, 2007). 

Elmarknaden är trots avregleringen omgärdat av omfattande 
lagstiftning och myndighetskontroll. Näringsdepartementet har det 
övergripande ansvaret för att kontrollera att konkurrenslagstiftningens 
spelregler följs. Floran av utredningar och rapporter om den svenska 
elmarknaden speglar det statliga intresset av att ha en väl fungerande 
elmarknad. Under de senaste åren har prissvängningarna på el 
debatteras i media och de olika aktörerna på elmarknaden har intagit 
olika ståndpunkter kring elmarknadens funktionssätt.  

Det företag som köper el har efter avregleringen möjlighet att fritt 
välja vilket elhandelsföretag som avtal ska slutas med om elleverans 
medan avtalet med elnätsföretaget är tvingande till följd av att 
elnätsföretaget har ett s.k. naturligt eller tekniskt monopol på den 
geografiska marknad som det köpande företaget verkar på (Sandoff, 
2002). Flera av de största elhandelsföretagen ingår i koncerner som 
även äger elnäten och samägandet gör att elhandelsmarknaden kan 
betraktas som en oligopolmarknad (Fridolfsson & Tangerås, 2011) 
Denna situation kan tyckas likna oligopol, men innehåller i många 
avseenden inslag som innebär möjligheter till konkurrens.  

Behovet av el som produktionsresurs är ofta stort inom elintensiv 
industri och det krävs avtal som kan garantera både elförsörjningen och 
möjligheter att säkerställa ett acceptabelt pris på el som köps och 
används i den egna produktionen. Detta ger anledning att anta att el på 
den industriella marknaden är en resurs som kräver engagemang och 
kompetens för att ett affärsutbyte ska kunna ske. Även om marknaden 
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avreglerats och det är rimligt att anta att el utbyts i affärsrelationer som 
liknar andra på den industriella marknaden, skulle den speciella 
strukturen med övervakning och monopol i distributionsnätet, samt 
Nord Pools roll kunna innebära att relationerna mellan köpare och 
säljare av el påverkas. Elmarknaden efter avregleringen är en komplex 
företeelse, värd att studeras vetenskapligt. 

Avregleringen av elmarknaden medförde att handeln med el 
konkurrensutsattes vilket kom att förändra relationen mellan elköpande 
företag och elhandelsföretag. Ökad valfrihet öppnade upp möjligheter 
för elhandelsföretagen att differentiera sina erbjudande om elavtal och 
olika tilläggstjänster för de elköpande företagen.  

Elpriserna fluktuerar över året efter utbud och efterfrågan och för de 
elköpande företagen kan elkostnaderna vara betydande, speciellt inom 
elintensiv industri. Ständigt förändrade priser, i kombination med 
elköparnas intresse att köpa el till lägsta möjliga pris och garanti att 
elen distribueras utan avbrott, öppnar för komplexitet i relationen 
mellan elköpande företag och elhandlare (Haglund, Kovala, & Lindh, 
2019). 

1.1 El som resurs och insatsvara 
Företag använder elektricitet för en mängd olika ändamål i sin 
verksamhet. El som produkt är enkel och standardiserad. El kan inte 
lagras i distributionsledet utan den produceras och konsumeras i 
samma stund (Wangensteen, 2012). Elenergi är att betrakta som en 
homogen produkt, dvs den kan vara svår att differentiera, vilket även 
gäller för distributionen av el via elnätsföretagen (Kirschen, 2003). 
Möjligheterna till differentiering ligger istället i innehållet i de elavtal 
som sluts mellan parterna gällande val av energikälla, elavtalets längd, 
pristariffer och ersättningar vid elavbrott och i de fortsatta kontakterna 
under avtalsperioden Sandoff (2002). Elenergin är alltså inte är 
beroende av andra resurser som används i produktionsprocessen och 
företaget som köper el har möjlighet att fritt välja vilket 
elhandelsföretag som avtal ska slutas med. I detta fall är det priset som 
styr valet av elhandelsföretag. Däremot bör det finnas skillnader mellan 
olika företag som köper el när det gäller elens betydelse för 
verksamheten.  

Ur ett användarperspektiv eller nyttoperspektiv kan el ses som en 
komplex produkt eftersom elen har olika betydelse och värde för 
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elköparna beroende på vad elen används till samt hur mycket el som 
används. Bland företag som köper el är elens andel av förädlingsvärdet 
varierande och därigenom bör elens nyttofunktion skilja sig åt mellan 
olika företagstyper. Detta betyder att elköparna har olika relationer till 
el som resurs och därmed även olika relationer till elhandelsföretagen. 
Denna syn på elen som en resurs för företag är annorlunda. Då elen 
sätts i ett sammanhang och blir en produktiv resurs, dvs. används i ett 
specifikt syfte, påverkas innehållet i affärsrelationen eftersom syftet 
med elanvändningen varierar och synen på elen som kritisk resurs är 
olika för olika företag. 

Förhållandet mellan utbud och efterfrågan av el över året gör att 
priset fluktuerar över året, speciellt för de företag som köper el till ett 
rörligt marknadspris, s.k. spotpris. Prisvariationerna leder till osäkerhet 
kring vilket typ av avtal som ger lägsta pris vilket gör affärsrelationerna 
på elmarknaden komplexa. 

Sammanfattningsvis kan sägas att el som utbyts mellan elhandlare 
och elköpande företag kan betraktas som en heterogen resurs, beroende 
på dess syfte och att denna köp- och sälj relation är mer komplicerad 
än att dess öde avgörs av vilken säljare som för tillfället har det lägsta 
priset.  

1.2 Tidigare studier och forskning  
Elektricitet produceras från förnybara och icke förnybara energikällor. 
Till de förnybara energikällorna räknas bl.a. vattenkraft, sol-, vindkraft 
samt biomassa. Bland de icke förnybara energikällorna finns kärnkraft, 
gas, kol och olja.  I Sverige står vattenkraft och kärnkraft för cirka 80% 
av den totala produktionen av el. (Ekonomifakta, 2018).  

Efterfrågan på el är oelastisk eftersom det kräver stora investeringar 
att byta energikälla även om detta varierar mellan olika typer av 
industrikunder beroende på verksamhetens inriktning och hur t.ex. 
uppvärmning och drift av verksamheten går till. Vidare kan sägas att 
konsumtionen av el är prisberoende men priselasticiteten är mycket 
osäker. Elasticiteten är högre på lång än kort sikt (Kirschen, 2003; 
Wangensteen, 2012). Enligt en skrift från Konjunkturinstitutet har 
pappers- och massaindustrins efterfrågan på el en lägre 
egenpriselasticitet medan järn- och stålindustrin har en hög 
egenpriselasticitet vilket har att göra med begränsade 
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substitutionsmöjligheter mellan olika insatsfaktorer för pappers- och 
massaindustrin (Konjunkturinstitutet, 2011). 

Det finns ett stort antal studier som har undersökt elmarknaden ur 
ett konkurrensperspektiv. En studie visar att de stora energibolagen inte 
kan sägas ha utnyttjat sin marknadsmakt för att öka priserna och att 
konkurrensen fungerar väl (Fridolfsson & Tangerås, 2009). Just 
prismekanismen framträder som central för att förklara elmarknadens 
funktionssätt och hur priset styr efterfrågan på el (Damsgaard & Fritz, 
2006). Utöver dessa exempel görs regelbundet rapporter på uppdrag av 
regering och Näringsdepartementet kring frågor om elmarknaden och 
hur den kan effektiviseras ur ett användarperspektiv (företag som köper 
el, slutkonsument). Vidare är Elforsk AB, som ägs av Svensk Energi 
och Svenska Kraftnät, drivande i den branschgemensamma 
forskningen kring elmarknadens utveckling.  

Sandoff (2002) undersökte i sin doktorsavhandling 
elhandelsbolagens strategier för att uppnå konkurrenskraft ur ett resurs- 
och aktivitetsbaserat perspektiv. Avhandlingen ville finna svar på om 
elhandlarnas storlek påverkar möjligheterna att uppnå 
konkurrensfördelar och hur konkurrensfördelarna samspelar med 
branschens värdedrivare för skapandet av konkurrenskraft. I studien 
undersöktes därför små, mellan och stora elhandelsföretag med 
utgångspunkt i försäljning av kärnprodukten el och erbjudande av 
kringtjänster. Studien visade att storleken inte har betydelse för 
konkurrenskraften och att förutsättningarna för att bedriva en 
framgångsrik verksamhet inte skiljer sig åt mellan de olika 
företagskategorierna. Graden av kapacitetsutnyttjande är en av 
drivkrafterna för branschen tillsammans med strävande efter ökad 
kundanpassning för att stärka kundlojaliteten. 

I Sandoffs studie (2000) framkom att utöver priset var närhet till 
elhandelsföretaget viktigast. Närhet uttrycktes i lokal förankring, goda 
relationer till elhandelsföretag samt kännedom om vilka personer 
(handläggare/säljare) som de elköpande företagen hade kontakt med. I 
Bergmasth & Strids studie (2004) anger 90 % av de företag som köper 
el att valet baseras på att energibolagen kan erbjuda låga och stabila 
elpriser varför den lokala förankringens betydelse inte ska överskattas. 
Detta bör tyda på att inköp av elenergi och energitjänster inte i sig 
behöver innebära att elköparna ser långvariga relationer med 
elhandelsföretaget som centrala. 
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En studie av Summerton & Midttun (1998) beskriver hur nordiska 
eldistributörer har anpassat sig till elmarknadens avreglering. Studien 
utgår från ett strategiperspektiv på marknaden men det förekommer 
även relationsbegrepp som anpassning, lojalitet et cetera. Åtskilliga 
studier beskriver hur aktörerna på elmarknaden har hanterat 
avregleringen genom uppköp och fusioner (Lindblom & Andersson, 
1998). 

Det finns en betydande forskning kring elmarknader som utgått från 
ett nationalekonomiskt perspektiv där prisets betydelse för utbud och 
efterfrågan av el presenteras. Få studier har gjorts som fokuserar på 
relationerna mellan aktörerna på elmarknaden där distribution och 
handel med el sker medan det finns flera studier som hanterar relationer 
till slutkundsmarknaden (privata hushåll). Biong & Silkoset (2006) 
undersökte industriföretags beteenden vid inköp av elektricitet och hur 
ett fördjupat samarbete med elleverantörer leder till en minskad 
prisfokusering och långsiktiga relationer. 

Gapet i forskningen om elmarknaden öppnar för en fördjupande 
studie om beteenden mellan köpare och säljare och i viss mån även 
studier av relationer med andra aktörer som omger dessa relationer, då 
den situationen i hög grad är unik för elmarknaden.  

Möjligheten att förhandla om priset styrs till stor del av volymen på 
förbrukad el, dvs. om man är storkund eller inte till elhandelsbolaget. 
Anpassning sker genom att företaget som köper el förhandlar om avtal 
(priser/tariffer) och strävar efter att minska elkonsumtionen i sin 
verksamhet som en del i att effektivisera produktionen. I företag som 
använder stora mängder el kan kostnaderna för el i förhållande till 
förädlingsvärdet på det som produceras vara betydande och eftersom 
priset på el varierar borde långsiktiga avtal kring leveranssäkerhet och 
priser vara viktiga för företaget som köper el. Utformningen av och 
innehållet i existerande elavtal bör se olika ut för olika typer av 
elkonsumenter på företagsmarknaden vilket leder fram till att 
relationerna med elhandelsbolagen uppfattas olika. 

1.3 Angreppssätt, forskningsfrågor och syfte 
Relationen ett elhandelsbolag bygger upp med elköpande företag kan 
variera då beroendet till elen som resurs varierar. Därmed skulle 
relationen till elhandelsbolaget vad gäller vikten av långsiktighet i 
relationen och prisets betydelse för valet av elhandelsbolag variera 
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mellan olika elköpande företag. I elintensiva branscher är det möjligt 
att priset är viktigare, vilket torde medföra större bytesvilja än i 
branscher med en låg elförbrukning. Ur elhandelsbolagets synvinkel är 
det viktigt att i första hand visa pålitlighet vad gäller elleverans, men 
också att kompetens finns att skapa elavtal som är anpassade efter 
elköparens behov och kunna erbjuda olika former av energitjänster. 

Synen på el som beskrivs ovan indikerar att den är en resurs som är 
mer komplicerad än vad den verkar. Det starka beroendet av el för 
produktion i kombination med risken för förlust vid avbrott kräver att 
företag som köpande part i en relation måste engagera sig mycket i att 
få ett bra avtal. Efterfrågan på elenergi förklaras av hur olika resurser 
kombineras internt och vilka resurser som utbyts med andra aktörer, 
varför stabilitet i elförsörjningen är av yttersta vikt för det elköpande 
företaget. Tillgång och efterfrågan på el gör att elpriset varierar och 
inom elintensiv industri kan prishöjningar på el påverkar 
produktionskostnaderna.  

Därtill sätts priserna på el en gång i timmen på en börs och att 
hantera det, vilket görs från säljarens sida, kräver kompetens i att förstå 
prissättningen och en förståelse för elköpande företags behov av el. 
Komplexiteten ger starka skäl att studera köp- och säljrelationen på 
elmarknaden som något som sker i pågående utbytesrelationer, snarare 
än som enskilda transaktioner där alltid lägsta priset vinner. 

Citatet i inledningen tar upp förtroende byggt på förmågan att 
förhandla fram lägst pris som en viktig komponent i relationen. Det 
nämner också att förståelse för produktionen för att kunna erbjuda 
kringtjänster är viktigt. Båda dessa komponenter tyder på att parterna 
behöver lära känna varandra, för att dela kunskap om produktion och 
skapa trygghet om förmåga att förhandla bäst pris.  

Elmarknadens aktörer befinner sig i en ovanlig marknadssituation 
då den delvis är ett av staten konstruerat monopol, även om strävan 
från statens sida är att avreglera för att elmarknaden ska ha en vanlig 
marknadsstruktur. Genom att studera affärsrelationer och aktiviteter 
mellan elköpande företag och elhandlare besvarar studien fyra frågor. 

1. Vad kännetecknar affärsrelationer på den svenska 
elmarknaden? 

Genom utvecklandet av ett teoretiskt ramverk som innehåller koncept, 
baserade på etablerade studier av affärsrelationer, kan förekomst av 
beteenderelaterade faktorer mätas. Därigenom skapas kunskap och mer 
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utförlig beskrivning av dessa relationer. Kunskapsbidraget är avsett för 
både beslutsfattare i företag och fortsatt forskning, vilket förtydligas 
genom de två frågorna:  

2. Vilka implikationerna av studien är viktiga för företag 
involverade i relationerna?   

3. Vilka implikationer för fortsatt forskning om affärsrelationer 
och elmarknader får studien?  

En relation fördjupas för att det minskar osäkerheten (Ford & Mouzas, 
2010) även om den delvis är reglerad genom de strikta regler och den 
övervakning som sker av elmarknaden från myndighetshåll. Att 
använda relationssynsätt för att undersöka relationer på elmarknaden 
motiveras av komplexiteten i köp-sälj relationen (Ritter, Wilkinson & 
Johnston, 2004). Som diskussionen visat handlar detta om förtroende 
mellan parter, hur de engagerar sig i relationen och hur de anpassar sig, 
samt påverkan från beroendet. 

Den teoretiska utgångspunkten för studien var således de 
affärsmässiga relationer som finns mellan de företag som köper el och 
elhandelsbolagen. Studier med relationssynsätt tar hänsyn till att ett 
företag befinner sig i flera olika relationer samtidigt, och att det som 
händer i en relation kan påverka företagets övriga relationer. Detta 
etablerade synsätt är främst känt som industriellt nätverksperspektiv 
(se Håkansson, 1982, Mattsson, 1997; Gebert Persson, Mattsson & 
Öberg, 2014), vilket betyder erkännande av de kopplade relationer som 
finns till andra aktörer utanför de fokala dyadiska relationerna. 
(Anderson, Håkansson & Johanson,1994; Ritter et al, 2004)) 
För studien av affärer på elmarknaden är de dyadiska relationerna 
fokus och genom att studera dem kan deras innehåll förstås bättre 
(Achrol, Reve & Stern, 1983; Anderson et al, 1994)). Emellertid utgörs 
elmarknaden av många olika aktörer, vilket visas kapitel 2 (figur 2.1). 
Kapitel 3 kommer att visa är det inte enkelt att förstå alla relationer 
dem emellan, och eventuell påverkan från tredje part.  
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Eftersom fler relationer än den mellan köpare och säljare kan påverka 
de affärsrelationer som studeras, tar studien hänsyn även till dem 
genom att besvara en fjärde fråga:  

4. I vilken omfattning påverkas relationen mellan köpare och 
säljare på elmarknaden av andra aktörer som köpare och 
säljare har utbyten med? 

Påverkan från tredje part studeras, för att också visa hur det nätverk av 
relationer runt omkring köpare och säljare påverkar deras relation. En 
undersökning med 122 elköpande företag som respondenter genomförs 
med hjälp av etablerade koncept utvecklade inom teorier om 
affärsnätverk och affärsrelationer. Enkätens frågor baserats på tidigare 
forskning om affärsrelationer på industriella marknader. 

Uppsatsens fortsatta upplägg är som följer: för att öka förståelse för 
problemet och dess kontext har den svenska elmarknaden presenterats 
(kap 2), följt av kapitel 3, som ger en teoretisk bakgrund om 
affärsrelationer i nätverk, och elens potentiella roll i dem för att 
avslutas med ett ramverk för studien. Detta ramverk har sedan 
operationaliserats i kapitel 4, som även innehåller information om 
enkät och datainsamling, samt en beskrivning av studiens sampel. I 
kapitel 5 & 6 finns den deskriptiva analysen som visar förekomsten av 
de element i relationerna och kopplade relationer som beskrevs på ett 
konceptuellt plan i kapitel 3. Kapitel 7 diskuterar och drar slutsatser, 
samt öppnar för fortsatt forskning. 

1.4 Forskningsprojektet  
Analysen i uppsatsen omfattar en stor andel av frågorna från enkäten 
och har som huvudsakliga mål att visa det deskriptiva resultatet av 
undersökningen. Själva undersökningen, och så även uppsatsen, är del 
av ett större projekt som initierats för att djupare studera affärer på den 
del av den svenska elmarknaden som utgör av industriella köpare som 
använder mycket el i sin produktion. Analysen i uppsatsen beskriver 
affärsrelationerna och påverkan på dem från relationer runt omkring. 
Projektet som detta sker inom finansieras av Forskarskolan 
management och IT (MIT) och Mälardalens högskola och omfattar 
fördjupade analyser av data som presenteras här, men även insamling 
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av kompletterande data (sekundär, kvalitativ) och publicering av 
artiklar i internationella tidskrifter. 
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2. Elmarknaden och dess aktörer  

Avregleringen av den svenska elmarknaden i slutet av 1990-talet och 
skapandet av en gemensam handelsplats för handel med el, Nord Pool 
var det första steget mot en gemensam nordisk elmarknad. Sedan 2009 
har diskussioner förts kring att skapa en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad och i förlängningen kunna erbjuda elkunder att 
teckna avtal och köpa el från andra europeiska elhandelsbolag. Arbete 
pågår fortfarande och många hoppas på att en gemensam elmarknad 
ska kunna realiseras till år 2030 (Europeiska kommissionen, 2015). 
Den svenska elmarknaden kan beskrivas som en mogen marknad där 
ett antal stora aktörer inom produktion, distribution och handel med el 
dominerar.  

I framtiden bedöms användningen av el inom industrin öka från 
dagens (2015) 50 TWh till 51–60 TWh år 2030. (Energimyndigheten, 
2015). El ses som ett klimatneutralt alternativ till andra energislag. 
Volymanvändningen av el behöver inte öka eftersom användning av el 
framför andra energikällor är lättare att energieffektivisera genom ny 
teknik (Svensk Energi, 2012). Även inom transportsektorn kommer 
elens betydelse att öka genom introduktionen av elfordon vilket också 
är en målsättning i regeringens klimat - och energiproposition från 
2009. På sikt bedöms el stärka sin konkurrenskraft gentemot kol och 
naturgas och år 2050 kommer priset på el vara på samma nivå som 
ovan nämnda energikällor. Detta är något som i första hand kommer 
att gynna de industrier som idag använder stora mängder kol och 
naturgas i sin produktion, t.ex. inom processindustrin (Svensk Energi, 
2014). 
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Sett ur ett europeiskt perspektiv har de svenska industriföretagens 
kostnader för el under lång tid varit låga vilket kan förklaras av god 
tillgång av el från vattenkraft och utbyggnaden av kärnkraften under 
1970- och 1980-talet. Svensk industri har därigenom kunnat skaffa sig 
konkurrensfördelar i förhållande till sina europeiska konkurrenter inom 
elintensiv industri som pappers- och massaindustrin, kemisk industri 
och den mekaniska industrin.  

De tre största aktörerna, Vattenfall, Fortum (Ellevio) och E.ON är 
vertikalt integrerade energikoncerner och dominerar elproduktion, 
elhandel och eldistribution (Energimyndigheten, 2012). På grund av 
den starka ägarkoncentrationen och samägande kan den svenska 
elmarknaden betraktas som ett oligopol, dvs. en marknad som 
kännetecknas av fåtalskonkurrens (Fridolfsson & Tangerås, 2011). 

Energikoncernernas marknadsdominans kan därför tänkas påverka 
förutsättningarna för en fri konkurrens på elmarknaden och missgynna 
de mindre aktörerna inom elhandelsområdet och i förlängningen 
elkonsumenterna. De affärsmässiga relationer som finns mellan 
elhandels- och elnätsföretag skiljer sig därför åt beroende på om 
elhandels- och elnätsföretagen ingår i samma energikoncern eller inte. 

Relationerna påverkar i sin tur respektive parts relation till företaget 
som köper el eftersom det kan antas finnas specifika 
beroendeförhållanden mellan dessa parter. Enligt Bergmasth et al 
(2004) är det relativt vanligt att elhandelsbolaget köper in 
administrativa tjänster från nätbolaget och får tillgång till information 
om elkonsumenterna som fristående elhandelsföretag inte har tillgång 
till. Dessutom kan elnätsföretaget i egenskap av moderbolag ge 
koncernbidrag till elhandelsbolaget (Bergmasth & Strid, 2004). 
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Nedan följer en beskrivning av de aktörer som är inblandade i 
produktion, distribution och handel med el samt de aktörer som 
utövar tillsyn och kontroll av elmarknaden.  

Figur 2.1: Relationer mellan elmarknadens aktörer (Energiföretagen, 2019, 
s.13) 

De balansansvariga aktörerna redovisas inte separat eftersom 
balansansvaret kan innehas av företag inom produktion, distribution 
eller handel med el.  Balansansvaret innebär ett ansvar för att 
elleveransen motsvarar den mängd el som elanvändarna förbrukar. 
Balansansvariga aktörer är stora förbrukare, elhandelsföretag och 
elproducenter. 

2.1. Elproducenter 
El produceras i kraftstationer runt om i Sverige och distribueras ut via 
elnätet. I Sverige sker merparten av elproduktionen med hjälp av 
vattenkraft och kärnkraft, kraftvärme i fjärrvärmenäten och industrin 
samt kolkondens. Utöver detta finns elproduktion i mindre skala inom 
oljekondenskraft, gasturbiner samt vindkraft och solenergi. I Sverige 
producerades år 2013 sammanlagt cirka 150 TWh elenergi som 
distribueras ut till elanvändare genom elnäten (Svensk Energi, 2014). 
Distributionen av el sker genom stamnät, regionnät och lokala nät ut 
till slutanvändarna via elnätsägarna. Elproduktionen är koncentrerad 
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till tre större företag (Vattenfall, Fortum och E.ON) som tillsammans 
står för 77 % av produktionen i Sverige. (Svensk Energi, 2014). 

Tabell 2:1:De största elproducenterna i Sverige, produktion i Sverige 2013 och 
2016 (TWh) 

 Elproduktion i 
Sverige 
2013,TWh 

Elproduktion i 
Sverige 
2016,TWh 

Andel i Sverige 
2013/2016 % 
(avrundat) 

Vattenfall 67 63,7 45/42 
Fortum 23,6 23,1 16/14 
E.ON 25,2 24,9* 17/16 
Stattkraft, Sverige 4,7 5,5 3/4 
Skellefteå Kraft 3,4 3,9 2/3 
Summa 123,9 118,9 83/75 
Övriga 
producenter 

25,6 32,9 17/22 

Total elproduktion 
i Sverige 

149,5 151,8 100 

Källor: Svensk Energi, 2014; Energiföretagen, 2017, sammanställning av data) 
 
*E.ON delades 2016 upp i två företag: E.On med förnybar el samt elnät och 
elnätsverksamhet och Uniper med svensk vatten- och kärnkraft 
 
Köparna av el är elhandelsföretag, större elanvändare inom 
produktionsindustrin, men den största delen säljs via elbörsen Nord 
Pool. 

2.2 Elnätsföretag 
Elektriciteten distribueras via stamnäten ut till de regionala och lokala 
elnäten och vidare ut till elanvändarna. Stamnätet ägs av den svenska 
staten och drivs av affärsverket Svenska kraftnät. De regionala och 
lokala elnäten ägs till största del av Vattenfall, Ellevio AB och E.ON 
Elnät Sverige och större kommunala elnätsföretag runt om i Sverige. 
År 2016 fanns cirka 170 registrerade elnätsföretag i Sverige som 
distribuerade ut el till cirka 5,2 miljoner kunder. Av dessa var 129 
kommunägda (IVA, 2016). 
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Tabell 2.2: Antal kunder för lokalnätsföretag 2016 

 Nätverksamhet 
Abonnemang 
LSP* 

Andel i Sverige % 

Ellevio AB 905 563 16,6 
Eon Elnät Sverige AB 899 368 16,5 
Vattenfall Eldistribution AB 867 461 16,0 
Övriga lokalnätsföretag 2 766 333 50,9 
Totalt antal abonnemang i Sverige 5 438 725 100 

* Lågspänning 
Källa: Energimarknadsinspektionen, 2017a 

2.3 Elanvändare 
Under 2013 uppgick den totala elkonsumtionen till cirka 140 TWh.  Av 
den totala konsumtionen av el står industrin för 36 % varav massa-och 
pappersindustri tillsammans med stål-och metallverk står för mer än 
hälften av denna elkonsumtion. Bostads-och servicesektorn, där 
hushållen ingår, stod för 57 % av den totala elanvändningen. Resten är 
överföringsförluster som drabbar nätföretagen (Svensk Energi, 2015) 
I Sverige finns cirka 5,4 miljoner elabonnenter anslutna till 
lågspänningsnäten varav 4,7 miljoner är hushållskunder och resten är 
företagskunder (Energimarknadsinspektionen, 2018). 
Högspänningskunderna finns i huvudsak i elintensiva näringar som 
skogs-, stål-, kemi- och gruvindustrin och antalet högspänningskunder 
var år 2017 cirka 7 800 st. (Energimarknadsinspektionen, 2017c). 
Elanvändningen för olika sektorer har legat på en relativt jämn nivå 
under 2000-talet trots en ökad industriproduktion vilket förklaras av 
olika former av effektivare produktion och energieffektiviseringar 
(Svensk Energi, 2014). Samtidigt har beroendet av el ökat på grund av 
ökande kostnader för fossila bränslen samt ökad automatisering och 
IT-användning (Ekonomifakta, 2018). 

2..4 Elhandelsföretag 
Elhandelsföretagen köper in el från Nord Pool eller från en elproducent 
och säljer vidare till elanvändarna och har de affärsmässiga 
kontakterna med dem. Elhandelsföretagen köper in el i konkurrens med 
andra elhandlare och förpackar elavtalet till elkunden. 
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Avregleringen av elmarknaden förde med sig att ett stort antal bolag 
bildades som specialiserade sig på att erbjuda elektricitet (Bergmasth 
& Strid, 2004). I slutet av 2016 fanns cirka 120 st. elhandelsföretag 
verksamma på den svenska marknaden Även i detta led dominerade 
E.ON. Vattenfall och Fortum vad gäller antalet abonnenter och det är 
endast ett mindre antal elhandlare som är helt fristående. I handeln med 
el kontrollerade dessa tre aktörer mer än två tredjedelar av mängden 
såld el Energimarknadsinspektionen, 2017a).  

Fram till år 2013 åren minskade antalet elhandelsföretag genom 
fusioner och uppköp. Detta har i huvudsak skett på två olika sätt. Dels 
genom att kommunala elhandelsföretag fusionerat eller blivit uppköpta 
eller genom utländska förvärv av aktier i svenska energibolag. Den 
tidigare trenden bröts år och kommunalt och övrigt ägande ökar 
(Svensk Energi, 2014). 

2.5 Elbörsen Nord Pool 
Nord Pool utgör en marknadsplats för handel med el. Nord Pool har en 
spotmarknad där el handlas per timme och en terminsmarknad för 
långsiktig handel med el där aktören kan säkra sitt elpris för olika 
tidsperioder. Nord Pool ägs till lika delar av systemoperatörerna i de 
nordiska länderna Norge, Sverige, Finland och Danmark. Elpriset på 
spotmarknaden fastställs som ett jämviktspris och baseras på köp- och 
säljbud i elbörsområdet. 

2.6 Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som har i uppgift att förvalta 
Sveriges stamnät för elkraft och distribuera el till de regionala elnäten. 
Svenska kraftnät ska verka för att stamnätet byggs ut för att öka 
driftssäkerheten och att effektbrister inte uppstår. Svenska kraftnät har 
även det övergripande ansvaret för att elmarknadens balansansvariga 
kan upprätthålla en balans mellan tillförsel och uttag av el. Andra 
viktiga uppgifter för Svenska kraftnät är att verka för att de nordiska 
och baltiska ländernas elmarknader integreras och harmoniseras samt 
att främja samarbetet mot en inre gemensam marknad för el. Svenska 
kraftnät har också systemansvaret för el i Sverige vilket innebär ansvar 
för elbalansen och import och export av el (Regeringsbeslut 



1. Inledning 

Mälardalen University Press Dissertations 17 

M2018/02947/S ). Utöver ovan beskrivna aktörer finns flera olika typer 
av myndigheter med uppgifter inom området som har utövat en 
inflytande på elmarknadens utveckling genom att driva på en 
rationalisering och effektivisering av elmarknaden, vilket medfört att 
antalet aktörer minskat inom distribution och försäljning av el. 
Målsättningen har varit att möta kundkraven vad gäller elkvalitet, 
service, drift, säkerhet och störningsberedskap (Sandoff, 2002). 

2.7 Statens energimyndighet 
(Energimyndigheten) 
Energimyndigheten verkar för att skapa villkoren för en hållbar och 
effektiv energianvändning. Energimyndigheten arbetar med 
utredningar och analyser på uppdrag av regeringen och olika 
departement. Verksamheten styrs av Näringsdepartementet. 
Energimyndigheten tar fram underlag för myndighetens arbete med 
forskningsfinansiering, förnybar energi och försörjningstrygghet. 
(Energimyndigheten, 2011) 

2.8 Energimarknadsinspektionen 
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över 
energimarknaderna, vilket innebär att myndigheten utformar regler för 
energimarknaderna samt kontrollerar att reglerna följs. Myndigheten 
ska stärka energikonsumenternas ställning och verka för att kunderna 
gör aktiva val genom att tillhandahålla information samt främja 
energikonsumenternas rättigheter. Myndigheten ska följa och 
analysera utvecklingen på olika energimarknader samt föreslå åtgärder 
för att förbättra marknadernas funktion och effektivitet. 
Energimarknadsinspektionen i uppgift att kontrollera nätägarnas 
avgifter för anslutning till elnät samt distribution av el är skäliga. 
Myndigheten har även i uppgift att övervaka elnätens kvalitet och 
säkerheten i eldistributionen till användarna 
(Energimarknadsinspektionen, 2018). 
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2.9 Den svenska elmarknaden – en 
sammanfattande kommentar 
Allt sedan avregleringen år 1996 har den svenska elmarknaden fortsatt 
vara föremål för utredningar och förslag på nya modeller för handel 
med el. Den svenska elmarknaden kan beskrivas som ett oligopol med 
ett fåtal större elproducenter som även har kontroll över distribution 
och handel med el. Oligopolsituationen som råder har sitt ursprung i 
ägarförhållandet som rådde före avregleringen och trots intentioner att 
skapa fri konkurrens inom elhandelsområdet har de större 
elproducenterna genom att de samtidigt bedriver elhandel över tiden 
stärkt sin ställning vilket kan förklaras av att det i huvudsak är två 
energikällor som dominerar elproduktionen, vattenkraft och kärnkraft 
och dessa ägs av de stora elproducenterna.  

Enligt ett förslag från Energimarknadsinspektionen ska en central 
informationshanteringsmodell, en s.k. elmarknadshubb införas år 
2021. Elmarknadshubben kommer att bli ett kommunikationsnav 
mellan aktörerna på elmarknaden där information om leverantörsbyten, 
flytt, mätvärdeshantering och nätavräkning hanteras. 
Elmarknadshubben syftar till att öka informationsflödet mellan 
aktörerna på elmarknaden och ge mindre elhandelsföretag utan egen 
produktion och distribution möjlighet att konkurrera på samma villkor. 
Även aktörer utanför elmarknaden ges tillgång till information om 
kundernas elförbrukning. T.ex. kan marknaden för olika energitjänster 
gynnas av förslaget. 

Förslaget innebär att elhandelsföretagen fakturerar slutkunderna för 
både elnäts-och elhandelskostnaderna. Elhandelsföretagen blir därmed 
slutkundens huvudsakliga kontaktpunkt. Fördelarna för elkunderna är 
en större kontroll över sina uppgifter, som mätvärden och att 
elkunderna för en ökad medvetenhet om energiåtgärder för 
energieffektivisering. För elhandlarna kan elmarknadshubben innebära 
färre kontaktpunkter och att de tar över affärsrelationen med kunden 
och därigenom förstärker relationen med elkunden och får en bättre 
uppfattning om vad elkunden efterfrågar. 
(Energimarknadsinspektionen, 2017b). 
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3. Affärsrelationer och el  

Studier av industriella marknader, där företag gör affärer med 
varandra, visar att affärerna till stor del äger rum i sammanhang som 
kan beskrivas som stabila och pågående affärsrelationer (Holm, 
Eriksson & Johansson, 1999; Håkansson & Snehota, 1995; Johanson, 
1989; Ritter, 2004). I affärsrelationerna sker utbyten mellan parterna. 
Enligt Håkansson (1982) kan utbytet delas in i fyra olika komponenter, 
varor och tjänster, information, pengar samt ett socialt utbyte. Ur ett 
relationsperspektiv ligger fokus på de två företag som är engagerade i 
affärsutbytet och hur de interagerar. Interaktionen uppstår när båda 
parterna inser deras ömsesidiga beroende och är intresserade av 
varandras resurser (Cunningham, 1980, Mattson, 1997). Genom 
pågående affärer och interaktion stärks relationer och blir allt mer 
värdefulla sina parter (Blankenburg Holm, Ericsson & Johanson 1996). 

Eltjänster som utbyts mellan företag där elen är mycket viktig för 
verksamheten hos köparen omfattar utbyten av information, pengar 
och socialt utbyte.  För att studera hur eltjänsternas potentiella roll i 
affärsrelationer formas och vilken karaktär dessa relationer har, 
formuleras i detta kapitel ett teoretiskt ramverk. Detta vilar på litteratur 
om affärsrelationer på industriella marknader. Att affärsrelationer och 
allt som påverkar företaget inte står under deras kontroll, diskuteras, 
för att tydliggöra hur företag beter sig i affärsrelationer, samt vilka 
övriga motparter som kan influera en relation, dvs de kopplade 
relationerna. Modellen som kapitlet avslutas med visar för studien 
relevanta koncept härledda ur litteraturgenomgången och 
operationaliseras i kapitlet efter.  
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3.1 Elavtal och energitjänster 
Energibolagens erbjudanden kring elavtal framstår vid första 

anblick relativt homogena (Bergmasth & Strid, 2004), då elavtalet 
specificerar om priset på el ska vara fast, rörligt eller mix av rörligt och 
fast pris. Då elpriserna fluktuerar över tiden innebär det skillnader i 
valet mellan fast och rörligt pris. Ett fast pris kan ge ökad trygghet för 
elköparen eftersom kostnaderna för el är definierade, men samtidigt 
kan sjunkande elpriser innebära att elköparen hade kunnat få ett lägre 
pris med ett avtal om rörligt pris. En studie av Biong & Silkoset (2006) 
visade att merparten av de norska industriföretag som deltog i studien 
hade tecknat ett fastpris-avtal. För elhandelsföretaget innebär ett fast 
pris eller långa elavtal minskad riskexponering (Kirschen, 2003). Att 
ständigt hålla sig informerad om priset, som sätts varje timme på en 
börs, är en komplex uppgift, vilket påverkar angreppsättet för studien 
elhandel i sammanhang då den säljs i stora kvantiteter och är av 
avgörande betydelse för verksamheten.  

Utöver prissättningens komplexitet, tillkommer kringtjänster, 
ökande affärsmässighet och kundfokusering är exempel på 
anpassningar som gjorts för att hantera de nya förutsättningarna för att 
sälja och distribuera el (Sandoff, 2000). Förekomsten av olika former 
av energitjänster i syfte att minska energikonsumtionen och 
effektivisera användningen av t.ex. el har under de senaste åren kommit 
att få större betydelse bland de tjänster som elhandels- och 
elnätsföretagen samt andra, fristående energikonsulter, erbjuder 
företagen som köper el. (Energimyndigheten, 2011).  

Till exempel erbjuds energitjänsterna av både elhandelsföretag, 
elnätsföretag och fristående konsultföretag. Enligt Bergmasth et al 
(2004) innebär olika energitjänster varierande grad av osäkerhet kring 
nyttan med tjänsten. Elhandelsföretagen erbjuder olika typer av 
kringtjänster för att locka till sig företagskunder, allt från 
effektiviseringstjänster, energideklarationer, personliga sidor, 
gemensamma inköp av el och analyser av elmarknaden samt 
energistatistik. De bolag som erbjuder energitjänster kan uppnå lägre 
kundomsättning och attrahera nya kunder och dessutom frigöra 
kapacitet i produktion och distribution genom att utjämna 
energibehoven bland kunderna (Energimyndigheten, 2011). 
Energitjänster ses som en möjlighet att stärka kundrelationerna och 
kompensera för en minskad volymförsäljning av energi 
(Energimyndigheten, 2011). Energitjänster används för att skapa 



3. Affärsrelationer och el 

Mälardalen University Press Dissertations 21 

kommunikation med elkunden och på sikt öka energiförsäljningen och 
lönsamheten (Bergmasth & Strid, 2004).  

Genom att inkludera energitjänster i kunderbjudandet kan 
elhandelsbolagen differentiera sina erbjudanden och därigenom göra 
erbjudandet heterogent. Energitjänsterna är inte standardiserade utan 
anpassas till respektive elkunds behov i varierande grad efter hur enkel 
eller komplex energitjänsten uppfattas vara av elkunden (Bergmasth & 
Strid, 2004). 

Enligt Sandoff (2002) föreligger varierande grad av 
informationsasymmetri mellan köpare och säljare beroende på 
produktens sök-, erfarenhets- och förtroendekvaliteter. För produkter 
som kunden på förhand kan bedöma värde på är det främst 
sökegenskaper som dominerar vilket Sandoff (2002) kopplar till 
produkten el. Energitjänster präglas av erfarenhetsegenskaper eftersom 
det är först efter det att tjänsten köpts som kunden kan bedöma 
produktens värde och en interaktion har skett mellan säljare och 
köpare. Ju mer komplexa energitjänster är desto mer kommer 
produktens förtroendeegenskaper att vara vilket gäller för t.ex. 
energieffektiviseringstjänster och energirådgivning (Sandoff, 2002). 

En övervägande del av elkunderna väljer att köpa energitjänster från 
samma elhandelsföretag som levererar elenergin framför att anlita 
andra elhandelsföretag eller fristående energikonsulter. Bergmasth & 
Strid (2004) visar i sin undersökning att både elintensiv och icke 
elintensiv industri, oavsett storlek, anlitar en och samma leverantör av 
el och energitjänster. Detta visar att tidigare relationer och utbyten är 
centrala. I en studie av Backlund et al (2012) framkom att 
industriföretag vill ha långsiktiga relationer med energitjänsteföretag 
när det gäller energieffektiviseringstjänster. En förutsättning för 
långsiktiga relationer är att det kan skapas ett förtroende mellan 
leverantören och beställaren av denna typ av tjänster och tillräcklig 
kompetens hos båda parterna (Anthesis Group, 2017) 

Ur energikundens perspektiv innebär rabatter och andra enklare 
tjänster låg osäkerhet medan energieffektiviseringstjänster och andra 
komplexa tjänster innebär högre osäkerhet. Ju mer komplexa tjänster 
företagen avtalar med energikunden desto mer ökar integrationen 
mellan distribution av energi och konsumtion av energi och det företag 
som köper el kan hamna i en beroendeställning som kan utnyttjas av 
energibolaget (Bergmasth & Strid, 2004). 
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3.2 Affärsrelationer  
Det som ligger till grund för relationerna är affärsutbytet, genom 

vilket båda parter erhåller något de inte hade tidigare men har behov 
av. Genom affärsutbytet ökar alltså värdet (Alderson & Martin, 1965; 
Bagozzi, 1974) och det medför även att det sker informationsutbyten 
om till exempel produkter, leverans och produktion mellan parterna 
(Johanson, 1989, Mattson, 1997). Dessa komponenter utgör grunden 
för den affärsrelationen som finns mellan parterna i relationen och 
säger något om relationens innehåll och betydelse. De båda parterna 
koordinerar och anpassar sina verksamheter till motparten och över 
tiden utvecklas ett förtroende och engagemang mellan parterna som 
kan fördjupa relationen (Anderson & Weitz, 1989; Cook & Emerson, 
1978; Morgan & Hunt, 1994).  

En relation där priset påverkar utbytet kallas utbyte för transaktioner 
och upprepade transaktioner (Webster, 1992). Detta innebär att 
upprepade transaktioner är en förutsättning för en djupare relation 
eftersom transaktionerna skapar förtroende och trovärdighet mellan 
parterna. Mcnicoll, (1981) och Lambe, Spekman & Hunt, (2000) ser 
också transaktioner som en förutsättning för utvecklandet av en 
relation. 

Affärsrelationer kan vara mer eller mindre utvecklade. Företagen i 
en affärsrelation utvecklar en nära relation när de kan uppnå ökade 
intäkter eller minskade kostnader (Ford, 1980). De direkta relationerna 
beskrivs i termer av aktiviteter, resurser och aktörer (Håkansson & 
Snehota, 1995). Över tiden förändrar företagen sina verksamheter för 
att uppnå högre effektivitet genom olika anpassningar av sina 
aktiviteter och nya sätt att använda och kombinera resurserna som 
utbyts. De indirekta relationerna påverkar i sin tur de direkta 
relationerna vilket knyter samman fler aktiviteter, resurser och aktörer 
till ett affärsnätverk av relationer (Anderson et al, 1994; Holmlund & 
Törnroos, 1997) eller en nätverkskontext (Anderson et al, 1994). 
Exempel på industriella aktiviteter är produktion av varor, 
produktutveckling, inköp eller marknadsföring. Resurserna som 
används och utbyts kan vara av olika slag (t.ex. råmaterial, kunskap, 
information, maskiner och andra typer av varor, pengar och 
arbetskraft).  
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3.2.1 Begränsad kontroll som grund 
De två aktörer som är involverade i en relation har inte full kontroll 
över alla resursslag, vilket skapar ett beroende till andra aktörers 
resurser och de aktiviteter de utför. Beroende uppkommer från målet 
eller önskan att skaffa eller skapa specifika resurser. Beroendet som 
finns mellan företag bestäms av hur viktig resursen är, vilken kontroll 
en av parterna har över resursen samt vilka alternativ eller substitut 
som finns tillgängliga (Pfeffer & Salancik, 1978). Emersons (1962) 
definition av (socialt) beroende används ofta för att beskriva konceptet.  
 

”The dependence of actor A upon B is (1) direct proportional 
to A´s motivational investment in goals mediated by B, and 
(2) inversely proportional to the availability of those goals 
outside of the A-B relation” (Emerson, 1962, p. 32) 

 
Detta betyder att säljande och köpande part måste balansera behovet 

av säkerhet som långvariga relationer ger med behovet att minska 
beroende till den andra parten. Tidiga studier kring 
beroendeförhållanden fokuserade på den köpande partens beroende av 
den säljande parten (se t.ex. El-Ansary and Stern, 1972). Senare studier 
har istället kommit att studera beroendeförhållanden från båda 
parternas perspektiv (Buchanan, 1992; Geyskens et al, 1996; Scheer et 
al, 2015).  

Ett företag som är i en beroendeställning till den andra parten, som 
har makten över resursen, upplever en större osäkerhet kring kontrollen 
av och tillgången till resursen. I dessa fall beskrivs 
beroendeförhållandet som asymmetriskt. (Pfeffer & Salancik, 1978). 
Ökande beroende mellan parterna visar på en högre nivå av 
engagemang i relationen (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). Om det finns 
en hög grad av ömsesidigt beroende mellan parterna är det viktigt för 
båda parterna att relationen bibehålls och utvecklas (Buchanan, 1992). 
Beroendestrukturen i en relation påverkar långsiktigheten i relationen 
och vilka typer av kontrakt/avtal som används (Lusch & Brown, 1996). 
Explicita avtal används om det finns ett asymmetriskt 
beroendeförhållande mellan parterna. Om en part är mer beroende av 
den andra parten är osäkerheten större och behovet av explicita 
kontrakt större för att reducera osäkerheten (Lusch & Brown, 1996). I 
relationer med starkt ömsesidigt beroende kommer även normativa 
(oskrivna kontrakt) att finnas (Lusch & Brown, 1996). 
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Normativa/sociala kontrakt är kopplade till ökande engagemang 
(Gundlach, Achrol & Mentzer 1995). Asymmetriskt 
beroendeförhållande mellan parterna tyder på olika engagemang vilket 
bör öka risken för opportunistiskt beteende från den mindre engagerade 
parten (Gundlach, Achrol & Mentzer, 1995). När relationen är varaktig 
och långsiktig utvecklas förtroende, engagemang och graden av 
anpassning ökar mellan parterna vilket skapar ett ömsesidigt beroende 
mellan parterna och blir ett mått på styrkan i relationen (Ford, 1980; 
Sheth, Gardner & Garret, 1988). 

3.2.2 Förtroende och el i affärsrelationer 
Förtroende handlar om de uppoffringar parterna är villiga att göra för 
att behålla relationen och byggs ofta vid personliga möten (Morgan & 
Hunt, 1994; Gundlach et al, 1995). Förtroende är den ena partens tro 
på att den andra partens prestationer ger (positive outcomes) ett positivt 
resultat för den förstnämnda parten och att den andra parten inte agerar 
så att ett negativt resultat uppstår (Anderson & Narus, 1990; Gruen, 
Summers & Acito, 2000). Förtroende bygger alltså på de förväntningar 
som finns mellan parterna på den andras agerande (Blois, 1999).  

Förtroende skapas mellan elhandlare och elköpande företag genom 
de avtal som parterna slutit kring leverans av en viss kvantitet el till ett 
visst pris. Prisfluktuationer påverkar de elköpande företagen speciellt 
inom elintensiv industri och kan innebära ökade elkostnader för de 
elköpande företagens produktion. Driftsstörningar kan innebära stora 
ekonomiska förluster för elköparna varför elhandelsföretagen ofta 
erbjuder olika former av serviceavtal som ska minimera risken för 
störningar. Elköpande företag som köper energitjänster i form av t.ex. 
statistik, rådgivning och energioptimeringstjänster förväntar sig att 
detta ska leda till ökad kontroll över elkostnaderna och på längre sikt 
minskad elanvändning. Förtroende framstår som en viktig komponent 
i den fokala relationen som studeras. Osäkerhet kring 
elprisutvecklingen och förekomsten av energitjänster borde betyda att 
förtroendekomponenten är viktig och fördjupas över tiden. 

3.2.3 Engagemang och el i affärsrelationer 
Enligt Morgan & Hunt (1994) leder ett ökat förtroende till starkare 
engagemang vilket i sin tur stärker och fördjupar relationen, men det 
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är också engagemanget som skapar förtroende. Förtroende reducerar 
osäkerhet i affärsrelationer och ökar därmed villigheten att göra 
anpassningar och lägga ned engagemang. (Anderson & Narus, 1990); 
Morgan & Hunt, 1994). Engagemang brukar i litteraturen beskrivas i 
termer av attitydmässigt och beteendemässigt engagemang, dvs. hur 
parterna uppfattar och agerar i det utbyte som sker mellan parterna 
(Gundlach et al, 1995). Engagemang handlar om hur mycket intresse, 
tid och arbete företagen investerar i relationen eller vilka kortsiktiga 
uppoffringar de gör för att gynna affärsutbytet på längre sikt (Anderson 
& Weitz, 1992; Cook & Emerson, 1978). Den attitydmässiga delen av 
engagemang anger om det finns en varaktig önskan att behålla och 
utveckla en relation (Moorman, Zaltman & Deshpande, 1992; Morgan 
& Hunt, 1994) och har vid studier av relationer mellan organisationer 
bland annat studerats av Gundlach, Achrol och Mentzer (1995); Kumar 
et al (1995). Attitydmässigt engagemang beskrivs som graden av 
tillgivenhet som parterna känner till varandra men även utifrån mer 
rationella motiv som grundas på en avvägning mellan de belöningar 
och kostnader som en fortsatt relation leder till (Anderson & Weitz, 
1989) Det beteendemässiga engagemanget visar hur parterna agerar i 
förhållandet till varandra genom de resursinvesteringar som görs i 
relationen i form av pengar, personal et cetera. 

Inom elintensiv industri utgör elkonsumtionen en betydande del av 
produktionskostnaderna vilket innebär att elköparna behöver ha 
kontroll över hur förändringar i elpriserna påverkar den egna 
produktionen. Genom att aktivt följa prisutvecklingen kan de 
elköpande företagen planera sin produktion för att undvika 
produktionstoppar när elen är dyrare. Elhandelsföretagen erbjuder 
olika former av elavtal som syftar till att jämna ut elpriserna över tiden. 
Genom de energitjänster som erbjuds elköpande företag kan 
elhandelsföretagen få en bättre förståelse för de behov de elköpande 
företagen har och därigenom kunna anpassa sina erbjudanden. I 
relationen mellan parterna kan engagemanget fördjupas över tiden ju 
längre relationen pågår. 

3.2.4 Anpassning och el i affärsrelationer 
Ett annat viktigt begrepp som hänger ihop med engagemang är 

anpassning. Brennan & Turnbull (2003) definierar anpassning mellan 
köpare och säljare som: “dyadic adaptations are defined as behavioral 



Affärsrelationer på den svenska elmarknaden 

26 Lennart Haglund 

or organizational modifications at the individual, group or corporate 
level, carried out by one organization, which are designed to meet the 
specific needs of one other organization” (s. 1639). Det kan handla om 
anpassningar av produkter, leveranssätt, betalningssätt och andra 
rutiner som företagen gör för att affärsutbytet ska fungera (Hallén, 
Johanson, & Seyed-Mohamed, 1991). Johanson och Mattsson (1987) 
nämner fem olika typer av anpassningar som företag kan göra; 
tekniska, logistiska, administrativa, kunskapsmässiga samt finansiella. 
De anpassningar som parterna gör är i sig ett tecken på engagemang 
och ett mått på engagemang är hur engagemanget upplevs av 
motparten.  

Produkten el är homogen och anpassas inte i sig efter kundens 
behov. Anpassning mellan parterna i relationen avser istället att 
elköpande företag kan planera sin produktion efter hur elpriserna 
varierar och elhandelsföretagens olika elavtal anpassas efter 
elköparens behov och önskemål. För ett elköpande företag kan 
driftsstörningar och skenande elkostnader medföra stora konsekvenser 
för den egna verksamheten. Genom de tilläggstjänster som 
elhandelsföretagen erbjuder ökar incitamenten för elköpande företag 
att anpassa sin elanvändning efter rådande elpriser och i de fall avtal 
tecknats kring mer komplexa energitjänster kring t.ex. 
energieffektivisering kan detta innebära genomgripande förändringar i 
det elköpande företagets elkonsumtion. 

3.2.5 Ömsesidigt beroende och el i affärsrelationer 
Aktiviteter som innebär engagemang och anpassning pågår i relationen 
och över tiden leder de till att ett ömsesidigt beroende växer fram och 
att relationen stärks. Det engagemang som lagts ned och anpassningar 
som gjorts är oftast inte överförbara i större utsträckning till andra 
affärspartners, vilket innebär att det kostar mer att skaffa en ny 
affärspartner än att behålla en befintlig. (Anderson & Narus (1990). 

Utöver det specifika beroendeförhållande som finns mellan de båda 
parterna finns även ett beroende till den omkringliggande 
omgivningens aktörer i form av indirekta relationer. Beroendet kan 
uttryckas som att det finns kopplade relationer till tredjepartsaktörer 
som påverkar parterna i en dyadisk relation (Håkansson & Snehota, 
1995). Granovetter (1985) menar att utbytesrelationen mellan två 
parter kan förstås bättre genom att relationen ses som inbäddad i en 
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nätverksstruktur där det finns ömsesidiga relationer mellan åtminstone 
tre aktörer och utbytena bildar ett sammankopplat nät av relationer 
(Bagozzi, 1975). Inom sociologisk teoribildning definieras 
utbytesnätverk som en uppsättning av två eller flera kopplade 
utbytesrelationer, där kopplingen innebär att utbytet i en dyadisk 
relation är beroende av utbytet eller icke-utbytet in andra dyadiska 
relationer (Cook & Emerson, 1978). 

Utöver själva elhandeln kan olika former av energitjänster som 
elhandelsbolagen erbjuder leda till att de elköpande företagen ökar sitt 
beroende till ett specifikt elhandelsbolag. Energitjänster som syftar till 
att effektivisera elanvändningen och minska elkostnaderna kan 
innebära att det elköpande företaget blir beroende av den kompetens 
elhandelsföretagen besitter och elhandelsföretagens kunskaper om 
elköparen ökar. Över tiden borde det ömsesidiga beroendet mellan 
parterna öka till följd av affärsutbytet mellan parterna i den pågående 
affärsrelationen.  

Elmarknadens struktur med de aktörer som finns i det kringliggande 
nätverket kan ha en indirekt påverkan på den fokala relationen. 
Målsättningen för en elhandlarcentrisk modell för elmarknaden tyder 
på att elnätsföretagen påverkan på den fokala relationen är betydande 
och den elhandlarcentriska modellen syftar till att stärka relationen 
mellan elhandlare och elköpande företag och förenkla 
informationsutbytet i den fokala relationen. 

3.3 Affärsnätverk: relationernas kopplingar 
Som visas i kapitel två (figur 2.1) består elmarknaden av flera olika 
aktörer och många olika relationer. Studien ämnar i första hand ge 
kunskap om affärsrelationerna mellan elköpande företag och 
elhandlare, men eftersom denna marknad är rik på aktörer och 
nätverkssynsättet på relationer används tar studien även upp några av 
de kopplade relationer som finns på elmarknaden. I studier av 
affärsrelationer som har nätverkssynsätt tas båda parters övriga 
relationer i beaktan som potentiella påverkare på den fokala relationen 
(Johanson, 1989; Havila, 1996).  

Blankenburg Holm (1992) undersökte kopplade relationer i 
industriella nätverk och hur dessa påverkar de fokala relationerna i ett 
affärsutbyte samt hur aktörerna i den fokala relationen hanterade 
påverkan. Studien kunde visa att de kopplade relationerna hade olika 
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effekt på de studerade affärsrelationerna och visade olika former av 
triadiska relationer.  

Figur 3.1: Kopplade relationer enligt Blankenburg Holm 

 
Ett sätt att studera påverkan från tredje part är att analysera triader, 
vilket kombinerar interaktions- och nätverksmodeller (Anderson & 
Weitz, 1989). Triader är den minsta nätverksenheten och gör det 
möjligt att applicera nätverksteorier och koncept i studier av triader 
(Blankenburg Holm, 1992). Genom att studera triader kan en ökad 
förståelse fås av hur dyadiska relationer påverkas av omkringliggande 
nätverk och vice versa (Laage-Hellman, 1989). 

Havila (1996) undersöker i sin avhandling mellanhandens roll i en 
triadisk relation med leverantör och kund. Hon identifierar två olika 
typer av triadiska relationer där skillnaden mellan triaderna finns i 
styrkan i relationen mellan leverantör och köpare vilket ger 
mellanhanden olika roller. Enligt Choi & Wu (2009) saknas studier 
som antar ett integrerat perspektiv på dyadernas kopplingar och 
beroendeförhållanden i ett inbäddat nätverk och genom att anta ett 
triadiskt perspektiv kan de dyadiska relationerna förstås bättre. 
Teoretiskt kan tyckas att idén om triader och kopplade relationer är 
komplicerat, men i jämförelse med hur elmarknaden ser ut, som 
beskrivits i kapitel 2, är det rimligt att anta att dessa kopplingar kan ha 
betydelse.  

Denna studie utgår från tesen att elköpande företags relation till 
elhandlare och elnätsägare kan beskrivas som en affärstriad med 
sammankopplade dyadiska relationer (Blankenburg Holm, 1992; 
Halinen, Salmi & Havila,1999; Ritter, 2000) och att dessa relationer 
kan studeras med hjälp av teorier om affärsrelationer och affärsnätverk 
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(se Anderson, J. et al, 1994; Johanson, 1989; Håkansson & Snehota 
1989). För att besvara den sista forskningsfrågan om påverkan från 
andra relationer undersöks kopplade relationer i bemärkelsen att parter 
som är involverade med elköparen antas kunna påverka 
affärsrelationen med elhandlaren. Fördjupade studier med teorier om 
olika dyader och kopplingar följs även upp i fortsatt forskning.  

3.3.1 Den svenska elmarknadens aktörer som ett 
relationsnätverk  
Produkten el kan användas på många olika sätt beroende på 
verksamhetens inriktning. Ett kontorsföretag som använder el för att 
driva ventilation, värme och kontorsmaskiner ser på el som resurs på 
ett annat sätt än ett processinriktat företag inom stålindustrin. Ett 
företags efterfrågan på el bestäms i varierande grad av hur 
sammankopplade relationer (Ritter, 2000) företaget har med andra 
aktörer och hur betydelsefull elen är som produktionsresurs i dessa 
relationer. Relationen företaget har med andra aktörer påverkar därför 
relationen till elhandelsföretaget vilket innebär att mängden efterfrågad 
el, avtalsvillkor och synen på långsiktighet i relationen et cetera 
bestäms av det industriella nätverk företaget befinner sig i, dvs. de 
affärsrelationer företaget har och även andra relationer som de 
inblandade parterna har.  

De grå pilarna visar de sammankopplingar (interconnections) som 
påverkar respektive relation. Uppsatsen fokuserar på den fokala 
relation som finns mellan A och B men studerar även hur de kopplade 
relationer påverkar affärsrelationen. 

Figur 3.2: Fokala och kopplade relationer på elmarknaden 
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Att det finns omkringliggande relationer som är viktiga för den fokala 
relationen, dvs den studien i huvudsak fokuserar, ligger till grund för 
tanken om begränsad kontroll. Givetvis har ingen part full kontroll över 
en relation då den existerar mellan två parter, men inkluderingen av 
ytterligare parter ger förståelse också för att kontroll i viss utsträckning 
även kan ligga hos kringliggande parter. I fallet med elmarknaden är 
detta teoretiska synsätt, nätverkssynsätt, relevant då det är uppenbart 
att det finns många parter som runt omkring den fokala relationen som 
kan påverka den.  

3.4 Forskningsmodell 
Att upprätthålla viktiga affärsrelationer bygger på de inblandade 
företagens förmågor att utbyta information, bygga förtroende genom 
anpassning och engagemang. På sikt uppstår ömsesidigt beroende och 
parterna finner att det blir allt svårare att byta partner. En affärsrelation 
är beroende av ett omfattande informationsutbyte, anpassning och 
engagemang för att det ska fungera och förtroende för att avtal ska 
komma till stånd. För att undersöka och analysera relationernas 
karaktär används en modell baserad på dessa viktiga element i 
affärsrelationerna. Forskningsmodellen i figur 3.3. beskriver vilka 
element i den fokala relationen mellan köpare och säljare av el som ska 
undersökas. Till höger finns andra aktörer, med vilka köparen har 
relationer som kan påverka den fokala relationen.  

Figur 3.3: Forskningsmodell 



3. Affärsrelationer och el 

Mälardalen University Press Dissertations 31 

 
Den dubbelriktade pilen i modellen mellan elhandelsbolag och 

elköpande företag visar den fokala relationen, dvs den i vilken el och 
pengar utbyts. Informationsutbyte och förekomst av förtroende, 
engagemang, anpassning och ömsesidigt beroende studeras för att ge 
en bild av dessa relationer. Studien omfattar också påverkan från vissa 
tredje parter, för att belysa att utbytesrelationerna omges av andra 
viktiga relationer som påverkar dem. Dessa parter har relationer med 
det elköpande företaget som också är där respondenterna finns. Den 
streckade pilen indikerar förmodad påverkan på den fokala relationen 
från tredje part.  

Operationaliseringen i nästa kapitel utgår från denna modell och 
visar vilka frågor från tidigare studier som används för att samla in 
data.  
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4. Metod 

Den svenska elmarknaden består av ett stort antal aktörer som på olika 
sätt bidrar till att elektricitet kan användas i industriell produktion. 
Bland de industriella elköparna finns det stora skillnader i hur elen i 
huvudsak används (i produktion/tillverkning eller drift av byggnader 
och kontor). Dessutom finns stora skillnader mellan industriella 
elköpare med avseende på hur mycket el som köps samt hur stor andel 
av produktionskostnaderna eller förädlingsvärdet som elen utgör. 
Elmarknadsreformen innebar att elköparen gavs möjlighet att köpa el 
på en konkurrensutsatt marknad vilket kom att innebära en större 
valfrihet att välja elhandelsbolag och avtalsform. Reformen innebar 
även att elhandelsbolagen utvecklade sina produkter till att även 
omfatta olika former av kringtjänster och kundanpassade elavtal med 
syfte att stärka relationen till sina kunder.  

Fokus för denna studie är att studera affärsrelationer mellan 
elköpande företag och elhandelsföretag med avseende på de aktörer 
och faktorer som påverkar de industriella elköparnas syn på betydelsen 
av att ha en relation till ett specifikt elhandelsföretag samt hur 
elköparna bedömer styrkan och betydelse av varaktighet i den fokala 
relationen. Genom att innefatta tredjepartsaktörer i studien och deras 
påverkan på den fokala relationen kommer studien att utgå från ett 
nätverksperspektiv på industriella affärsrelationer. Det elköpande 
företagets relation till tredjepartsaktörer ses som en kopplad relation 
som påverkar innehållet och egenskaper för den fokala relationen. Det 
beroendeförhållande som finns mellan elköpande företag och 
tredjepartsaktörer undersöks i denna studie för att den ska kunna anta 
ett nätverksperspektiv och därigenom kunna bidra till att öka 
kunskapen om hur relationer på elmarknaden är beskaffade. 
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Studien är deskriptiv och för att visa affärsrelationers karaktär, 
studeras de främst som affärsutbyten mellan elhandelsbolag och 
industriella elkunder, men även påverkan på dem från andra aktörer på 
elmarknaden inkluderas. Studien är baserad på en enkät med totalt 120 
frågor och påståenden som 122 företag inom den elintensiva industrin 
besvarat. 75 st. av dessa frågor och påståenden presenteras i tabell 4.1 
och analyseras i studien. Enkäten är baserad på tidigare beprövade 
frågor, men ibland anpassade för att passa in i en studie om elhandel. 
Detta kapitel redogör för vilka frågor som ställts, undersökningens 
genomförande och beskrivning av urvalet.   

4.1 Operationalisering  
Studiens syfte är att beskriva och förklara elmarknaden utifrån ett 
relationsperspektiv och öka kunskapen om affärsrelationerna på den 
svenska elmarknaden. Därtill ska påverkan från tredje part studeras, för 
också visa hur det nätverk av relationer runt omkring köpare och säljare 
påverkar deras relation.  

Undersökningsmodellen i kapitel 3 anger att relationernas karaktär 
ska undersökas med begreppen informationsutbyte, personliga möten, 
förtroende, engagemang, anpassning och ömsesidigt förtroende. 
Genom att samla in svar på frågor om i vilken utsträckning dessa 
förekommer, eller göra påståenden om dem, och mäta på en 7-gradig 
skala där respondenten tar ställning, ges en bild av elementens 
förekomst i de undersökta relationerna.  

Den första delen innehåller frågor, vars svar avser beskriva de 
deltagande företagen, med avseende på bl.a. antal anställda, omsättning 
och vilken typ av produkt företaget tillverkar (Bryman & Bell, 2005). 
Utöver frågor som rörde respondenten och det företag respondenten 
arbetar är dessa frågor om företagets branschtillhörighet och vilka 
typer av produkter de tillverkar. För att få en uppfattning om elens 
betydelse för företagets produktion ställdes frågor kring beroendet av 
el och hur initierade och aktiva de är i att följa elprisernas utveckling.  

Nästa del avser hur det elköpande företaget tänker kring eltjänster 
både vad gäller intresset för eltjänster och om vilka leverantörer 
företaget anlitar för dessa tjänster. Frågorna om affärsutbytet som sker 
mellan respondentens företag och elhandelsföretaget med avseende på 
nuvarande relations varaktighet samt i vilken utsträckning 
respondentföretag köper tilläggstjänster utöver det som elavtalet 
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innehåller. Valet av faktorer utgår från vad olika elhandlare faktiskt 
erbjuder sina industrikunder (se t.ex. Vattenfall, 2019) 

Studiens teoretiska referensram kring industriella affärsrelationer 
bildade grunden för frågor om respondentens uppfattning om 
relationen till elhandelsföretaget för att kunna bedöma relationens 
innehåll och styrka. För att kunna visa innehållet i affärsrelationerna 
ställdes frågor om informationsutbytet som sker mellan parterna. Dessa 
avser information om verksamheten, förändringar i den och också 
information om elavtalet och har inspirerats av Cannon & Perreault 
(1999) i deras beskrivningar av informationsutbyte. Vidare innehåller 
enkäten påståenden om förtroendet i relationen, som handlar om att 
parterna kan lita på varandra och håller sina löften, inspirerade av 
Ganesan (1994) För att mäta engagemanget i relationen frågades efter 
investering i form av tid och pengar men även hur viktigt det är med 
en stark och/eller långsiktig relation (Geyskens et al, 1996) 

För att få en uppfattning om anpassning i relationen ställdes frågor 
rörande både elavtal och produktion (Hallén et al, 1991). För att få en 
uppfattning om det ömsesidiga beroendet i relationen ställdes frågor 
om hur betydelsefulla parterna är för varandra, men också hur enkelt 
det vore att byta elhandelsbolag (Ganesan, 1994) 

Avslutningsvis ställdes frågor om tredjepartsaktörers påverkan på 
relationen mellan elköpande företag och elhandelsföretag. Dessa 
omfattade frågor om både betydelsen av andra kunder och leverantörer, 
men även konkurrenter och elnätsbolag inkluderades Frågor rörande 
tredjepartspåverkan ställdes för att kunna bedöma vilka aktörer som 
har störst påverkan på den fokala relationen och utröna om det finns 
skillnader mellan olika företag och branscher vad gäller indirekt 
påverkan på relationen till elhandelsföretaget (Blankenburg Holm, 
1992). 
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I tabell 4.1 presenteras de frågor som ligger till grund för den empiriska 
studien.  

Tabell 4.1: Frågor från enkäten som använts i studien 

1. Medverkande företag efter antalet anställda 
Hur många heltidsanställda fanns i ert företag under 2012? Tabell 4.4 

2. Medverkande företag efter omsättning (2012)  
3. Medverkande företag efter SNI-kod (antal/procent) Tabell 4.6 
4. Viktiga faktorer för val av elhandelsbolaget 
Vilka av följande faktorer är viktiga vid val av elhandelsbolag? 
Ange hur viktiga följande faktorer är för valet av elhandelsbolag 

Tabell 5.1 

A. Att elhandelsbolaget erbjuder sk. grön el  
B. Att elhandelsbolaget är miljöcertifierad enligt ISO 14001  
C. Att elhandelsbolaget är certifierad enligt ISO 50001 
(Energiledningssystem)  

D. Att elhandelsbolaget har personal som är certifierade 
elhandlare.  

E. Att elhandelsbolaget tillhör ett företag som erbjuder andra 
energikällor (t.ex. fjärrvärme, fjärrkyla)  

F. Att elhandelsbolaget erbjuder energitjänster (t.ex. statistik, 
rådgivning, energibesiktning, energieffektivisering)  

G. Att elhandelsbolaget kan erbjuda lägsta möjliga pris på elen  
H. Att elhandelsbolaget har ett gott rykte hos allmänheten  
I. Att elhandelsbolaget är lokalt förankrad  
  
5. Elens betydelse för er verksamhet 
Hur betydelsefull är elen som resurs för ert företag? 
Ta ställning till följande påståenden 

Tabell 5.2 

A. Under de senaste åren har elens betydelse ökat för vår 
verksamhet  

B. Vi är oroade över elprisernas fortsatta utveckling.  
C. El är vår huvudsakliga energikälla i vår produktion.  
D. Vi följer noggrant elprisernas utveckling.  
E. Ökande elpriser urholkar vårt företags konkurrenskraft  
F. Kortare elavbrott (mindre än 1 h) får stora konsekvenser för 
vår verksamhet  

G. Vi vill minska elberoendet genom att satsa på andra 
energikällor i vår verksamhet  

  
6. Elavtal med nuvarande elhandelsbolag 
Under hur lång tid har ni haft avtal med ert nuvarande 
elhandelsbolag? 

Tabell 5.3 

Mindre än 1 år  
>1<2 år  
>2<3 år  
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>3<4 år  
>4<5 år  
>5<10 år  
10 år eller mer  
Vet ej  
  
7. Energitjänster 
Har ni köpt elenergitjänster under de senaste åren? 
Förklaringstext: 
A. Kartläggningar=enklare tjänster 
B. Åtgärder 
C. Avtal= komplexa tjänster 

Tabell 5.4 

Nuvarande elhandelsbolag  
A. Kartläggningar (energianalyser, energirådgivning, 
energikartläggning)  

B. Åtgärder (utförande av energieffektiviseringsåtgärder, drift och 
underhåll)  

C. Avtal (prestationsavtal, serviceavtal, funktionsavtal)  
Andra företag  
A. Kartläggningar (energianalyser, energirådgivning, 
energikartläggning)  

B. Åtgärder (utförande av energieffektiviseringsåtgärder, drift och 
underhåll)  

C. Avtal (prestationsavtal, serviceavtal, funktionsavtal)  
  
8. Informationsutbyte med elhandelsbolag Tabell 5.5 
A. Vi informerar vårt elhandelsbolag om vår verksamhet.  
B. Vi informerar vårt elhandelsbolag om förändringar eller 
händelser i vår verksamhet.  

C. Vårt elhandelsbolag informerar oss om förändringar i deras 
verksamhet.  

D. Vårt elhandelsbolag informerar oss om förändringar som 
påverkar elavtalet.  

  
9. Personliga kontakter med elhandelsbolagen under ett år 
Hur ofta har ni personlig kontakt med representanter från ert 
elhandelsbolag under ett år? 

Tabell 5.6 

A. Personliga möten  
B. Telefon  
C. E-post  
D. Sociala medier (Facebook/Twitter  
E. Annat sätt (ange nedan)  
10. Relationen till elhandelsbolagen – förtroende Tabell 5.7 
A. Vi känner att vi kan lita fullständigt på vårt elhandelsbolag.  
B. Vi tror att vårt elhandelsbolag medvetet skulle kunna 
missbruka sin position till nackdel för oss.  
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C. Vi tror att vårt elhandelsbolag håller sina löften och avtal.  
  
11. Relationen till elhandelsbolagen – engagemang Tabell 5.8 
A. Vi har investerat tid och pengar i relationen med vårt 
elhandelsbolag.  

B. Det är viktigt för vårt företag att ha en stark relation till vårt 
elhandelsbolag.  

C. Det är viktigt för vårt företag att ha en långsiktig relation till 
vårt elhandelsbolag.  

  
12. Relationen till elhandelsbolagen - anpassning Tabell 5.9 
A. Vårt elhandelsbolag har anpassat elavtalet efter våra behov.  
B. Vi har anpassat vår produktionsinriktning efter elavtalets 
innehåll  

C. Vi har förändrat vår produktionsnivå efter elavtalets innehåll.  
  
13. Relationen till elhandelsbolagen – beroende Tabell 5.10 
A. Vårt elhandelsbolag är mycket betydelsefull för vår 
verksamhet.  

B. Vi är mycket betydelsefulla för vårt elhandelsbolag.  
C. Det skulle vara relativt enkelt för vårt företag att byta 
elhandelsbolag.  

Kopplade relationer  
14. Tredjepartsaktörers påverkan på förtroendet till 
elhandelsbolagen Tabell 6.1 

A. Andra elkunder har stor betydelse för vårt förtroende för vårt 
elhandelsbolag.  

B. Våra egna kunder har stor betydelse för vårt förtroende för vårt 
elhandelsbolag.  

C. Våra övriga leverantörer påverkar vårt förtroende för vårt 
elhandelsbolag.  

D. Våra konkurrenter har stor betydelse för vårt förtroende för 
vårt elhandelsbolag.  

E. Elnätsbolaget har stor betydelse för vårt förtroende för vårt 
elhandelsbolag.  

F. Andra elbolag har stor betydelse för vårt förtroende för vårt 
elhandelsbolag.  

  
15. Tredjepartsaktörers påverkan på engagemanget i relationen 
till elhandelsbolagen Tabell 6.2 

A. Andra elkunder har stor betydelse för vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  

B. Våra egna kunder har stor betydelse för vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  

C. Våra övriga leverantörer påverkar vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  
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D. Våra konkurrenter har stor betydelse för vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  

E. Elnätsbolaget har stor betydelse för vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  

F. Andra elbolag har stor betydelse för vårt engagemang i 
relationen till vårt elhandelsbolag.  

  
16. Tredjepartsaktörer generella påverkan på relationen till 
elhandelsbolagen Tabell 6.3 

A. I vilken utsträckning har andra elkunder en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(generellt/övergripande) 

 

B. I vilken utsträckning har era egna kunder en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(generellt/övergripande) 

 

C. I vilken utsträckning har era övriga leverantörer en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(generellt/övergripande) 

 

D. I vilken utsträckning har era konkurrenter en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(generellt/övergripande) 

 

E. I vilken utsträckning har elnätsbolaget en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(övergripande/generellt) 

 

F. I vilken utsträckning har andra elbolag en inverkan på 
relationen mellan ert företag och ert elhandelsbolag? 
(generellt/övergripande) 

 

  
17. Övriga aktörers påverkan på relationen till elhandelsbolagen Tabell 6.4 
A. Era kunders kunder  
B. Banker/finansinstitut  
C. Energikonsultföretag  
D. Forskningsinstitut/Universitet  
E. Regering/departement  
F. Kommunal förvaltning  
G. Statliga myndigheter  
H. Ideella organisationer  
I. Fackföreningar  
J. Internationella organisationer  
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4.3 Undersökningsområde och respondenter 
Valet av industrisektorn som undersökningsobjekt baseras på att 
samtliga industriföretag har en relation till ett visst elhandelsföretag 
och att denna relation kan påverkas av industriföretagens relationer 
med tredjepartsaktörer som leverantörer, kunder, konkurrenter et 
cetera. Inom industrisektorn är el en råvara/insatsvara och därmed en 
förutsättning för en betydande del av produktionen även om 
industriföretag även kan använda andra energikällor i produktionen. 
För denna undersökning söktes respondenter på industriella företag. 
Dessa personer skulle vara väl insatta i företagets verksamhet, 
företagets behov av el, samt relationen till elhandlaren.   

Fokus för studien ligger på de företag som bedriver industriell 
produktion och tillhör SNI2007-koderna 05–33 (SNI2002: 10–37) (Se 
tabell 4.2 nedan) 

Tabell 4.2: Näringsgrenar (SNI2007) 

SNI-kod Näringsgren 
05–09  Gruvor och mineralutvinningsindustri 
10–12  Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 
13–15  Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri 
16  Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 
17–18  Massa-, pappers- och pappersvaruindustri och grafisk och annan 

reproduktionsindustri 
17.11  Massaindustri 
17.12  Pappers- och pappindustri 
19–21  Kemisk industri, petroleumprodukter och läkemedelsindustri 
22  Gummi- och plastvaruindustri 
23  Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 
24  Stål- och metallverk 
24.1–
24.3  

Järn och stålverk 

25  Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 
26–28  Industri för datorer, elektronikvaror, optik, el-apparatur och andra 

maskiner och apparater 
29–30  Transportmedelsindustri 
31–33  Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och 

installationsföretag 
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4.2.1 Val av respondentgrupp 
Tabell 4.2 visar att industrisektorn spänner över olika typer av 
industriföretag med skilda inriktningar utifrån vad som produceras. I 
dessa näringsgrenar varierar användningen av el i produktionen och 
även hur stor andel av förädlingsvärdet elkostnaderna uppgår till. I den 
offentliga statistiken och i de rapporter som presenteras av 
Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen används termen 
Elintensiv industri för att beskriva industriföretag med hög andel 
elkostnader i förhållande till förädlingsvärdet. Till elintensiv industri 
räknas pappers-och massaindustrin (SNI2007: 17–18), kemisk industri 
(SNI2007:19–21), järn-och stålindustrin (SNI2007:24) samt delar av 
verkstadsindustrin (SNI2007:25–28). I denna studie har den elintensiva 
industrin valts som respondentgrupp av flera olika skäl: 
 
• Elintensiv industri förbrukar merparten av producerad elenergi 

i Sverige 
• Råvaran el är betydelsefull/central i produktionsprocessen 
• Prisfluktuationer på el påverkar elintensiv industri i större 

utsträckning 
• Elintensiv industri är i fokus för energieffektiviseringsprojekt 

(PFE) 
 
Utgångspunkten för urvalet av respondenter är de företag som är 
registrerade som elintensiv industri hos Energimyndigheten. Antalet 
företag som finns registrerade hos Energimyndigheten uppgår till cirka 
500 företag (Energimyndigheten, 2019). För att kunna klassificeras 
som ett företag med elintensiv verksamhet finns ett antal kriterier som 
behöver vara uppfyllda.  
 
I företaget ska det:  

 
• Bedrivas och under de senaste tre åren ha bedrivit industriell 

tillverkning i en process i vilken det använts i genomsnitt minst 
190 MWh el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den 
elintensiva industrins produktion, eller 
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• Bedrivas ny verksamhet med industriell tillverkning i en 
process i vilken det används i genomsnitt minst 190 MWh el 
för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den 
elintensiva produktionen, eller 

• Bedrivas verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på 
elektrisk kraft enligt 11 kap 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) 
om skatt på energi (LSE). 

4.4 Undersökning och sampel 
Efter en genomgång av listan på elintensiva företag var det ett antal 
företag som inte längre hade någon produktion eller var avregistrerade 
i Bolagsregistret. Detta innebar att det totalt fanns cirka 430 aktiva 
företag registrerade som elintensiv industri. Dessa företag kontaktades 
via telefon eller e-post där undersökningens inriktning beskrevs. I 
samband med kontakten kartlades vem/vilka personer som hade det 
huvudsakliga ansvaret för elinköpen och dessa personers befattningar 
samt kontaktinformation (telefonnummer och e-postadress).  

Därefter kontaktades de ansvariga personerna via telefon och vid ett 
femtiotal tillfällen via e-post där telefonkontakt inte kunde etableras. 
Studiens syfte och inriktning förklarades och personen tillfrågades om 
hen var villig att delta i studien. Web-enkäten skickades sedan till 
respondenternas e-postadresser tillsammans med information om 
studien och kontaktinformation till studiens författare. Enkätsvaren var 
anonyma och kunde inte kopplas till en specifik respondent. Efter ett 
antal påminnelser via e-post till samtliga respondenter som accepterat 
att delta i studien hade 122 enkätsvar inkommit efter tre veckor. 
Orsakerna till att 16 respondenter valde att inte besvara enkäten kan 
vara flera, ett skäl som angavs av ett antal respondenter var brist på tid. 

Tabell 4.3: Översikt av antal medverkande företag i studien 

 a b c d 
Enkät 429 138 122 88,4% 
 

a. Antal företag i urvalet b. Antalet företag som accepterat 
deltagande 

c. Antalet enkätsvar d. Svarsprocent (c/b) 
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4.4.1 Beskrivning av deltagande företag 
De företag som valde att medverka har som minst 1–4 anställda och 
som mest 500, och den största andelen ligger mellan 20 och 199 
anställda.  

Tabell 4.4: Medverkande företag efter antalet anställda i % 

 
Medelomsättningen för de medverkande företagen var på 975 Mkr och 
medianomsättningen 138,5 Mkr. Vidare har företagen sorterats på SNI-
kod för att göra det överskådligt att de är från olika branscher. 
Industrisektorn består av SNI-koderna 5–33.  

Tabell 4.5: Medverkande företag efter SNI-kod (antal/procent) 

 
Antal 

företag Procent 
05–09. Gruvor och mineralutvinningsindustri 1 1% 
10–12. Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri 4 3% 
13–15. Textil-, beklädnads-, läder - och lädervaruindustri 1 1% 
16. Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. 
utom möbler 21 18% 
17–18. Massa-, pappers- och pappersvaruindustri och 
grafisk och annan reproduktionsindustri 9 8% 
19–21. Kemisk industri, petroleumprodukter och 
läkemedelsindustri 6 5% 
22. Gummi- och plastvaruindustri 7 6% 
23. Industri för andra icke-metalliska mineraliska 
produkter 3 3% 
24. Stål- och metallverk 24 21% 
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25. Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 23 20% 
26–28. Industri för datorer, elektronikvaror, optik, el-
apparatur och andra maskiner och apparater 4 3% 
31–33. Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder 
och installationsföretag 14 12% 
Summa 117 100% 

 
Vissa branscher är mer representerade än andra, till exempel ligger 
Stål- och metallverk, Industri för metallvaror utom maskiner och 
apparater på 21% respektive 20%, tätt följda av Industri för trä och 
varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler på 18%. Dessa tre 
kategorier utgör hela 59% av samplet. 12% ligger i övrigt, och de andra 
kategorierna representerar alla 1–8 %.  

För denna studie behandlas alla deltagande företag lika, dvs. ingen 
uppdelning i SNI-kategorier görs i analysen. Analys av industrier som 
SNI-kategorier skulle kunna göras på de tre största grupperna, men det 
är inte studiens syfte. För analysen av relationer räknas samtliga dessa 
kategorier, då de alla representerar företag som använder el i 
produktion. Se även diskussionen under avsnitt 7.2.2 Fortsatt 
forskning.  

4.5 Studiens reliabilitet och validitet 
Fokus på elköparens uppfattning om den fokala relationen och andra 
relationers påverkan gör att studien kan beskriva och förklara den 
fokala relationens innehåll och hur elköparen bedömer relationens 
betydelse. En standardiserad enkät baserad på tidigare forskning ger en 
generell bild över karaktären på affärsrelationerna på elmarknaden. 

Antalet svar på enskilda frågor varierar, vilket kan förklaras av att 
respondenten inte valt att besvara en specifik fråga eller att de angett 
ett ”vet ej”-svar. För analysens första del om affärsrelationernas 
karaktär är svarsfrekvensen hög och reducerar hot mot tillförlitligheten 
i datamaterialet. Svaren på frågorna kring tredje parts påverkan på den 
fokala affärsrelationen uppvisar lägre svarsfrekvens vilket kan tyda på 
att respondenterna har svårt att bedöma hur en kopplad relation 
påverkar relationen till elhandelsbolaget. Likaså kan det stora antalet 
frågor och påståenden (120 st.) som ställdes och det faktum att dessa 
låg i slutet av enkäten har påverkat svarsfrekvensen. 



4. Metod 

Mälardalen University Press Dissertations 45 

Respondenternas svar kring tredje parts påverkan visar dock på en 
samlad uppfattning om att denna påverkan är obetydlig eller liten. 
Eftersom svarsfrekvensen är förhållandevis låg på dessa frågor kan 
tillförlitligheten ifrågasättas. Därför finns starka skäl att inte dra tydliga 
slutsatser kring tredjepartspåverkan, utan istället diskutera hur fortsatt 
forskning kan komma fram till ännu mer tillförlitliga svar.  

Då samplet innehåller svar från 122 respondenter, torde enstaka 
variationer inte innebära någon signifikant skillnad för resultatet. 
Variationer till trots är poängen att visa att det existerar affärsrelationer 
mellan köpare och säljare, att det förekommer visst beteende i denna 
typen av relation. Ett större sampel är alltid säkrare, men svar från 122 
respondenter ger ändå en betydande mängd data. Ett exempel på värdet 
av denna data är den publikation som finns och visar en modell över 
förtroende, engagemang och ömsesidigt beroende (Haglund et al, 
2019).  

Valet av metodansats grundas på att studien syftar till att ge en 
generell bild över affärsrelationer på den svenska elmarknaden och 
även visa att omkringliggande relationer påverkar. För att kunna mäta 
dyadiska affärsrelationer mellan elköpande företag har en 
tvärsnittsstudie gjorts. Undersökningen utgår från det elköpande 
företagets bedömning och uppfattning om den fokala relationen och 
hur de kopplade relationerna påverkar den fokala relationen. 
Användning av etablerade teorier för operationalisering och mätning, 
samt att frågorna som ställt har provats (eller varianter i de fall de 
anpassats för att passa elmarknaden) minskar risken för hot mot 
validiteten, dvs att man mäter det som avses. Det reducerar även hot 
mot reliabilitet, eftersom den påverkas av möjligheten till att 
återupprepa studien. Affärsrelationer har undersökts tidigare och 
genom att starkt luta sig mot tidigare studier som visas i avsnitt 4.1 
valideras metoden och kan anses mer tillförlitlig.  

Att samla in data från företag med en enkät som omfattar ett stort 
antal frågor kan påverka respondentens vilja att besvara enkäten.  Hot 
mot reliabilitet som ett mindre sampel medför föreligger alltid, i detta 
fall har stor möda lagts på att få finna respondenter med ansvar för 
företagens elinköp. De personliga kontakterna som togs med varje 
respondent som deltog i studien syftade till att minska svarsbortfallet 
och säkerställa att respondenterna hade rätt förutsättningar för att 
kunna besvara enkäten. Att ha 122 företag som uttalar sig om 
affärsrelationen till sin elhandlare och kan ligga till grund för en 
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systematisk studie, utgör en betydande mängd data och kan i 
sammanhanget anses vara en acceptabel grund för tillförlitliga 
slutsatser. 
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5. Analys av relationernas karaktär 

Den deskriptiva analysen ger en bild av grundläggande parametrar för 
relationen, och inleds med diagram om vad som påverkat valet av 
leverantör, elens betydelse för verksamheten, typ av avtal och frekvens 
av köp av tilläggstjänster. Den andra delen i analysen fokuserar mer på 
interaktion, så som utbyte av information och personliga möten. 
Slutligen analyseras förekomsten av de element som bygger upp 
beteende i relationen, nämligen grad av förtroende, engagemang, 
anpassning och ömsesidigt förtroende.  

5.1 grundläggande för relationernas karaktär 
Först presenteras svaren på hur de deltagande företagen väljer 
leverantör av el, hur viktig elen är för verksamheten och längden på 
avtalet. Den avslutas med ett diagram som visar att företagen även 
köper andra tjänster som de använder i sammanhanget av 
elförbrukningen, men de köps inte alltid av samma företag som elen 
köps av.  

5.1.1 Val av leverantör 
Valet av leverantör kan påverkas av flera faktorer, även om förmågan 
att leverera el är central. I tabell 5.1 visas nio sådana faktorer och hur 
respondenterna tagit ställning till deras betydelse.   
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Tabell 5.1: Viktiga faktorer för val av elhandelsbolag  

 
Respondenternas svar visar att den enskilt viktigaste faktorn för valet 
av elhandelsföretag är priset på elen under avtalsperioden. Sammanlagt 
är det över 90% av respondenterna som angett värdet 6 eller 7 vilket 
innebär att lägsta möjliga pris efterfrågas framför andra faktorer. 
Övriga faktorer som har betydelse är att elhandelsföretagen har ett gott 
rykte bland allmänheten samt att det finns olika former av 
energitjänster att tillgå. Ryktets betydelse för valet av elhandelsbolag 
indikerar att industriföretagen påverkas av andras uppfattningar om 
elhandelsbolagen.  

Att elhandelsbolagen kan erbjuda tilläggstjänster i form av 
energitjänster har betydelse för vilket elhandelsbolag som väljs vilket 
kan tyda på att industriföretagen söker elhandelsbolag med ett brett 
sortiment av tjänster utöver elen. Både rykte och möjligheterna att 
kunna köpa energitjänster visar att industriföretagen inte enbart 
utvärderar elhandelsbolag som erbjuder låga priser. När det gäller olika 
former av certifieringar har dessa en viss betydelse i utvärderingen som 
industriföretagen gör vilket kan höra samman med vilka certifieringar 
som industriföretagen själva har. Att elhandelsföretagen har certifierad 
personal inom elhandel tyder på att formell kompetens har betydelse 
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och påverkar det upplevda förtroendet som industriföretagen har för 
elhandelsbolagen.  

Att s.k. grön el visar liten betydelse kan bero på att respondenterna 
kopplar samman grön el med ett högre pris eller att utbudet av grön el 
inte prioriteras i valet av elhandelsföretag. Minst betydelse för valet av 
elhandelsbolag är tillgången till alternativa energikällor vilket kan 
förklaras med att samtliga intervjuade företag tillhör kategorin 
elintensiv industri. Ur elhandelsbolagens perspektiv kan tydligt fokus 
på pris bland industriföretagen innebära svårigheter att skapa starka 
och långsiktiga relationer eftersom motiven att byta elhandelsbolag så 
tydligt är kopplat till det pris som elhandelsbolagen kan erbjuda. 

Samtidigt visar svaren (se Tabell 4.4) att en stor andel av 
industriföretagen har haft samma elhandelsbolag under mer än fyra år 
vilket kan tyda på att en vilja från industriföretagen att ha en långsiktig 
relation med elhandelsbolagen. 

5.1.2 Betydelsen av el för verksamheten 
El har en stor betydelse för verksamheten eftersom den är nödvändig i 
produktionen hos de flesta företag. I studien har detta operationaliserats 
för att belysa flera aspekter av betydelse. Dessa inbegriper betydelse 
som sådan, oro över priser och tillgång, eller ansatser att minska 
behovet av el och visas i tabell 5.2. 



Affärsrelationer på den svenska elmarknaden 

50 Lennart Haglund 

Tabell 5.2: Elens betydelse för industriföretagens verksamhet 

 
Generellt visar kommentarerna från respondenterna att el är en mycket 
viktig produktionsresurs och el utgör den huvudsakliga energikällan 
för 67 % av respondenterna (alternativ 6–7) vilket tyder på ett starkt 
beroende av el i de delar av verksamheten där tillverkning sker. 
Känsligheten för elavbrott är tydlig och cirka 76 % av respondenterna 
anger att kortare elavbrott får direkta konsekvenser för verksamheten. 
Detta tyder på att beroendet av el inte endast har med själva 
energislaget att göra utan även med tillgången till energikällan.  

Eftersom respondenterna tillhör elintensiv industri utgör 
elkostnaderna en betydande del av de totala kostnaderna för 
verksamheten vilket kan förklara varför priset på el och förändringar i 
elpriserna har stor betydelse för respondenterna. Även om 
respondenterna inte uttrycker en stark oro för prisförändringar på el 
finns en stark vilja att följa elprisernas utveckling för att ha kontroll 
över sina egna elkostnader och 70 % av respondenterna har angett 
alternativ 6–7 för påståendet ”Vi följer noggrant elprisernas 
utveckling”. Störst betydelse ges kopplingen mellan ökande elpriser 
och företagets konkurrenskraft där närmare 80 % av svaren anger att 
ökande elpriser har en negativ effekt på konkurrenskraften (alternativ 
6–7). Av detta kan konstateras att priset på el kan vara den enskilt 
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viktigaste faktorn vid valet av elhandelsbolag vilket skulle kunna 
betyda att industriföretagen agerar opportunistisk och väljer det 
elhandelsbolag som erbjuder de lägsta priserna för avtalsperioden 
framför starka och långvariga relationer. 

Eftersom elhandelsbolaget inte distribuerar elen utan endast säljer 
den till industrikunden är det elnätsbolagen som garanterar tillgången 
på el. Respondenterna är därmed i hög grad beroende av elnätsbolagen 
för den egna produktionen och denna relation är grundad på det 
naturliga monopol som elnätsbolagen har i området där 
industriföretaget är lokaliserat.  

Svaren visar på en stor variation när det gäller elens ökade betydelse 
för verksamheten vilket kan förklaras av en varierande efterfrågan på 
företagens produkter som påverkar produktionsvolymerna och därmed 
behovet av el. Viljan att minska elberoendet genom att övergå till andra 
energislag är liten vilket kan bero på att produktionssystemet är baserat 
på elkraft och att det skulle medföra stora kostnader för att ställa om 
produktionen till andra energislag eller andra energislag inte går att 
använda i produktionen. 

.  



Affärsrelationer på den svenska elmarknaden 

52 Lennart Haglund 

5.1.3 Avtal  
Längden på avtal med elhandlaren säger förstås något om intentionen 
till långsiktighet, även om avtal kan skrivas om, brytas och bytas. 
Spridningen avseende tiden som avtal gäller visas i tabell 5.3. 

Tabell 5.3: Nuvarande avtal med elhandelsföretag 

 
Nära hälften av industriföretagen (49 %) anger att de har haft elavtal 
med nuvarande elhandelsbolag i mer än 4 år vilket tyder på att det finns 
en vilja till en långsiktig relation med elhandelsbolagen och att 
fördelarna med att behålla den existerande relationen överväger 
fördelarna att byta elhandelsbolag. Endast 7% av industriföretagen har 
bytt elhandelsbolag under det senaste året.   



5. Analys av relationernas karaktär 

Mälardalen University Press Dissertations 53 

5.1.4 Inköp av tjänster  
Ett argument för att det är komplext att köpa (och därmed hantera) el 
som är viktig för produktion speglas i de tjänster som företag köper 
som är kopplade till elförbrukningen. Detta visas i tabell 5.4.  

Tabell 5.4: Inköp av elenergitjänster under det senaste året 

 
Elenergitjänster är olika former av tilläggstjänster som elhandelsbolag 
eller andra företag kan erbjuda industriföretagen som ett komplement 
till inköp av el. Svaren visar att det är betydligt vanligare att köpa 
elenergitjänster från andra företag än den valda elhandelsbolagen. 
Speciellt när det gäller enkla tjänster som kartläggningar av 
energianvändningen och åtgärder för att effektivisera användningen av 
el i verksamheten. Detta kan bero på att de nuvarande elhandelsbolagen 
inte erbjuder elenergitjänster eller att industriföretagen upplever att 
fristående elenergikonsulter kan ge en mer objektiv bild över 
investeringar i effektiviseringsåtgärder som behövs. Valet av fristående 
elenergikonsulter kan också förklaras i termer av riskspridning för att 
minska det upplevda beroendet till elhandelsbolagen. Den relativt låga 
andelen av industriföretag som köpt elenergitjänster kan tyda på att det 
upplevda behovet av att minska kostnaderna och användningen av el 
är liten.  

Troligen finns det skillnader mellan industriföretagen vad gäller 
efterfrågan på elenergitjänster efter hur stor andel av de totala 



Affärsrelationer på den svenska elmarknaden 

54 Lennart Haglund 

kostnaderna elen utgör för de olika industriföretagen. Svaren uppvisar 
inga skillnader för komplexa energitjänster som kan innebära att 
tjänsteleverantören tar över ansvaret för effektivisering av 
elanvändningen hos industriföretaget. Svaren tyder på att en långvarig 
relation till elhandelsföretaget inte ökar sannolikheten för att 
elhandelsföretaget även levererar elenergitjänster.  

5.2 Utbyten 
Det grundläggande utbytet i relationerna som studeras avser pengar för 
el, men som även diskuterats finns fler olika typer av utbyten som är 
avgörande för att utbytet el-pengar ska kunna äga rum. Nedan visas 
tabeller om informationsutbyten och frekvenser av personlig kontakt, 
som mått på socialt utbyte.  

5.2.1 Informationsutbyte 
De fyra påståenden som använts för att mäta informationsutbyte 
handlar främst om information kring förändringar, men även 
information om verksamheten i övrigt. 

Tabell 5.5: Informationsutbyte med elhandelsbolag 
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Av diagrammet ovan framkommer att elhandelsbolagen uppfattas som 
aktivare i informationsutbytet än de industriföretag som medverkat i 
undersökningen även om skillnaderna inte är stora. Informationen från 
elhandelsbolagen kring förändringar som påverkar elavtalet är det 
påstående som ges högsta värde vilket tyder på att elhandelsbolagen är 
en viktig informationskälla. Cirka hälften av respondenterna ger svaret 
6–7 på detta påstående. För övriga påståenden ligger svaren strax över 
typvärdet 4, dvs. mitt i skalan. Svaren är mest spridda för de påståenden 
som beskriver informationen från industriföretag till elhandelsbolag. 

Svaren kan betyda att utbyte av information inte upplevs som 
avgörande i affärsutbytet som sker och endast i begränsad omfattning 
påverkar relationen. Den kan finnas stora skillnader i svaren mellan 
industriföretag med avseende på deras storlek och kostnader för 
elanvändning. Det faktum att elhandelsbolagen är aktivare kan 
förklaras av de krav som finns kring informationsplikt för 
prisförändringar under pågående avtalsperiod. 

5.2.2 Personlig kontakt 
Personlig kontakt är en form av socialt utbyte som både bär information 
kring produktutbyte och kan skapa förtroende mellan parterna. I tabell 
5.6 visas frekvensen för möten under ett år.  

Tabell 5.6: Personliga kontakter med elhandelsbolagen under ett år 
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Personliga möten och telefon och e-post är de kontaktsätt som används 
i dessa relationer (sociala medier och andra kontaktsätt används i 
princip aldrig). Detta visar att informationsutbyte som sker kräver 
personlig kontakt, men inte i första hand genom personliga möten, utan 
telefon och e-post. Telefon och e-post är de två kanaler som används 
oftare för kontakten med elhandelsbolagen och 50 % av 
respondenterna har regelbunden kontakt med elhandelsbolaget mer än 
4 ggr/år via e-post och cirka 1/3 via telefon. Svaren visar även att det 
finns respondenter som inte har någon kontakt alls med 
elhandelsbolagen vilket kan hänföras till de respondenter som är 
passiva i sitt informationsutbyte med elhandelsbolagen, eller att 
respondenterna inte är samma personer som möter elhandelsbolaget för 
att förhandla. 

5.3 Beteendets viktiga element 
För att studera beteende som formas i affärsrelationerna analyseras 
förtroende, engagemang, anpassning och ömsesidigt beroende. Alla 
fyra speglar på sitt sätt hur relationernas interna struktur ser ut och är 
avgörande för samarbetet kring utbytet på sikt. 

5.3.1 Förtroende 
Ett grundläggande element i alla relationer är förtroende, vars existens 
är nödvändig för att utbytet ska fortsätta. I grund och botten handlar det 
om att de inblandade parterna litar på varandra och känner att de vill 
fortsätta utbytet.  
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Tabell 5.7: Relationen till elhandelsbolagen – förtroende 

 
Förtroende i en relation byggs upp mellan parter i en affärsrelation och 
påverkar parternas engagemang i en relation. Förtroende skapas genom 
att förväntningar på motpartens agerande infrias genom återkommande 
interaktioner mellan parterna. Generellt visar undersökningen på ett 
högt förtroende för elhandelsbolagen och framför allt när det gäller 
förväntningarna på motparten. Påstående 1 mäter förtroendet som 
byggts upp i tidigare interaktioner och fast svaren visar på en större 
spridning än för påstående 2 och 3 är det mycket få som ger negativa 
svar kring förtroendet till motparten. Påstående 2 och 3 visar att 
respondenterna har ett högt förtroende för motpartens framtida 
agerande. 

Av detta kan utläsas att förtroende är en av nyckelkomponenterna i 
relationen till elhandelsbolagen och att ett starkt förtroende är 
avgörande för att utveckla en stark och långvarig relation till 
elhandelsbolaget. Förtroendet för elhandelsbolagen visar att de har 
uppfyllt industriföretagens förväntningar tidigare och att 
industriföretagen upplever att elhandelsbolagen kommer att infria 
förväntningar även i framtiden. Myndigheters tillsyn och kontroll av 
elmarknaden har troligtvis en positiv inverkan på det höga förtroendet 
som industrikunder har för elhandelsbolagen.  
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5.3.2. Engagemang 
Engagemanget i de undersökta relationerna visas i tabell 5.8 och 
speglar vad parterna investerar i relationen, hur viktig den upplevs och 
hur viktigt långsiktighet är.  

Tabell 5.8: Relationen till elhandelsbolagen – engagemang 

 
Engagemang i en affärsrelation finns när en part upplever relationen så 
viktig att parten är villig att anstränga sig för att fortsätta relationen på 
obestämd framtid och att parten kan göra kortsiktiga uppoffringar för 
att uppnå långsiktiga fördelar i relationen. Engagemanget i relationen 
från industriföretagens sida mäts med tre påståenden som tillsammans 
mäter både kalkylerat och känslomässigt engagemang i relationen. 
Svaren visar på en stor spridning och en jämn fördelning i det upplevda 
engagemanget i relationen. Svaren visar att investeringar i relationen 
ges låga värden och cirka 54 % av respondenterna inte har gjort några 
eller små investeringar i relationen. För påståenden som beskriver 
viljan att ha en långsiktig och stark relation är värdena något högre men 
endast cirka 30 % av respondenterna anger 6–7 på skalan vilket betyder 
att majoriteten av respondenterna är måttligt engagerade i relationen. 

Viljan att ha en stark relation är viktigare än att ha en långsiktig 
relation vilket kan förklaras av att relationen upphandlas på nytt efter 
elavtalets utgång. Den tidigare frågan om under hur lång tid relationen 



5. Analys av relationernas karaktär 

Mälardalen University Press Dissertations 59 

varat visade att merparten av industriföretag haft samma 
elhandelsbolag under de senaste fyra åren vilket kan betyda att synen 
på långsiktighet varierar mellan respondenterna och därmed svaren 
kring betydelsen av långsiktighet i relationen. Generellt visar svaren att 
ett starkt engagemang i relationen inte är avgörande för inköp av el till 
verksamheten.  

5.3.3 Anpassning 
I alla relationer sker anpassning för att utbytet ska kunna äga rum. I 
tabell 5.9 visas anpassning avseende avtal och produktion.  

Tabell 5.9: Relationen till elhandelsbolagen – anpassning 

 
Generellt visar svaren för de tre påståendena att industriföretagen inte 
behövt anpassa sin verksamhet i någon större utsträckning till 
elhandelsbolagen och troligen är den anpassning som gjorts främst en 
följd av förändrade priser på el. Däremot sker anpassningar i elavtalet 
från elhandelsbolagens sida efter industriföretagens behov och 
verksamheter. Rimligt att anta är att anpassningen från 
elhandelsbolagens sida gäller priser och avtalslängd framför 
organisatoriska anpassningar. Produktens standardiserade egenskaper 
kan förklara den låga grad av anpassning som sker i relationen eftersom 
behovet av an-passning uppfattas som litet. Affärsutbytet som sker 
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upplevs som icke-komplex från respondenternas sida vilket leder till 
låg grad av anpassning. Den låga grad av anpassning som skett i 
relationen betyder att industriföretagen inte behövt investera resurser i 
relationen vilket underlättar byte av elhandelsbolag efter 
avtalsperiodens slut 

5.3.4 Ömsesidigt beroende 
Beroendet av el och graden av svårighet med att byta leverantör kan 
skapa ömsesidigt beroende av el i en relation. I figur 5.10 visas några 
aspekter av vad som skapar ömsesidigt beroende i relationen. 

Tabell 5.10: Relationen till elhandelsbolagen – beroende 

 
Beroendet visar på styrkan i relationen och är resultatet av tidigare 
affärsutbyten. Beroende mäts i undersökningen genom hur 
industriföretagen upplever deras egen och elhandelsbolagets betydelse 
i relationen samt om beroendet försvårar byte av elhandelsbolag. 
Industriföretagen upplever att det finns ett ömsesidigt beroende i 
relationen men också en viss asymmetri i beroendeförhållandet genom 
att beroendet till elhandelsbolagen är starkare än vice versa. Samtidigt 
anser majoriteten eller 59 % av respondenterna (5–7 på skalan) att 
beroendeförhållandet inte försvårar byte av elhandelsbolag. Detta kan 
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förstås utifrån att beroendet existerar under pågående elavtal men att 
beroendet minskar när avtalstiden går mot sitt slut och omförhandlas.  

5.4 Summering och diskussion  
Analysen har visat vilka olika faktorer som kan påverka (i form av 
olika tjänster) val av elleverantör och längd på avtal. Här framgår 
tydligt att priset är avgörande, vilket blir förståeligt genom tabell 5.2 
som tydligt visar hur viktig elen är för företagets verksamhet. Bland 
annat framgick att el är extremt viktig för produktionen, avbrott ger 
stora konsekvenser och man följer elprisets utveckling, samt ser 
ökande priser som ett hot mot konkurrenskraft. Ett sätt att skapa 
trygghet är att ha långa avtal, vilket syns i tabell 5.3. Vidare stödjer 
resultatet i tabell 5.4. argumentet att det är komplext att köpa el, även 
om elen i sig (som produkt betraktad) är standardiserad, dvs inte kan 
anses komplex.  

Denna komplexitet i handlandet är i linje med de svar från 
undersökningen som analyserats för att visa på aktivitet och beteende i 
relationen. I stort visar undersökningen att relationerna är 
innehållsrika, även om t.ex. graden av anpassning är lägre än den 
brukar vara i industriella affärsrelationer baserade på komplexa 
produkter. Avseende informationsutbyten i relationen är svaren ganska 
jämt fördelade över skalan, även om det procentuellt lutar åt att högre 
värden är starkare, vilket indikerar att utbyte av information är en 
väsentlig del av relationen. Informationsutbytet bekräftas ske i möten, 
per telefon och genom e-post.  

Det mest tydliga elementet bland beteenden är förtroende – 
företagen är starkt övertygade om de kan lita på sitt elhandelsbolag 
(tabell 5.7), och det anses vara viktigt att den är stark och långsiktig, 
även om relationen inte upplevs vara en som det ligger stora 
investeringar bakom räknat i tid och pengar (tabell 5.8). Den 
förhållandevis låga graden av anpassning är i samklang med resultatet 
att engagemang i termer av investerade tid och pengar är lågt – att 
anpassa rutiner och produkter är resurskrävande. I detta fall sker ingen 
anpassning av produkten, möjligen handeln med den (vilket speglas i 
informationsutbyte och avtal snarare än anpassning).  

Analysen visar att dessa företag inte gärna byter leverantör, vilket 
kan förklaras av att det byggts upp ett ömsesidigt förtroende och 
engagemang mellan parterna som minskar osäkerheten för 
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industriföretagen eller att det skett någon form av anpassning mellan 
parterna över tiden. Ytterligare förklaringar till att de inte byter 
elhandelsföretag oftare kan vara att industriföretagen inte är aktiva 
elköpare, att de inte upplever att det finns skillnader mellan olika 
elhandelsbolags erbjudanden, eller att den förväntade nyttan med att 
byta elhandelsbolag upplevs som liten. Industriföretag köper eller har 
köpt olika former av elenergitjänster som stärkt affärsrelationen till 
elhandelsbolagen. Ett ökat innehåll i affärsutbytet i form av ökad 
kommunikation och ett större ekonomiskt utbyte kan ses som en 
investering i relationen vilket minskar sannolikheten för att relationen 
avslutas. 

Beroendet i relationerna är kopplat till tillgången på en viss mängd 
el under en viss period till ett visst pris. Industriföretagens starka 
beroende av elhandelsbolagen kan förklaras med att industriföretagen 
inte upplever att de har möjlighet att påverka innehållet i elavtalet vad 
gäller elpriset och prisförändringar eftersom fluktuationer i elpriserna 
hanteras av elhandelsbolagen och bestäms av den totala tillgången och 
efterfrågan för el på elmarknaden. Detta kan också beskrivas som att 
det kräver viss kompetens att hantera de fluktuerande priserna och det 
ger elhandlaren tillgång till. Kompetens om prissättning som 
elhandelsbolaget har, som inte industriföretaget har är svår att värdera. 
Ett industriföretag som har en stark relation med en elhandlare med 
kompetens att hantera prissättningsdilemmat kan lita på att får bra 
avtal. I den situationen byter man ogärna leverantör, då bytet snarare 
skulle handla om att värdera elhandlarens kompetens att hantera 
prisfluktuationer, än vilka löften om ett tillfälligt pris som kan ges.  
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6. Analys av påverkan från andra 
motparter 

Alla affärsrelationer är beroende av i vilken kontext de befinner sig i 
och hur kopplade relationer påverkar dem. Med kopplade relationer 
avses andra aktörer som indirekt påverkar affärsutbytet som studeras. 
I fallet med elhandel är det industriella nätet av inblandade aktörer 
komplicerat (se kapitel 2 och 3), vilket motiverar att analys av 
uppfattad påverkan från tredje part behövs.  

I undersökningen har ett antal kopplade relationer valts ut som kan 
påverka affärsutbytet i varierande grad och därmed påverka den fokala 
relationen, dvs den mellan elköpande företag och elhandlare. Frågor 
ställdes därför om hur andra elkunder, industriföretagens egna kunder 
och leverantörer och konkurrenter samt hur elnätsbolaget och andra 
elhandelsbolag påverkar relationen. I diagrammen visas i vilken 
utsträckning som tredje part påverkar, så som det uppfattas av 
respondenten. 

6.1 Tredje parts påverkan på förtroende  
Det förtroende som finns mellan två parter kan påverkas av vad 
ytterligare parter anser om utbytet, eller om den ena parten. I tabell 6.1 
visas hur respondenterna uppfattar att olika tredje parter påverkar 
förtroendet i relationen.  
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Tabell 6.1 Tredjepartsaktörers påverkan på förtroendet till elhandelsbolagen 

 
Svaren visar att tredjepartsaktörer påverkar förtroendet som 
industriföretagen upplever för elhandelsbolagen i affärsrelationen. De 
aktörer som upplevs kunna påverka förtroendet för elhandelsbolaget är 
andra elkunder samt elnätsbolag och andra elhandelsbolag men 
påverkan är endast marginell. Svaren 1–2 på skalan gäller för över 80 
% av de totala svaren vilket tyder på att förtroendet för 
elhandelsbolaget avgörs av interaktioner i den pågående 
affärsrelationen och att nätverkskontexten påverkar variationer i 
förtroende mellan industriföretag och elhandelsbolag i starkt begränsad 
omfattning.  

Elnätsbolaget påverkan på förtroende för elhandelsbolaget kan 
förklaras av uppdelning av elmarknaden i distribution och handel med 
el. Elnätsbolagen har en betydande roll efter elnätsbolagen ansvarar för 
distributionen av el till industriföretagen och säkerställer att elen 
levereras i tid och med rätt kvalitet. Elnätsbolagens påverkan på 
förtroende för elhandelsbolagen kan antas vara starkare i de fall 
elnätsbolaget och elhandelsbolaget tillhör samma koncern vilket är 
vanligt på den svenska elmarknaden. Att andra elhandelsbolag i viss 
utsträckning påverkar förtroendet för valt elhandelsbolag kan förklaras 
med prisets centrala betydelse för val av elhandelsbolag samt att de 
olika elhandelsbolagens rykte påverkar valet av elhandelsbolag. 
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6.2 Tredje parts påverkan på engagemang 
Även potentiell påverkan på det engagemang som finns i relationen kan 
påverkas av tredje part. I tabell 6.2 framgår hur respondenterna 
uppfattar påverkan från tredje part på relationens engagemang.  

Tabell 6.2 Tredjepartsaktörers påverkan på engagemanget i relationen till 
elhandelsbolagen 

 
Även när det gäller engagemanget i relationen till elhandelsbolaget 
visar svaren att tredjepartsaktörerna endast har en marginell inverkan. 
Cirka 83 % av svaren anger värdena 1–2 på skalan. Viss marginell 
påverkan anges elnätsbolaget ha på engagemanget i relationen 
eftersom 7 % av svaren har angett 6–7 på skalan för detta påstående. 
Med stor sannolikhet är det skillnader i uppfattningar mellan 
industriföretagen beroende på om elnätsbolagen och elhandelsbolagen 
tillhör samma koncern eller inte.   
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6.3 Generell påverkan från övriga tredje parter 
För att grundligt besvara frågan om tredje part verkligen påverkar har 
även generell påverkan från tredje part undersökts. Även här uppfattas 
påverkan vara svag.   

Tabell 6.3: Tredjepartsaktörer generella påverkan på relationen till 
elhandelsbolagen 

 
Precis som i de två tidigare tabellerna om tredjepartsaktörers påverkan 
på förtroende och engagemang i relationen till elhandelsbolagen visar 
tabell 6.3 att elnätsbolagen har störst påverkan på relationen mellan 
industriköpare och elhandelsbolag bland de olika kopplade 
relationerna som undersökts. Detta tyder på att elnätsbolagen spelar en 
viss roll i valet av elhandelsbolag och i viss utsträckning kan påverka 
den fokala relationen. Generellt förklarar dock inte tredjepartsaktörer i 
någon större utsträckning styrkan eller varaktigheten i den fokala 
relationen mellan industriköpare och elhandelsbolag. 

Förutom att de som svarat på dessa frågor anger låga värden, är 
svarsfrekvensen avsevärt lägre än för de frågor som ställdes om den 
fokala relationen. Det kan bero på att dessa frågor är svårare att svara 
på, då respondenten inte har tänkt på hur övriga parter påverkar och 
inte anser sig ha ett svar. Även tabell 6.4 bekräftar dessa tendenser. 
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Tabell 6.4: Övriga aktörers påverkan på relationen till elhandelsbolagen 

 1=Inte alls, 7=I mycket stor utsträckning Antal 
svar 

 1  2 3 4 5 6 7  

Era kunders kunder 87 % 12 % 4 % 2 % 6 % 2 % 2 % 88 
Banker/finansinstitut 88 % 3 % 8 % 2 % 0 % 0 % 0 % 89 
Energikonsultföretag 71 % 12 % 4 % 2 % 6 % 2 % 2 % 89 
Forskningsinstitut/Univ. 89 % 5 % 2 % 1 % 2 % 1 % 0 % 88 
Regering/departement 87 % 5 % 5 % 0 % 0 % 1 % 2 % 87 
Kommunal förvaltning 92 % 2 % 2 % 1 % 2 % 0 % 0 % 88 
Statliga myndigheter 85 % 5 % 7 % 0 % 1 % 0 % 2 % 88 
Ideella organisationer 88 % 8 % 2 % 0 % 1 % 1 % 0 % 88 
Fackföreningar 91 % 6 % 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 88 
Internationella org. 90 % 6 % 3 % 0 % 1 % 0 % 0 % 88 
 
Svaren visar att angivna aktörer endast i mycket liten utsträckning 
påverkar industriföretagens relationer till elhandelsbolagen. 
Energikonsultföretag påverkar relationen i begränsad utsträckning 
vilket kan förklaras av att industriföretagen oftare anlitar fristående 
energikonsultföretag än valt elhandelsbolag för köp av energitjänster. 
Industriföretagen har dessutom angett att de efterfrågar energitjänster 
och att tillgången till energitjänster hos elhandelsbolagen påverkar 
valet av elhandelsbolag. Andra aktörer som industriföretaget angett 
påverkar relationen är statliga myndigheter samt departement vilket 
tyder på att de regler och lagar som kringgärdar elmarknaden påverkar 
den fokala relationen i begränsad utsträckning 

6.4 Diskussion och summering av påverkan 
från tredje part 
Genomgående visar analysen av påverkan från tredje part att den 
påverkan är mycket svag, eller obefintlig. Det som är avgörande för 
relationerna mellan köpare och säljare avgörs främst av händelser i 
själva relationen.  

Samtidigt som frågan kan ställas om det inte är ett hot mot 
validiteten att frågorna verkas svåra att besvara, är mönstren 
konsekventa, vilket ändå tyder på att det finns en stark, samlad 
uppfattning. Det rör sig om många frågor och svar som alla pekar mot 
en starkt begränsad påverkan från tredje part, vilket sammantaget 
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stärker reliabiliteten (att de pekar på samma saker). Mönstret indikerar 
att frågorna uppfattas lika och svaren är de samma för denna marknad. 
Antingen är påverkan mycket svag, eller så behövs en mycket 
annorlunda metod för att finna den. Ett sätt att fördjupa är genom att ta 
hänsyn till olika branschers olikheter. Detta diskuteras vidare under 
fortsatt forskning i kapitel 7.  
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7. Slutsatser och fortsatt forskning  

Studien har gjort en noggrann genomgång av elmarknadens aktörer och 
kopplingar, samt förklarat vilka tjänster som utbyts. Dessa tjänster 
uppstår då handlandet av el är en komplicerad företeelse, även om elen 
i sig antas vara en förhållandevis homogen produkt. Förklaringen 
ligger i både att den används i många syften och i stora kvantiteter, 
samt att prissättningen är komplex. Tanken om komplexitet i 
affärsrelationerna mellan tillverkande företag och elhandlare 
motiverades därigenom och lade grunden för omfattande studie av 
affärsrelationernas karaktär. Analysen följde upp detta och visade att 
de utbyten kring el som sker på den svenska industriella marknaden 
med fördel kan studeras med relationssynsätt. Frågan om relationernas 
sammansättning har besvarats genom studie av informationsutbyten, 
förtroende, engagemang, anpassning och ömsesidigt beroende. 

Elementen förekommer och det ger stöd åt att tala om relationer på 
denna marknad. Spridningen i förekomsten av t.ex. förtroende och 
engagemang, visar att dessa relationer är förhållandevis heterogena. 
Påverkan från andra omkringliggande relationer visade sig vara svag i 
studien, hur det kan följas upp är ett avsnitt för fortsatt forskning. 

7.1 Resultat  
Av de svar som respondenterna lämnat framgår att elpriserna och de 
kostnader de medför för industriföretagen i stor utsträckning påverkar 
styrkan i och synen på långsiktighet i relationen till elhandelsbolagen. 
Eftersom de undersökta industriföretagen tillhör elintensiv industri 
uppgår kostnaderna för inköp av el till betydande belopp och utgör en 
stor del av industriföretagens totala kostnader. Förändringar i priset på 
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el borde tala för ett mer uttalat opportunistisk beteende hos 
industriföretagen, vilket dock inte visas i resultatet. Merparten av 
industriföretagen har istället haft samma elhandelspartner sedan lång 
tid. 

Av de undersökta elementen som ingår i en affärsrelation är det 
förtroendekomponenten som ges störst betydelse för att en stark och 
varaktig relation ska kunna utvecklas. Genom återkommande 
interaktioner mellan industriföretagen och elhandelsbolagen under en 
längre tid skapas förutsättningar för ett starkare engagemang i 
relationen. 

Av svaren framkommer att tredjepartsaktörer endast kan tillskrivas 
en liten betydelse för hur industriföretagen uppfattar relationen till 
elhandelsbolagen och därmed hur dessa tredjepartsaktörer påverkar 
relationen. Elnätsbolagen är den enskilt viktigaste gruppen av 
tredjepartsaktörer vad gäller påverkan på den fokala relationen. Detta 
beroende på att elnätsbolagen har en central funktion genom deras roll 
som distributör av elkraften som används i produktion och övrig 
verksamhet hos industriföretagen. Eftersom samtliga respondenter till 
elintensiv industri kan det uppfattas som förvånande att inte 
elnätsbolagen tillskrivs ha en större påverkan på den fokala relationen 
eftersom industrikunderna i större utsträckning är beroende av säker 
tillgång och god kvalitet på den distribuerade elen än andra mindre 
elberoende elköpare. Emellertid ger analys av påverkan från tredje part 
indikation på att det nätverk som omger relationen mellan köpare och 
säljare av el inte påverkar så starkt att det kan sägas vara specifikt för 
just denna marknad.  

7.2 Slutsatser 
Elen fortsätter att vara betydelsefull för industriella företag. Samtidigt 
vill företagen som är starkt beroende av el minska beroendet och 
använda alternativa källor. Detta är en stark indikation på att studiens 
angreppsätt - att el köps/säljs i starka affärsrelationer ger användbara 
förklaringsverktyg.   

En första slutsats är alltså att relationssynsättet är adekvat som 
teoretisk förklaringsmodell även på elmarknaden. Studien visar att 
relationerna är uppbyggda på viktiga information- och sociala utbyten 
som på sikt skapar förtroende och att det finns stort engagemang i 
relationerna. I analysen blir det tydligt att affärsrelationerna på 



7. Slutsatser och fortsatt forskning 

Mälardalen University Press Dissertations 71 

elmarknaden är långsiktiga, stabila och innehåller flera beteenden som 
tillsammans stärker affärsrelationen.  Framförallt byggs styrkan upp av 
ett starkt förtroende mellan parterna.  

Besluten gällande val av elhandelspartner framstår som ekonomiskt 
rationella. När el marknadsförs och säljs till konsumenter är det som 
en produkt som är lätt att köpa och prissättning är kärnan i 
verksamheten. Att leverera de stora mängder el som ett företag ofta 
behöver för produktion och drift av en anläggning är emellertid 
annorlunda. Priset är dock ännu viktigare på grund av stora mängder 
köpt el och även mindre prisökningar kan starkt påverka 
produktionskostnaderna. Möjligheten att faktiskt leverera är förstås av 
högsta prioritet, men inte i sig problematisk, istället är det att kunna 
hålla rätt prisnivå och samtidigt leverera som är resurskrävande, 
speciellt när elköparnas behov av el varierar över tiden. Dessa två 
förutsättningarna för leverans och pris är avgörande och ur säljarens 
synvinkel skapar det komplexitet i leveransen och för köparen krävs 
engagemang för att säkerställa att leverantören förmår hålla sina löften. 

Engagemang kan handla om leveransformer, 
kontraktsanpassningar, rådgivning och tjänster samt anpassning av 
nödvändiga informationsutbyten et cetera. Med andra ord innebär ett 
ekonomiskt rationellt beteende på elmarknaden som omfattar industrin 
att satsa på stabila affärsrelationer.  

7.2.1 Praktiska implikationer  
Företag som köper och säljer el, vilket kan tyckas vara en enkel produkt 
och utbytt på en marknad där priskonkurrens råder bör tänka om - 
studien pekar på att stabila relationer är nödvändiga för ekonomiskt 
rationella beslut, och i synnerhet i det här fallet, där beroendet är starkt 
och inflytelserikt. Eftersom elmarknaderna avregleras och 
konkurrensen skärps måste chefer förstå betydelsen av ömsesidigt 
beroende i relationerna mot viktiga företagskunder och avstå från att 
alltid konkurrera med lägsta pris, istället sträva efter stabila och 
långvariga affärsrelationer. 

Att använda priset som marknadsföringsverktyg är enkelt eftersom 
det är ganska lätt att jämföra priser och diskutera dem, men 
leveransförmågan är svårare att marknadsföra. Det skulle kräva att 
elhandelsföretaget skulle få köparen att tro att det hela tiden kommer 
att vara ett stabilt flöde av el som överenskommits. För att övertyga en 
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potentiell kund genom att visa hur väl det fungerar med andra kunder, 
det vill säga att försöka skapa gott rykte, kan ge trovärdighet. Men i 
praktiken skapas reellt förtroende när relationen initieras och i så fall 
måste marknadsföraren (säljaren) inse att endast säker leverans som 
lovas över tiden kommer att bygga förtroendet och förstå att ömsesidigt 
beroende är omedelbart. 

Avregleringen innebar en stor förändring som krävde anpassning, 
vilket på denna marknad har inneburit uppbyggnad av starka 
affärsrelationer för att säkerställa elförsörjning. Nya förändringar kan 
väntas i framtiden och företag måste vara ständigt beredda på 
anpassning till nya villkor. De starka band som affärsrelationer innebär 
kan vara styrka också då turbulens inträder.   

7.2.2 Fortsatt forskning 
Analysen i uppsatsen är ett första steg i fördjupningen om elmarknaden 
och det finns ytterligare möjligheter att besvara många fler frågor 
utifrån insamlade data. Uppsatsen genomgång av elmarknadens aktörer 
och funktioner väcker också intressanta frågor, vissa kan besvaras 
utifrån vidare analys av befintliga data, andra kan komma att kräva 
kompletterande data.  

En möjlighet att djupare analysera svar från de företag som deltagit 
i studien är att undersöka de möjliga skillnaderna mellan olika typer av 
verksamheter med avseende på deras verksamhetsinriktning, deras 
storlek eller kostnader för elinköp. Analysen visar i vissa fall på 
extremvärden för en del variabler (exempel tabell 5.3) och huruvida 
dessa beror på verksamhetsinriktningen eller om det finns andra 
orsaker är värt att följa upp. I tabell 4.5 framgår att det finns tre större 
grupper av företag, sorterade efter SNI-kod, vilket kan ge möjlighet till 
gruppanalys för att hitta skillnader mellan andra variabler för dessa tre 
grupper.  

Det är rimligt att anta att med en ökande andel av de totala kostnader 
som elkostnaderna utgör kan det finnas skillnader mellan olika 
respondentgrupper kring hur de upplever behovet av en stark och 
varaktig relation med elhandelsbolagen. Troligen finns därmed 
skillnader i vilken betydelse ett starkt engagemang samt ett stort 
förtroende har i relationen från industrikundernas sida. Detta är en av 
de frågor som projektet kommer att fördjupa framledes.  
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Elektricitet som produkt är inte komplex på ett sätt som kräver 
anpassningar eller utbyte av teknisk information - komplexiteten avser 
volymer, leverans och efterföljande verksamheter som 
användningsområden. Produktens karaktär har betydelse för 
affärsrelationernas struktur, men är inte nödvändigtvis avgörande för 
komplexiteten i affärsutbytet. Affärsutbyten med hög komplexitet 
leder till att företagen behöver ha fortlöpande interaktioner d.v.s. 
utbyten av olika slag som därigenom formar affärsrelationen. Detta 
villkor kan innebära att affärsrelationer på elmarknaden skiljer sig från 
relationer baserade på komplexa produkter. Frågan om hur denna 
skillnad påverkar relationernas karaktär är högst aktuell att forska 
vidare om. Om det finns implikationer av detta på marknaden, hur kan 
de förklaras?  

Studien visar svag påverkan från andra aktörer, dvs de relationer 
som ligger runt den fokala har ingen stark påverkan på den fokala 
relationen. För att fördjupa den delen av studien skulle presentationen 
av teorierna delkapitel 3.3. om relationernas kopplingar kunna 
utvecklas till ett tydligare ramverk för ytterligare datainsamling och 
djupare analys. 

Vidare kan elektricitet vara en homogen produkt för elhandlaren, 
men ofta en heterogen resurs för elköpande företag på grund av dess 
många användningsområden och hur betydelsefull elen är för den 
produktion som bedrivs i industriföretaget. Utbytessituationen blir 
komplext eftersom produkten säljs i stora mängder, och är förutsättning 
för företagens produktion och mycket dyr att lagra. Dessa 
förutsättningar betyder att rollen av ömsesidigt beroende är 
framträdande och det antas att det kan vara en faktor som ökar andra 
styrkor, till exempel förtroende och engagemang. Fortsatt forskning 
bör analysera sambanden mellan relationens element med säkrare 
metoder, så som regressions- eller multivariat analys baserat på 
hypotestestning, för att fördjupa kunskaperna om dessa relationers 
karaktär.  

Den deskriptiva analysen som uppsatsen visar är ett första steg i 
studien om affärsrelationer på elmarknaden. En fortsättning på 
analysen är en fördjupning om affärsrelationernas struktur som 
påbörjats genom artikeln ”Managing complexity through business 
relationships: the case of the Swedish electricity market” (Haglund et 
al, 2019), där en strukturell modell med begreppen engagemang, 
förtroende och ömsesidigt beroende prövas. I den publicerade artikeln 
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följs idén om att komplexiteten i utbytet baseras på kompetensbehov 
pga. den komplicerade prissättningen, och den kvantitativa datan 
kompletteras med kvalitativa data (mixad metod appliceras), vilket ger 
en tydligare bild av hur prissättningen påverkar. Att komplettera med 
andra data, så som kvalitativa och även mer sekundära data är en del 
av projektets fortsättning, med målsättningen att publicera artiklar och 
ge betydande kunskapsbidrag om affärsrelationer på elmarknaden.  
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