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Tack! 
Vi vill härmed framföra ett stort tack för all hjälp vi fått under tiden med vårt 
examensarbete. Främst vill vi tacka våra uppdragsgivare: Per Gunnar Lundqvist, professor i 
Energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Pia Nygård, vår handledare på Sweco 
Energuide och Jonas Persson, Birgitta Rasmussen, Peter Wahlberg och Ove Fredriksson från 
Mälarenergi. Vidare vill vi tacka samtliga som hjälp oss med intervjuer och workshops från 
Sweco, Mälarenergi och Energimarknadsinspektionen. 
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Abstract 
In 2008, the harmonisation of the Nordic electricity markets was initiated as a measure to 
reduce the barriers between the countries and to harmonise the utilities’ internal processes. 
Thereby, the overall goal of creating a common Nordic electricity market will be fulfilled. In 
this market, customers will be able to purchase electricity from a retailer based in any of the 
participating markets, creating a reliable supply and a highly competitive and efficient market 
character. 
 
By analysing the as-is situation of the Swedish electricity market and creating a scenario of 
the common Nordic electricity market in 2020, the report aims at assessing the impact on a 
utility from the change of market situation. The scenario focuses on changes derived from 
the harmonisation but also includes macro trends. In the report, general recommendations 
are presented on how DSOs and retailers can manage the transformation prosperously and 
profitably. 
 
The future Nordic electricity market will consist of 15 million end users and a competitive 
landscape, new to every utility in the energy sector, will emerge. The new market will be 
characterised by new players, frequent mergers and acquisitions and cluster strategies.  
 
By conducting interviews and workshops, and by carrying out surveys, it could be concluded 
that the harmonisation inevitably will result in increased costs for the utilities. Investments in 
new IT-systems compatible with systems in the other Nordic countries will be prerequisites 
for participating in the new market, as well as language training for customer service. In 
addition the utilities will face challenges in operating in countries with different cultures. 
Especially small sized utilities will be hit economically in the short term, being forced to take 
on the significant investments. The way forward for a small utility is thus strategic reviews, 
preferably with the result of focusing on regional presence. Medium and large sized utilities 
should on the contrary investigate and focus on the direction of internationalisation.  
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Sammanfattning 
Som ett led i en naturlig utveckling har de nordiska länderna tillsammans beslutat sig för att 
minska barriärerna och harmonisera processer mellan länderna och på så sätt möjliggöra för 
en gemensam nordisk elmarknad. År 2008 påbörjades arbete med harmoniseringen, vilken 
syftar till att möjliggöra för kunden att handla sin el från samtliga nordiska länder. 
Tillförlitliga elleveranser och effektiva och konkurrensmässiga elpriser ska förändra 
konkurrensbilden och elmarknaden ska anta ett mer marknadsanpassat utseende.  
 

Syftet med den här rapporten är att studera hur ett elföretag kommer att påverkas av 
utvecklingen mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad. I ett första steg presenteras 
nuläget på den svenska elmarknaden, vartefter ett scenario har tagits fram, baserat på 
förväntade förändringar på elmarknaden. Scenariot syftar till att ge en överskådlig bild av 
elmarknaden år 2020, men har sin tyngdpunkt i arbetet med en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad. Rapporten avslutas med allmänna rekommendationer om hur ett nät- 
och elhandelsföretag bör agera för att fortsätta att vara framgångsrika på elmarknaden.  

En framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att bestå av 15 miljoner 
elanvändare och en helt ny konkurrenssituation kommer att växa fram. Nya aktörer, uppköp 
och klusterbildning kommer att prägla den marknad som ett elföretag ska verka på, på en 
framtida gemensam nordisk slutkundsmarknad.  

Intervjuer, workshops och enkäter visar att harmonisering kommer att leda till ökade 
kostnaderna för elföretagen. Detta då de exempelvis måste implementera nya IT-system som 
är kompatibla med övriga system i Norden, samt att företagen måste kunna hantera så väl 
språkskillnader som kulturella skillnader. Mindre elföretag kommer att få det svårt 
ekonomisk i ett initialt skede och bör därför fundera över olika strategiska vägval på den 
nordiska slutkundsmarknaden. Dessa företag rekommenderas generellt att satsa på stark 
regional anknytning, medan de mellan - och större företagen bör fundera på internationell 
närvaro.   
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Definitioner 
 
Elföretag Ett energiföretag som bedriver verksamhet inom enbart nät- 

och elhandel. 
 
Energiföretag Ett helintegrerat företag som därmed har verksamhet i hela 

värdekedjan, dvs. produktion, distribution och försäljning. 
Har ofta även värme och vatten. 

 
Elanvändare Privat konsument eller en näringsidkare som använder el. 
 
 
 
Förkortningar 
 
SCM = Supplier Centric Model 
CDB = Central Data Base  
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År 1996 avreglerades elmarknaden och till många aktörers förvåning hade elföretagen 
plötsligt kunder, vilkas förtroenden skulle vinnas i konkurrens mot andra elföretag på 
marknaden. Avregleringen kom att initiera en snabb omstrukturering av marknaden där flera 
stora privata aktörer drog sig ur och många kommunala bolag såldes. (Samuelsson, 2011) På 
dagens elmarknad syns en tydlig trend mot vidareutveckling mot en ännu öppnare marknad. 
År 2008 påbörjades arbetet med harmoniseringen av de nordiska marknaderna och Sveriges 
elmarknad är nu på väg in i nästa omvälvande förändring – en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad.   
 
Genom att möjliggöra för kunden att handla sin el från samtliga nordiska länder ska 
konkurrensbilden förändras och elmarknaden ska anta ett mer marknadsanpassat utseende. 
Framtidens nordiska marknad kommer att präglas av sina 15 miljoner elanvändare, som alla 
har olika kulturella och marknadsmässiga förväntningar. I framtiden väntas elanvändaren 
styra sin elanvändning i realtid, då denne intar en mer aktiv position och därmed blir 
medveten om sin elkostnad och elförbrukning.  
 
Historiskt sett har många elföretag förlitat sig på en regional förankring och stark 
kundlojalitet och med en gemensam nordisk slutkundsmarknad uppstår nu frågan om denna 
strategi även är hållbar på en internationell marknad.  

131 4*56#-+#+'07-+)*#*0
Detta projekt har två tydliga aktörer: en uppdragsgivare och ett fallstudieobjekt. Nedan ges 
en kort beskrivning av de båda aktörerna.  
 
Uppdragsgivare: Sweco Energuide 
Sweco Energuide är en del utav Sweco-koncernen som är ett stort internationellt 
teknikkonsultföretag med en omsättning på 6,7 miljarder svenska kronor. Företaget erbjuder 
ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, 
vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri och har den största 
andel av sin verksamhet i Sverige. Företagets tjänster efterfrågas av exempelvis 
tillverkningsindustrin, processindustrin, miljö, energi, infrastruktur, bygg, fastighet och 
transport. (Sweco, 2012) Syftet med Sweco Energuide är att möta efterfrågan på 
konsulttjänster inom energisektorn. Bland annat erbjuds metoder för att vägleda, utveckla 
och effektivisera verksamheter inom energisektorn. (Sweco-Energuide, 2012) Sweco 
Energuide har varit till stor hjälp under detta projekt, då de bistått med handledning, 
intervjuer och genomförande av workshops. 
 
Fallstudieobjekt: Mälarenergi 
Mälarenergi är ett energiföretag med verksamhet i hela värdekedjan; från produktion, 
distribution till försäljning. Företaget har cirka 570 medarbetare som levererar el, värme, kyla 
och snabba kommunikationslösningar till kunderna som främst befinner sig i Mälardalen. 
Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter i dagsläget cirka 3 miljarder kronor. 
(Mälarenergi, 2012) Förutom att utgöra det fallstudieobjektet i detta examensarbete har 
Mälarenergi vart till stor hjälp vad gäller handledning och intervjuer.  
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Det övergripande syftet med denna rapport är att belysa hur ett nät- och elhandelsbolag 
kommer att påverkas av en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Då projektet är uppdelad i 
två delar är även syftet uppdelat i två delsyften. I del ett är syftet att spegla marknaden ur ett 
mer generellt perspektiv för att därigenom kunna belysa hur hela marknaden kommer att 
påverkas av förändringen. Del två syftar till att testa denna marknadsbild genom en 
fallstudie, i vilken Mälarenergi används som fallstudieobjekt för att se ett exempel på hur ett 
företag påverkas så väl internt som externt av harmoniseringen. Syftet undersöks med 
följande frågeställningar:  
 
Del 1 - Framtidsscenario 

• Vilka huvudsakliga barriärer finns mellan de nordiska elmarknaderna i nuläget? 
• Hur kommer den nya nordiska slutkundsmarknaden att se ut och hur förberedda är 

nät- och elhandelsföretagen för denna förändring? 
• Vilka risker och möjligheter finns på den nya marknaden och vilken strategisk 

position bör ett elföretag ha på en gemensam marknad? 
 
Del 2 - Fallstudie 

• Hur behåller ett nät-och elhandelsföretag en attraktiv position på marknaden? 
• Hur påverkas ett nät-och elhandelsföretag internt?  
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Projektet är uppdelat i två delar, där del ett består av ett framtidsscenario och del två av en 
fallstudie. Litteraturstudien i del ett ligger även till grund för den analys som görs i del två.  
 
Del 1: Scenarioanalys 
Denna del är uppbyggd som en GAP-analys. Detta innebär att en situationsbeskrivning görs, 
följt av ett framtidsscenario. (FourThoughtGroup, 2012) Skillnaden mellan 
situationsbeskrivningen och framtidsscenario resulterar i ett ”gap” vilket i denna rapport 
kommer att presenteras i ett summerande analysavsnitt.  
 
Kapitel 1 – Inledning 
I det inledande kapitlet ges en kort beskrivning och motivering till valt ämne. Därefter 
presenteras projektets aktörer, samt syfte och problemformulering. 
  
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel beskrivs vald metod och viktiga avgränsningar. Vidare följer en kort 
metodkritik.  
 
Kapital 3 – Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en referensram av teorier som anses vara lämpliga för analys av aktörerna 
på en framtida gemensam slutkundsmarknad. De teorier som presenteras ämnas användas i 
så väl del ett, examensarbetet som i del två, fallstudien. Först diskuteras möjliga 
tillvägagångssätt för skapandet av ett scenario. Vidare ges en beskrivning av strategiska 
verktyg så som Porters fem konkurrenskrafter, SWOT och sampositionering. Slutligen 
presenteras relationsmodellen, vars syfte är att studera kundlojalitet på elmarknaden.   
 
Kapitel 4 – Situationsanalys:  
Del 1: Elmarknaden år 2012 

I del ett i situationsanalysen presenteras en litteraturstudie som ger en övergripande 
bild av elmarknaden i Sverige idag, prisbildning på elmarknaden samt en 
presentation av de processer som sker mellan elföretag och elanvändare. Vidare 
följer en kortare presentation av olika avtalstyper och tekniker på marknaden. Syftet 
med denna del i rapporten är att ge en tydlig bild av marknaden, för att senare kunna 
diskutera en framtida förändrad marknadsbild.  

 
Del 2: Omvärldsanalys 

I denna del av situationsanalysen lämnar rapporten elmarknaden för ett tag. Fokus 
ligger på de faktorer i omvärlden som förväntas ha en påverkan på elmarknaden som 
inte kan anses direkt vara en del av elmarknaden.  

 
Del 3: Harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna 

Vidare fokuserar rapporten på framtidsscenariot. NordREG:s arbete med en 
gemensam slutkundsmarknad presenteras och de processer som NordREG anser 
bör harmoniseras beskrivs i mer detalj.  
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Kapitel 5 – Resultat 
Del 1: Enkät- och intervjuresultat 

I denna del presenteras de empiriska resultat som tagits fram under projektets gång. 
Resultat från genomförd enkätstudie diskuteras. Fokus ligger på att kartlägga hur väl 
förberedda elhandels- och elnätsföretag är för en framtida gemensam marknad. 
För att följa upp de resultat som presenteras i enkätstudien genomfördes intervjuer 
med de stora aktörerna i Sverige, vilket också återges i denna del av rapporten.  

 
Del 2: Framtidsscenario 

Denna del kopplar samman situationsanalysen med omvärldsanalysen, 
harmoniseringen och empiridelen. Utifrån scenarioteori har ett framtida scenario 
tagits fram, vilket syftar till att beskriva hur en gemensam elmarknad kommer att 
se ut år 2020. En övergripande bild av elmarknaden ges, följt av en mer detaljera bild 
av hur de olika processerna mellan elhandelsföretag, elnätföretag och elanvändare 
kommer att se ut i framtiden.  

 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 
Slutligen presenteras en analys av vad ett elföretag böra göra för att fortsätta att arbeta på en 
framtida gemensam marknad. I detta kapitel ämnas ”gapet” fyllas med information om vad 
som behöver göras för att ett elföretag ska kunna verka på en framtida elmarknad som ser ut 
som framtidsscenariot. Detta kapitel ämnar belysa förändringsbehov både internt och extern 
för ett elhandels- och elnätsföretag. Två olika strategier presenteras, en med nationell 
expansion och en med internationell expansion. De faktorer som diskuteras inom varje 
strategi är: organisation och personal, IT-system, marknadsföring och varumärke och 
riskhantering.  
 
Kapitel 7 – Slutsats 
Sammanfattningsvis kopplas här rapportens frågeställningar samman med resultatet och 
analysen. Vidare diskuteras i denna del självkritik mot rapporten, samt förslag på vidare 
forskning.  
 
Del 2: Fallstudie 
I denna del har de generella delarna lämnats och fokus ligger nu på fallstudieobjektet 
Mälarenergi. Initialt ges en detaljerad beskrivning av Mälarenergi i dagsläget. Relevant fakta 
belyses för att kunna diskuteras senare i rapporten. Därefter placeras Mälarenergi i det 
scenario som presenteras i del ett och viktiga förändringsfaktorer lyftes fram. Utifrån dessa 
faktorer presenteras rekommendationer gällande övergripande strategi, intern och extern 
förändring. Denna del av rapporten är konfidentiell, varför ingen närmare beskrivning 
kommer att ges i den offentliga delen, d.v.s., del ett.   
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Arbetet med projektet påbörjades med en grundlig litteraturstudie där rapporter om 
harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna studerades parallellt med mer 
generell litteratur om hur den nordiska elmarknaden fungerar. Syftet med denna studie var 
att lägga grunden till att kunna ta fram en problemformulering och frågeställningar som är 
relevanta för samtliga uppdragsgivare. Stor vikt lades vid att identifiera vilka luckor som 
finns i tidigare studier, eftersom dessa indikerar möjligheter för framtida forskning. (Collis, 
et.al, 2009) Efter att problemformuleringen diskuteras med samtliga uppdragsgivare vid ett 
problemformuleringsseminarium kunde syfte och frågeställningar fastslås. Identifikation av 
relevant forskningsområde gjordes enlig figur 1: 
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När problemformulering och frågeställningar specificerats gjordes en djupdykning i litteratur 
rörande harmoniseringen och relationen mellan elhandels- och elnätsföretag och 
elanvändare. I ett initialt skede gjordes även en detaljerad kartläggning av processerna på 
elmarknaden. Detta för att möjliggöra eventuella avgränsningar. Stor vikt lades även kring att 
fundera ut lämpligt sätt att angripa problemet, då arbetet med harmoniseringen pågår 
parallellt med denna studie.  
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Metoden för denna rapport har i stor utsträckning anpassats efter rapportens syfte och 
frågeställningar. Då tre uppdragsgivare finns till rapporten har metoden även anpassats efter 
deras behov och önskemål. Den metod som har använts är en GAP-analys. En GAP-analys 
är ett verktyg som är vida använt av företag världen över, för att kunna jämföra aktuell 
prestation med framtida prestation. De frågeställningar som besvaras i en GAP-analys är 
”Var är vi idag?” och ”Var vill vi vara i framtiden?”. Med en GAP-analys identifieras gapet som 
finns mellan befintlig marknad och framtidens marknadspotential, för att därigenom skapa 
förbättrade affärsprocesser och god strategisk planering. Med hjälp av en GAP-analys kan 
risker minimeras och kostnader för strategisk förändring kan reduceras. 
(FourThoughtGroup, 2012)  
 
Valet att använda en GAP-analys gjordes efter att problemformuleringen fastslagits och 
frågeställningar inte möjliggjorde för en struktur som enligt Collis et.al. (2009) kan framstå 
som mer traditionell. Utefter frågeställningarna framkom att litteraturstudien i denna rapport 
mycket väl kan besvara frågan ”Var är vi idag?”, medan scenarioanalysen besvarar frågan 
”Var vill vi vara i framtiden?”. Slutsatsen resulterar därefter i en diskussion kring hur ett 
elföretag bör agera för att anpassa sina processer till en framtida marknad, samt hur elföretag 
bör agera ur ett mer strategiskt perspektiv på en framtida gemensam nordisk 
slutkundsmarknad.  
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Införskaffade av data till denna rapport har gjorts i flera steg, där så väl primärdata som 
sekundärdata inhämtats. Den primära data som har inhämtats är av kvalitativ art, vilket 
innebär att den ska tolkas i relation till sin kontextuella miljö. (Collis et.al., 2009) Således ska 
all empirisk material sättas i relation till en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Vidare är 
syftet med en kvalitativ forskningsmetod att studera sociala och kulturella företeelser, samt 
att inte fokusera på mätvärden, statistik och matematik. Metoden är lämpad till att användas i 
de fall där inte tillräckligt med material finns för att genomföra en kvalitativ studie, vilket kan 
anses vara fallet i denna studie. En kvalitativ metod är även mindre formaliserad och syftar 
till att nå en djupare och mer omfattande förståelse av det studera området, vilket bidrar till 
att den lämpar sig bra för en studie av elmarknaden, en marknad som i dags dato genomgår 
en stor förändring. (Bryman, 2002) 
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Eftersom arbetet med en gemensam slutkundsmarknad fortfarande pågår, lades stor vikt i 
detta arbete på att inhämta information via primärdata. De intervjuer som genomförts har 
varit djupgående och av kvalitativ art.  
 
Intervjuer 
Grunden till intervjumaterialet hämtades primärt i litteraturstudien. Initialt genomfördes en 
djupintervju på NordREG, i syfte att kartlägga hur arbetet med harmoniseringen fortgick, 
samt kunna fastslå hur mycket sekundärdata som kan hämtas från deras material. Därefter 
genomfördes en rad intervjuer på fallstudieobjektet Mälarenergi AB. Detta för att undersöka 
hur processerna på ett elhandels- och elnätsföretag fungerar och för att därigenom kunna 
identifiera vilka övriga aktörer som behövdes intervjuas på elmarknaden och på företaget 
Mälarenergi AB.  
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För att följa upp enkätstudien gjordes även djupintervjuer på Vattenfall och Fortum. Samma 
frågeställningar som belysts i enkätstudien diskuterades vid dessa intervjutillfällen, med den 
skillnaden att utförligare svar kunde diskuteras närmare.  
 
Frågorna vid samtliga intervjutillfällen utformades enlig vad Collis et.al.(2009) kallar ett semi- 
strukturerat sätt, vilket innebär att flertalet frågor var formulerade innan intervjun, men att 
utrymme fortfarande fanns för följdfrågor under intervjuns gång. Anledningen till att en 
semi-strukturerad metod valts var att kunna komma åt detaljer och utforska områden och 
idéer som uppkom från ett speciellt svar. Eftersom harmoniseringen pågår undertiden denna 
rapport skrivs skulle det ha varit svårt att helt ha låst frågorna från början. En strukturerad 
intervju, där samtliga frågor är bestämda på förhand, hade gjort analysen enklare, då svaren 
hade varit lättare att jämföra med varandra. Risken med ett semi-strukturerat förfarande är 
att sidospår kan ta för mycket tid och plats vid intervjutillfället. Collis et.al.(2009) Då denna 
risk identifierats i ett tidigt skede gjordes bedömningen att fördelarna med detta förfarande 
ändå övervägde de nackdelar som följer med den.  
 
De personer som intervjuats för rapporten kontaktades via mail och sedan via telefon. 
Samtliga intervjuade objekt var mycket intresserade av att delta och ett bra svarsresultat 
erhölls. Totalt intervjuades fjorton personer. Intervjuerna varade mellan en och två timmar 
och hölls alltid på intervjuobjektets arbetsplats. Val av intervjupersoner på Mälarenergi 
gjordes i samråd med handledarna på Mälarenergi som hjälpte oss med lämpliga 
intervjuobjekt. Övriga intervjuade valdes utefter lämplighet, samt relevans för ämnet.  
 
Enkät 
För att närmare kunna studera hur elhandelsföretag och elnätsföretag i Sverige ser på en 
gemensam slutkundsmarknad genomfördes enkätstudier. Två olika enkäter utformades, en 
anpassad till elhandelsföretag och en anpassade till elnätsföretag. För att enkätstudien skulle 
vara så väl anpassade till dess mottagare som möjligt genomfördes i ett initialt skede en 
pilotstudie. Denna pilotstudie genomfördes på Mälarenergi AB, där ett antal slumpvalda 
personer intervjuades med enkätstudien som underlag.  
 
Enkäternas utformning 
Frågeformuläret bestod av så väl multiple-choice frågor som skrivsvarsalternativ. De två 
olika enkäterna utgår från samma grundenkät, men har modifierats något för att passa till ett 
elhandels- eller ett elnätsföretag. Båda enkäterna inleddes med generella frågor om synen på 
en gemensam elmarknad, vartefter mer specifika frågor följde. Syftet med de båda enkäterna 
var att  
 

- kartlägga elnäts- och elhandelsföretagens inställning till en gemensam 
slutkundsmarknad 

- identifiera risker och möjligheter för ett elnäts- och ett elhandelsföretag på en 
framtida marknad 

- studera hur väl förberedda svenska elnäts- och elhandelsföretag är inför en framtida 
gemensam nordisk slutkundsmarknad 
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Val av respondent 
Urvalsgruppen till undersökningen bestod av samtliga elhandels- och elnätsföretag i Sverige. 
Information om vilka företag som finns på marknaden hittades via internetsidan: 
www.elpriskollen.se och målsättningen var att få in ett så stort antal svar som möjligt från 
både små och stora elhandels-och elnätsföretag. Företagen sorterades efter antal anställda 
och omsättning. Då svarsfrekvensen var som högst bland de små företagen, beslöts att 
djupintervjuer skull genomföras på några större företag, för att få in ytterligare information, 
samt kunna jämföra intervjuerna med redan befintlig information. De företag som deltog i 
enkäten har erbjudits att vara anonyma, varför deras namn inte kommer att presenteras i 
denna rapport.  
 
Enkätutskick och påminnelse 
Respondenterna kontaktades först via ett introducerande mail, som primärt gick ut till 
kundserviceenheterna på varje företag. I detta mail efterfrågades relevant kontaktperson som 
var insatt i förändringarna med en gemensam slutkundsmarknad, samt var villig att ställa upp 
i en enkätstudie. (Se bilagor för detaljer). Totalt 96 företag kontaktades, utav vilka cirka 20 
företag var intresserade av att besvara enkätstudien. Enkätstudier skickades i mitten av 
februari ut till cirka 40 personer, varav cirka 20 arbetade på ett elhandelsföretag och cirka 20 
arbetade på ett elnätsföretag. Ingen skillnad gjorde på hel-, del- och icke- integrerade bolag. 
Enkätundersökningen pågick sedan fram till den mitten av april. Under denna period 
skickades ett introduktionsbrev ut, en enkät till både elhandels- och elnätsföretag ut, samt en 
påminnelse som gick ut i slutet av april. Ytterligare två enkäter skapades i avseende att 
skickas ut till samtliga elhandels- och elnätsföretag i Norden. Ett första utskick gjordes till ett 
50-tal företag i vartdera land, men då svarsfrekvensen var mycket låg och tid inte fanns till att 
följa upp denna undersökning lämnades den till framtida studier.  
 
Workshops 
Under arbetets gång har fyra workshops genomförts. Två workshops anordnades på Sweco 
Energuide, en på Mälarenergi och en på Energimarknadsinspektionen.  
 
Workshop ett 
Den första workshopen hölls i samband med ett del-presentationstillfälle den 20 mars. För 
närvarolista vänligen se referenslistan längst bak i rapporten. Vid detta tillfälle presenterades 
det framtida scenario som tagits fram för att kunna ligga till grund för vidare analys av 
elhandels- och elnätsföretagens förutsättningar på en framtida gemensam nordisk 
slutkundsmarknad. Därefter delades deltagarna in i grupper om fyra till fem personer där de 
fick diskutera ett elhandels-och elnätsföretags strategier gällande geografisk positionering, 
produkt- och tjänsteportfölj, framtida kundbas, samt organisationsförändringar och 
samarbeten i relation till en gemensam slutkundsmarknad.  
 
Workshop två 
Denna workshop hölls på Energimarknadsinspektionen i Eskilstuna och syftade till att 
bekräfta framtaget scenario och de antaganden som gjorts i studien. För deltagare vid detta 
tillfälle, vänligen se referenslistan längst bak i rapporten. Vid detta tillfälle presenterades 
framtaget scenario, vartefter en diskussion om eventuella förändringar och ytterligare 
aspekter genomfördes.  
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Workshop tre 
Den tredje workshopen hölls även den på Sweco och syftade till att diskutera arbetet med 
fallstudien, som presenteras i den konfidentiella delen av rapporten. För deltagare vid detta 
tillfälle, vänligen se referenslistan längst bak i rapporten.  
 
Workshop fyra 
Workshop nummer fyra hölls på Mälarenergi och syftade även den till att diskutera arbete 
med fallstudien. För deltagare vid detta tillfälle, vänligen se referenslistan längst bak i 
rapporten. 
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Även en stor mängd sekundärdata har inhämtats för denna rapport. Då arbetet med 
harmoniseringen pågår i dags dato har en stor del av litteraturen utgjorts av relativt nytt 
material. Exempelvis har konsultrapporter och tidningsartiklar legat till grund för 
information. Även myndigheter och andra statliga organ har bidragit med information om 
marknaden. Vidare har en del litteratur inhämtats med mer vetenskaplig tyngd. Detta för att 
kunna styrka antaganden som kan kopplas till utveckling av elmarknaden.  
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I arbetet med denna rapport har en rad avgränsningar varit nödvändiga.  
 
I de sammanhang begreppet Norden används, avses i detta arbete enbart länderna: Norge, 
Danmark, Finland och Sverige. Island har exkluderats, detta då landet inte diskuteras som en 
aktiv aktör vid en harmonisering av nordisk slutkundsmarknad. Vidare kommer nuläget att 
presenteras huvudsakligen från ett svenskt perspektiv. Vissa paralleller dras till de andra 
nordiska länderna, men där inget anges, avses den svenska elmarknaden. En kortare 
beskrivning av det svenska energisystemet ges, men inget djupare fokus har lagts på balans- 
systemansvar och produktion. I det fall begreppet elföretag används avses primärt ett 
elhandels- och elnätsföretag. Ingen djupare studie har gjorts rörande olika former av bolag, 
så som hel-, del- och icke-integrerade bolag.  
 
I omvärldsanalysen beskrivs faktorer som anses vara relevanta givet en nordisk 
slutkundsmarknad. Då alla aspekter som påverkar marknaden inte kan tas i beaktande, var en 
tydlig avgränsning nödvändig. NordREG:s arbete med harmoniseringen beskriver 
förändring inom åtta olika processer. I denna rapport diskuteras enbart fyra av dessa 
processer. Detta då dessa fyra processer kan antas vara så pass övergripande att de även 
täcker in förändringar som även berör andra processer. Vidare har NordREG:s diskussion 
om balansansvar uteslutits ur denna rapport. Detta då diskussionen om balansansvar har 
exkluderats i rapporten i sin helhet.  
 
I resultatdelen presenteras enbart resultat från intervjuer, enkät och workshops. Inga 
kostnadskalkyler har genomförts. Detta då Damsgaard et.al. (2009) menar att beräkningar 
inte är möjliga att genomföra innan en detaljplan för harmonisering av de nordiska 
slutkundsmarknaderna har gjorts. För att i detalj se hur harmoniseringen kommer att påverka 
ett elhandels- och elnätsföretag bör noggranna beräkningar genomföras.  
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För att resultatet från detta forskningsprojekt ska vara så tillförlitligt och korrekt som möjligt 
bör kritik riktas mot metod och val av källor. Vanligtvis används två metoder för att mäta 
kvalitén på en rapport: nivå av reliabilitet och nivå av validitet. Begreppet reliabilitet syftar till 
att mäta möjligheten för efterföljande forskar att genomföra samma studie och därigenom nå 
samma resultat. Att uppnå reliabilitet kommer dock vara svårt med denna rapport. Bland 
annat är enkätstudien avhängig datum för genomförandet samt de respondenter som 
besvarade enkäten. Ytterligare en anledning till att reliabilitet saknas är genomförandet av 
semistrukturerade intervjuer. Dessa går ej att genomföra igen, med samma utfall som 
resultat. Kvalitén med denna rapport har istället stärkas genom hög validitet. Begreppet 
validitet innebär att kvalitén styrks med att rätt metod används i rätt sammanhang. Att rätt 
metodval har skett i förhållande till problemställningen har även bekräftats från samtliga tre 
uppdragsgivare. Metoden överensstämmer inte alltid med vad Collis et.al. (2009) skulle ha 
kallat en vetenskaplig metod. En del av de källor som använts har inte stark vetenskaplig 
tyngd, men dessa var nödvändiga att använda då arbetet med harmoniseringen fortfarande 
pågår.  
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“Scanarios are consistent and coherent descriptions of alternative hypothetical futures that reflect different 
perspectives on past, present, and future developments, which can serve as a basis for action (Van Notten, 
2005)” 
  
Begreppet scenario utvecklades under andra världskriget och används idag inom en rad olika 
områden. Att ta fram ett scenario kan exempelvis vara användbart för att skapa en bild av 
nationell och regional utveckling, utvärdering av framtida jämställdhetsfrågor, 
klimatförändringar och utveckling av ledarskap. Van Notten (2005) presenterar i sin rapport 
“Scenario development: a typology of approaches” sin egen teori kring skapandet av ett scenario. 
Enligt Van Notten (2005) är ett scenario ofta en hybrid bestående av två motpoler, 
”explorativt” och ”pre-policy”. I ett första skede skapas ofta ett scenario som övergripande 
beskriver området för studien, en ”upptäckt” av området sker. Detta scenario är ofta för 
överskådligt för att kunna användas och därför sker i det andra stadiet en fördjupning för att 
kunna zooma in och studera de områden som är relevanta för scenariot. Under det 
”upptäckande” stadiet skapas förståelse och medvetande om området, medan ”pre-policy” 
delen syftar till att se framtida vägar beroende av deras behov och efterfrågan. 
  
Börjeson et. al. (2005) menar att scenario kan delas in i tre olika grupper: prediktiva, 
explorativa och normativa scenario. Ett prediktivt scenario besvara frågan ”Vad kommer att 
hända?”, medan ett explorativt scenario besvarar frågan ”Vad kan hända?”, och ett normativt 
scenario besvarar frågan ”Hur kan ett specifikt mål uppnås?”. Ett prediktivt scenario 
används för att möjliggöra en planering som är byggd på vilken typ av situation som 
förväntas uppträda i framtiden. Denna typ av scenario har ofta en tendens till att uppfylla sig 
självt; detta då omgivningen anpassar sig till scenariot istället för att utvecklas opåverkad av 
framtida spekulationer. Syftet med ett explorativt scenario är att upptäcka situationer eller 
utveckling som möjligtvis kan ske, sedda från olika perspektiv. I ett normativt scenario har 
studien ett explicit normativt utgångsläge. Denna typ av scenario ämnar specificera framtida 
situationer och hur dessa kan bli verklighet. Detta scenario fokuserar på hur något bör vara 
medan ett explorativt fokuserar på hur något är. 
  
Van Notten (2005) diskuterar något han kallar för ett institutions-baserat scenario. Ett sådant 
scenario illustrerar en framtida omgivning för en organisation, grupp av organisationer eller 
olika sektionsenheter inom en verksamhet. Ett institutions-baserat scenario kan delas upp i 
två olika undergrupper: ”kontextuell scenario” och ”samverkande scenario”. Med ett 
”kontextuellt scenario” menas ett scenario som beskriver en institutions omgivning och 
saker runt om kring dem som de inte själva kan påverka. Ett ”samverkande scenario”, 
beskriver å andra sidan interaktionen mellan variabler och dynamiken som finns inom ett 
visst område. Ofta är ett scenario en blandning av ett ”kontextuellt” och ”samverkande” 
scenario. De olika nivåerna och fokusområdena i ett institutions-baserat scenario illustreras i 
bilden nedan.  
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På makronivå finns den kontextuella omgivning presenterad. Här diskuteras socio-kulturell 
utveckling, teknisk utveckling, ekologisk utveckling, politisk utveckling och ekonomisk 
utveckling. På mesonivå finns den samverkande omgivningen presenterad. Här diskuteras 
intressegrupper, leverantörer, konkurrenter, media, kunder/klienter och regelverk. På den 
sista nivån, så kallade micronivån finns den enskilda organisationen och de förändringar som 
sker inom denna nivå.  
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Nedan presenteras tre teorier som är vanligt förekommande vid strategianalys.  
!
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För att analysera konkurrenssituationen har Michael Porter utvecklat en modell som han har 
valt att kalla femkraftsmodellen. Modellen utgår från fem krafter som påverkar strukturen 
och konkurrensen på marknaden, dessa är: rivalitet bland befintliga företag, hot från nya 
aktörer, hot från substitut, kundernas relativa förhandlingsstyrka och leverantörernas relativa 
förhandlingsstyrka. I figur 3 visas hur modellen är utformad.(Porter, 2004) 
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Den första kraften utgörs av rivalitet bland befintliga företag och beskriver hur många 
företag som finns idag på marknaden, vilka produkter som dessa erbjuder, vilka 
marknadsföringsstrategier de har, var de har sina geografiska marknader och framförallt med 
vilka medel de konkurrerar. Enligt Porter (2004) finns det tre grundläggande 
konkurrensstrategier: kostnadsledarskap, differentiering och fokusstrategi. För ett företag 
som strävar efter att nå kostnadsledarskap handlar det om att bedriva verksamheten till så låg 
kostnad som möjligt för att kunna erbjuda sina produkter till ett pris som understiger 
konkurrenternas. Differentieringsstrategin går ut på att erbjuda produkter som är unika, som 
skiljer sig från konkurrenternas, vilket på så vis motiverar ett högre pris för företagets 
produkter. Till sist handlar fokusstrategin om att företaget riktar in sig på några få särskilt 
utvalda marknadssegment (kan vara på både kund- och geografisk nivå) för att sedan anpassa 
sina marknadsaktiviteter och erbjudanden specifikt till dessa målgrupper. (Porter, 2004)        

Den andra kraften härstammar från hotet från nya aktörer. På en marknad som 
karaktäriseras av låga inträdesbarriärerna är sannolikhet stor att nya företag lockas till att 
träda in. Även det omvända gäller, dvs. att om marknaden karaktäriseras av höga 
inträdesbarriärer är det istället svårt för nya företag att etablera sig. Bland de viktigaste 
barriärerna hör: behovet av att kunna utnyttja skalekonomi, differentiering av produkter, 
behovet av kapital, storleken på byteskostnader, tillgång till distributionskanaler och det 
politiska system som präglar marknaden.(Porter, 2004) 

Hot från substitut innebär att de befintliga företagen på marknaden hotas av att andra 
företag erbjuder liknande produkter som kunderna skulle kunna välja istället. Porter anger 
som exempel att framställningen av fruktossocker utvecklades till ett hot mot det 
traditionella sockret, eftersom kunderna ansåg att fruktsocker uppfyllde samma funktioner 
som sockret trots att de båda produkterna inte är identiska. (Porter, 2004)   
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Den relativa förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer påverkar hur de befintliga 
företagen kan utforma sina konkurrensstrategier. Förhandlingsstyrkan avgörs bland annat av 
det relativa antalet mellan kunder, konkurrerande företag och leverantörer som finns på 
marknaden. Har kunderna exempelvis många företag att välja mellan ökar deras 
förhandlingsstyrka. Likaså ökar kunderna förhandlingsstyrka om de köper stora volymer. 
Även prisbilden avgör kundens relativa förhandlingsstyrka så till vida att om priset är 
avgörande för kunden kommer denne att vara mera selektiv i sina val av företag de köper 
sina produkter ifrån. Leverantörernas förhandlingsstyrka ökar om leverantörerna är få och 
deras produkter är avgörande för företagens som de säljer till. (Porter, 2004)  
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Med hjälp av sampositionering kan ett företag hitta ett mer differentierat och intressant 
erbjudande för sina kunder. Ofta kan en köpt varumärkesposition vara många gånger mer 
kostnadseffektiv än en egenbyggd varumärkesposition. Med en köpt varumärkesposition kan 
de stora tidskostnaderna och inträdesbarriärerna som ofta uppstår vid vanlig positionering på 
marknaden undvikas. 
 
Lyckade allianser mellan två varumärken bygger på att båda varumärken förmår att 
komplettera varandra. Ett varumärke bör tillföra något som saknas hos den andra parten för 
att allianser ska vara framgångsrik. Uggla (2006) presenterar ett verktyg som kan anses vara 
användbart för val av sampositionering. Nedan presenteras denna matris som utgörs av fyra 
olika komplementstrategier för sampositionering. Ofta anses en kombination av flera utav 
nedan angivna strategier vara lämpligast för sampositionering.  
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Reaching In Strategin 
Denna strategi används när ett företag med hjälp av befintligt varumärke vill försöka 
penetrera existerande marknadssegment. Detta görs genom att välja ett partnervarumärke 
som förstärker huvudsakliga attributen och fördelarna hos produkten. Denna strategi syftar 
till att stärka differentieringen mot befintligt segment, snarare än att skapa något nytt eller 
affärsutveckla befintlig produkt.  
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Reaching Out Strategin 
Med detta strategival ämnar företaget nå ut med varumärket genom att välja en partner som 
bidrar till att komplettera kritiska kärnattribut hos varumärket, samtidigt som en helt ny 
kundbas tillkommer.  
 
Reaching Up Strategin 
Med den tredje strategin ska partnern bidra till utvidgad komplementaritet. Syftet är att 
varumärkets image-associationer ska stärkas och att företaget därmed ska kunna locka 
mindre priskänsliga målgrupper på marknaden.  
 
Reaching Beyond Strategin 
Den sist strategin syftar till att företaget söker partners som kan bidra med en utvidgad 
komplementaritet på en ny målmarknad.  

?383? 9KLB0
Det huvudsakliga syftet med en SWOT är att analysera en organisation eller en verksamhet. 
De två först variablerna i modellen: styrkor och möjligheter refererar till interna faktorer som 
påverkar den egna organisationen. De två andra variablerna: möjligheter och hot, syftar å 
andra sidan till att belysa omvärldsfaktorer utanför organisationen. (Kottler, P., (2003) 
 
Det finns så väl fördelar som nackdelar med en SWOT-analys. Fördelar är att den är lätt att 
använda, flexibel och ger ett strukturerat resultat. Nackdelar är att de framtagna resultaten 
presenteras utan inbördes ordning samt att metoden ställer krav på att relevanta variabler 
kan identifieras.!(Kottler, P., (2003) 
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Lisa Nyberg (Elforsk, 2009) har utvecklat en modell över vilka krafter som påverkar 
relationen mellan kund och leverantör, samt vad det är som gör att kunden byter leverantör 
eller förblir sin gamla leverantör trogen. (Elforsk, 2009) 
 
Modellen, som även kallas relationsmodellen, belyser två olika krafter som påverkar 
relationen mellan kund och leverantör: bevarandekraften och förändringskraften. På 
bevarandesidan finns fyra krafter: relationshistoriken, relationsengagemanget, bindningar och 
upplevda alternativ.  
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Nedan ges en kort beskrivning av de olika krafterna. 
 
Relationshistorik: Allting som hittills har hänt mellan kund och leverantör. Starkt bevarande 
om historiken varit positiv.  
 

Relationsengagemang: Hur kunden upplever sitt förhållande till leverantören. Starkt bevarande 
om leverantören varit aktiv och kunden känner sig viktig och prioriterad.  
 

Bindningar: Exempelvis geografisk, ekonomiska och psykologiska. Bindningar uppstår då 
kunden saknar kunskap för att välja och byta leverantör.  
 

Upplevda alternativ: Bevarande så länge kunden inte känner att det finns en reell skillnad 
mellan de olika leverantörerna på marknaden.  
 
 

På förändringssidan finns de tre krafterna: Omgivningsrelaterade händelser, 
leverantörsrelaterade händelser och kundrelaterade händelser.  
 
Omgivningsrelaterade händelser: Kunders kontakter och intryck från grannar, vänner och 
bekanta. Om grannen byter leverantör och har positiva erfarenheter därifrån är det en stark 
förändringskraft. Andra exempel på omgivningsrelaterade händelser är marknadsföring, 
priserbjudanden, artiklar i massmedia och konsumentprogram.  
 

Leverantörsrelaterade händelser: Varje negativ händelse är en förändringskraft som försvagar 
relationen. Relationen stärks av erbjudanden, god service och mervärde.  
 

Kundrelaterade händelser: I de fall kunden byter bostadsort, får förändrad ekonomi eller 
familjebild som ligger till grund för leverantörsbytet.  
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På den nordiska elmarknaden finns idag fem huvudaktörer, exklusive elanvändaren. Dessa 
består av producent, distributör, försäljare, balansansvarig och systemoperatör.  

Storleken på aktörerna kan beskrivas i förhållande till omsättning. Till de stor aktörerna i 
Sverige räknas Vattenfall, EON och Fortum. Samtliga av dessa bolag har en nettoomsättning 
på över 40 miljarder svenska kronor, vilket inte visas i nedan presenterad graf.  Mälarenergi, 
Öresunds Kraft och Skellefteå Kraft, samtliga med en omsättning på runt 3 miljarder 
svenska kronor kan räknas till de medelstora bolagen och Karlstad Energi, Jönköping 
Energi, Sollentuna Energi och Strängnäs Energi med en omsättning på upp till en miljard 
svenska kronor kan anses vara små bolag. (Alla Bolag, 2012)  
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Utöver företagets omsättning kan bolagen även kategoriseras efter grad av integrering i 
värdekedjan. En del företag är icke integrerade bolag, vilket betyder att de innehar 
verksamhet i en del av värdekedjan, exempelvis enbart nätverksamhet. Ett företag kan också 
vara del integrerat, så som exempelvis Sollentuna Energi som har både nät- och 
elhandelsverksamhet. Vattenfall är med verksamhet inom produktion, distribution och 
försäljning aktiv i hela värdekedjan och därmed ett helintegrerat bolag. Nedan följer en kort 
presentation av de olika aktörerna, deras ansvarsområden och verksamhet. 
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Den aktör som ansvarar för produktion av el är elproducenten. Denne är en 
anläggningsinnehavare, vilken säljer sin producerade elenergi till elleverantören, vanligtvis via 
elbörsen Nord Pool (se nedan). All produktion som matas in i elnätet ska vara tim-mätt, då 
dessa mätvärden ligger till grund för elproducentens avräkning och fakturering till 
elleverantören, med vilken producenten har handelsavtal. (Energimarknadsinspektionen, 
2012) De nordiska länderna har samtliga en hög andel vattenkraftsbaserad elproduktion. 
Total produktion av el var i Sverige år 2010 145 TWh, utav vilka vattenkraft svarade för 46 
procent, kärnkraft för 38 procent och vindkraft för 2,4 procent av produktionen. Resterande 
13,6 procent utgjordes av fossil- och biobränslebaserad produktion. Utvecklingen i Sverige 
går mot att en allt större andel av elproduktionen ska komma från förnyelsebara energikällor. 
(Energimyndigheten, 2011)  

G3138 @.'+*.<>+.5"0
Distribution av el görs av nätägaren, vilken har skyldighet att överföra el från producent till 
användaren. Denna får dock inte, enligt lag, bedriva någon form av produktion eller handel 
med el. (Energimarknadsinspektionen, 2012) Samtliga elnätföretag agerar på en 
monopolmarknad och för att bibehålla neutralitet finns noga regleringar, övervakning och 
uppföljning av varje elnätföretags verksamhet. (NordREG, 2009) Antalet elnätsföretag i 
Sverige var år 2011 170 stycken, varav 29 stycken var stamnätsägare. (Mimer, 2012).  

G313? 9:'+#=7"'C7*./0
Sveriges elnät är indelat i tre olika nivåer: stamnät, regionnät och lokalnät. Stamnätet, som är 
ett högspänningsnät transporterar el över långa avstånd inom Sverige och utomlands. Denna 
ledning ägs av Svenska Kraftnät, vilka är systemansvariga i Sverige. Rollen som 
systemansvarig innebär att denne ser till att produktion/import motsvarar 
förbrukning/export i hela landet. Utöver detta har systemansvarig ansvar för samverkan i det 
svenska elnätet. Svenska Kraftnät motsvaras i Danmark av Energinet, i Norge av Statnett 
och i Finland av Fingrid. (Svenska Kraftnät, 2012) 
 
Regionnäten i sin tur ägs av de största aktörerna på marknaden, vilket i Sverige motsvaras av 
Vattenfall, E. ON och Fortum. Regionnätens uppgift är att transportera el från stamnäten till 
lokalnäten och ibland även direkt till större förbrukare av el. Den tredje nivån utgörs av 
lokalnäten, vilka ägs främst av stora och kommunala kraftbolag så som Mälarenergi, Telge 
Energi och Sollentuna Energi. (Energimyndigheten, 2011) 
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Försäljning av el sköts av elhandelsföretag. Samtliga elhandelsföretag agerar på en 
konkurrensutsatt marknad och den genomgående principen för ett elhandelsföretag är att 
denne agerar på en marknad med så få krav och regleringar som möjligt. Elhandelsföretagets 
drivkrafter består å ena sidan av elanvändarens önskan om att köpa el till lägsta möjliga 
kostnad och å andra sidan av elproducentens önskan om att producera el med största 
möjliga vinst. Utöver dessa två är även behovet av att styra användarens användning när 
produktionen är lägre än efterfrågan också en viktig drivkraft. Ett elhandelsföretags största 
utmaning är att överleva på en marknad som präglas av pressade marginaler och hård 
konkurrens om kunderna. Antalet elhandelsföretag i Sverige var år 2011 160 stycken. 
(Svenska Kraftnät et.al. 2012) Totalt antal på den nordiska marknaden uppskattas till 360 
stycken elhandelsföretag. (NordREG, 2011) De största elhandelsföretagen i Sverige är 
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Vattenfall, EON och Fortum. Utöver dessa finns i Norge Norsk Statkraft och i Danmark 
DONG Energy. (Svenska Kraftnät et. al., 2012) 
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Ett elhandelsföretag är enligt lag skyldigt att leverera lika mycket el som efterfrågas av de 
kunder som är anslutna till elhandelsbolaget. Detta innebär att elhandelsföretaget måste ha 
någon som ansvarar för balansen mellan produktion och leverans. Elhandelsföretaget kan 
antingen åta sig denna uppgift själva, alternativt sluta avtal med Svenska Kraftnät om hjälp 
med balansansvar eller ta hjälp av ett annat elhandelsföretag som redan har balansansvar. 
Balansansvarigs uppgift är skapa balans mellan tillförsel och förbrukning av el genom att 
planera produktion och handla med andra balansansvariga och/eller på elbörsen Nord Pool 
Spot. (Se avsnitt 3.3. för närmare beskrivning av Nord Pool) (Svenska Kraftnät, 2012a) 
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Slutkunden i värdekedjan utgörs av elanvändaren, vilken kan vara så väl en privat konsument 
som en näringsidkare. Denne har i dagsläget avtal med både elleverantör och nätägare. Totalt 
antal slutkunder i Norden är idag uppskattningsvis 15 miljoner. (NordREG, 2011b) 
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I det följande avsnittet beskrivs relationen mellan elhandelsföretag, elnätsföretag och 
elanvändare. Mellan dessa tre aktörer pågår ständigt ett flöde av processer som möjliggör för 
elmarknaden att producera, leverera och tillgodose behovet av el. Nedan beskrivs några av 
de processer och inslag som karaktäriserar den svenska elmarknaden i dagsläget. Processerna 
är endast översiktligt beskrivna, vilket innebär att det i verkligheten kan förekomma 
skillnader och undantag från det som beskrivs härnedan.  
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Ansvaret för försäljning av el till elanvändaren innehas i dagsläget av elhandelsföretaget. 
Denne bedriver marknadsföring och försäljning av el till elanvändarna främst via telefon, 
internet, hembesök, kundmöten och gatuförsäljning. Ett elavtal mellan en elanvändare och 
ett elhandelsföretag kan ingås genom att kunden skriver på ett fysiskt kontrakt, men även 
genom distansavtal, dvs. att kunden ingår ett avtal med ett elhandelsföretag via internet eller 
telefon. För att en elanvändare i Sverige ska kunna ingå ett elavtal med ett elhandelsföretag 
måste elanvändaren vara den person som står på kontraktet med elnätsföretaget. Detta bör 
kontrolleras av elhandelsföretaget innan parterna träffar avtal. Nätavtalet tecknas mellan 
elanvändaren och elnätsföretaget när en elanvändare flyttar in i en anläggning till vilken 
elnätsföretagets elnät är anslutet. (Svensk Energi et. al., 2011) 
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I dagsläget kan en elanvändare själv avgöra när denne vill byta elleverantör. När en 
elanvändare har bestämt sig för att byta elhandelsföretag sker en rad processer mellan 
elhandels- och elnätsföretaget. Först sänder elhandelsföretaget ett meddelande till 
elnätföretaget om att ett leverantörsbyte ska äga rum. Meddelandet skickas via Ediel-
standard och ska innehålla specificerad kundinformation, så som anläggnings-ID, och 
information om när bytet kommer att äga rum. Elnätsföretaget ska därefter skicka en 
bekräftelse av leverantörsbyte tillbaka till det nya elhandelsföretaget. Därefter är det 
rekommenderat att elhandelsföretaget även skickar en bekräftelse till elanvändaren om att 
bytet har genomförts. Elnätsföretaget skickar även ett meddelande till det gamla 
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elhandelsföretaget om att avtalet om elleverans har avslutats, samt resterande mätvärden för 
slutdebitering. Dessförinnan åligger det kunden att avsluta avtalet med sitt tidigare 
elhandelsföretag enligt gällande avtalsvillkor. Ett byte av elhandelsföretag kan ske vilken dag 
som helst i månaden och ska anmälas till elnätsföretaget 14 dagar före elhandelsföretaget 
påbörjar sina leveranser av el till elanvändaren. (Svensk Energi et. al., 2011) 
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I Sverige är det elnätsföretagen som äger, underhåller och sköter driften av elmätarna. De 
ansvarar även för avläsning och insamling av mätdata. Insamling av mätdata sker efter 
mätperiodens slut. En mätperiod omfattas antingen av en månad eller av ett dygn om 
mätningen sker per timme. 
 
När mätdata har samlats in sänder elnätsföretaget mätdata till elhandelsföretagen. En stor del 
av den information som skickas mellan elhandelsföretag och elnätsföretag görs via Ediel-
standarden. Ediel är ett format som används för elektroniskt datautbyte, EDI (Electronic 
Data Interchange). De mätdata som elnätsföretaget sänder till elhandelsföretaget ligger till 
grund för fakturering till elanvändaren. Det som karaktäriserar meddelandeflödet på den 
svenska elmarknaden är att det sker bilateralt mellan elhandelsföretagen och elnätsföretaget. 
Det finns således inga datahubbar eller webbaserade verktyg som understöder aktörerna i 
processen. (Svensk Energi et. al., 2011) 
 
I huvudsak får elanvändaren i dagsläget två fakturor, där den ena skickas från elnätsföretaget 
och innehåller nätavgifter medan den andra skickas från elhandelsföretaget och innehåller 
kostnader för elförbrukning. Elhandelsföretaget fakturerar även elanvändaren för 
energiskatter, moms och elcertifikat. Ingår elnätsföretaget och elhandelsföretaget i samma 
koncern tillämpas ofta samfakturering, vilket innebär att kunden får en faktura som 
innehållet både nätavgifter och kostnader för elförbrukning. (Svensk Energi et. al., 2011) 
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När en elanvändare flyttar ifrån en anläggning är det elanvändarens uppgift att meddela 
elnätsföretaget om uppsägning av avtalet. Elhandelsföretaget bör dock hänvisa elanvändaren 
till elnätsföretaget för att göra detta. Likaså kommer elprisavtalet som tecknats mellan 
elanvändaren och elhandelsföretaget att sägas upp när elanvändaren flyttar ifrån sin 
anläggning. När elanvändaren meddelat elnätsföretaget om utflyttning sänder elnätsföretaget 
en bekräftelse av detta via Ediel-standarden till elhandelsföretaget. När elanvändaren flyttar 
in till en anläggning tecknar elanvändaren både ett nätavtal och ett elprisavtal. Om en 
elanvändare inte gör ett eget val av elhandelsföretag när denne flyttar in är elnätsföretaget 
skyldigt att utse en anvisningsleverantör till elanvändaren. Elnätsföretaget måste inom 
femton vardagar meddela elanvändaren om vilket elhandelsföretaget som anvisats och från 
vilket datum. Elhandelsföretaget informerar i sin tur elanvändaren om priser och de 
allmänna avtalsvillkoren. (Svensk Energi et. al., 2011) 
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När en elanvändare har frågor som berör elhandel vänder sig elanvändaren till 
supportavdelningen på sitt elhandelsföretag. Vanliga frågor till elhandelsföretaget berör 
exempelvis elavtal, elanvändning, faktura etc. Omfrågorna istället berör elnätet, exempelvis 
vid frågor kring strömavbrott, ersättningsförfrågningar etc., ska elanvändaren vända sig till 
sitt elnätsföretag. Därmed ska elanvändaren kontakta antingen elhandelsföretaget eller 
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elnätsföretaget beroende på vad elanvändaren har för frågor. Således finns i dagsläget två 
kontakter för elanvändaren vilket i vissa fall kan uppfattas som förvirrande för elanvändaren. 
En vanlig fråga från elanvändaren berör exempelvis det faktum att elanvändaren får två 
fakturor hemskickade efter att ha gjort ett leverantörsbyte, dvs. en från elhandelsföretaget 
och en från elnätsföretaget. Elanvändaren kan även vända sig till elnätsföretagets eller 
elhandelsföretagets hemsidor för att där få sina frågor besvarade. Exempelvis kan 
elanvändaren få tillgång till avbrottsinformation genom att gå in på elnätsföretagets hemsida 
eller få upplysningar om olika elavtal genom att gå in på elhandelsföretagets hemsida. 
Elanvändaren exponeras således i stort sätt lika mycket både mot elnätsföretaget och mot 
elhandelsföretaget. (NordREG, 2009) 
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Elpriset i Sverige sätts i dag på Nord Pool, den nordiska elbörsen. Börsen reglerar värdet av 
inköpt el, men inte priset som elanvändaren betalar. Detta då elanvändarens pris påverkas av 
så mycket mer är enbart spotpriset på Nord Pool. Nedan ges en kort beskrivning av hur 
elanvändarens slutpris sätts. 
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År 2010 fattade Svenska Kraftnät beslut om att Sverige skulle delas in i fyra olika elområden. 
Detta beslut trädde i kraft i november år 2011, varför dess effekter ännu inte kan ses. 
Grundidén till att dela in landet i fyra prisområden kommer ursprungligen från EU- 
kommissionen, vilka har krävt att Sverige ska förändra sin hantering av begränsningar i 
överföring inom det nationella elnätet. Genom denna indelning hoppas politikerna kunna 
klargöra var Sverige har behov av att bygga ut stamnätet samt skapa en indikation på var i 
landet det finns ett behov av produktionsutbyggnad. (Energimyndigheten, 2011) Även efter 
indelningen i de fyra elområdena kommer elanvändaren fritt kunna välja sin elleverantör. 
Elpriserna kommer att variera mellan de olika elområdena, och vilket pris respektive kund 
betalar, styrs av de områden där kunden bedriver verksamhet eller bor. 
(Energimarknadsinspektionen, 2012a) 
 
I och med att Sverige delats in i prisområden har samtliga av de nordiska länderna 
elområden. Total är antalet elområden i Norden 12 stycken. Detta innebär att vid tidpunkter, 
när efterfrågan är stor i relation till utbudet av el, förekommer 12 olika spotpriser på hela den 
nordiska marknaden.  
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Som ovan nämnts sker prissättning av el på den gemensamma nordiska elbörsen Nord Pool. 
På så sätt möjliggörs att de nordiska kraftanläggningarna kan utnyttjas på bästa ekonomiska 
sätt med möjlighet till en transparent prissättning. På Nord Pool Spot sker fysisk handel med 
el på två marknader, Elspot och Elbas. Den finansiella handeln organiseras av Nasdaq 
OMX. År 2010 omsattes 305 TWh på Elspot, vilket utgör 74 procent av den el som 
användes i de nordiska länderna under året. (Nord Pool, spot) De resterande 26 procenten 
handlades internt inom elbolagen eller via så kallade bilaterala avtal. De aktörer som verkar 
på Nord Pool utgörs av kraftproducenter, elhandlare, större slutförbrukare, 
portföljförvaltare, kapitalförvaltare och mäklare. I Sverige var det genomsnittliga spotpriset 
för el år 2010 54,25 öre/kWh. (Energimyndigheten, 2011) 
 
 



! #&!

Elanvändarens pris för el präglas till viss del av spotpriset men också av nätavgift. Den 
sammanlagda kostnaden består av ett nätavgift som betalas till elnätsföretagen och av ett 
elpris som betalas till elhandlaren, med vilken elanvändaren har slutit avtal. Nätavgift styrs av 
var i landet elanvändaren befinner sig och består vanligtvis av både en fast och rörlig 
kostnad, vilken är relativ till total mängd överförd el. Utöver detta finns det även 
elnätsföretag som har effektabonnemang, vilket betyder att nätavgift beror på uttagen eller 
abonnerad effekt. Utöver kostnad till elhandels- och elnätsföretag tillkommer kostnader för 
elcertifikat, skatt och moms i kundens slutpris. Skattenivån styrs av i vilken kommun som 
elanvändaren befinner sig. (Energimyndigheten, 2011) 

G3?3? 9-.&&"720';5+;*.'05,$0#&7"CD"27*#"'0'&>+;*.'0
Elpriset varierar stort mellan olika elhandelsbolag och mellan olika sorter av avtalsform. 
Kunder med rörliga avtal debiteras efter rådande spotpris plus en marginalkostnad. Hur stor 
denna marginalkostnad blir varierar mellan olika avtalsformer. Olika avtalsformer medför 
olika stora kostnader och risker för elhandelsföretagen. Marginalen för tillsvidarepriser var i 
Sverige sommaren 2011, 27 öre per kWh, vilket var en ökning med 6 öre från samma 
tidpunkt år 2010. De rörliga avtalen har inte fluktuerat i samma utsträckning som tillsvidare-
avtalen, men har även de ökat något mellan år 2010 och 2011. Marginalen för dessa avtal har 
ökat med cirka 2 öre per kWh under samma period. Anledningen till att marginalerna är så 
pass mycket högre för tillsvidareavtal än rörliga avtal är att ett tillsvidareavtal innebär större 
risk för elhandelsbolaget. Ofta tillämpas ingen uppsägningstid för kunder med tillsvidare 
avtal samt att elhandlaren är skyldig att annonsera ändringar av elpriset två månader före 
själva förändringen. Ytterligare en anledning till att marginalerna är högre för tillsvidareavtal 
är en förhöjd grad av passivitet hos kunder med tillsvidareavtal. Denna passivitet gör det 
möjligt för elhandlaren att hålla ett högre pris och samtidigt behålla sina kunder. 
(Energimarknadsinspektionen, 2012b) 
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En elanvändare har i dagsläget två olika typer av avtal: ett elnätsabonnemang och ett 
elhandelsavtal. Elanvändaren kan inte själv välja elnätsbolag, då detta är knutet till det 
geografiska monopol som finns i Sverige. Dock kan denne själv välja vilket elhandelsföretag 
som denne vill få sin el levererad från. Om en elanvändare väljer att inte aktivt välja sin 
elleverantör kommer denna automatiskt att hänvisas till den elleverantör som nätägaren 
samarbetar med. Elanvändaren kommer därmed också att debiteras för ett tillsvidarepris 
som ligger något högre än om elanvändaren själv aktivt har valt sin elleverantör. I det fall 
elanvändaren väljer att göra ett aktivt val kan denne välja mellan två olika avtalsformer: 
bundet eller rörligt pris.(Energimarknadsinspektionen, 2010) 
 
Den vanligaste formen av avtal bland svenska hushåll idag är rörliga prisavtal. År 2011 hade 
cirka 29 procent av totalt antal hushållskunder rörligt pris, 22 procent hade tillsvidarepris, 20 
procent hade avtal med avtalslängd på 3 år, 5 procent har avtal med avtalslängd på 2 år och 
17 procent hade avtal med avtalslängd på 1 år.(Energimarknadsinspektionen, 2011)  
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Då en elanvändare har ett bundet pris har denne ett kontrakt med ett fast elpris under en 
viss period, vanligtvis ett, två eller tre år. Det finns även avtal som sträcker sig upp till fem år 
samt kortare avtal på mellan tre- och sex månader.(Energimarknadsinspektionen, 2010) 
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Ett rörligt pris betyder att elanvändarens elpris är knutet till prisutvecklingen på Nord Pool. 
Elpriset är ett månatligt genomsnitt av Nord Pools spotpris, moms, elcertifikat samt påslag 
från elleverantören.(Energimarknadsinspektionen, 2010) 
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Utöver bundet och rörligt avtal finns en rad andra avtalsformer. Ett vanligt förekommande 
exempel är blandat avtal. Med ett blandat avtal får kunden en del av sin elförbrukning 
bunden till ett fast pris under ett år, medan den andra delen av elförbrukningen har ett rörligt 
pris.(Mälarenergi, 2012a) Ytterligare en sorts avtal som erbjuds av vissa elhandlare är 
elpoolavtal. Denna avtalsform erbjuds till så väl privatkunder som till storföretagen. 
Avtalsformen innebär att krafthandlaren köper upp framtida elleveranser för alla kunder i 
elpoolen. I och med att elpoolen löper över en lång tid kan krafthandlaren vänta in tillfällen 
få elpriset är lågt.  Under avtalsperioden har kunden ett fast pris och skyddas därmed mot 
stora fluktuationer som finns hos ett vanligt rörligt pris. Efter handelsperiodens slut sätts det 
slutgiltiga elpriset som elpoolens medlemmar kommer att få betala det kommande 
året.(Mälarenergi, 2012b) Ytterligare en vanligt förekommande avtalsform är miljömärkt el. 
Elen kommer i denna avtalsform från förnyelsebar energi och innebär ett prispålägg per 
kWh oavsett övrig avtalsform.(DN, 2012) 
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Utöver att vara leverantör av elektricitet har de flesta elhandelsföretag en rad tilläggstjänster 
som de erbjuder till kund. Exempelvis använder många elföretag sig av energirådgivning, 
rabatter och olika avtalsvariationer. (Mattson, 2001) Andra exempel på energitjänster som 
erbjuds av många elföretag är: energisparpaket, avbrottsgarantier, möjlighet till val av 
energikälla, fakturaförklaring samt teckning av avtal och kostnadsberäkningar på internet. 
Utöver dessa erbjuds ofta tjänster som inte är direkt komplementära till elföretagens 
kompetensområde. Exempel på sådana tjänster är: elolycksfallsförsäkring, hemförsäkring, 
bredband och telefoni. (Rehn, 2002) 
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Enligt Summerton (1998) är kunden en stor del av energisystemet. Om systemet förändras 
kommer människan, det vill säga kundens förutsättningar förändras. Vad kunden behöver 
och använder sin el till, kommer att styra elanvändningen och den framtida elmarknaden. 
Summerton (1998) pekar på att tekniska system inte kan ses som isolerade artefakter. De är 
en del av en större enhet som påverkas av organisationer, institutionella system och regler 
och kulturella värderingar. Alla dessa delar i systemet stödjer det befintliga systemet, 
samtidigt som de verkar som drivkrafter för förändring av systemet. Summerton anser att 
alla stora tekniska system är kulturellt inbäddade fenomen. Vid en konfigurering av 
energisystemet har kulturella värderingar en tendens till att höjas upp, medan nya värderingar 
som behöver tas in, förminskas. (se Summerton (1998) sid. 6) För att uppmärksamma det 
faktum att även omvärlden påverkar utvecklingen av energisystemet ges nedan en 
beskrivning av omvärlden utifrån andra perspektiv än dem kopplade direkt till elmarknaden.  
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Klimat - och miljöproblemet har under de senaste åren uppmärksammats allt mer av 
länderna runt om i Europa och Europeiska Unionen, EU har tagit fram tydliga mål gällande 
minskad energianvändning. Ett exempel är 20-20-20- målet, vilket innebär att 
energianvändningen ska minska med 20 procent, 20 procent av energin ska komma från 
förnyelsebara energikällor och växthusgasutsläppen inom EU ska minska med 20 procent. 
(Europaparlamentet, 2008) I de nordiska länderna råder parallellt ett starkt politiskt 
engagemang och intresse i frågor som berör klimat- och miljöfrågor. Norden präglas av ett 
ökat samarbete länderna emellan, vilket på sikt kommer att öka rörligheten mellan länderna. 
Detta innebär att så väl konsumenter som industri och företag lättare kan verka på en 
marknad utanför den egna inhemska marknaden.  
 
Energipolitik har och kommer även i framtiden att ha ännu större inverkan på relationen 
mellan energiföretagen och kunderna i Europa. Sveriges energipolitik blir allt mer integrerad 
i resten av EU:s energipolitik. Generellt ökar de ekonomiska styrmedlen och trenden går 
från skatter och bidrag mot handel med utsläppsrätter och handel med certifikat. Det vill 
säga, en ökning av marknadsbaserade instrument. Ingentingen tyder på att utvecklingen 
kommer att återgå mot fiskala och mer planekonomiska styrmedel. (Elforsk, 2009) 
 
För att stödja produktion av förnyelsebar energi finns i Norden i huvudsak tre olika 
stödsystem för produktion av förnyelsebar energi. I Sverige och Norge tillämpas 
elcertifikatsystem, i Danmark används feedin-tariffer och i Finland finns ett statligt 
stödsystem som producenter av förnyelsebar el kan ansöka om. (Energimyndigheten, 2012; 
Energinet, 2010; Energiamarkkinavirasto, 2012) 
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Mycket har hänt på den globala marknaden under den senaste tiden. Världsekonomin hade 
en god utveckling fram till år 2011, därefter har tillväxten minskat markant i jämförelse med 
år 2010. Europa har fastnat i en skuldkris och kämpar för att inte dras ner med än 
nödvändigt. IMF prognostiserar i World Economic Outlook från september 2011 att den 
globala tillväxten kommer ligga på runt fyra procent under 2012, från över fem procent 
2010. Real BNP förändring i avancerade ekonomier prognostiseras till en avstannande takt 
på runt en procent 2011 och två procent 2012. Denna prognos är gjord baserat på 
förutsättningen att EU kan hålla eurokrisen under schack och att volatiliteten på de globala 
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finansmarknaderna inte eskalerar. (IMF, 2012) 
 
Investeringsviljan hos företag och privatpersoner är inom de närmast åren troligtvis något 
lägre än tidigare. Det är möjligt att företagen väntar med att göra investeringar som inte är 
direkt nödvändiga. Dock anses investeringar kopplade till företagets kärnverksamhet och 
utveckling av konkurrenskraft på marknaden som primära. Med en konjunkturcykel på 
mellan fyra och åtta år, väntas dock denna utveckling vända. Kapitalmarknaden kommer på 
sikt återigen att blir mer effektiv, vilket implicerar en framtida ökad investeringsvilja i de 
nordiska länderna även inom icke primära områden. (Röhne, 2008) 
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Kundaktivitet  
Över lag kommer utvecklingen gå mot en allt större medvetenhet hos konsumenten. Denne 
kommer att utveckla ett starkt intresse för klimatet och dess utveckling. Som en följd av 
detta kommer energieffektivisering att bli allt vanligare och få en högre prioritet i samhället. 
Trots ökad medvetenhet kommer utveckling dock att hindras något. Detta då konsumenten 
fortfarande kommer att värdesätta parametrar så som bekvämlighet, tradition och kortsiktig 
ekonomisk vinning före fokus och högprioritet av miljö och energibesparing. (IVA, 2009) 
 
Utbudet av produkter blir allt större och allt mer globalt. Ett standardiserat användande löses 
med transformatorer och andra apparater som alltid står i standby-läge. Globaliseringen 
kommer att öka antalet transporter, där hushållen har indirekt inflytande genom sitt 
konsumtionsmönster. Trenden mot allt större individualisering innebär minskad lojalitet hos 
individen. Individens liv är inte längre lika förutbestämt som tidigare, utan större fokus ligger 
på individens egen vilja och därmed också dennes konsumtionsmönster. (Elforsk, 2009) En 
stor andel av befintliga elanvändare har redan samfakturering och en undersökning från 
statistiska centralbyrån visar att bland de användare som inte har det idag, finns en 
övervägande positiv inställning till att få en gemensam faktura om detta erbjuds. (Statistiska 
centralbyrån, 2010) 
 
Många av de tidigare stora och dominerande svenska företagen är idag antingen 
internationellt ägda, eller så har man hög grad av internationellt verksamhet. Den allt svagare 
kopplingen till den svenska marknaden kan innebära att företagen känner allt mindre 
solidaritet med de svenska kunderna, utifrån rent kommersiella grunder, även på icke 
konkurrensutsatt verksamhet så som fjärrvärme- och elnätsmarknaden. (Elforsk, 2009) 
 
Befolkningstillväxt och urbanisering 
En rad olika trender påverkar kunden och hela marknadsbilden. Bland de övergripande 
samhällstrenderna finns globalisering, migration och mångfald i befolkningen. Befolkningen 
blir äldre, mer jämställd och kvinnoorienterad. (Elforsk, 2009) Befolkningstillväxten är låg i 
samtliga av de nordiska länderna och något synligt tecken på ökad befolkningstillväxt är inte 
att vänta.(SCB, 2012) Urbaniseringen förväntas öka i framtiden och en något större andel än 
dagens nordiska befolkning kommer att leva och arbeta i stadsmiljö. Detta innebär att 
elanvändningen blir mer koncentrerad till redan befolkningstäta områden, medan 
elanvändningen per capita blir högre på de mindre orterna eftersom basförbrukningen måste 
delas av allt färre personer. Andelen människor som bor i en till två personers hushåll 
kommer även det att öka.(WWF International, 2010) Ett ökat tempo och förändringar gör 
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att kärnfamiljen är på väg att försvinna. Elanvändningen och förbrukningsmönster kommer 
att bli allt mer differentierade. Detta då variationen mellan hushållen ökar i och med ett mer 
mångkulturellt samhälle och ökad jämställdhet. Avvikelserna från genomsnittet anses även 
dem att öka. (Elforsk, 2009) Samhället kommer utöver detta också att efterfråga ett mer 
förtroendebaserat och etisk korrekt beteende hos näringsliv och förvaltning. Förhållandet 
elleverantör-kund kommer i stor grad påverka elmarknaden i allt större utsträckning. 
(Elforsk, 2009) 
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Sedan avregleringen har runt var tredje kund bytt elhandelsföretag, men totalt sett har antalet 
leverantörsbyten hos elanvändaren minskat något under de senaste åren. I Sverige var antalet 
leverantörsbyten cirka 13 procent under år 2010, vilket är något färre än som bytte 
elleverantör år 2009. (SCB, 2011) Av andelen elanvändare som bytte elhandelsföretag var en 
majoritet i ålderskategorin 23-26 år. (SCB, 2010) Drivkrafterna som ligger bakom ett 
leverantörsbyte är ofta oklara och kan variera mycket mellan olika kundgrupper. (SCB, 2011) 
Generellt sett har hushåll med yngre personer, under 50 år, en högre andel miljöskäl som 
anledning till byte av elhandlare, än de hushållen med personer i den övre ålderskategorin. 
(SBC, 2010) 
 
Priset anses ofta vara en viktig faktor för byte av elhandelsföretag, men det är inte enbart 
priset som styr val av elleverantör. Relationshistoriken anses också vara av stor betydelse. 
Om relationen mellan kund och leverantör känns bra och trygg är sannolikheten för att 
kunden stannar kvar större än om denna är dålig. Därav är service och informationsflöde 
mellan kund och leverantör av yttersta vikt. En god service och information medför 
att förtroendet mellan leverantör och kund kommer att öka. Å andra sidan, ju mer 
välinformerad kunden är desto lättare kan denne jämföra olika alternativ och därmed få en 
klarare bild av vilka andra leverantörer och erbjudanden som finns på marknaden. När 
mätarreformen kom förändrades marknaden avsevärt i detta avseende. Med hjälp av 
timavläsning kan kunden idag få erbjudanden som är mer direkt kundinriktade och skapade 
utefter varje kunds specifika behov. (Elforsk, 2009) 
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Den tekniska utvecklingen i samhället rör sig allt snabbare. Nya tekniska applikationer 
utvecklas ständigt för att attrahera kunder på elmarknaden. Den tekniska utvecklingen kan 
delas in i två nivåer: systemteknisk utveckling och ny innovativ teknisk utveckling. På 
systemteknisk nivå pågår implementeringen av AMR-system och timavläsning i hela Sverige 
och trenden ser ut att gå mot att samtliga elanvändare i hela Norden i framtiden ska ha 
AMR-system.(Ryberg, 2011) En annan systemteknisk utveckling är forskningen kring 
möjligheten till lagring av energi, via exempelvis batterier. ABB har nyligen inlett ett 
forskningsprojekt med biltillverkaren GM, för att studera om begagnade elbilsbatterier kan 
användas för storskalig lagring. (Ny Teknik, 2010) 
 
Exempel på ny innovativ teknik som skapats av en, för elmarknaden ny aktör är Cap 
Geminis: Home Energy Dashboard. Med hjälp av denna lilla dator kan elanvändaren styra 
sin elförbrukning och därigenom bli mer medveten om sin egen förbrukning. (IDG, 2012) 
Även samarbeten mellan elmarknaden och annan verksamhet blir allt vanligare på 
marknaden. Exempelvis har E.ON inlett ett samarbete med Lunds Universitet, med syftet 
att undersöka möjlig framtida produkter för en hållbar energianvändning. (LTH, 2012) !
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Under 90-talet avreglerades elmarknaderna i de fyra nordiska länderna. Först ut var Norge, 
sedan Finland. Därefter avreglerades den svenska elmarknaden och sist Danmark.  En del av 
syftet med avregleringarna var att konkurrensutsätta delar av marknaden, framförallt för att 
öka konkurrensen i elförsörjningen och för att ge kunderna större valfrihet.(Svensk Energi, 
2011b). Införandet av elbörsen Nord Pool under 90-talet, skapade förutsättningar för en 
gemensam nordisk grossistmarknad för el och nästa steg i utvecklingen är införandet av en 
gemensam slutkundsmarknad.  

I Finland finns idag exempel på företag som förbereder inför en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad genom att i grupper om flera energiföretag samordna 
elhandelsverksamheten i ett och samma bolag. Flera finska elnätsföretag planerar även de att 
bilda kluster för att skapa sig en starkare position på marknaden. (Borgå Energi, 2010) Även 
Norska elhandelsföretag vidtar åtgärder för att stärka sina positioner internationellt. Exempel 
på en sådan åtgärd ägde rum under 2010 då det norska energiföretaget Hafslund köpte 100 
% av aktierna i elhandelsföretaget Göta Energi från företagets tidigare ägare Öresundkraft. 
Hafslund hade redan tidigare samma år förvärvat 49 % av aktierna i Energibolaget i Sverige 
Holding AB i syfte att stärka sina positioner på den svenska marknaden. (Energinyheter, 
2010) 
 
Som setts ovan finns således viljan att agera på flera slutkundsmarknader än den egna 
inhemska. Dock finns i dagsläget barriärer mellan länderna som hindrar en effektiv rörlighet 
över nationsgränserna bland aktörerna. Exempelvis är det svårt för en svensk elanvändare att 
köpa el av ett norskt elhandelsföretag. På motsvarande sätt är det svårt för svenska 
elhandelsföretag och elnätsföretag att hantera kunder från Norge. De viktigaste barriärerna 
som identifierats och som bidrar till isoleringen av de fyra ländernas slutkundsmarknader 
illustreras i figur 9. 
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För att skapa förutsättningar för en välfungerande gemensam nordisk slutkundsmarknad 
krävs att flera av dessa barriärer reduceras eller harmoniseras. Under 2000-talets början 
påbörjade politiker och olika representanter från elmarknaderna i norden arbetet med att 
uppnå visionen om en gemensam nordisk slutkundsmarknad, för att på sikt även uppnå en 
gemensam slutkundsmarknad på europeisk nivå.     
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Det mer formella initiativet till att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad togs vid de 
nordiska energiministrarnas möte i Umeå år 2008 (Energimarknadsinspektionen, 2009). 
Politikerna delegerade ansvaret för projektet till NordREG (Nordic Energy Regulators) som 
är en grupp bestående av personer från tillsynsmyndigheterna i de fyra nordiska länderna. De 
länder som ingår i projektet är Sverige, Norge, Danmark och Finland. För dessa fyra länder 
finns inget överstatligt organ som varken kan fatta beslut eller kontrollera att lagar och regler 
efterföljs. Därmed är den politiska viljan och engagemanget i varje enskilt land en viktig 
förutsättning för att en gemensam nordisk slutkundsmarknad ska kunna bli verklighet. 
Ytterligare en förutsättning är således att de fyra länderna effektivt kan samarbeta och 
komma överens, detta oavsett vilka politiska partier som styr i de olika länderna.     

Fram till årsskiftet 2011/2012 har fokus i arbetet legat på att fastställa hur interaktionen 
mellan kunderna och marknaden ska utformas. Fortsättningsvis kommer fokus ligga på 
aktiviteter som berör företagens interna processer och hur företagen ska förhålla sig till 
varandra. Förhoppningen är att en gemensam nordisk slutkundsmarknad till större delen ska 
vara färdigställd till år 2015. Vid den tidpunkten förväntas dock inte alla delar av den 
nordiska marknaden vara harmoniserade, utan arbetet kommer att fortsätta även efter år 
2015. (Norstedt, 2012) 

Visionen om en gemensam nordisk slutkundsmarknad har formulerats enligt följande: 

”Samtliga nordiska elkonsumenter ska erbjudas ett fritt val av elhandelsföretag, effektiva och 
konkurrensmässiga priser och tillförlitliga elleveranser på den interna nordiska och europeiska marknaden.” 
(NordREG, 2009) 

De centrala aktörerna i visionen utgörs av de nordiska elkonsumenterna. Dessa ska ges 
möjlighet att välja elhandelsföretag från hela den nordiska elmarknaden och på längre sikt 
även den europeiska. Genom att skapa flera valmöjligheter för kunderna förväntas 
konkurrensen öka, framförallt i försäljningen av el, vilket i sin tur kommer att leda till en 
effektivare prisbildning som i större utsträckning speglar den verkliga prissättningen på 
grossistmarknaden. Elprisavtalen kommer därmed utformas med priser som är 
konkurrensmässigt satta. Till sist är förhoppningen att kunna skapa en starkare tilltro till 
elmarknaden bland elkonsumenterna genom att exempelvis erbjuda tillförlitliga elleveranser.  
(Åbrandt, 2012) 
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För att kunna förverkliga visionen har följande målsättningar formulerats: 

• Aktörernas roller och ansvar i de fyra nordiska länderna ska harmoniseras. 
• Processerna för de olika aktörerna på den nordiska marknaden ska harmoniseras. 
• Ett gemensamt ramverk gällande konsumentskydd ska utformas. 
• I avsikt att underlätta för elhandelsföretag att bedriva verksamhet i alla de nordiska länderna ska 

regulatoriska och tekniska hinder minimeras. (NordREG, 2009) 
 

Som framgår av målsättningarna bygger den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden på 
att aktörernas roller och ansvar i de fyra nordiska elmarknaderna harmoniseras, att även 
processerna inom och mellan aktörerna harmoniseras, samt att ett gemensamt ramverken 
som berör konsumentskydd utformas. Även de regulatoriska och tekniska skillnader som 
råder mellan länderna och som i dagsläget hindrar aktörerna från att effektivt kunna agera 
över nationsgränserna ska minimeras. (NordREG, 2009) 

För att återknyta till den tidigare figuren med barriärerna (figur 9 ovan) kan det konstateras 
att de harmoniseringar och reduceringar av barriärer som kommer att genomföras främst 
kan kopplas till lagar och regler, samt processer. Inom ramen för en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad kommer inga åtgärder vidtas för att harmonisera skattenivåerna länderna 
emellan, dock kommer hänsyn tas exempelvis till vilken aktör som är skyldig att samla in 
skatterna. Några större initiativ till att harmonisera stödsystemen för förnyelsebar energi 
kommer inte heller att vidtas. Slutligen kommer barriärerna i form av skillnader i språk, 
valuta och spotpriser att bestå även i fortsättningen. (NordREG, 2009) 
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För att skapa en gemensam nordisk slutkundsmarknad är det viktigt att aktörernas roller och 
ansvar är tydligt definierade och att de största skillnaderna mellan länderna reduceras. Detta 
för att aktörerna enkelt ska kunna veta vad som krävs av dem om de väljer att agerar på 
andra marknader än den egna inhemska. Viktigt för elnätsföretagens del är att deras 
neutralitet är säkerställd och att processerna som berör informationsutbyte är harmoniserade 
mellan de fyra länderna. För elhandelsföretagens del är det viktigt att processer som berör 
licenser, dvs. rätten att agera som elhandlare i de olika länderna, inte skapar några 
inträdesbarriärer. Enligt NordREG är det inte nödvändigt med någon närmare 
harmonisering som berör neutralitets- och licensfrågan så länge som dessa inte utgör några 
inträdesbarriärer. (NordREG, 2009) 
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En gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att kräva harmoniseringar av de processer 
som sker internt hos marknadens aktörer och även processerna dem emellan. Genom att 
harmonisera processerna reduceras inträdesbarriärerna mellan länderna, vilket underlättar för 
aktörerna att bedriva verksamhet och hantera kunder i de andra nordiska länderna. 
NordREG diskuterar åtta olika processer som kommer att harmoniseras, om än till en mer 
eller mindre utsträckning. Dessa processer, förutom balansansvar som valts att inte 
behandlas i detta projekt, beskrivs i det följande.  
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Frågorna som NordREG diskuterar gällande kontrakt berör bland annat vilka aktörer som 
kan ingå kontrakt med varandra, vilken information som ska ingå i kontrakten och 
möjligheten för utfärdaren av kontrakt att ändra i innehållet. Vidare handlar diskussionerna 
om hur kontrakt tecknas, på vilka sätt (dvs. via telefon, Internet, kundmöten etc.) och hur 
kontrakten avslutas. (NordREG, 2009) 
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Diskussioner kring hur aktörerna ska förhålla sig till fakturering på den gemensamma 
nordiska slutkundsmarknaden handlar bland annat om: fakturans innehåll, hur ofta kunden 
faktureras, antal fakturor som kunden får, möjligheten för kunden att få en kombinerad 
faktura (dvs. både nätavgifter och kostnader för elförbrukning) och vilken aktör som skickar 
fakturan. (NordREG, 2009) 
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Det föreligger i dagsläget inte några större skillnader mellan de nordiska länderna kring 
procedurerna som ingår när en elanvändare vill byta elhandelsföretag. Trots små skillnader 
anser NordREG att dessa kan utgöra inträdesbarriärer för elhandelsföretag som vill agera 
utanför nationsgränsen. Processerna bör därför harmoniseras. Detta kommer att ge 
kunderna ännu större möjlighet att snabbt och effektivt byta elhandelsföretag och för 
elhandelsföretagen skapa en större förutsägbarhet då ett byte blir aktuellt. (NordREG, 2009) 
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Processerna kring ett byte av elhandelsföretag är aktuellt även när en kund flyttar från en 
anläggning till en annan. Beroende på vad som är avtalat i kontraktet så kan kunden antingen 
byta elhandelsföretag eller behålla sin tidigare. Flyttprocessen kräver informationsutbyte 
mellan elhandelsföretag och elnätsföretag. Varken i Sverige eller i Finland är processerna i 
samband med flytt reglerade. Enligt NordREG bör dessa processer till viss del regleras, 
främst i avseende på det informationsutbyte som aktualiseras i samband med en flytt. 
(NordREG, 2009) 
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Noggranna mätaravläsningar är viktiga på en välfungerande elmarknad, men för att uppnå 
detta krävs stora investeringar i nya och effektiva mättekniker. De flesta elnätsföretag i 
norden använder idag automatiska mätare för att samla in mätdata, så kallade automatic 
meter reading systems (AMR-system). År 2009 implementerades i Sverige en lag med krav 
om att elmätarna ska kunna avläsas minst en gång i månaden, vilket inneburit att samtliga 
elnätsföretag idag har installerat automatiska elmätare. AMR- systemen gör det möjligt med 
timbaserad mätaravläsning. Enligt NordREG är timbaserad mätaravläsning önskvärt, men 
dock inte nödvändigt inom ramen för en gemensam nordisk slutkundsmarknad. (NordREG, 
2009) 
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Processerna som pågår på elmarknaden består till stor del av informationsutbyte mellan de 
olika aktörerna. Elnätsföretaget sänder exempelvis mätdata till elhandelsföretaget som i sin 
tur fakturerar kunderna. Enligt NordREG är en harmonisering av processerna kring 
informationsutbytet i samband med elleveranser kritiskt. Informationsutbytet bör ske 
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elektroniskt för att göra processerna så effektiva och snabba som möjligt. System för 
informationsutbyte på den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden diskuteras längre 
fram i rapporten. (NordREG, 2009) 

!"#"!"# E800'(&')2800)31&<8&=*4C-28*&)
En av huvudprinciperna på den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden är att kunden 
endast ska behöva ha kontakt med sitt elhandelsföretag. Detta enligt den så kallade Supplier 
Centric Model (SCM) (mer om modellen längre fram i rapporten). En konsekvens av detta 
blir att elhandelsföretaget måste kunna få tillgång till all nödvändig information som berör 
kunden, men även kunna förse andra aktörer med behövlig information. Tillgången till 
kundinformation har initierat diskussioner kring en gemensam nordisk informationshub. 
(NordREG, 2009) 
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Förutom att harmoniseringen av processerna ska underlätta för elhandelsföretag och 
elanvändarna när de agerar på en gemensam nordisk marknad, ska harmoniseringen även 
syfta till att göra förenklingar i kundens kontakt och relation med elhandelsföretagen och 
elnätsföretagen. Processer som kan anses speciellt viktiga i detta sammanhang är exempelvis: 
ingå och avsluta kontrakt, fakturering, byte av elhandelsföretag och flytt. Det ska även vara 
fastställt vilken aktör som kunden bör kontakta vid frågor kring exempelvis sin elfaktura eller 
vid problem i elleveranserna. En gemensam nordisk slutkundsmarknad, där en av de 
viktigare målsättningarna är att förenkla i kundkontakten, kommer att ställa stora krav på 
systemen för informationsutbyte mellan marknadens aktörer. Kundkontakten och 
informationsutbytet kommer här diskuteras närmare, eftersom utformningarna av dessa kan 
anses som kritiska vid skapandet en gemensam nordisk slutkundsmarknad. (NordREG, 
2009)  

!"#"?"$ F1&<3*&2-32)
I alla de nordiska länderna har kunderna i dagsläget kontakt både med elhandelsföretaget och 
med elnätsföretaget. Detta förhållningssätt framgår tydligt av att kunderna exempelvis får två 
fakturor som berör elkostnaderna; en faktura som skickas från elhandelsföretaget och en 
från elnätsföretaget1. Det är inte heller reglerat vilken aktör som kunden bör kontakta vid 
frågor och när problem uppstår. Kontakten mellan kunden, elhandelsföretaget och 
elnätsföretaget följer i dagsläget principerna i den marknadsmodell som går under 
benämningen ”dual contact point model”. Figur 10 illustrerar förhållandet mellan kunden, 
elhandelsföretaget och elnätsföretaget på samtliga nordiska marknader i dagsläget. 
(NordREG, 2009) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Detta gäller dock inte alltid. Exempelvis i fall då elnätsföretaget och elhandelsföretaget ingår i samma koncern 
tillämpas inte sällan samfakturering.  
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Inför den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden har NordREG framtagit 
rekommendationer för hur kontakten mellan elanvändaren, elhandelsföretaget och 
elnätsföretaget nu istället ska utformas. Principen är att kunden endast ska behöva ha 
kontakt med en aktör. Det kommer därmed att vara elhandelsföretaget som kunden, i så gott 
som samtliga ärenden, har kontakt med. Endast i enstaka fall ska kunden behöva ta kontakt 
med elnätsföretaget. Den nya rekommendationen går under benämningen SCM. I figur 11 
illustreras förhållandet mellan kunden, elhandelsföretaget och elnätsföretaget i den nya 
marknadsmodellen. (NordREG, 2011) 

                    

 

,-./0!**1!9/66<-30!83=20-8!;7F3<!!

!
Ett av de mera genomgripande inslagen i SCM är att kunden kommer att samfaktureras, dvs. 
att kunden kommer att få en faktura som innehåller både nätavgifter och kostnader för 
elförbrukning. Detta är tänkt att medföra mindre komplexitet för kunden. 
Elhandelsföretaget är den aktör som kommer att slutfakturera kunden, medan 
elnätsföretaget i sin tur kommer att fakturera elhandelsföretaget för nätavgifterna.  

SCM kommer att föra med sig ett flertal konsekvenser, varav några listas här: 

• Ökat resursbehov hos elhandelsföretagen. Elhandelsföretaget kommer att behöva tillföra 
ytterligare resurser för att även kunna hantera kundärenden som berör elnät 

• Minskad komplexitet men ingen ökad förståelse bland kunder. Även om komplexiteten för 
kunden minskar, genom att denne endast har kontakt med elhandelsföretaget, är det 
inte säkert att kunden kommer att få en bättre förståelse för aktörernas roller och 
ansvar 

• Ökad likviditetsrisk för elnätsföretaget. Elnätsföretaget kommer att exponeras för 
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kreditrisker dels mot elanvändarna, dels mot elhandelsföretagen som elnätsföretaget 
kommer att fakturera 

• Ökad likviditetsrisk för elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget kommer att stå för 
elnätsföretagets risk att kunden inte betalar sin faktura 

• Större kunskapskrav hos elhandelsföretagen. Elhandelsföretaget måste ha goda kunskaper 
om de lokala förhållandena där elnätsföretagen är belägna, t.ex. förekomster av 
elavbrott (NordREG, 2009)   
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Syftet med att harmonisera systemen för informationsutbyte mellan länderna och deras 
aktörer är att underlätta för elhandelsföretagen och elnätsföretagen att agera i alla de fyra 
nordiska länderna. Detta genom att möjliggöra för aktörerna att kunna använda samma IT-
system oberoende av vilket land som de verkar i. Processer för vilka ett harmoniserat 
informationsutbyte är nödvändig är exempelvis: byte av elhandelsföretag, flyttprocesser och 
vid utbyte av mätdata för fakturering. Systemet kommer att utformas så att det blir 
gemensamt för hela Norden, alternativt kommer det finnas ett eller flera system i vartdera 
landet där systemen då måste kunna kommunicerar med varandra. Vidare kommer systemet 
att behöva innehålla ett gemensamt gränssnitt och dataformat, samt gemensamt språk för 
kommunikation. Exempel på nödvändig information som systemet ska kunna tillgodose 
aktörerna med är: (NordREG, 2012) 

• Mätpunkts-ID 
• Mätdata för fakturering 
• Förbrukningshistorik 
• Namn på elhandelsföretag 
• Kunduppgifter, så som exempelvis namn, födelsedata, organisationsnummer och 

kund-ID  

Systemen för informationsutbyte ser i dagsläget olika ut i de nordiska länderna. I Sverige 
tillämpas bilateralt informationsutbyte, dvs. att aktörerna utbyter information direkt mellan 
varandra. Inför mätvärdesreformen i juli 2009 påbörjades ett projekt i Sverige där ett system 
utvecklades för meddelandehantering mellan elhandelsföretagen och elnätsföretagen. 
Systemet kom att kallas EMIX och var utformat för att kunna hantera flödet av mätvärden, 
leverantörsbyten, flyttar och andra kundnära processer (Svensk Energi, 2011a). Idag har 
dock EMIX i stort sätt spelat ut sin roll och används bara i en mindre skala. Ett av 
huvudsyftena med EMIX var att identifiera fel i informationsflödet och rapportera dessa. På 
sikt lärde sig dock aktörerna att undvika att göra fel, varför EMIX inte längre var 
användbart. (Norstedt, 2012b)  

I dagsläget diskuterar NordREG en rad olika lösningar för hur informationsutbytet ska gå till 
på den gemensamma marknaden. Lösningarna baseras i huvudsak på de tre system som 
illustreras i figur 12.    
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”Simple web service search tool” är ett enklare, decentraliserat system för datalagring. Med 
detta system kommer aktörerna att tillämpa bilateral kommunikation, men ska kunna 
införskaffa nödvändig kundinformation via ett webbaserat verktyg. Systemet baseras på det 
systemet som idag används i Norge och som kallas NUBIX. Via NUBIX kan exempelvis 
elhandelsföretagen få tillgång till mätpunkts-ID. Även i Finland finns ett webbaserat verktyg 
dit aktörerna kan vända sig för att erhålla relevant kundinformation som t.ex. mätpunkts-ID. 
Enligt NordREG bör det webbaserade systemet kunna förse aktörerna med information 
som berör mätpunkts-ID, adress, mätaradress, fakturaadress och information om huruvida 
mätaren avläses automatisk eller manuellt. (NordREG, 2012) 

De två andra systemen består av centrala databaser (CDB) som möjliggör centraliserad 
datalagring. Med dessa system kommer aktörerna att kunna kommunicera och inhämta 
information direkt från CDB:erna. Därmed kan man undvika att använda bilateral 
kommunikation. Det system som här kallas ”enkel CDB” baseras på det system som i 
oktober 2012 kommer att implementeras i Danmark. Utöver den enkla CDB:n finns även en 
mera utförlig CDB. Den största skillnaden mellan den enkla och den utförliga CDB:n berör 
kommunikationen mellan aktörerna och databasen. Med den enkla CDB:n använder 
aktörerna meddelanden för att kommunicera med databasen. Elnätföretagen kommer att ha 
en egen intern databas där de samlar in mätdata och övrig kundinformation. Den interna 
databasen är i sin tur kopplad till CDB:n till vilken mätdata och kundinformation laddas upp 
så att i huvudsak elhandelsföretag kan få tillgång till informationen. Med den utförliga 
CDB:n loggar aktörerna direkt in i databasen där de har möjlighet att göra ändringar enligt 
deras användarrättigheter. Elnätsföretagen behöver således ingen egen intern databas, utan 
har istället ett eget utrymme på CDB:n där mätdata och kundinformation samlas. Både den 
enkla och den utförliga CDB:n ska kunna förse aktörerna med all information som kan 
tänkas vara kopplade till elanvändarnas unika mätpunkts-ID. (NordREG, 2012) 

Vilket system som kommer att användas på den gemensamma marknaden är svårt att 
fastställa. En möjlig lösning som NordREG diskuterar är att det kommer implementeras 
olika system i vartdera landet. De olika systemen kommer då behöva vara utformade på ett 
sätt som gör att de kan kommunicera med varandra oavsett om systemet består av ett 
webbaserat hjälpverktyg, enkel eller utförlig CDB. Tanken med de nya systemen är att det 
ska bli enklare för nya aktörer att träda in på marknaden med avseende både på energibolag, 
men även exempelvis nya It-bolag. (NordREG, 2012) 
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Enligt NordREG ska de nordiska elanvändarna kunna garanteras ett fullgott 
konsumentskydd och känna ett fullt förtroende för marknadens aktörer när de agerar på den 
gemensamma nordiska marknaden. Konsumenterna ska exempelvis skyddas från otillbörliga 
affärsmetoder. För att uppnå detta rekommenderar NordREG att samtliga fyra länder 
tillämpar de regler som tagits fram av EU. Dessa omfattar bland annat regler för 
marknadsföring och hantering av distansavtal. (NordREG, 2011)    

Vidare bör det i alla de fyra nordiska länderna finnas välutvecklade processer och nämnder 
för att hantera klagomål och tvister. NordREG bedömer att detta redan finns i dagsläget och 
att det i detta avseende inte är nödvändigt med någon närmare harmonisering. För att 
säkerställa att elanvändarna alltid har tillgång till el är det också viktigt att varje land har 
utformat exempelvis leveranssystem med anvisningsleverantörer.  Trots risken att dessa 
system kan medföra en negativ effekt på konkurrensen, anser NordREG att det inte är 
nödvändigt med några större förändringar för att harmonisera dessa. (NordREG, 2011) 

Slutligen ska det i varje land finnas tydliga regler som bestämmer när ett elnätsföretag får 
koppla ifrån en elanvändare från nätet. I vissa fall kan en kund kopplas ifrån på begäran från 
elhandelsföretaget. För att kunna göra detta måste elhandelsföretaget försäkra sig om att alla 
kraven som gäller för att få koppla bort en elanvändare är uppfyllda. Dessa krav kan se olika 
ut beroende på i vilket land som kunden är lokaliserad. NordREG har inte för avsikt att 
harmonisera dessa krav eftersom det arbete och de eventuella kostnader som detta medför är 
att betrakta som normal affärsverksamhet när ett företag väljer att agera på en utländsk 
marknad. (NordREG, 2011)! !
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Till grund för resultaten ligger en enkätstudie som genomförts under februari till mars 
månad år 2012. Både elnätsföretag och elhandelsföretag har deltagit och samtliga presenteras 
anonymt i denna rapport. Förfrågningar gick ut till totalt 96 nät- och/eller elhandelsföretag 
varav 12 enkätsvar har kommit in från elnätsföretag och 14 enkätsvar har kommit in från 
elhandelsföretag. Samtliga svar har inkommit från mindre företag varför kompletterande 
information har samlats in från de större aktörerna genom intervjuer. Resultatet från dessa 
intervjuer presenteras efter sammanställningen av enkätstudierna. (Se avsnitt 5.2) Runt 70 
procent av de svarande elhandelsbolagen angav att mer än 75 procent att deras kunder hade 
en starkt regional anknytning. Antalet anställda inom de svarande företagen var cirka 25 
personer per företag. 
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Kunskaperna kring en gemensam nordisk slutkundsmarknad är generellt sett inte särskilt 
hög. Nedan presenteras en graf som visar hur välinformerad elhandel- elnätsföretag känner 
sig angående harmoniseringen. Skalan är 1 till 5, där ett är lägst och 5 är högst. Grafen visar 
att nivån är något högre hos elhandelsföretagen än hos elnätsföretagen. Medelvärdet hos 
elhandelsföretagen är 3,7, vilket indikerar att man anser sig vara något mer än medel 
informerade. Elnätsföretagen å andra sidan har ett snitt på runt 3,0, vilket kan tolkas som att 
de anser sig vara något mindre informerade än elhandelsföretagen.  
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Över lag visar enkäten att så väl elhandelsföretag och elnätsföretag är negativt inställda till 
harmonisering av slutkundsmarknaden. Nedan presenteras en graf som presenterar elhandel-
och elnätsföretags inställning till harmoniseringen. Skalan är 1 till 5, där ett är lägst och 5 är 
högst. Snittet för ett elhandelsföretag var 2,5 och snittet för ett elnätsföretag är 2. Några utav 
elhandelsföretagen menar att de är positiva till modellen SCM, men att de i nuläget är något 
negativa till själva harmoniseringen. Detta då de anser att man först måste ha ett väl 
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fungerande system som kan hantera informationsflödet på ett effektivt sätt innan en 
harmonisering kan bli verklighet. Annars finns risk för att konkurrensen blir snedvriden och 
att det enbart blir de ”stora” aktörerna som kommer att ha råd att göra systemutveckling och 
anpassningar och därmed skaffa sig konkurrensfördelar.  
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70 små och medelstora elföretag har startat ett uppror mot förslaget om gemensam 
slutkundsmarknad. De kallar sig för “Forum för gemensam nordisk elmarknad” som samarbetar 
även med 40 mindre elföretag i Finland. Tillsammans ställer sig de alla negativa till 
marknadsmodellen SCM. Aktörerna menar att modellen innebär en fördyring för 
elkonsumenterna och försämrad konkurrens. “Forum för gemensam nordisk elmarknad” säger ja 
till en gemensam nordisk slutkundsmarknad, men ställer sig mycket negativ till SCM. 
 
Generellt sett är många aktörer negativa till så väl harmoniseringen som till 
marknadsmodellen SCM.  Orsaken till denna pessimism är bland annat kostnadsökning för 
kund, svårighet för de små företagen att bära kostnaden för nya IT-system och förlorad 
kunskap och kontakt med den lokala kunden. “En stor nackdel som det också kommer att innebära 
är att nätbolagen som har den bästa kunskapen om geografi, nätuppbyggnad o.s.v. på det lokala planet 
kommer att tappa en stor del av kontakten med kunderna när alla ärenden ska hanteras av elhandelsbolaget 
kunden valt oavsett var i Norden (Europa) man sitter.” (anonymt elnätsföretag, 2012) Generellt är 
inställningen till att beslutet om att genomföra en harmonisering kommer från politisk nivå 
mycket negativ. Många aktörer menar att politikerna inte är tillräckligt pålästa om 
elmarknaden för att kunna fatta ett sådant beslut. “Så här dumt kan det bli när politikerna får 
härja fritt och vi har en mesig intresseorganisation vid namn Svensk Energi som inte vågar påtala att detta 
är fel väg att gå.”(anonymt elnätsföretag, 2012) 
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De största förändringarna kommer enligt elnätsföretagen att beröra informationsutbyte och 
fakturering. Aktörerna menar att då kundkontakten flyttas från nätägaren till leverantören 
kommer efterfrågan på standardiserad teknik på de olika marknaderna att vara ett krav för 
att en harmonisering över huvud taget ska bli möjlig. Eftersom kunderna i framtiden kan 
komma från hela Norden anser många aktörer att inhämtning av kunduppgifter kommer att 
vara ett primärt problem. Ett elnätsföretag anser att det för att man ska lyckas med ett 
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effektivt informationsutbyte krävs digitala lösningar som kommer att bli mycket kostsamma. 
Denna kostnadsökning anser de i slutändan kommer att hamna hos el- och nätkunderna. 
Citat från ett svarande elnätsföretag, 2012: ”Till syvene och sist kommer våra elnäts- och 
elhandelskunder att få betala för något som de inte kommat att bli bekänt av förutom att de kommer att ha 
en större marknad”. 
  
Även elhandelsföretagen belyser fakturering som en viktig process i harmoniseringen. Tätt 
följt efter fakturering kommer byte av elhandelsföretag. För att faktureringen ska bli möjlig 
på en gemensam marknad kommer nya systemlösningar att behövas, vilka kan hantera både 
elnät och elhandel på flera olika marknader. Dessa systemlösningar är även ett krav för att 
byte av elhandelsföretag ska kunna ske på ett smidigt och snabbt sätt.  
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Det är väldigt få elhandels- och elnätsföretag som i dagsläget har vidtagit några större 
åtgärder för att förbereda sig inför harmoniseringen. Orsakerna till varför man ännu inte har 
vidtagit några åtgärder är bland annat att osäkerheten kring vad som kommer att gälla på den 
nya marknaden fortfarande är för stor för att åtgärder ska vidtas. De aktörer som har vidtagit 
åtgärder har vidtagit dessa inom: IT-system, produkter, marknadsföring och 
varumärkeshantering. En annan aktör anger att de har börjat förbereda sig, men ännu inte 
vidtagit några organisatoriska eller tekniska åtgärder. 
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Ytterst få av de svarande elhandelsföretagen är intresserade av att verka på en internationell 
marknad. Endast 36 procent har funderat på att vilja ha verksamhet utanför Sveriges gränser 
och 22 procent angav att de var villiga att prova på en ny marknad.  
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Med en gemensam slutkundsmarknad följer en förändrad konkurrensbild, vilket kommer att 
innebära att elhandelsföretagen måste ta ställning till hur de på bästa sätt kan möta den nya 
marknaden. Över lag har de flesta svarande elhandelsföretagen varit positiva i avseenden på 
konkurrens. Flera aktörer menar att en starkt lokal elleverantör kommer att bli allt mer 
attraktiv på den nya marknaden. ”Vi måste satsa på att finnas nära kunderna och att vi ska vara det 
självklara lokala valet av elleverantör.” (anonymt elhandelsföretag, 2012) Detta understöds av det 
faktum att ett antal elnätsföretag i dagsläget återigen har startat upp mer 
elhandelsverksamhet, då efterfråga från lokal elhandelsverksamhet ser ut att öka. En annan 
aktör menar att små företag i detta avseende kan ha en fördel gentemot större företag. Citat: 
”Små bolag har en fördel av att vara snabbfotade”.(anonymt elhandelsföretag, 2012) 
  
Om konkurrensbilden blir hotande kan det bli aktuellt med samarbeten mellan flera små 
företag. En aktör menar att det även vore aktuellt med samarbeten mellan de små företagen, 
men med en stor aktör i ”ryggen”. Ytterligare en fördel med samarbeten är att skalfördelar kan 
tas tillvara och synergieffekter kan tas tillvara. Utöver detta anser aktörerna att de relativt lätt 
kan anpassa sina erbjudanden efter vilka behov som kommer finnas hos deras kunder på en 
framtida marknad. 
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Den nya marknaden öppnar upp för så väl nya möjligheter som risker. En given möjlighet 
finns hos de elhandelsföretag som redan har ett internationellt varumärke. Dessa får 
automatiskt en större marknad. Ett elhandelsföretag anger i enkäten att harmoniseringen 
kommer att möjliggöra för dem att agera på en större marknad med ny utökad marknad för 
specialprodukter. Utöver dessa har inget av de mindre elhandelsföretagen angivit att det 
följer nya möjligheter med harmoniseringen. 
  
Även elnätsföretagen är generellt sett negativt inställda till harmoniseringen. En aktör menar, 
citat: ”I grunden är en gemensam nordisk slutkundsmarknad mycket bra, men man har underskattat de 
problem och framförallt kostnader som den kommer att generera.” (anonymt elnätsföretag, 2012)De 
positiva aspekter som lyftes fram i enkäterna är möjligheten till att erbjuda kunden enbart en 
faktura. ”Förhoppningen är ju att bland annat konkurrensen mellan elhandlare kommer att öka och att 
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det ska bli lättare ur ett kundperspektiv (ex. en faktura).” (anonymt elhandelsföretag, 2012) Även 
möjligheten till bättre kundservice genom enbart en kontakt till kund belyses som en positiv 
del på en gemensam marknad. 
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Så väl elhandelsföretag som elnätsföretag har angivit att de kan se en rad olika risker som 
direkt aktuella vid en harmoniserad marknadsstruktur. Nedan anges ett urval av de svar som 
angavs i enkätstudien. 
  
Många elhandelsföretag anser att en gemensam nordisk slutkundsmarknad endast är ett 
politiskt arrangemang.”En gemensam nordisk slutkundsmarknad är endast av intresse för våra politiker 
som har en bristande förståelse för hur elmarknaden fungerar.” (anonymt elnätsföretag, 2012) Vidare 
anges koppling till regionen och lokal kundbas som riskutsatt. ”För små elhandelsbolag innebär 
förändringen att det blir svårt att bearbeta större kunder utanför närområdet eftersom det ofta kräver 
personliga besök.”(anonymt elhandelsföretag, 2012) Många mindre elhandelsföretag ser 
begränsade möjligheter på en nordisk marknad, då de primärt ofta är lokalaktörer, sekundärt 
regional och därmed inte har någon direkt kundbearbetning nationellt. Därför är steget till 
nationell kundbearbetning mycket stort. Många aktörer anser sig inte ha resurser till att sälja 
till hela Norden och ingångströskeln för nya aktörer på marknaden anses förbli allt för hög. 
”Risken är att vi blir än mer lokala och att vi tvingas sikta in oss på att "försvara" vår lokala 
marknadsandel på bekostnad av att försöka utöka den.” (anonymt elhandelsföretag, 2012) Systemet 
kommer troligtvis bli allt för komplext för de små elhandelsföretagen, samtidigt som många 
anser att de tre stora företagen, Fortum, Eon och Vattenfall kommer att stärka sina 
positioner på den nya större marknaden. 
  
En annan risk som tydligt belyses av elhandelsföretagen är samfakturering. 
Elhandelsföretaget kommer att behöva hantera olika elnätsföretags fakturor och aktörerna 
ser en ökad risk i och med debitering av nätavgifterna. En aktör utrycker även oro för: ”Att 
kunden inte betalar sina fakturor som vi debiterat för både elhandel och elnät. Kunder kan komma att 
utnyttja situationen och byta elleverantör så ofta den kan.” (anonymt elhandelsföretag, 2012) 
Elhandlarna menar att det är svårare att ha full kontroll på kunder utanför Sveriges gränser. 
”Reglerna ser olika ut mellan länderna. Det är svårare att ex. driva inkassoärenden utanför Sveriges gränser 
mot kunder som är dåliga betalare.” (anonymt elhandelsföretag, 2012) 
 
Elnätsföretagen å sin sida ställs inför andra risker än elhandelsföretagen. Elnätsföretagens 
kontakt med kund kommer att minimeras, vilket resulterar i sämre lokal service för kund. 
”Stor risk att kunden hamnar i kläm när informationsflödet mellan nätbolag och elhandelsbolag brister.” 
(anonymt elnätsföretag, 2012) Vidare anger många elnätsföretag ökade kostnader för system, 
mätare och meddelandehantering som överhängande risker. Ökade stora investeringar 
medför att det finns en risk för att alla elnätsföretag inte klarar att finnas kvar på en 
gemensam marknad. ”Dyra systemlösningar för elnätsföretaget då mätningsserier ska skickas kors och 
tvärs mellan länderna i Norden. Detta kommer att fördyra processerna och förmodligen kommer 
kostnaderna att hamna på elnätsföretagen trots att kostnaden härrör sig till elhandelsföretagen.” (anonymt 
elnätsföretag, 2012) 
  
Flera aktörer diskuterar även fenomenet med mindre nogräknade elhandelsföretag: ”Risker 
för att inte få betalt för nättjänsterna via mindre tillbörliga och nogräknade elhandelsföretag känns som stor. 
Jag är övertygad om att det kommer att startas många elhandelsföretag som kommer att skapa snabba 
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pengar på kort tid för att sedan gå i konkurs.” (anonym elhandelsföretag, 2012) Vidare menar en 
aktör att det också finns en överhängande risk att konkurrensen inte kommer att öka och att 
den gemensamma marknaden inte får de effekter som efterfrågas, då primärt beroende av 
bland annat språkbarriärer.  
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Till grund för nedan presenterade resultat ligger två djupintervjuer med Vattenfall och 
Fortum som genomförts under april månad 2012. Svaren som presenteras representerar 
bolagen som helhet och skiljer inte på elnät och elhandel. Varken Vattenfall eller Fortum har 
en särskilt stark regional anknytning och bolagen har en omsättning på runt 40 miljarder 
svenska kronor vardera. Båda bolagen bedriver verksamhet i flera av de nordiska länderna. 
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Intervjuobjekten på så väl Vattenfall som Fortum känner sig mycket väl informerade om 
harmoniseringen och arbetet med denna. Till skillnad från små elföretag har Vattenfall enligt 
Peter Callenberg (2012) mer resurser till att vara aktiva och drivande arbetet med en nordisk 
slutkundsmarknad. Så väl Vattenfall som Fortum har också en mycket positiv inställning till 
en gemensam slutkundsmarknad. Per Strannegård (2012) på Fortum anser att 
harmoniseringen är helt rätt i utvecklingen och att elföretag med fördel bör utvecklas mot att 
allt mer likna telekombranschen. Callenberg (2012) menar att en marknad med 13 miljoner 
kunder är betydlig mer lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv än dagens marknad 
med 5 miljoner kunder. Han menar även att elföretag kommer att gå från att handla med el 
till att allt mer handla med tjänster och produkter, så som exempelvis energieffektivisering 
och energitjänster. Citat Callenberg (2012): Det är svårt att nå ut till kunder med nya tjänster idag. 
Med en harmoniserad marknad är det enklare att nischa sig. 
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Till skillnad från de små bolagen anser både Vattenfall och Fortum att det finns många 
fördelar på den nya marknaden. Callenberg (2012) menar att kostnaden för IT-system på sikt 
kommer att minska då företag som vill verka utanför nationens egna gränser kan använda 
samma system i alla länder. När marknaden växer kommer allt fler olika aktörer att behövas. 
Med en aktivare kund som agerar allt snabbare på marknaden finns plats för både lokala 
aktörer, storskaliga aktörer och nischade aktörer. En gemensam marknad öppnar även upp 
möjligheten till expansion och tillgången på produkter kommer att öka på samtliga 
marknader. Strannegård (2012) lyfter fram enhetligheten som en stor möjlighet för 
elföretagen. Med ett fakturasystem och en gemensam marknad kan marknaden bearbetas på 
ett mer enhetligt sätt än idag.  
 
Även risker belyses av de båda aktörerna. Vattenfall diskuterar uppkommen kreditrisk när 
gränssnittet mellan distributörer och leverantörer förändras. En annan viktig riskfaktor är 
den politiska agendan. Om harmoniseringen inte blir bindande utan istället valfri för alla 
aktörer på marknaden finns risk att systemen inte bli lika effektiva som beräknat. För att få 
en lyckad harmonisering menar Callenberg (2012) att politikerna måste styra hur 
harmoniseringen ska se ut, inte bara gällande processer inom och mellan aktörerna. Även 
timmätning, nettodebitering och anvisningsavtal måste se likadana ut i samtliga länder för att 
marknaden ska fungera. Citat ” I den bästa av världar säger man hur det ska vara och när det ska vara 
klart.” Vidare anser Strannegård (2012) att för kort tid har givits för själva genomförandet av 
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harmoniseringen och att politikerna lägger ut för stort ansvar på själva marknaden att 
möjliggöra en förändring.  
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Varken Vattenfall eller Fortum har övervägt att samarbeta med andra aktörer på den nya 
gemensamma marknaden. Många av de processer som finns inom bolagen är redan 
anpassade efter internationell standard och kostnaderna för nya IT-system kommer kunna 
bäras av den egna koncernen utan hjälp från yttre samarbetspartner. Båda bolagen kommer 
att verka på en internationell marknad och Callenberg (2012) ser utvecklingen mot en 
gemensam nordisk slutkundsmarknad som bara början med sikte på en gemensam europeisk 
marknad. Strannegård (2012) anser att det är relativt enkelt att agera på marknader där de 
redan har verksamhet, dock kommer det att krävas ”en rejäl insats” för att ta sig in på helt nya 
marknader.  
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Resultatet av en framtida harmonisering av de nordiska slutkundsmarknaderna kan 
illustrativt visas i ett framtidsscenario. Detta scenario utgör en analys av de parametrar som i 
dagsläget har visat sig spela stor roll för en framtida elmarknad.  Scenariot ska illustrera hur 
den nordiska elmarknaden kan komma att vara beskaffad år 2020 och tar så väl 
harmoniseringen som omvärldsfaktorer i beaktande. För att validera framtidsscenariot har en 
diskussion kring framtaget scenario genomförts i samråd med NordREG.  
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Syftet med scenariot är att skapa en bild av hur elmarknaden kommer att se ut år 2020, för 
att sedan kunna studera hur ett elhandels- och elnätsföretag kommer att påverkas av detta 
framtida scenario. Därför är scenariot av explorativ art, det vill säga, beskriver hur framtiden 
kommer att se ut. Grunden till scenariot finns att hämta i beskrivningen av dagens 
elmarknad och omvärldsanalysen som beskriver framtida utveckling och förändring utanför 
elmarknaden. Även beskrivningen av harmoniseringen och dess påverkan på elmarknaden 
och dess aktörer används som utgångsläge i scenariot. Med hjälp av Van Nottens (2005) 
scenarioteori har en illustrativ bild av framtiden successivt vuxit fram och format scenariot 
som kallas för “En gemensam nordisk framtid”.  
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Elmarknadens utveckling påverkas av en rad olika faktorer, vilka kan delas in i nivåerna 
makro, meso och micro nivå. Då denna rapport avgränsas från produktion, systemansvar 
och balansansvar kommer scenariot att ha sin ståndpunkt i parametrar som förväntas 
påverka elnätsföretagen, elhandelsföretagen och elanvändaren och avgränsas därmed från 
produktion, system- och balansansvar. 
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Baserat på antal elanvändare i dagsläget i Norden kommer det totala antalet användare att år 
2020 att uppgå till närmare 15 miljoner. Dessa 15 miljoner användare påverkas av så väl 
socio-kulturell utveckling, teknisk utveckling, ekologisk utveckling, politisk utveckling som 
ekonomisk utveckling. Nedan ges en kort beskrivningen av hur omvärlden förväntas se ut år 
2020, givet en gemensam nordisk slutkundsmarknad.  
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På en gemensam nordisk elmarknad antas det fortfarande inte finnas något gemensamt 
överstatligt organ för de nordiska länderna som stiftar gemensamma lagar och regler eller 
kontrollerar och övervakar den nordiska elmarknadens funktionalitet. Den politiska viljan 
och engagemanget för att utforma en välfungerande nordisk slutkundsmarknad antas tidvis 
ha varit volatil. Då arbetet mer harmoniseringen utgår från ett frivilligt politiskt engagemang 
i de fyra nordiska länderna påverkas arbetets effektivitet i stor utsträckning av vilket politiskt 
styre som råder i de nordiska länderna.  Det övergripande arbetet med rekommendationer 
antas dock vara klart, varför aktörer på marknaden känner sig så pass väl informerade att de 
har börjat arbeta aktivt mot en gemensam marknad.  
 
En aktör som vill agera på flera olika marknader måste fortfarande känna till vilka 
bestämmelser som gäller i det land där verksamheten ska bedrivas. Eftersom det exempelvis 
är kunden som via sin elfaktura finansierar stödsystemen för förnyelsebar elproduktion 
(undantag är Finland) innebär det att elhandelsföretag som agerar utanför sin 
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hemmamarknad måste ta hänsyn till vilket stödsystem som politikerna i värdlandet infört när 
de utformar fakturan. Detta gäller även varje lands aktuella skattesystem, som är en politisk 
angelägenhet och som kan vara olika utformade i de olika länderna. En ökad användning av 
marknadsbaserade styrinstrument innebär att samtliga aktörer på marknaden i allt större 
utsträckning måste agera aktivt på marknaden, vilket gör att den aktör som är passiv, 
troligtvis kommer tappa kunder och förtroende i allt större hastighet.  
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På en gemensam nordisk framtid förväntas en stabilare ekonomisk marknad att påverka 
såväl nät- som elhandelsbolag på ett positivt sätt. Med en något lägre riskfri ränta kommer 
elhandelsföretagen att vara mer benägna till att nyinvestera i andra delar än bara sin 
kärnverksamhet. Med ett allt större krav på flexibla nät och större överföringskapacitet 
kommer elnätsföretagen å sin sida se ett ökat behov av investering i ny teknik, samtidigt som 
elhandelsföretagen kommer att behöva utveckla erbjudanden och kundservice för att passa 
en gemensam slutkundsmarknad.  
 
Då alla fyra länderna fortfarande kommer att ha olika valutor år 2020 kommer företagen 
behöva försäkra sig mot valutarisk genom användandet av exempelvis finansiella 
valutakontrakt. Även dessa innebär en ökad kostnad för företagen. Även fakturan måste 
anpassas, så att alla kostnader anges i den valuta som råder där kunden befinner sig. 
Kostnaderna är över lag volatila och uppskattningsvis förväntas elhandelsföretagen ha ökade 
kostnader i och med ett ökat ansvar för den ökade kundkontakt som följer med 
harmoniseringen. Elnätsföretaget kommer å sin sida att spara in på kostnader rörande 
kunder,  
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De tolv elområdena är fortfarande aktuella år 2020, men dock har priserna mellan dessa 
stabiliserats något tack vare en ökad överföringskapacitet, ökad efterfrågan på el i områden 
där elpriset tidigare varit något högre, samt genom en ökad användning av finansiella 
derivatinstrument. Dock måste elhandelsföretagen fortfarande kunna erbjuda kunder elavtal 
beroende på inom vilket elområde som kunderna befinner sig. I praktiken innebär detta att 
ett elhandelsföretag med rikstäckande kunder i Sverige fortfarande år 2020 måste anpassa 
sina elavtal efter de fyra olika elområdena. På motsvarande sätt måste ett elhandelsföretag 
som agerar på en gemensam nordisk slutkundsmarknad kunna erbjuda 12 olika elpriser.  
 
Trots en större andel av intermittent och volatil elproduktion, från exempelvis vindkraft, 
kommer elanvändarens slutpriset vara mera stabilt år 2020 jämför med idag. Detta på grund 
av att efterfrågan på el kommer att kunna flyttas över tid tack vare timmätning, samt att det 
kommer finnas tekniker som gör det möjligt att lagra energi för att sedan kunna användas då 
efterfrågan överstiger utbudet.  Sammantaget kommer dessa förhållanden ha en 
stabiliserande effekt på elanvändarens slutpris. Harmoniseringen i sig förväntas inte påverka 
elanvändarens slutpris nämnvärt. Elen handlas redan i dagsläget på en gemensam nordisk 
elbörs och moms, skatt och elcertifikat kommer fortfarande att se likadana ut på en 
gemensam marknad. Den enda faktorn i elanvändarens slutpris som skulle kunna förändras 
är marginalen. Men trots att denna konkurrensutsätts allt mer förväntas den inte minska 
nämnvärt, detta då marginalerna redan i dagsläget är hårt pressade.  

 



! &+!

?"5"5"! R;)273&8312.7+308&')G(.743-4)-32>474&-)G()C-43&-<7&)
Flera av de företag som deltagit i undersökningarna inom ramen för detta projekt har angivit 
att harmoniseringarna av processer som gör det möjligt att utnyttja ett och samma IT-system 
på hela den nordiska marknaden utgör ett av de mest positiva inslagen på en gemensam 
nordisk slutkundmarknad. Men detta innebär dock inte att IT-system kommer att kunna vara 
identiska med de som finns idag. Hela IT-infrastrukturen kommer att förändras, där 
kommunikation mellan företagens egna IT-system och nationella hubbar kommer att spela 
en central roll. Dessa förändringar kommer att innebära omfattande investeringar och stora 
tekniska installationer som, åtminstone initialt, kommer medföra en stor ökning av 
kostnader. Troligtvis kommer investeringar i nya IT-system på sikt att återbetala sig och 
dessutom göra det ännu mera kostnadseffektivt att bedriva nät- och elhandelsverksamhet. 
Detta tack vare de effektivitetsvinster som de nya systemen medför.     
 
Teknisk utveckling präglar även samhället som helhet. Med en allt större rörlighet blir kraven 
på ett aktuellt och välfungerade tekniskt system grundläggande för alla typer av aktörer på en 
aktiv marknad. Förutom de tekniska förändringar som följer med en gemensam 
slutkundsmarknad genomsyras hela samhället av ett ökat behov av kompatibla och enkla 
system. Samtliga aktörer på marknaden kommer att ha AMR-system och timavläsning 
kommer att vara ett krav på hela den nordiska marknaden. Tack vare timavläsning skapas 
även goda förutsättningar för nya aktörer, produkter och tjänster. Förbrukningsmönstren 
kommer att se annorlunda ut i framtiden, vilket öppnar upp möjligheten för företag att 
erbjuda mer differentierade produkter som är anpassade till ett visst segment av marknaden. 
Olika tillämpningar av laststyrning, som inte bara är anpassade för företagskunder utan även 
för hushållskunder, kommer att vara vanligt förkommande i samtliga nordiska länder. Detta 
möjliggör för elanvändarna att styra sin elkonsumtion till timmar på dygnet då elpriserna är 
som lägst, samt kapa effekttoppar som har en negativ påverkan på miljön. Även tekniker för 
microproduktion har numera uppnått ett moget stadium, vilket gjort det enklare för 
kunderna att producera el för både eget behov och för att mata ut elen på elnätet.     
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Interaktionen och samspelet mellan de olika aktörerna på elmarknaden förändras och 
kommer att förändras allt mer till år 2020. Med nya spelregler måste både elhandelsföretag 
och elanvändare bli mer aktiva aktörer. Dock kommer elnätsföretagen troligtvis att agera 
mera passivt på en förstärkt monopolmarknad. Detta som ett resultat av att de inte följer 
samma marknadsbaserade utveckling som elhandelsföretagen, utan delvis stannar kvar i 
något som liknar en planekonomisk utveckling där kontakten med elanvändaren minskat.  

?"5"9"$ R;)3*&31447&/D80<)C700-&)70,-&<70/=>472-'7&)

En konsekvens av harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna är att 
elanvändaren i ett initialt skede kommer att ha uppemot 360 olika elhandelsföretag att välja 
mellan. Dock kommer detta antal att förändras över tid. Med reducerade barriärer och 
harmoniserade processer kommer många aktörer att röra sig över gränserna. Uppköp av 
mindre företag och skapandet av kluster så väl regionalt som nationellt kommer att bli allt 
vanligare, då svenska bolag inte känner lika stark solidaritet mot den svenska marknaden.  
 
På en större marknad, med en förändrar konkurrensbild och behov av dyrbara investeringar, 
kommer fler elhandelsföretag välja att samarbeta. Framförallt har de mindre till medelstora 
elhandelsföretagen insett att överlevnad på elmarknaden kan uppnås genom samarbeten. 
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Konstellationerna kan bestå av två eller flera mindre företag, ibland uppbackade av en större 
aktör. Detta för att kunna utnyttja skalfördelar, synergieffekter och för att därmed minska 
kostnader och möjliggöra en vidare lönsam verksamhet på den nya marknaden. Även 
möjligheten att kunna utvidga varumärkesportföljen, få tillgång till nya marknader och sprida 
sina risker föranleder en ström av nya samarbeten.  
 
Den tekniska utvecklingen banar även nya vägar för gränsöverskridande samarbeten mellan 
olika teknikområden och branscher. Elbranschen präglas numera av aktörer från telekom- 
och IT-branscherna som introducerat nya tillämpningar inom service, media och 
kommunikation. Telekomoperatörer som tidigare erbjöd produkter och tjänster inom främst 
mobiltelefoni och TV profilerar sig numera som företag inom infrastrukturtjänster, med 
erbjudanden inom allt från mobiltelefonitjänster till elhandelsprodukter. Även företag från 
bilindustrin har gjort sitt intåg på elmarknaden genom utvecklingssamarbeten med el- och 
telekomföretag. Detta för att exempelvis utveckla elbilar, laddningsstationer och olika 
faktureringslösningar.  
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Som ett resultat av en förändrad konkurrensbild kommer flera företag att vilja verka på en 
större nordisk marknad, vilket kommer att innebära en större medvetenhet om val av 
geografisk placering. Elmarknaden som kulturellt betingat fenomen blir allt mer viktigt och 
med starkt kulturell anknytning kommer många elhandelsföretagen välja att primärt fortsätta 
verka främst nationellt, med tyngdpunkt på regional verksamhet. Detta gäller främst de 
mindre till medelstora elhandelsföretag, som dessutom är kommunalt ägda. Dessa 
elhandelsföretag arbetar aktivt med att profilera sig lokalt, gärna med ett varumärke som 
förmedlar associationer till den lokala platsen där företaget finns etablerat. Deras 
marknadsföring, produkter och tjänster är inte sällan skräddarsydda för de lokala 
elanvändarna som därför förhåller sig troget till det lokala elhandelsföretaget.  
 
Trots lägre barriärer kommer det fortfarande att vara svårt för de mindre aktörerna att starta 
verksamhet i något av de andra nordiska länderna. Det finns flera anledningar till detta, men 
från ett socio-kulturellt perspektiv beror detta på att de saknar tillräckliga resurser för att 
anpassa verksamheten till de språkliga barriärer som råder mellan de nordiska länderna. 
Skillnader i språk gör att elhandelsföretag och elnätsföretag, som har för avsikt att hantera 
kunder utanför den egna nationsgränsen, måste anpassa exempelvis sina sälj- och 
supportverksamheter till ett annat språk än det inhemska. Även fakturan måste anpassas så 
att den utländska kunden kan läsa och förstå denna. Om elhandelsföretaget dessutom aktivt 
vill attrahera kunder utanför den egna nationsgränsen måste exempelvis även 
marknadsföring anpassas till det främmande landets språk. 
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Intresset för och möjligheten att överskrida de språkliga och kulturella barriärerna antas vara 
större hos de medelstora till stora aktörerna. Bland elhandelsföretag som ingår i större 
koncerner (dvs. där elnätsföretag även ingår) och bland elhandelsföretag som enbart sysslar 
med elförsäljning antas det inte råda någon påtaglig brist på resurser för att anpassa 
verksamheterna för att överskrida dessa barriärer. Dessutom har flera av dessa aktörer 
varumärken som inte knyter dem till någon lokal plats. Istället består utmaningen för dessa 
aktörer i att få kunderna att upphöra med sin lojalitet till de lokala aktörerna. Detta kan de 
uppnå genom att antingen lokalanpassa sina produkter, tjänster och varumärken eller med 
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hjälp av andra attribut som av kunderna värderas högre än lokal förankring.  
 
Med en öppen nordisk elmarknad kommer lojaliteten mellan elhandelsföretag och 
elanvändare troligtvis att minska. Individualiseringen ökar i samhället och då elanvändaren är 
van att göra aktiva val, kommer denna troligtvis även aktivt att delta i sitt val av elleverantör. 
Med en ökad urbanisering följer att vissa regioner kommer att bli allt mer tätbefolkade, vilket 
i sin tur kan innebära att lojaliteten till regionen sjunker. Framtidens elanvändare består av 
dagens ungdom, vilka till dagsdato har visat en större benägenhet till att vara illojal sin 
elleverantör. 
 
Ytterligare en anledning till att antalet illojala kunder förväntas öka är att kundens relation till 
elmarknadens aktörer i framtiden upplevs som mindre komplex. Detta tack vare SCM och 
att kunden endast får en faktura som innehåller både nätavgifter och kostnader för deras 
elförbrukning. Samfakturering har fram tills idag varit en fördel för helintegrerade regionala 
energiföretag. Denna fördel förväntas försvinna, då samtliga företag i framtiden kommer att 
samfakturera. Dessutom kommer förutsättningarna för elanvändarna att kunna byta 
elhandelsföretag att förbättras genom snabbare och enklare processer, samt effektivare IT-
system. 
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Timavläsning av elmätaren kommer att spela en viktig roll i utvecklingen av nya sorters 
erbjudanden och avtal. Då elanvändaren blir allt mer rörlig samt har ett allt mer differentiera 
användningsmönster, kommer relationen mellan kund och företag att ske via mobilappar, 
internet, olika former av displayer i hushållet och annan teknisk apparatur. Kunden kommer 
själv att kunna se sin egen förbrukning, hur mycket varje apparat förbrukar och därmed 
lättare kunna anpassa sin elanvändning till elpris. Genom en kombination av timavläsning 
och nya IT-lösningar kommer elhandelsföretaget kunna kommunicera ut aktuellt elpris och 
aktuella erbjudande via appar och enklare tekniska apparatur som bygger på IT-kontakt 
mellan användare och företag.  
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Stora delar av elmarknaden år 2020 präglas av förändringar i processer, arbetsmetoder och 
rutiner. Som ett grundläggande fundament för att åstadkomma dessa förändringar ligger de 
nya IT-system som elmarknadens aktörer succesivt låtit implementera. Initialt har 
förändringarna som skett varit kostsamma för många företag, men för dem som haft råd har 
dessa inneburit många effektiviseringsvinster med åren. Det är nu betydligt enklare för 
elhandelsföretag och elnätsföretag att hantera kunder och bedriva verksamhet i andra länder, 
eftersom processer och rutiner är långt harmoniserade över nationsgränserna. Även om inte 
elanvändarnas förståelse för elmarknaden och dess aktörer nämnvärt har förbättrats, 
upplever dessa att det är enklare att agera på marknaden.  
!
I det följande beskrivs ett antal processer och hur de kommer att vara utformade på den 
gemensamma nordiska slutkundsmarknaden år 2020. Fyra huvudprocesser kommer att ligga 
till grund för att beskriva dessa: Införskaffande av kunder, Från mätdata till fakturering, Flytt och 
Kundservice och support. Beskrivningarna av huvudprocesserna är inte uttömmande, utan är 
ämnade att ge en översiktlig beskrivning av de viktigaste delprocesserna och hur dessa kan 
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tänkas vara utformade på den gemensamma marknaden. Beskrivningarna ämnar även belysa 
roller och ansvar som de olika aktörerna har i processerna samt lyfta fram hur interaktionen 
mellan aktörerna kommer att vara utformad.  I dagsläget pågår diskussioner kring flera 
alternativa lösningar för hur processerna ska vara utformade. Detta innebär att nedanstående 
beskrivningarna endast utgör ett av flera möjliga alternativ. De processer som presenteras i 
det följande har stämts av med Norstedt (2012b) från Energimarknadsinspektionen som 
angivit att antagandena som gjorts är fullt rimliga, dock kan inga garantier ges för att 
processerna år 2020 kommer att se ut så som de beskrivs här.  
 
För att skapa en mera verklighetsnära koppling till processerna kommer dessa att beskrivas 
med hjälp av fiktiva aktörer och gjorda antaganden om vilka system för informationsutbyte 
och fakturering som kommer att användas år 2020. De aktörer och system som ingår är 
följande: 
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System 

• Kommunikationen och informationsutbytet mellan elhandelsföretag, elnätsföretag 
och elanvändare kommer att göras primärt via en central datahub. Detta i form av en 
enkel CDB, motsvarande den som kommer att tas i bruk i Danmark från och med 
oktober 2012. Varje land kommer att ha en egen CDB som kan kommunicera med 
de övriga CDB:erna. Kommunikationen med CDB:n görs enligt Ediel-standarden. 
CDB:n antas inte innehålla funktioner för att kunna fakturera. All fakturering 
kommer därmed att skötas genom egna faktureringssystem vid sidan om CDB:n. För 
mer information om de olika alternativa informationssystemen hänvisas till avsnitt 
4.7.6. – ”System för informationsutbyte”.   
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I figur 20 illustreras de delprocesser som ingår då ett elhandelsföretag införskaffar nya 
kunder. De viktigaste delprocesserna berör: 

• Försäljning 
• Avtal och kontrakt 
• Meddelandehantering 
• Förflyttning av mätdata 
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Försäljning 
I figur 20 har elanvändaren Ola blivit uppringd av en telefonförsäljare från 
elhandelsföretaget SwedEl. Ola erbjuds att ingå ett elavtal med SwedEl. Detta skulle 
innebära att Ola måste göra ett byte av elhandelsföretag från sitt nuvarande elhandelsföretag 
Norrhandel till SwedEl. För närvarande har Ola ett tillsvidareavtal med Norrhandel och blir 
nu erbjuden ett fastprisavtal från SwedEl som antas vara mera förmånligt. Ola bestämmer sig 
för att anta erbjudandet och därmed byta elhandelsföretag. På elmarknaden år 2020 kommer 
ett byte av elhandelsföretag att kunna genomföras under samtliga vardagar. 

Avtal och kontrakt 
Ola och SwedEl ingår ett muntligt avtal som innebär att Ola förbinder sig till att vara elkund 
hos SwedEl. För att Ola ska kunna ingå ett avtal med SwedEl måste Ola dock vara den 
person som står på kontraktet med elnätsföretaget, i detta fall Norrnät. Skulle det visa sig att 
detta inte är fallet kommer leverantörsbytet inte kunna genomföras. Förvissning sker via 
kommunikation med CDB:n. När CDB:n blivit meddelad om att ett leverantörsbyte ägt rum 
avslutas kontraktet mellan Ola och hans tidigare elhandelsföretag Norrhandel. 

Meddelandehantering 
Efter att Ola och SwedEl har ingått ett avtal om leverantörsbyte skickar SwedEl, med 
tillåtelse från Ola, ett meddelande till CDB:n med Olas personuppgifter (exempelvis namn, 
födelsedata och/eller adress) för att få tillgång till Olas mätpunkts-ID. Alla processer och all 
information som berör Ola ska vara kopplade till hans mätpunkts-ID och finnas tillgänglig 
för samtliga nordiska elhandelsföretag via CDB:n. Efter att ha fått Olas mätpunkts-ID 
skickar SwedEl ett meddelande om leverantörsbyte till CDB:n. Om Ola inte skulle vara den 
person som står på kontraktet med elnätsföretaget skulle CDB:n i detta skede skicka ett 
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felmeddelande till SwedEl.  Eftersom Ola i detta fall antas vara den person som äger avtalet 
med elnätsföretaget skickar CDB:n en bekräftelse tillbaka till SwedEl. CDB:n skickar även 
ett meddelande till Olas elnätsföretag Norrnät och det nuvarande elhandelsföretag 
Norrhandel om att Ola har bytt elhandelsföretag. 

Förflyttning av mätdata 
Elnätsföretaget Norrnät fortsätter som vanligt att samla in mätdata från Ola till en egen 
intern databas. Från den interna databasen laddas sedan mätdata upp på CDB:n. 
Elnätsföretaget förser således inte längre elhandelsföretagen direkt med mätdata, dvs. via 
bilateral kommunikation, utan det är istället CDB:n som styr till vilket elhandelsföretag som 
de olika kundernas mätdata ska skickas. Till Olas tidigare elhandelsföretag Norrhandel 
skickar CDB:n resterande mätdata, dvs. från tidpunkten för den senaste fakturan fram till 
dess leverantörsbytet ägde rum. All mätdata som samlas in efter tidpunkten då 
leverantörsbytet ägde rum sänder CDB:n till Olas nya elhandelsföretag SwedEl. Enligt 
NordREG ska ett byte av elhandelsföretag ske på så kort tid som möjligt, men på maximalt 
14 dagar från det att avtalet slutits till dess att bytet i praktiken ägt rum. 

?"5"!"9 I1.1<G4*+7//)5T)64(&)CA2<-2-)2800)=-3214748&')
I figur 21 illustreras de processer som ingår från det att mätdata samlas in från elanvändarna 
till dess att de faktureras för nätavgifter och elförbrukning. De delprocesser som ingår är 
följande: 

• Insamling av mätdata 
• Fakturering. 
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Insamling av mätdata 
Elanvändarna Ola och Lena är kopplade till de nätsystem som tillhör elnätsföretagen 
Norrnät respektive Södernät. Både Ola och Lena har SwedEl som elhandelsföretag. 
Huvuduppgiften för de två elnätsföretagen är att samla in mätdata som berör Olas och 
Lenas elförbrukning. Efter att mätdata lagrats på elnätsföretagens interna databas laddas all 
insamlad mätdata upp på CDB:n.  Varje elanvändare har ett unikt mätpunkts-ID till vilket 
alla mätdata, samt elanvändarens elhandelsföretag, är kopplade. På så sätt vet CDB:n till 
vilket elhandelsföretag som mätdata ska skickas. Således sänder CDB:n mätdata som tillhör 
Ola och Lena till elhandelsföretaget SwedEl utan att någon interaktion mellan de båda 
elnätsföretagen och SwedEl behöver äga rum. 

Fakturering 
På den gemensamma nordiska elmarknaden år 2020 tillämpas samfakturering. Detta innebär 
att elanvändarna Ola och Lena kommer att erhålla endast en elfaktura som innehåller både 
nätavgifter och kostnader för elförbrukning. För nätavgifterna sänder elnätsföretagen en 
faktura till vart och ett av de elhandelsföretag som har kunder inom elnätsföretagets 
nätområde. Beräkning av nätavgifter, både rörliga och fasta, görs hos elnätsföretaget innan 
fakturan skickas till elhandelsföretagen. Faktureringen görs vid sidan om CDB:n. Uppgifter 
om vilket elhandelsföretag som elanvändarna har får elnätsföretaget från CDB:n, alternativt 
från sin interna databas. Följaktligen får varje elhandelsföretag en samlad faktura som 
innehåller nätavgifter för samtliga elanvändare inom samma nätområde och som har samma 
elhandelsföretag. Elnätsföretagen Norrnät och Södernät fakturerar därmed 
elhandelsföretaget SwedEl för Olas respektive Lenas nätavgifter, detta tillsammans med 
andra elanvändares nätavgifter. SwedEl fakturerar slutligen Ola och Lena både för 
nätavgifter och för deras elförbrukning.   

?"5"!"! I1.1<G4*+7//)9T)60;22)
I figur 22 illustreras de processer som ingår när en kund flyttar från sin nuvarande 
anläggning till en ny. Hela flyttprocessen kan delas in i de två delprocesser: 

• Utflyttning 

• Inflyttning 
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Utflyttning 
Elanvändaren Lena har bestämt sig för att flytta från sin anläggning som ligger i södernäts 
elområde. Hon flyttar nu in i en ny anläggning belägen i Norrnäts nätområde. Innan Lena 
flyttar måste hon meddela sitt nuvarande elhandelsföretag, dvs. SwedEl, om att hon ska 
flytta. I kontraktet med SwedEl är det specificerat att Lenas elavtal avslutas per automatik 
när hon flyttar till en annan anläggning. Huruvida ett elavtal avslutas när en elanvändare 
flyttar kan dock skilja sig mellan olika elprisavtal. 

SwedEl sänder nu ett meddelande med Lenas mätpunkts-ID till CDB:n om att hon flyttar. 
CDB:n skickar då ett meddelande till elnätsföretaget Södernät för att upplysa dem om detta. 
CDB:n skickar då resterande mätdata till SwedEl för att SwedEl ska kunna slutfakturera 
Lena för den el hon har förbrukad mellan tidpunkten för senaste fakturan och flyttdatumet.   

Inflyttning 
När Lena flyttar in till sin nya anläggning har hon ännu inte hunnit göra ett aktivt val av 
elhandelsföretag. För att Lena inte ska vara utan el när hon flyttar in så har elnätsföretaget i 
nätområdet, i detta fall Norrnät, utsett en anvisningsleverantör som kommer att levererar el 
till Lena fram till dess att hon gör ett aktivt val av elhandelsföretag. Anvisningsleverantören i 
nätområdet är Norrhandel. Elavtalet mellan Lena och Norrhandel består av ett 
tillsvidareavtal. 

Efter att Lena har flyttat in får hon besked från Norrhandel om att hon har tilldelats 
Norrhandel som elhandelsföretag, vilket elavtal hon har och vilka villkor som gäller. 
Norrhandel kommer nu att vara Lenas elhandelsföretag till dess att hon själv gör ett aktivt 
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val. Norrnät påbörjar nu insamling av mätdata från Lena som laddas upp på 
CDB:n.  Norrhandel tar sedan emot mätdata från CDB:n för att slutligen kunna fakturera 
Lena. Fortsättningsvis kommer processerna nu följa de processer som beskrevs under 
huvudprocess 2: ”Från mätdata till fakturering”.   

?"5"!"? I1.1<G4*+7//)!T)F1&</74.8+7)*+,)/1GG*42)
Kontakten med kund kommer i de allra flesta fall gå via elhandelsföretaget. Detta i enlighet 
med SCM som kommer att tillämpas på elmarknaden till år 2020. När det uppstår ett 
problem med exempelvis elfakturan, elleveranser etc. kommer elanvändaren i första hand att 
vända sig till sitt elhandelsföretag. I figur 23 illustreras modellen för hur kundkontakten 
kommer att vara utformad på elmarknaden år 2020. 
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Exempel på situationer då en elanvändaren kommer att kontakta elhandelsföretaget är 
således: 

• Vid frågor om elnätet 
• Vid frågor som berör elhandel 

 
Vid frågor som berör elnätet 
Frågor om elnätet antas bestå av frågor som exempelvis berör nätanslutning, ersättning vid 
längre strömavbrott, ersättning vid skador på elektriska apparater och allmän 
avbrottsinformation. Låt oss anta att Ola ringer till kundsupporten hos sitt elhandelsföretag 
SwedEl och vill ha avbrottsformation för det nätområde inom vilket han är bosatt. Eftersom 
ett elhandelsföretag kan ha kunder inom flera nätområden måste SwedEl först ta reda på 
inom vilket nätområde som Ola befinner sig. SwedEl antas kunna ta reda på detta via sin 
interna kunddatabas, som i sin tur är länkad till CDB:n. Med hjälp av den interna 
kunddatabasen kan SwedEl se att Ola tillhör Norrnäts nätområde. Vidare antas varje 
elnätsföretag ha en egen webbsida, dit antingen elhandelsföretagen eller elanvändarna själva 
kan vända sig för att få upplysningar som berör elnätet, exempelvis avbrottsinformation. För 
att få tillgång till aktuell avbrottsinformation informerar SwedEl följaktligen Ola om att 
antingen han själv kan gå in på Norrnäts websida eller att SwedEl kan göra detta som en del 
av deras service. Vid allvarligare elavbrott ombeds Ola att kontakta sitt elnätsföretag direkt. 
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Vid frågor som berör elhandel 
De flesta frågor som berör elhandel antas bestå av frågor kring faktura och elavtal. Vid 
sådana ärenden antas det inte finnas några större skillnader mellan hur dessa hanteras idag 
och hur de kommer att hanteras på den nordiska elmarknaden år 2020. Elhandelsföretagen 
har idag redan en supportavdelning som hanterar dessa frågor och kommer i framtiden inte 
att utsättas för några utökade komplikationer i avseenden som berör elfaktura eller elavtal. 
Eftersom kunderna endast kommer att erhålla en faktura, både för nätavgifter och för 
elförbrukningen, förefaller det sannolikt att ärenden som berör förvirring kring dubbla 
fakturor kommer att minska.  Å andra sidan är det tänkbart att SCM kommer att innebära att 
kundernas förståelse för elmarknaden, dess aktörer, ansvar och roller kommer att minska, 
vilket kan leda till ett ökat antal frågor kring sådana förhållanden. 

!
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Med bakgrund i den situationsanalys och framtidsbeskrivning som presenterats ovan, kan två 
huvudstrategier för ett elföretag presenteras: Regional närvaro och Internationell närvaro. 
Dessa båda strategier syftar till att fylla det ”gap” som uppstår mellan situationen idag och 
framtidsscenariot. Med hjälp av dessa två strategier ska ett företag kunna bibehålla en 
attraktiv position på marknaden, även efter införandet av en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad. De två huvudstrategierna är två extremer och givetvis kan ett elföretag 
även välja att anta en strategi där denne har nationell, men ej internationell närvaro. Detta 
alternativ diskuteras dock inte nedan, då de förändringar som behöver göras för denna 
strategi påminner om de som presenteras i extremfallen. Vilket vägval som ett elföretag gör 
beror främst på företagets storlek, regional närvaro, samt nivå av integrering i värdekedjan.  
 
Nedan förs först en kort diskussion om konkurrensbilden på den nya marknaden, samt olika 
strategiska målsättningar som bör övervägas. Därefter ges rekommendationer inom fem 
olika områden, vilka samtliga anses behöva förändras för att ett nät- och elhandelsföretag ska 
kunna verka på en framtida marknad. Rekommendationerna avser ett helintegrerat 
elhandels- och elnätsföretag som i dagsläget enbart verkar på den svenska marknaden.  

R31 I5"->**#"'<.&20
Enligt Porter (2004) påverkas strukturen och konkurrensen på marknaden av fem olika 
krafter. Samtliga av dessa bör tas i beaktande för ett elföretag som vill verka på en framtida 
gemensam slutkundsmarknad. Oavsett om denne väljer strategin internationell närvaro eller 
regional närvaro. I dagsläget finns uppemot 360 elhandelsföretag och 15 miljoner 
elanvändare på den nordiska marknaden. Då vissa barriärer försvinner och processerna 
harmoniseras kommer ett elföretag att hamna i en helt ny konkurrenssituation. Hot från nya 
aktörer kommer att uppstå då nya elhandelsföretag kommer att ta sig in på så väl på den 
internationella marknaden som på den regionala marknaden. Dessutom kommer nya aktörer 
troligtvis att uppstå inom nordens gränser. Å andra sidan kan den nordiska marknaden i 
dagsläget anses vara mättad. Detta innebär att rivalitet mellan redan befintliga företag kan 
uppstå, då dessa kommer att ingå samarbeten och uppköp, vilket istället kommer att 
generera ett mindre antal, men mer starka aktörer på marknaden. Troligt är även att fler 
elföretag kommer att skapa kluster i Norden, vilket på sikt kommer att påverka den relativa 
förhandlingsstyrkan hos kunder och leverantörer. Med stora kluster kommer antalet 
leverantörer att minska, vilket gör att kundens förhandlingsstyrka minskar, trots en större 
geografisk marknad.  

R38 9+*7+#/.'-70=%&'D++"."/7*0
För att ett nät- och elhandelsföretag ska behålla god konkurrensförmåga, samt bli en del av 
spelarna på en gemensam nordisk slutkundsmarknad, bör företaget formulera en tydlig 
strategisk målsättning. Den strategiska målsättningen kan exempelvis bestå av en ambition 
om att attrahera ett större antal kunder på den nya marknaden, alternativt att skapa en starkt 
lojal kundbas för att skydda sig mot eventuella hot från nya konkurrenter.  
 
Det företag som väljer att sträva mot ett större antal kunder bör anta strategin internationell 
närvaro. Detta då antalet elandvändare troligtvis kommer att vara för lågt inom den egna 
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regionen, för att kundbasen ska kunna expandera enligt målsättning. Ett företag som istället 
fokuserar på att skaffa en stark lojal kundbas bör fokusera på regional närvaro, där kunderna 
redan befinner sig inom aktuell region. Generellt anses strategin regional närvaro lämpa sig 
bäst för ett litet lokalt nät- och elhandelsföretag som har en stark regional anknytning. 
Möjligheten att expandera utanför den egna regionen är tämligen liten för ett mindre företag, 
då de kostnader som tillkommer för expansion inte kommer att kunna bäras av den egna 
koncernen. Strategin internationell närvaro passar därför elföretag som befinner sig i 
kategorin medel- till stort elföretag, och därmed också har en starkare kapitalbas. För att nå 
uppsatt målsättning är det viktigt att samtliga delar av koncernen är välinformerade om vald 
strategi, samt förstår varför förändringar behöver ske, så väl internt som externt.  
 
För att kunna förhålla sig på bästa möjliga sätt till den nya konkurrenssituationen bör ett 
elföretag även fundera över geografisk placering, samt val av marknadssegment. Viktiga 
parametrar att ta i beaktan vid val av geografiskt område är just antalet konkurrenter inom 
detta område, samt antalet elanvändare inom valt område.  
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Utvecklingen mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad innebär att ett elföretag kan 
komma att behöva genomföra flera förändringar internt inom organisationen. Vilka 
organisatoriska förändringar som kommer att göras bör vara avhängigt den strategi som 
elföretaget väljer. Givet en gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer de båda 
strategierna främst att beröra förändringar gällande kundsupport och dess personal och 
kompetens. 
 
Strategi: Regional närvaro 
I de fall som ett elföretag bestämmer sig för att satsa på en regional närvaro kommer en rad 
förändringar rörande kundsupport och personal att behöva vidtas. Trots att elföretaget inte 
aktivt kommer att söka efter kunder utanför den egna regionen, måste deras kundsupport 
kunna hantera kunder från hela Norden, samt uppnå de kraven som följer med SCM. Ett 
elföretag antas idag ha ett gemensamt kundcenter, men på en framtida marknad kommer det 
ske en förskjutning från ett gemensamt kundcenter till att ett större ansvar ligger på 
elhandels kundservice. Detta innebär att elhandels kundsupport måste ha kompetens till att 
besvara frågor rörande såväl elhandels- som elnätsverksamhet. Elnätsidan bör å andra sidan 
minska sin kundsupport, men behålla en/flera operatörer som kan delge elhandelsföretagets 
supportavdelning information om nätaktuella händelser. För att kunna samarbeta med andra 
länder måste fakturering, avtal och kontrakt utfärdade av elnät- och elhandelsföretaget finnas 
på samtliga av de nordiska språken, samt vara anpassade efter varje lands lagar och regler. 
 
Strategi: Internationell närvaro 
Även i det fall som ett elnät- och elhandelsföretag väljer att verka på en internationell 
marknad ska den primära kundsupporten komma från elhandelsverksamheten. För att kunna 
ta emot och hantera ett ökat antal kundärenden, bör elhandels verksamhet således utöka sin 
supportverksamhet. Även i detta fall innebär det att elhandels kundsupport måste ha 
kompetens till att besvara frågor rörande såväl elhandels- som elnätsverksamhet. 
Elnätsverksamheten å sin sida, bör minska sin kundservice, men behålla en/flera operatörer 
som kan delge elhandelsföretaget information om nätaktuella händelser. För att kunna 
bemöta en allt större internationell marknad bör personalen som arbetar med kundsupport 
kunna uttrycka sig i så väl tal som skrift på flera språk än sitt hemspråk. Vidare bör 
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elföretaget starta upp ett kontor i det landet som verksamheten är tänkt att expandera till. 
Detta för att lättare kunna samordna försäljning och marknadsföring riktad till aktuell 
marknad. Övrig verksamhet och marknadsföring bör dock vara centraliserad till 
huvudkontoret som i ett initialt skede bör befinna sig i moderlandet. Detta för att generera 
samordningsvinster. För att kunna samarbeta med andra länder måste fakturering, avtal och 
kontrakt utfärdade av nät- och elhandelsföretaget finnas på samtliga av de nordiska språken, 
samt vara anpassade efter varje lands lagar och regler. Ytterligare en aspekt som ett nät- och 
elhandelsföretag på en internationell marknad bör ta hänsyn till är faktumet att de måste 
kunna fakturera för 12 olika prisområden och med fyra olika valutor.  
 
Nät- och elhandelsföretaget bör även söka nya sorters samarbeten, exempelvis inleda 
samarbeten med andra branscher som kan kopplas till elmarknaden. Detta för att på sikt 
kunna erbjuda kunder produkter som är speciellt nischade till det segment som nät- och 
elhandelsföretaget har valt att rikta sig mot.  
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Inom båda strategier kan ett elföretag också behöva vidta åtgärder för att kunna hantera de 
olika risker som uppkommer på den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden.  
!
Strategi: Regional närvaro 
De elföretag som väljer strategin regional närvaro, kommer att utsättas för risken 
fluktuerande elpriser även i framtiden. Därför bör elföretaget välja att göra sina inköp av el 
från större elhandelsföretag som lättare kan bära denna risk. Vidare bör nät- och 
elhandelsföretaget vara medvetet om att de behöver hantera risker som uppkommer vid 
inkassoärenden. Trots att ett elföretag med regional strategi inte har valt att marknadsföra sig 
i Norden, kommer företaget att ha elhandelskunder internationellt. Detta innebär en större 
kreditrisk för nätverksamheten, då utländska elhandelsföretag som har kunder knutna till det 
regionala nätet inte betalar för distributionen av el inom regionen. För att minimera denna 
kreditrisk skulle nät- och elhandelsföretaget kunna utnyttja så kallade tredjepartsföretag som 
tar på sig ansvaret för riskerna.   
 
Ytterligare en påtaglig risk för ett nät- och elhandelsföretag är finansiella risker. Då stora 
investeringar behöver göras, inom exempelvis IT-system och ny personal finns risk att det 
mindre nät-och elhandelsföretaget inte kan bära sina framtida kostnader. Där av bör 
noggranna beräkningar göras och vid behov bör nät- och elhandelsföretaget även söka nya 
sorters samarbeten för att klara av att bära framtida kostnader. Exempelvis starta upp 
kooperativ verksamhet med andra små aktörer på marknaden eller eventuellt samarbeta med 
en större aktör. 
 
Strategi: Internationell närvaro 
Förutom kreditrisker till följd av ökat antal inkassoärenden från utländska elhandelsföretag, 
kommer ett nät- och elhandelsföretag med strategin internationell närvaro att ställas för en 
rad nya risker. Överlag rekommenderas det att all riskhantering som berör elhandel och 
valuta bör hanteras på huvudkontoret i Sverige. Övrig riskhantering bör ske internationellt, i 
det land där risken uppkommer. Detta för att koncernen ska ha större kontroll över 
verksamheten, samt ha möjlighet att kontrollera så att koncernen inte hamnar i 
likviditetskris. Vidare uppkommer valutarisker som bör tas i beaktande. Då allt större handel 
kommer att ske mellan länderna i Norden, bör elföretag utveckla organisationen så att de har 
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möjlighet att hantera ett ökat antal uppkomna valutarisker. Med fler kunder kommer fler 
prissäkringar behövas vilket också innebär att elföretaget bör ha fler personer som kan utföra 
dessa prissäkringar.  
 
För att möjliggöra ett intåg på en internationell marknad kan nät- och elhandelsföretaget 
behöva byta varumärke. Om det varumärke som finns idag är starkt knutet till regionen kan 
marknadsföring internationellt försvåras. Om elföretaget försöker marknadsföra sig med ett 
regionalt varumärke, kan detta späds ut och tappar sitt värde, gentemot de kvarvarande 
regionala kunderna. Istället skulle elföretaget därför kunna skapa en portfölj med olika 
varumärken och därmed sprida risken för varje enskilt varumärke.  
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Elföretagets produkter och tjänster bör även de anpassas efter vald strategi. Det kan 
exempelvis vara lämpligt med produkter och tjänster skräddarsydda efter lokala förhållanden, 
trender och preferenser, alternativ innehav av produkter som tilltalar en större marknad utan 
geografisk anknytning.  
 
Strategi: Regional närvaro 
Med produkter och tjänster som är skräddarsydda för den regionala elanvändaren kommer 
elföretaget kunna locka till sig nya kunder i regionen och samtidigt öka sina chanser att 
behålla de gamla. Verksamheten bör enligt Elforsk (2009) överlag fokusera på kulturellt 
betingad verksamhet, och redan idag fokusera på att knyta elanvändaren nära genom att 
skapa en god historisk relation. Enligt Elforsk (2009) ökar förtroende och lojaliteten hos en 
elanvändare om relationsengagemanget är gott och kunden känner sig aktiv och prioriterad. 
Så istället för utveckla nya, avancerade produkter och erbjudanden bör fokus ligga på nära 
kundkontakt och engagemang i den enskilda elanvändaren. Viktigt är dock att elföretaget 
”hänger med” i utvecklingen, för att inte tappa kunder om konkurrenter har erbjudanden 
som attraherar mer än nät- och elhandelsföretaget egna erbjudanden. Då elanvändaren är 
bekväm och vill ha en enkel relation med sitt elföretag bör helhetslösningar som förenklar 
för den lokala kunden erbjudas. Även avtal som är anpassade till de olika elområdena bör 
finnas i produktportföljen.  
 
Strategi: Internationell närvaro 
För ett elföretag som valt strategin internationell närvaro bör produktportföljen se något 
annorlunda ut. För att fånga den illojala kunden bör den befintliga portföljen utökas med nya 
elavtal anpassade till värdlandets efterfrågan och trender. Även nya avtalsformer med fokus 
på miljö och avtal kopplade till finansiella instrument bör erbjudas till både företag och 
privatpersoner. Detta då efterfrågan förväntas se annorlunda ut utanför den egna regionen. 
Kundens produktval kommer att utgå från ett lågt elpris, parallellt med ett ökat behov av 
bekvämlighet, välmående och vardagslyx. Vidare bör nät- och elhandelsföretaget fundera 
över val av lämpligt kundsegment. När detta segment har identifierats är det lämpligt att 
fundera över möjliga nischprodukter för att kunna konkurrera på en större marknad. Då 
investeringsviljan troligtvis kommer att vara högre i framtiden, kan det även vara viktigt att 
våga följa med i den tekniska utvecklingen och prova nya produkter trots osäkra 
investeringar.  
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Även varumärke, marknadsföring och marknadsföringskanaler måste anpassas till rådande 
förhållanden och strategier.  
 
Strategi: Regional närvaro 
Vid regional närvaro kan ett elföretags strategiska målsättning vara att skapa en starkt lojal 
kundbas för att skydda sig mot eventuella hot från nya konkurrenter. Om detta är fallet bör 
elföretaget generellt fokusera primärt på marknadsföring mot redan befintliga kunder. Dessa 
befinner sig inom regionen, varför marknadsföringen även bör ha regional och kulturell 
anknytning. Elhandel kommer att ha ett allt större ansvar för marknadsföring, medan elnäts 
verksamhet kommer att inta en allt mer passiv roll. Relevanta marknadsföringskanaler är: 
telemarketing, hemsidan, lokal press, TV och radio, samt hembesök.  
 
Vad gäller varumärke bör företaget satsa på att skapa incitament för att få kunden att stanna 
kvar när konkurrensen och valmöjligheterna blir större för den enskilda elanvändaren. 
Befintligt varumärke får gärna vara namngett efter och starkt anknutet till regionen. För att 
stärka varumärkets position bör det vara synligt på alla produkter och tjänster som kommer 
från elföretaget, trots att en del av den nya kundbasen kommer att komma från områden 
utanför regionen. En alternativ strategi för elföretaget i detta sammanhang är 
sampositionering och den strategin som Uggla (2006) kallar Reaching in. Med hjälp en 
partner som förstärker fördelarna med varumärket idag, kan elföretaget stärka sin 
differentiering mot andra företag utan att tappa fokus på befintlig marknad och 
kärnvärderingar. Med ett välkänt varumärke och en lojal kundbas minskar risken för att 
kunden överger elföretaget vid yttre omvärldshändelser som skakar elmarknaden i stort. 
Exempel är jordbävningen utanför Japan, som ledde till att ett stort antal kunder tappade 
förtroendet för verksamhet baserat på kärnkraft.   
 
Strategi: Internationell närvaro 
Inför en internationell expansion bör nät- och elhandelsföretaget värdera befintligt 
varumärke. Om varumärket har stark regional koppling kan företaget eventuellt behöva ta 
fram en ny varumärkesstrategi. Eventuellt kan det vara aktuell med en varumärkesportfölj 
som består av flera olika varumärken, som kan komplettera eller ersätta det befintliga 
varumärket. Exempelvis kan ett svenskt varumärke kompletteras med ett norsk med samma 
attribut. Precis som vid regional närvaro kommer elhandelsverksamheten att behöva lägga 
allt mer fokus på marknadsföring mot befintliga kunder, medan elnätsföretaget kan minska 
sin marknadsföring mot elanvändaren. Relevanta marknadsföringskanaler är som ovan: 
hemsida, telemarketing, TV och radio. Dock bör inget större fokus läggas på hembesök, då 
detta blir alldeles för kostnadsintensivt för ett internationellt företag. Då fokus ligger på både 
hemmamarknad och internationell marknad bör marknadsföring och hemsidan anpassas till 
och vara tillgängliga på flera än ett språk.  
 
Vidare ligger den största utmaningen för ett elföretag på en internationell marknad i att få 
kunderna att upphöra med sin lojalitet till de lokala aktörerna. Exempelvis kan Ugglas (2006) 
strategi Reaching Beyond vara ett alternativ för ett elföretag som vill nå in på en ny 
målmarknad där det i dagsläget finns många regionalt anknutna elanvändare. Genom att söka 
en samarbetspartner som utvidgar det befintliga varumärket till ett nytt segment och en ny 
marknad kan företaget locka kunder som tidigare varit lojala, men söker något nytt och 
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spännande och som kan koppas till en annan produkt som de redan är familjära med. Denna 
utmaning kan bli svår, men med rätt marknadsföring och synligt varumärke kommer 
elanvändaren på sikt bli allt mer illojal sin regionala leverantör.  
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Slutligen måste elföretaget göra förändringar gällande befintliga IT-system.  
 
Strategi: Regional närvaro 
Trots enbart regional närvaro bör nät- och elhandelsföretaget kunna hantera ett förändrat 
informationsutbyte med aktörer i omvärlden. Nät- och elhandelsföretaget bör i ett initialt 
skede kunna fortsätta att använda befintliga system för fakturering och kunddata, men dessa 
bör vara kompatibla med en enkel CDB. Enstaka funktioner, så som fakturering och 
funktioner för meddelandehantering, skulle kunna fasas ut till externa specialistföretag, 
sådana som NordREG (2012) kallar Ediel Service Providers eller Application Service 
Providers. Viktigt är att IT-systemen inom elnät och elhandel ska klara av att hantera skilda 
och separata uppgifter. Förändring av IT-system kommer att ställa krav på personal som 
kommer att behöva utveckla och lära sig nya arbetsrutiner och metoder för att kunna hantera 
dessa nya interna IT-system. Med ett eventuellt införande av två separata IT-system måste 
antingen befintlig personal lära sig hantera båda dessa två, eller så måste kanske även 
personalen delas in i två separata enheter där den ena hanterar IT-system och processer för 
elnät och den andra IT-system och processer för elhandel.  
 
Strategi: Internationell närvaro 
I det fall internationell närvaro avses bör nät- och elhandelsföretaget utveckla/köpa system 
för externt informationsutbyte, ett för fakturering och en intern kunddatabas. Viktigt är även 
här att IT-systemen inom elnät och elhandel ska klara av att hantera skilda och separata 
uppgifter. Även vid en internationell närvaro kommer förändring av IT-system att ställa krav 
på personal som även i detta fall kommer att behöva utveckla och lära sig nya arbetsrutiner 
och metoder för att kunna hantera dessa nya interna IT-system. Med ett eventuellt införande 
av två separata IT-system måste antingen befintlig personal lära sig hantera båda dessa två, 
eller så måste kanske även personalen delas in i två separata enheter där den ena hanterar IT-
system och processer för elnät och den andra IT-system och processer för elhandel. Dessa 
måste i sin tur kunna kopplas och vara kompatibla med en enkel CDB. Med hjälp av de nya 
systemen kommer företaget lättare kunna träda in på en ny internationell marknad.  
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Mellan de nordiska ländernas slutkundsmarknader föreligger flera barriärer som motverkar 
en effektiv rörlighet över nationsgränserna för så väl elföretag som elanvändare. De 
viktigaste barriärerna som identifierats i denna rapport och som bidrar till isoleringen av de 
fyra ländernas slutkundsmarknader är språkbarriärer, valutaskillnader, olika skattesystem, 
olika stödsystem för förnyelsebar energi, lagar och regler, samt olika elområden. Utöver 
dessa anses processer inom och emellan elföretagen utgöra en stor barriär för fri handel.  
 
Denna rapport har utifrån NordREG:s rekommendationer utvecklat ett framtidsscenario, 
där så väl barriärer, processer och omvärlden har tagits i beaktan. Resultaten visar att de 
processer som bör förändras är relaterade till kundhantering, fakturering, kundservice och 
in/utflytt av befintlig kund. Att harmonisera processerna kommer att öka kostnaderna för 
elföretaget som kommer behöva implementera nya IT-system och anpassas till kulturella och 
språkliga skillnader länderna emellan. Scenarioanalysen visar att kunskaper om elmarknaden 
ökar och att elanvändaren blir allt mer aktiv och illojal. Som en följd av en gemensam 
marknad kommer en ny konkurrensbild att växa fram. Antalet aktörer kommer att öka 
initialt, men med tiden kommer klusterbildning, uppköp och samarbeten bli allt vanligare. 
De mindre aktörerna kommer att fortsätta att verka regionalt, medan de mellan-och större 
aktörerna kommer att röra sig över gränserna.  
 
Vidare visar denna rapport att inställningen till en gemensam nordisk marknad är tudelad. 
Bristen på kunskap om arbetet med harmoniseringen bidrar till att många mindre aktörer 
ännu inte har vidtagit några åtgärder för att följa med i utvecklingen. Ingen utav de mindre 
aktörerna är i dagsläget intresserade av att verka på en internationell marknad. De ökade 
kostnader som följer med harmoniseringen väntas bli svåra att bära för den mindre aktören. 
Till skillnad från de mindre elföretagen är de större aktörerna enat positiva till utvecklingen, 
kan bero på ökade möjligheter till aktivt deltagande i förändringen, samt att dessa elföretag 
redan idag har internationell verksamhet. 
 
Resultaten från enkätstudien visar att det finns så väl möjligheter som risker på en gemensam 
marknad, men att dessa uppfattas olika beroende på elföretagets storlek. Mindre aktörer 
känner sig mer utsatta på en gemensam marknad och anser att steget till nationell 
kundbearbetning fortfarande kommer att vara för stort för dem. De elföretag som redan 
idag har ett internationellt varumärke har klara fördelar gentemot de med ett regional 
anknutet varumärke. Elnätsverksamhet belyser även risken med förlorad kundkontakt. De 
befarar att detta kommer att leda till sämre lokal service för användaren. En aspekt som 
belyses i så väl tidigare studier som i enkätstudien är att en gemensam faktura är en positiv 
förändring. En gemensam marknad kommer även att öppna upp för lokala, storskaliga och 
nischade aktörer.  
 
Analysen visar att det finns två strategiska vägval för ett elföretag på en framtida gemensam 
nordisk marknad: regional eller internationell närvaro. För att anta en konkurrenskraftig 
position på en gemensam nordisk marknad bör ett elföretag se över strategisk målsättning, 
marknadsföring, varumärke, IT-system, riskhantering och produkter och tjänster.  
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Denna studie har en rad begränsningar. Dels begränsningar i metodval, som nämnts ovan, 
men också begränsningar av mer allmän karaktär. Rapportens flera olika delar avspeglar 
uppgiftens största svårighet, att besvara rapportens syfte utifrån tre olika uppdragsgivares 
önskemål. Att få vetenskapligt djup i en rapport som diskuterar ett områden som fortfarande 
förändras var svårt, och ibland gör den nuvarande strukturen att de olika områden som 
diskuteras ibland kanske inte har en naturlig anknytning till varandra.  
 
På grund av plats- och tidsbrist har samtliga av de fyra nordiska elmarknaderna inte kunnat 
diskuteras i detalj. Detta påverkar givetvis resultatet, men ansågs vara en nödvändig 
avgränsning i denna rapport. Ytterligare en kritik är det faktum att rapporten inte diskuterar 
huruvida implementeringen av en gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att 
genomföras och till vilken utsträckning. Beroende på hur omvärlden förändras, kanske i 
huvudsak med avseende på engagemanget hos politiker och myndigheter, kan utvecklingen 
mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad leda till olika utfall som skiljer sig från den 
framtidsbeskrivning som presenterats i denna rapport. 
 

Andra svagheter med studien är dess generaliserbarhet som kan ifrågasättas. Det är inte 
säkert att slutsatser som tagits fram är applicerbara på samtliga elföretag på marknaden. De 
rekommendationer som tagits fram ska enbart ses som förslag, men risk finns att ytterligare 
rekommendationer borde ha belysts. En annan källa till påverkan och som kan tänkas 
begränsa resultatens generaliserbarhet är det faktum att enbart ett begränsat antal individer 
kunde intervjuades. Alla intervjuobjekt har ställt upp frivilligt, vilket kan antyda att de har ett 
intresse i frågor rörande nya harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaderna. Det är 
möjligt att svaren hade påverkats om personer med ett bristande intresse i dessa frågor hade 
tillfrågats. Bland de som valde att inte ställa upp på en intervju var den vanligaste orsaken 
tidsbrist. Det kan också finnas en risk att den intervjuade personen har andra bakomliggande 
motiv, exempelvis att sprida sitt missnöje med en gemensam marknad till övriga aktörer på 
marknaden. Denna risk bedömdes ha minimal påverkan på resultatet och således inte viktig.  
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Då ämnet en nordisk gemensam slutkundsmarknad innefattar ett mycket stort och 
omfattande område, finns stort utrymme för vidare forskning. Till en början skulle det vara 
intressant att följa upp NordREG:s fortsatta arbete med harmoniseringen, för att kunna 
analysera helheten av projektet och därmed eventuellt komma fram till andra förändringar 
som kommer att påverka marknaden och dess förändringar.  
 
Vidare vore det intressant att utvidga studien till att genomföra samma intervjuer och 
enkäter i samtliga av de övriga nordiska länderna. Den enkät som påbörjats bör avslutas, 
detta då det skulle öka förståelse för aktörernas uppfattning om förändringen. Möjligen 
skulle denna vidare forskning även kunna leda till ökad förståelse för kulturella skillnaderna 
länderna emellan, vilka är viktiga att ta hänsyn i detta projekt. Då det framkommit att 
förändringen mot en gemensam slutkundsmarknad kommer att bli kostnadsintensiv i ett 
initial skede, är ett givet förlag till vidare forskning att utföra en noggrann ekonomisk kalkyl 
över kostnadernas storlek och påverkan på de olika aktörerna på marknaden. Då NordREG 
fastslagit vilka slutgiltiga rekommendationer som kommer att gälla, skulle denna beräkning 
kunna göras med ett mer rimligt underlag.  
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Intervjuer  
 
Norstedt D. (2012-01-24), NordREG, Energimarknadsinspektionen, Stockholm, 
(Odenbrand Linder A. & Larsen V., intervjuare)  
Norstedt D. (2012-04-12), NordREG, Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna, 
(Odenbrand Linder A. & Larsen V., intervjuare) 
Åbrandt G. (2012-04-12), NordREG, Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna, 
(Odenbrand Linder A. & Larsen V., intervjuare) 
 
Steen F. (2012-02-14), Ekonomiansvarig, Elhandel, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. & 
Larsen V., intervjuare) 
Juhlin G. (2012-02-14), Ansvarig mätvärdesflöden, Elnät, Mälarenergi, (Odenbrand Linder 
A. & Larsen V., intervjuare) 
Eckervall S. (2012-02-14), Ansvarig kundhantering, Elnät, Mälarenergi, (Odenbrand Linder 
A. & Larsen V., intervjuare) 
Persson J. (2012-02-14), Manager markets, Elnät, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. & 
Larsen V., intervjuare) 
Serra P. (2012-02-23), Försäljningschef, Elhandel, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. & 
Larsen V., intervjuare) 
Wahlberg P. (2012-02-23), Affärsområdeschef, Elhandel, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. 
& Larsen V., intervjuare) 
Rasmussen B. (2012-02-23), Marknadskoordinator, Elhandel, Mälarenergi, (Odenbrand 
Linder A. & Larsen V., intervjuare) 
Lövqvist J. (2012-03-15), Marknadsansvarig, Elhandel, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. & 
Larsen V., intervjuare) 
Fredriksson O. (2012-02-16). Marknadsstrategi, Mälarenergi, (Odenbrand Linder A. & 
Larsen V., intervjuare) 
 
Forslund F. (2012-02-15), Head of Business Development, Sweco Energuide, Stockholm, 
(Odenbrand Linder A. & Larsen V., intervjuare) 
 
Strannegård P. (2012-04-13), Head of Customer Services, IT and Process Development, 
Fortum, Electricity Solutions and Distribution Division, Stockholm, (Odenbrand Linder A. 
& Larsen V., intervjuare) 
 
Callenberg P. (2012-04-17), Public & Regulatory Affairs Sweden, Stockholm, (Odenbrand 
Linder A. & Larsen V., intervjuare) 
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Workshops 
 
Workshop 1, delseminarium, Sweco, Stockholm, 2012-03-20 
 
Sweco: 
Stålered S. Enhetschef, Sweco Energuide  
Nygård P. Business Manager, Sweco Energuide 
Fritz P. Gruppchef Sweco Energuide AB 
Forslund F. Head of Business Development department at Sweco Energuide 
Rosendahl K. Project Manager, Sweco Energuide 
Claesson J. Head of Department, Sweco Energuide 
 
Mälarenergi: 
Rasmussen B. Elhandel 
Fredriksson O. Support och kommunikation 
Persson J. Elnät 
Håkansson M. VD Elnät 
Hansson P. Elhandel 
Folkebrant R. Support och kommunikation 
Lindberg F. Elhandel 
Olaisen S. Support IT 
Bäversten M. Support IT 
 
Workshop 2, NordREG, Energimarknadsinspektionen, Eskilstuna, 2012-04-12 
Norstedt D. 
Åbrandt G. 
 
Workshop 3, Sweco, Stockholm, 2012-04-24 
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Bilaga 1: Första utskicka inför enkätstudien 
 
Hej, 
Vi är två masterstudenter som heter Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder från KTH 
som läser programmet Industriell Ekonomi med inriktning Energisystem. Vi skriver just nu 
vår examensuppsats där vi studerar hur harmoniseringen av de nordisk slutkunds-
marknaderna kommer att påverka elmarknadens aktörer.  
 
För att skaffa oss en djupare förståelse för vårt ämne kommer vi att genomföra en 
enkätstudie till vilken vi nu söker möjliga respondenter. Enkätstudien kommer att beröra hur 
nät- och elhandelsföretag kommer att påverkas av harmoniseringen, och därför söker vi 
således en/två personer hos er som har inblick i er verksamhet rörande båda dessa områden. 
(I de fall nätverksamhet inte förekommer, söker vi därmed bara en person inom elhandel.)  
 
Vi är mycket tacksamma för er hjälp och hoppas Ni kan hjälpa oss att ta fram namn på 
personer som skulle kunna hjälpa oss.  
 
Med vänliga hälsningar,  
Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder  
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Bilaga 2: Utskick av enkät till elhandel  
 
Hej, 
 
Vi är två masterstudenter som heter Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder från KTH 
som läser programmet Industriell Ekonomi med inriktning Energisystem. Vi skriver just nu 
vår examensuppsats där vi studerar hur harmoniseringen av de nordisk slutkunds-
marknaderna kommer att påverka elmarknadens aktörer.  
 
För att skaffa oss en djupare förståelse för vårt ämne genomför vi nu en enkätstudie och 
skulle därför behöva din hjälp. Enkäten är kort och går snabbt att fylla i och vi är mycket 
tacksamma om du villa hjälpa oss med detta.  
 
För att fylla i enkäten, vänligen klicka på länken nedan.  
 
Enkät elhandelsföretag 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder  
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Bilaga 3: Utskick av enkät till elnät 
 
Hej, 
 
Vi är två masterstudenter som heter Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder från KTH 
som läser programmet Industriell Ekonomi med inriktning Energisystem. Vi skriver just nu 
vår examensuppsats där vi studerar hur harmoniseringen av de nordisk slutkunds-
marknaderna kommer att påverka elmarknadens aktörer.  
 
För att skaffa oss en djupare förståelse för vårt ämne genomför vi nu en enkätstudie och 
skulle därför behöva din hjälp. Enkäten är kort och går snabbt att fylla i och vi är mycket 
tacksamma om du villa hjälpa oss med detta.  
 
För att fylla i enkäten, vänligen klicka på länken nedan.  
 
Enkät nätföretag 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar,  
Victor Larsen och Anna Odenbrand Linder 
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Enkät för nätföretag

Denna enkätstudie är framtagen för att undersöka hur elnätsföretag påverkas av den pågående 
utvecklingen mot en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad. Syftet är att skapa en övergripande 
bild av hur väl förberedda elmarknadens aktörer är inför den nya marknad som kommer att skapas. 
Resultaten från enkäten kommer att användas i ett examensarbete som genomförs på 
Energiinstitutionen på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2012. Alla givna svar kommer att 
publiceras anonymt.Vid eventuella frågor och kommentarer tveka inte att kontakta oss.

Vänliga hälsningar,
...                                                                            ...
Victor Larsen                                                       Anna Odenbrand Linder
Industrial Engineering and Management      Industrial Engineering and Management
Royal Institute of Technology                           Royal Institute of Technology
+(46)73 445 12 00                                             +(46)70 910 78 69
E-mail: victorlarsen84@hotmail.com             E-mail: anna.odenbrand@gmail.com

1. Bakgrundinformation

Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt

1.1. Namn på elnätsföretag?

1.2. Ungefärligt antal medarbetare inom elnätsföretaget?

1.3. Ungefärligt antal kunder (privata och företag) kopplade till era nät?

2. Frågor rörande elnätsföretagets interna förhållanden.

Harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaden innebär att elmarknadens aktörer kommer att 
behöva anpassa sin verksamhet till bland annat nya tekniska-, ekonomiska-, organisatoriska-, och 
regulatoriska förhållanden. Frågorna 1-10 är avsedda för att kartlägga hur väl elnätsföretagen i 
Sverige har påbörjat den interna anpassningen till en gemensam nordisk slutkundsmarknad.   

2.1. Hur pass välinformerade anser ni att ni är angående skapandet av en gemensam nordisk
slutkundsmarknad?

1 2 3 4 5

Inte alls informerade Mycket välinformerade
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2.2. Vad är er inställning till en gemensam nordisk slutkundsmarknad och de
harmoniseringar som denna kräver?

1 2 3 4 5

Inte alls positiv Mycket positiv

2.3. Inom vilka processer anser ni att de största förändringarna kommer att ske fram till år
2015? Välj max 3 alternativ.

 Ingå och avsluta kontrakt.

 Fakturering.

 Byte av elhandelsföretag.

 Flytt.

 Mätning.

 Informationsutbyte.

 Tillgång till kundinformation.

 Other: 

2.4. Beskriv kort på vilket sätt ni anser att de ovan valda processerna kommer att förändras.

2.5. Inom vilket/vilka områden anser ni att de största utmaningarna finns på en gemensam
nordisk slutkundsmarknad? Välj max 3 alternativ.

 Anpassning av teknik .

 Ekonomi .

 Anpassning till regleringar.

 Anpassning av organisationen.

 Anpassning till nationella skillnader, så som språk och valuta.

 Other: 

2.6. Har ni fram tills idag vidtagit några åtgärder för att förbereda er inför förändringarna?

 Ja

 Nej

2.7. Om ni svarat ja på fråga 2.6., i vilka avseenden har ni fram tills idag förändrat er
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verksamhet i avseende att förbereda nätföretaget inför den gemensamma nordiska
slutkundsmarknaden? Välj max 3 alternativ som ni anser vara de viktigaste.

 IT-system.

 Organisationsstruktur.

 Personal.

 Ledning.

 Utveckling av nya produkter och tjänster.

 Marknadsföring (varumärkeshantering).

 Other: 

2.8. Om ni svarat nej på fråga 2.6., av vilka anledningar har ni valt att inte vidta några
åtgärder?

 Ekonomiska skäl.

 Osäkerhet i dagsläget kring vad (regler, lagar, direktiv etc.) som gäller.

 Tekniska skäl.

 Begränsad kunskap inom bolaget gällande vad som behöver göras.

 Begränsade resurser (förutom ekonomiska, exempelvis personal, tid etc.).

 Other: 

2.9. Anser ni att en gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att erbjuda några nya
möjligheter? Om ja, beskriv vilka.

2.10. Beskriv vilka eventuella risker som ert elnätsföretag kan komma att ställas inför på den
gemensamma nordiska slutkundsmarknaden?

2.11. Har ni övriga tankar och idéer rörande harmoniseringen av de nordiska
slutkundsmarknaderna?
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Enkät för elhandel

Denna enkätstudie är framtagen för att undersöka hur elhandelsföretag påverkas av den pågående 
utvecklingen mot en harmonisering av de nordisk slutkundsmarknaderna. Syftet är att skapa en 
övergripande bild av hur väl förberedda elmarknadens aktörer är inför den nya marknad som 
kommer att skapas. Resultaten från enkäten kommer att användas i ett examensarbete som 
genomförs på Energiinstitutionen på Kungliga Tekniska Högskolan under våren 2012. Alla givna 
svar kommer att publiceras anonymt. Vid eventuella frågor och kommentarer tveka inte att 
kontakta oss.

Enkäten är uppdelad i två delar. Del ett berör den interna verksamheten på ert elhandelsföretag, 
medan del två berör förändrade förhållanden externt.

Vänliga hälsningar,
...                                                                            ...
Victor Larsen                                                       Anna Odenbrand Linder
Industrial Engineering and Management      Industrial Engineering and Management
Royal Institute of Technology                           Royal Institute of Technology
+(46)73 445 12 00                                             +(46)70 910 78 69
E-mail: victorlarsen84@hotmail.com             E-mail: anna.odenbrand@gmail.com

Bakgrundsinformation

Alla uppgifter kommer att behandlas anonymt

1.1. Namn på ert elhandelsföretag?

1.2. Ungefärligt antal medarbetare inom elhandelsföretaget?

1.3. Hur många elhandelskunder har ni idag (privat och företag) ?

2. Frågor som berör elhandelsföretagets interna förhållanden

Harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaden innebär att elmarknadens aktörer kommer att 
behöva anpassa sin verksamhet till bland annat nya tekniska-, ekonomiska-, organisatoriska-, och 
regulatoriska förhållanden. Frågorna 1-10 är avsedda för att kartlägga hur väl elhandelsföretagen i 
Sverige har påbörjat den interna anpassningen till en gemensam nordisk slutkundsmarknad.   

2.1. Hur välinformerade anser ni att ni är angående harmoniseringen av de nordiska
slutkundsmarknaderna?

1 2 3 4 5
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Inte alls informerad Mycket välinformerad

2.2. Vad är er inställningen till en gemensam nordisk slutkundsmarkad och de harmonisering
som denna kräver?

1 2 3 4 5

Inte alls positiv Mycket positiv

2.3. Inom vilka processer anser ni att de största förändringarna kommer att ske fram till år
2015? Välj max 3 alternativ. kommer att förändras?

 Ingå och avsluta kontrakt

 Fakturering

 Flytt

 Byte av elhandelsbolag

 Informationsutbyte

 Tillgång till kundinformation

 Other: 

2.4. Beskriv kort på vilket sätt de ovan valda processerna kommer att förändras.

2.5. Inom vilket/vilka områden anser ni att de största utmaningarna finns på en gemensam
nordisk slutkundsmarknad? Välj max 3 alternativ.

 Anpassning av teknik

 Ekonomi

 Anpassning till nya regleringar

 Anpassning av organisationsstruktur

 Anpassning till nationella skillnader, så som språk och valuta

 Other: 

2.6. Har ni fram tills idag vidtagit några åtgärder för att förbereda er inför förändringarna?

 Ja

 Nej
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2.7. Om ni svarat ja på fråga 2.6., i vilka avseenden har ni fram tills idag förändrat er
verksamhet i avseende att förbereda elhandelsföretaget inför den gemensamma nordiska
slutkundsmarknaden? Välj max 3 alternativ som ni anser vara de viktigaste.

 IT-system

 Organisationsstruktur

 Personal

 Ledning

 Produkter och tjänster

 Marknadsföring (varumärkeshantering)

 Other: 

2.8. Om ni svarat nej på fråga 2.6., av vilka anledningar har ni valt att inte vidta några
åtgärder?

 Ekonomiska skäl

 Osäkerhet i dagsläget kring vad som gäller (regler, lagar, direktiv etc.)

 Tekniska skäl

 Begränsad kunskap inom företaget gällande vad som behöver göras

 Begränsade resurser (förutom ekonomiska, ex: personal, tid etc.)

 Other: 

2.9. Anser ni att en gemensam nordisk slutkundsmarknad kommer att erbjuda några nya
möjligheter? Om ja, beskriv vilka.

2.10. Beskriv vilka eventuella risker som ert elhandelsföretag kan komma att ställas inför på
den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden?

2.11. Har ni övriga tankar och idéer som berör er interna verksamhet?



2012-05-18 11.53Enkät för elhandel

Sida 4 av 5https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEcwc1RWa0Y5UjBEdFR0Yzcyb0g3S2c6MQ

3. Frågor som berör elhandelsföretagets externa förhållanden

Harmoniseringen av de nordiska slutkundsmarknaden innebär även att elmarknadens aktörer 
kommer att behöva anpassa sin verksamhet strategiskt i förhållande till övriga aktörer på 
marknaden. Frågorna 1-6 är avsedda för att kartlägga hur väl elhandelsföretagen i Sverige har 
påbörjat den externa anpassningen till en gemensam nordisk slutkundsmarknad.   

3.1. Ungefär hur stor andel av ert elhandelsföretags kunder är regionalt anknytna?

 Mindre än 25 %

 25 %

 50 %

 75 %

 Mer än 75 %

3.2. Är ert elhandelsföretag intresserad av att arbeta på en internationell marknad?

 Ja

 Nej

 Kanske

 Other: 

3.3. Om ja på fråga 3.2., hur förberedda är ert företag på att börja verka på en internationell
marknad?

1 2 3 4 5

Inte förberedda alls Mycket förberedda

3.4. Har ni dotterbolag i något av de andra nordiska länderna?

 Ja

 Nej

3.5. Har ert elhandelsföretag övervägt att samarbeta med andra elhandelsbolag och hur i så
fall?
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3.6. Mindre bolag anses få det svårare på den nya större marknaden. Hur har ni tänkt bemöta
en mer konkurrensutsatt marknad?

3.7. Har ni övriga tankar och idéer som berör er externa verksamhet?

Submit
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