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Sammanfattning 

Denna uppsats berör den kommande nordiska slutkundsmarknaden för elektricitet med 

utgångspunkt i de större svenska elhandelsbolagen. Syftet är att undersöka vilka drivkrafter som 

finns bakom denna marknad, hur de svenska elhandelsbolagen förbereder sig samt hur en 

nordisk slutkundsmarknad kan påverka deras internationaliseringsprocess. En kvalitativ studie 

i form av intervjuer genomförs där fyra större svenska elhandelsbolag ingår: Vattenfall, Fortum, 

E.ON och Mälarenergi. Dessa undersöks mot bakgrund av teori kopplad till 

internationalisering. Den teoretiska modell som används innefattar skäl till internationalisering, 

val av etableringsform samt själva internationaliseringsprocessen i sig. Studien visar att de 

övergripande drivkrafterna bakom en nordisk slutkundsmarknad kan ses ur två perspektiv: 

myndighetens (Energimarknadsinspektionens) samt elhandelsbolagens. Ur 

myndighetsperspektivet är drivkrafterna ökad kundnytta, samhällsekonomisk vinning, större 

produktutbud samt bättre nordiskt förhandlingsläge på EU-nivå. Ur elhandelsbolagens 

perspektiv nämns även här ökat kundfokus men framförallt skalfördelar till följd av en större 

marknad. Elhandelsbolagens förberedelsearbete kan huvudsakligen delas upp i två områden. 

Det första är kunskapsinsamling vad gäller övriga nordiska marknader och hur utvecklingen 

mot en nordisk slutkundsmarknad fortgår, vilket påverkar internationaliseringsprocessen. Det 

andra är att successivt försöka anpassa sina IT-system och processer mot ökad nordisk 

samordning. Internationaliseringsprocessen hos de elhandelsbolag som ingår i studien påverkas 

av den kunskapsinsamling som nu sker samt deras marknadsengagemang i övriga nordiska 

länder. En fullständigt harmoniserad nordisk slutkundsmarknad kan komma att påverka 

elhandelsbolagen på så sätt att deras IT-system kan samordnas i de olika nordiska länderna. 

Själva internationaliseringsprocessen påverkas och förenklas eftersom en harmoniserad 

marknad ökar förutsättningarna att verka i flera länder. Bolagens internationalisering kan ske 

genom flera olika typer av etableringsformer, men där historien visar att förvärv i många lägen 

ansetts lämpligt. Diskussion förs kring huruvida IP-modellen kan beskriva elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocesser.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Energimarknader genomgår idag en trend mot allt större integrering. Oljemarknaden är sedan 

länge global. I och med utvecklingen av flytande naturgas (LNG) spås marknaden för naturgas 

globaliseras på medellång sikt. När det kommer till elektricitet ser man även här att länder 

importerar och exporterar el i allt större utsträckning. Inom EU och inte minst Norden finns ett 

flertal konkreta exempel på detta. Sveriges elnäts systemansvarige, Svenska Kraftnät, driver 

exempelvis projektet ”Nordbalt” som kommer resultera i en likströmskabel mellan Sverige och 

Litauen. På så sätt integreras det svenska elnätet med de tre baltiska staterna (Svenska Kraftnät, 

2013). Genom det nu pågående arbetet med den så kallade sydvästlänken skall 

överföringskapaciteten mellan Sverige och Norge förbättras. Även integreringen till 

kontinenten kommer på sikt ökas och Svenska Kraftnät ser i framtiden att en förbindelse mellan 

Sverige och Tyskland kan komma att bli aktuell (Svenska Kraftnät, 2013).  

I Norden handlas idag el mellan länderna på grossistnivå. Handeln sker i huvudsak på NordPool 

spot vilket är den gemensamma nordiska elbörsen. NordPool skapades 1996 i samband med att 

grossistmarknaden för el avreglerades. Slutkundsmarknaden för el i Sverige är däremot i 

dagsläget fortfarande nationell. De största elhandelsbolagen bedriver visserligen försäljning av 

el till slutkund i ett flertal nordiska länder men marknaderna har inte ett gemensamt regelverk 

(Norstedt, intervju 2014, Ei). Det finns dock en bred politisk vilja både i Sverige och övriga 

Norden att införa en gemensam harmoniserad nordisk slutkundsmarknad för el (Regeringen, 

2012) och det är beslutat att de nordiska länderna skall arbeta mot införandet av en sådan. Inom 

Norden samarbetar de olika tillsynsmyndigheterna för respektive lands energimarknader sedan 

2002 genom ett gemensamt samarbetsorgan, NordREG (NordREG, 2013). År 2005 började de 

smida planer på att påbörja arbete mot en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. I oktober 

2009 konkretiserades planerna och det blev NordREGs huvudmål (NordREG, 2013).  

Den kommande slutkundsmarknaden innebär nya förutsättningar för de svenska 

elhandelsbolagen. Möjligheten att sälja el till slutkonsumenter från övriga nordiska länder 

skapar incitament att etablera sig på dessa marknader. Detta innebär ökad internationalisering 

och fler potentiella kunder, samtidigt som konkurrensen ökar som följd av ett större antal 

elhandelsbolag på samma marknad (Norstedt, intervju 2014, Ei).  

Förutsättningarna för de nordiska elhandelsbolagen att inträda på övriga nordiska 

slutkundsmarknader är dock i dagsläget på vissa håll problematiska. Det finns skillnader i lagar 
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och regler länder emellan vilket skapar barriärer för en smärtfri internationaliseringsprocess. 

Energimarknadsinspektionen (Ei) har genom rapporterna Regelförändringar som möjliggör 

nordisk balansavräkning (2014) samt Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna 

för en nordisk slutkundsmarknad (2013) belyst några av dessa problem. Det handlar i huvudsak 

om regelverk som skiljer sig åt i de olika nordiska länderna, inte minst när det kommer till 

fakturering. Att skapa mer jämlika spelregler mellan elhandelsbolag är ytterligare en 

förutsättning för en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad, vilket framgår av 

Näringsdepartementets pressmeddelande den 5 oktober 2012 (Regeringen, 2012).  

De svenska elhandelsbolagen kommer på ett eller annat sätt att påverkas av den nordiska 

slutkundsmarknaden. De nya förutsättningarna i form av minskade barriärer för försäljning mot 

slutkunder i hela Norden har potential att påverka elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocess. Möjligheterna att etablera verksamhet utomlands står i relation till 

hotet från utländska elhandelsbolag att slå sig in på hemmamarknaden. Därmed är det intressant 

att undersöka hur de svenska elhandelsbolagen förbereder sig inför den kommande 

slutkundsmarknaden. Ytterligare en intressant aspekt är att undersöka hur elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocess kan komma att påverkas, både ur deras eget perspektiv och ur Ei:s 

perspektiv.    

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som ligger bakom beslutet att införa en 

gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. En beskrivning ges av de underliggande 

drivkrafterna. Fokus ligger på de svenska elhandelsbolagen och hur de kan komma att påverkas 

av den kommande slutkundsmarknaden med utgångspunkt i deras internationaliseringsprocess. 

Specifikt avser undersökningen att finna svar på följande frågeställningar: 

 Vilka är de övergripande drivkrafterna bakom den kommande nordiska 

slutkundsmarknaden? 

 Hur förbereder sig de svenska elhandelsbolagen på införandet av den kommande 

slutkundsmarknaden? 

 Hur kan den nya slutkundsmarknaden komma att påverka de svenska elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocess? 
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1.3 Avgränsningar 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens avgränsningar, både med avseende på syfte och metod. 

Studien behandlar de svenska elhandelsbolagen och hur deras internationaliseringsprocess kan 

komma att påverkas av den kommande gemensamma nordiska slutkundsmarknaden. En 

avgränsning görs till stora och medelstora elhandelsbolag, sett till omsättning. Vattenfall, 

Fortum och E.ON kontaktas, vilka med en omsättning på 172 miljarder SEK (Vattenfall, 2013), 

6 miljarder EUR (Fortum, 2014) och 39 miljarder SEK (E.ON, 2014) är Sveriges tre största 

elhandelsbolag. Vidare kontaktas Mälarenergi som med en omsättning på 2,8 miljarder SEK 

(Mälarenergi, 2013) räknas till de mellanstora elhandelsbolagen i Sverige. En grundläggande 

orsak till denna avgränsning är att de större bolagen, i och med deras tillgång på resurser, har 

större möjlighet att etablera sig över gränserna. I dagsläget har dessa bolag (ej Mälarenergi) 

även viss etablering i övriga nordiska länder. De mindre elhandelsbolagen är i regel lokala, 

vilket gör att en internationalisering i dagsläget inte är lika aktuell. Därmed anses en 

avgränsning till stora och medelstora elhandelsbolag relevant. 

Vad gäller undersökningen av drivkrafterna bakom den nordiska slutkundsmarknaden 

avgränsas kontakten till svenska tillsynsmyndigheten, Ei, samt till i studien ingående 

elhandelsbolag. Som medlem i NordREG, det nordiska samarbetsorganet som från början 

jobbat med samt tagit fram implementeringsplanen för den nordiska slutkundsmarknaden, är Ei 

direkt kopplat till drivkrafterna bakom denna marknad. Därtill är det Ei som har tagit fram de 

förslag till svenska förrättnings- och lagändringar som ska möjliggöra en harmoniserad nordisk 

slutkundsmarknad. Därmed är det på myndighetsnivå Ei som påverkar utvecklingen och ligger 

närmast till hand att kontakta i detta sammanhang.  

I avsnitt 5.3.4 beskrivs de reaktioner som Ei fått på rapporten ”Enklare för kunden – förslag 

som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad”. Som underlag till denna 

beskrivning har ett urval gjorts av rapportens remissvar. Av samtliga 25 remissinstanser valdes 

för det första de som överhuvudtaget inte hade några synpunkter bort. Vidare valdes de aktörer 

utan nära koppling till elhandelsbolagen och deras internationaliseringsprocesser bort. På så sätt 

ges endast synpunkter från aktörer med relevans för denna undersökning. Dessa aktörer är: 

Bixia, E.ON, Energimyndigheten, Svensk Energi, Svenska kraftnät samt Vattenfall.    

1.4 Disposition 

Uppsatsen disponeras på följande sätt. Inledningsvis beskrivs den svenska elmarknaden och hur 

den fungerar idag. Därefter kommer en redogörelse för teorin som inleds med en genomgång 
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av övergripande skäl till företags internationalisering. Sedan behandlas etableringsformer, 

vilket kan beskrivas som sättet på vilket ett företag etablerar sig på utländska marknader. Vidare 

följer en mer utförlig genomgång av IP-modellen, vilken förklarar företags 

internationaliseringsprocess. I avsnitt 3.3.3 diskuteras modellvalet och avslutningsvis beskrivs 

den analysmodell som används i uppsatsen.   

Del fyra behandlar metoden som används och följs av uppsatsens empiriska del. Här ges en 

redogörelse av den nordiska slutkundsmarknaden, dels hur arbetet har sett ut, dels vilka 

drivkrafterna bakom den är. Det arbete som gjorts i Sverige av Energimyndigheten 

sammanfattas, samt vilka reaktioner de fått på sina förslag. Dessutom beskrivs sammanfattat 

hur implementeringsprocessen av slutkundsmarknaden ser ut i övriga nordiska länder.  

Detta följs av resultaten av den kvalitativa undersökningen. Vidare följer en analys om de 

svenska företagens internationaliseringsprocess med avseende på den teoretiska modell som 

används. Avslutningsvis framförs undersökningens slutsatser samt förslag på vidare forskning.  
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2 Sveriges elmarknad idag 

Den svenska elmarknaden kan sägas bestå av ett antal olika huvudaktörer: konsumenter, elbörs, 

elhandelsbolag, nätbolag, balansansvariga, producenter och systemansvarig 

(Energimarknadsinspektionen, 2014). Dessa områden kan i vissa fall täckas in av enskilda 

företag. Vattenfall bedriver som exempel verksamhet inom både produktion, försäljning och 

nätverksamhet (Vattenfall, 2013). Oavsett om dessa områden/funktioner finns inom ett och 

samma bolag eller om de återfinns hos olika bolag agerar de alla tillsammans för att bidra till 

en fungerande elmarknad. Nedan ges en kortare beskrivning av respektive område/aktör. 

2.1 Slutkonsumenter  

Slutkonsumenterna är de kunder som använder el på den svenska elmarknaden. Konsumenten 

kan vara alltifrån enskilda hushåll till större industrier. Enskilda hushåll köper sin el från 

elhandelsföretagen medan de större industrierna har möjlighet att på egen hand köpa sin el från 

den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, vilken beskrivs nedan. Slutkunden har idag två avtal, 

ett med elhandelsföretaget och ett med nätägaren.  

2.2 Elbörs 

Merparten av den el som produceras i Norden säljs idag via den gemensamma nordiska 

elbörsen, Nord Pool Spot. År 2012 såldes i Sverige 90 procent av producerad el genom Nord 

Pool (Svensk Energi, 2012). Systempriset (spotpriset) sätts timvis och baseras på det aktuella 

dygnets köp- och säljbud i området. Vidare finns Elbas, en fysisk justeringsmarknad för 

kontinuerlig handel med timkontrakt. Sista handeln kan här ske en timme innan leverans. Nord 

Pool uppskattar själva att det finns ca 14 miljoner slutkunder i det Nordiska området (Nord 

Pool, 2014).  

2.3 Elhandelsbolag 

Elhandlaren är den aktör som står för avtalet om leverans av el till slutkunden. Vanligtvis köper 

elhandelsbolaget el på Nord Pool Spot, även om den i vissa fall köps direkt från producenten. 

Elhandeln i Sverige och Norden är idag, till skillnad från nätverksamheten, konkurrensutsatt 

med fri prissättning. Detta innebär att elhandelsbolagen säljer el till sina kunder i konkurrens 

med andra elhandelsbolag. Därmed är det upp till elhandlaren att knyta kunderna genom att 

erbjuda attraktiva avtal.  

Det finns idag möjlighet för svenska elhandelsbolag att agera på övriga nordiska marknader, 

Vattenfall har exempelvis 300 000 kunder i Finland (Callenberg, intervju 2014, Vattenfall). 
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Eftersom marknaderna är olika utformade finns dock ekonomiska och praktiska barriärer för 

att agera på flera marknader. Därmed agerar de svenska elhandelsbolagen i normalfallet inom 

Sveriges gränser (Energimarknadsinspektionen, 2014). 

2.4 Nätbolag 

Nätägarna ansvarar för att den el som produceras vid produktionsanläggningarna transporteras 

till slutkunderna. I Sverige finns idag ca 160 nätbolag (Energimarknadsinspektionen, 2014). På 

elnätssidan råder, till skillnad från på elhandelssidan, lokala monopol. Detta leder till att 

kunderna är hänvisade till det elnätsföretag som agerar i deras bostadsområde. Elnätet kan delas 

in i tre kategorier, lokalnät, regionnät och stamnät. Dessa indelningar görs generellt beroende 

på nätets spänningsnivå. Stamnätet, vilket har den högsta spänningen, drivs av systemansvarig, 

i Sverige Svenska Kraftnät. De har därmed ansvar att transportera el från elproducenterna till 

regionnäten. På regionnäten, som har lägre spänning än stamnäten, transporteras elen vidare till 

lokalnäten, vilka har den lägsta spänningsnivån. Här transporteras elen till slutkunden. 

Regionnät respektive lokalnät drivs av regionala och lokala nätbolag 

(Energimarknadsinspektionen, 2014). 

2.5 Elproducenter och Balansansvariga 

Producenterna på den svenska elmarknaden säljer el från en eller flera 

produktionsanläggningar. Som nämnts ovan sker denna försäljning vanligtvis på Nord Pool 

Spot, varpå elhandelsbolagen köper sin el därifrån.  

Balansansvariga har ansvar för att mängden producerad el i varje tidpunkt överensstämmer med 

mängden förbrukad el. Detta ansvar omfattar ett antal punkter på det svenska elnätet för in- och 

utmatning av el. Balansansvariga kan vara både elhandlare och elproducenter. Det är dock upp 

till respektive aktör, vilket innebär att de aktörer som inte vill hantera sitt eget balansansvar 

köper den tjänsten av ett annat företag. 

För att få inneha balansansvar ska ett företag ingå avtal med systemansvarig (se avsnitt 2.6). 

Reglerna för detta avtal är inte desamma i övriga nordiska länder. Därmed skapas barriärer för 

företag som vill inneha balansansvar utanför Sverige. (Energimarknadsinspektionen, 2014) 

2.6 Systemansvarig 

Svenska kraftnät (SvK) är systemansvarig i det svenska elsystemet. Som nämnts ovan är det 

SvK som driver de svenska stamnäten (högspänningsnäten). För att elsystemet skall vara i 
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balans krävs att produktion/import av el i varje tidpunkt är densamma som förbrukning/export. 

SvK ansvarar för att denna balans uppnås (Energimarknadsinspektionen, 2014). 

Figur 2 nedan visar hur el transporteras från producent till konsument, dels fysiskt och dels rent 

handelsmässigt.  

 

 Figur 2: Transport av el från producent till konsument. (Svenska Kraftnät, 2014)  

Som Figur 2 ovan visar transporteras elen fysiskt (blå färg) från producenter via stamnät, 

regionnät och lokalnät för att i slutändan nå användaren (kunden). Vad gäller handeln av el (röd 

färg) säljer producenten el till Nord Pool där den sedan köps av elhandelsbolagen som säljer 

den vidare till kunden.   
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3 Teori  

Följande avsnitt behandlar det teoretiska underlag som används i denna uppsats. Inledningsvis 

beskrivs skäl till företags internationalisering. Avsnitt 3.2 innefattar teorier angående företags 

sätt att inträda på internationella marknader, så kallade etableringsformer. Därefter kommer en 

mer ingående beskrivning av Johanson och Vahlnes Internationaliseringsprocess-modell, ”IP-

modellen” (eng. ”The Uppsala Model”), vilken är grund för analysmodellen som används i 

denna uppsats. Vidare diskuteras IP-modellen inklusive den kritik som har riktats mot den. 

Avsnitt 3.4 behandlar slutligen hur IP-modellen kan appliceras på de svenska 

elhandelsbolagens internationaliseringsprocess samt vilken analysmodell som det mynnar ut i 

för denna uppsats.   

3.1 Skäl till internationalisering 

Ljung (1997) menar att skälen till internationalisering kan delas upp i två kategorier, defensiva 

och offensiva. Offensiva skäl innefattar i regel företagets strävan att växa, vilket kan vara ökad 

lönsamhet, omsättning eller ökade marknadsandelar. Dessa breda mål är ofta den övergripande 

anledningen till att företag etablerar sig utomlands. Mer specifikt vill företag få mer kunskap, 

minska risken eller öka kontrollen inom marknader. Offensiva skäl kan också gälla enstaka 

produkter, där man önskar förlänga produktens livscykel genom att etablera sig på nya 

marknader. Denna livscykel bygger på att en produkt med tiden når mättnadsstadiet på 

hemmamarknaderna och därmed är redo att introduceras på nya marknader.  

Defensiva skäl till internationalisering innebär att företag ”tvingas” etablera verksamhet 

utomlands för att skydda, bevara och bevaka sina intressen. Det kan vara att behålla kunder 

eller bevaka sin position på en viss marknad. I många sammanhang är detta en naturlig process 

i och med att företagens kunder internationaliseras. När en kund ”går in” på en ny marknad kan 

de behöva motsvarade leverantörsrelationer som i den ursprungliga marknaden. För att inte 

förlora kunden till en konkurrent är då en lösning att leverantören ”följer med” kunden in på 

den nya marknaden (Ljung, 1997).  

Ljung menar vidare att standardisering och avregleringar har påtaglig inverkan på företags 

internationaliseringsprocesser. Produkternas likvärdighet ökar och tillgängligheten på 

utländska marknader ökar. En effekt av detta är att konkurrensen utifrån ökar vilket resulterar i 

att man ”tvingas” internationalisera sin verksamhet för att behålla sin marknadsposition (Ljung, 

1997).  
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Vid en nordisk slutkundsmarknad är ovan nämnda faktorer av hög relevans. Marknaden 

avregleras och detta innebär för de enskilda nordiska elhandelsbolagen en ökad konkurrens. 

Enligt föreslagna åtgärder från NordREG kommer standardiseringsåtgärder såsom 

samfakturering av förbruknings- och nätavgifter införas. Tillgängligheten hos de nya nordiska 

marknaderna kommer i teorin därmed att öka (Ljung, 1997).  

De ökade krav som ställs på företag i och med internationalisering beskrivs bland annat av 

Hellsten & Osarenkhoe (2000). I och med att verksamhet bedrivs internationellt kommer även 

en del av kundbasen att vara internationell. Därmed krävs en kunskap om vad dessa kunder har 

för behov, vilka inte nödvändigtvis liknar de som kunderna har på hemmamarknaden. Politiska, 

ekonomiska, kulturella, teknologiska samt finansiella aspekter kommer dessutom skilja sig mer 

eller mindre i nya internationella miljöer. Tillsammans utgör de nya förutsättningar som det 

gäller att anpassa sig till och konkurrera i (Hellsten & Osarenkhoe, 2000). 

3.2 Etableringsformer 

Etableringsformer (eng. ”Entry modes”) beskriver hur ett företag väljer att etablera verksamhet 

på utländska marknader och är ett område inom företagsekonomin som har fått mycket 

uppmärksamhet under de senaste decennierna. Etableringsformer kan delas in i olika kategorier 

där de vanligaste är företagsförvärv, egna etableringar och fusioner (Harzing, 2002; Johanson, 

et al., 2010). Egna etableringar (som ibland benämns Green-field) innebär att den utländska 

verksamheten byggs upp på egen hand. Företaget måste skaffa relationer till både kunder och 

andra organisationer samt lära sig hur marknaden fungerar. Vid företagsförvärv köps ett företag 

med redan etablerad verksamhet inklusive personal, organisation samt kontakter och relationer 

med andra aktörer. Med fusioner menas ett samgående mellan företag (Johanson, et al., 2010). 

Anderson et al. (2001) menar att den stora skillnaden mellan företagsförvärv och egna 

etableringar är att företagsförvärv är en mycket snabbare process, eftersom man i ett kast tar 

över ett paket med resurser och relationer till omvärlden. Samtidigt finns det risk för minskad 

kontroll samt bristfällig kommunikation mellan det egna och förvärvade företaget, något som i 

många fall beror på skillnader i företagskultur. Detta är inte är en riskfaktor på samma sätt vid 

egna etableringar (Anderson, et al., 2001).   

Således står företag inför ett val av etableringsform då de ska etablera verksamhet på utländska 

marknader, vilket är beroende på hur företaget värderar och bedömer faktorer som tid, kontroll, 

kommunikation etc. Är man ute efter en snabb internationaliseringsprocess kan som nämns 

ovan förvärv vara en lämplig etableringsform. Bedömer man kontroll och/eller kommunikation 
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som viktigare i relation till tidsaspekten kan en egen etablering vara att föredra (Johanson, et 

al., 2010).  

3.3 IP-modellen 

I korthet beskriver IP-modellen ett företags internationaliseringsprocess som ett samspel mellan 

kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang (Johanson, et al., 2010). Den empiriska 

bakgrunden till IP-modellen är undersökningar som gjorts om internationellt företagande vid 

Uppsala Universitet. Exempel på industrier som inkluderas är stål- respektive pappers- och 

massaindustri i Sverige. Vidare undersöks läkemedelsföretaget Pharmacia samt fyra svenska 

verkstadsbolag: Sandvik, Atlas Copco, Facit och Volvo. Gemensamt för dessa företag är att de 

alla har, eller har haft, verksamhet utomlands samt att internationaliseringsprocesserna har sett 

mer eller mindre likartade ut med inkrementell expansion (Johanson & Vahlne, 1977). Centralt 

i IP-modellen är den ”marknadskunskap” som företaget i fråga har vad gäller den utländska 

marknaden de planerar att etablera sig på, samt hur mycket resurser som investerats i denna 

marknad, det så kallade ”marknadsengagemanget”. Dessa två aspekter beskriver det nuvarande 

läget som företaget befinner sig i och benämns därför ”Tillståndsaspekter”. Nästkommande 

stycken ger en djupare beskrivning av dessa termer.  

3.3.1 Tillståndsaspekter 

För att beskriva ett företags läge i internationaliseringsprocessen använder IP-modellen så 

kallade tillståndsaspekter, vilka är marknadskunskap samt marknadsengagemang. Dessa 

beskrivs nedan. 

Marknadskunskap 

Ett företags marknadskunskap kan delas in i två olika typer; dels den kunskap som kommer av 

erfarenhet och dels objektiv kunskap, vilket kan sägas är kunskap som går att ”läsa sig till”. 

Exempel på objektiv kunskap om marknaden är ritningar, filer, läroböcker, osv. 

Erfarenhetsbaserad kunskap är den typ av kunskap som endast kan fås genom faktiska 

erfarenheter. Det pratas i många sammanhang om tyst kunskap (tacit knowledge), vilket till viss 

del liknar denna typ av erfarenhetsbaserade kunskap om marknaden. Här handlar det ofta om 

den kunskap som fås om andra människor genom att arbeta och umgås med dem. Detsamma 

gäller företag. Bortom de objektiva kunskaperna om ett företag som går att läsa sig till finns det 

dimensioner av hur företaget ”beter sig” i olika situationer som endast kan fås genom 

erfarenheter. I allmänna termer kan en marknads förhållanden och dynamik vara goda exempel 

på erfarenhetsbaserad kunskap. Den erfarenhetsbaserade kunskapen är kritisk för att kunna se 
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mönster, och därigenom affärsmöjligheter och risker, på en viss marknad. Därmed räcker det, 

enligt IP-modellen, inte med objektiv kunskap i dessa sammanhang. Däremot kan den objektiva 

kunskapen tolkas och sättas i sitt sammanhang med hjälp av den erfarenhetsbaserade 

kunskapen. På så sätt existerar ett samspel mellan dessa två typer av kunskap och hur de kan 

utnyttjas i ett företags internationalisering. Om verksamheten inte är tydligt definierad och 

strukturerad menar modellen att den erfarenhetsbaserade kunskapen är viktigare (Johanson & 

Vahlne, 1977). 

IP-modellen delar upp den erfarenhetsbaserade kunskapen i ytterligare två kategorier: kunskap 

om marknaden samt kunskap om det egna företaget. Kunskapen om det egna företaget fås 

genom att vara med i internationaliseringsprocessen och därmed lära sig hur företagets resurser 

och personal reagerar på olika förutsättningar kopplade till den utländska marknaden. 

Kunskapen om marknaden fås genom att vara med i internationaliseringen i de avseenden där 

de yttre förhållandena på marknaden direkt påverkar processen (Johanson & Vahlne, 1977).  

Ytterligare en viktig parameter i ett företags internationaliseringsprocess är hur det hanterar och 

bedömer riskerna det innebär att expandera utomlands. Grunden är att ledningen vill minimera 

riskerna och på så sätt expandera sin verksamhet på starka grunder. Om nuvarande risk ligger 

över den maximalt tolererade nivån kommer företaget enligt modellen att samla in ytterligare 

kunskap och på så sätt minska riskerna. När ett företag beslutar om huruvida ett land är lämpligt 

att expandera i vägs även kulturella skillnader in. Företag väljer i första hand att etablera sig i 

länder som liknar hemlandet kulturellt och industriellt, för att senare breddas och gå in i länder 

med större skillnader. Denna ordning är inte självklar i alla lägen, men ökar skillnaderna mellan 

länder kan internationaliseringsprocessen förväntas ta längre tid och innebära större utmaningar 

(Johanson & Vahlne, 1977).  

Marknadsengagemang 

Marknadsengagemang, d.v.s. storleken på resurserna som ett företag investerar i en utländsk 

marknad, påverkas av två faktorer; mängden investerade resurser och hur ”hårt” dessa resurser 

är bundna till och integrerade med marknaden. Är resurserna hårt bundna innebär det att en stor 

del av verksamhetens värde ligger i att samverka med andra delar av verksamheten. Med andra 

ord är det svårt att snabbt omsätta dessa delar i finansiella tillgångar: de har låg likviditet. Ett 

exempel på delar inom ett företag med hårt bundna resurser är marknadsföringsavdelningar 

som specialiserat sig på en viss produkt i ett visst land och etablerat relationer med kunder 

lokalt. Vad gäller mängden investerade resurser är perspektivet brett. Det inkluderar bland annat 
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organisatoriska, marknadsföringsrelaterade och personalrelaterade investeringar (Johanson & 

Vahlne, 1977). 

3.3.2 Förändringsaspekter 

För att beskriva förändringen i internationaliseringsprocessen introduceras 

”Engagemangsbeslut” samt ”Löpande aktiviteter”, vilka benämns ”Förändringsaspekter”. 

Dessa beskriver hur internationaliseringen fortlöper. 

Löpande aktiviteter 

Löpande aktiviteter är aktiviteter inom företaget som påverkar dess 

internationaliseringsprocess. En viktig del av IP-modellen är att konsekvenserna av olika 

aktiviteter ofta är tidsförskjutna. Dessutom krävs att aktiviteterna fortlöper en viss tid innan de 

får någon effekt. Författarna tar som exempel upp marknadsföring, vilket ofta kräver en viss tid 

och exponering innan det ger effekter i form av ökade intäkter. Löpande aktiviteter är också en 

grundläggande faktor bakom den erfarenhet som erhålls i internationaliseringsprocessen. 

Vidare menar Johanson och Vahlne (1977) att det finns viss typ av erfarenhet som inte kan fås 

genom att anställa vissa personer eller köpa upp vissa företag. Åtminstone i situationer som 

kräver erfarenhet från både företaget i sig och marknaden. För att kunna göra detta antagande 

särskiljer de mellan två olika typer av erfarenhet: erfarenhet kopplat till företaget, och erfarenhet 

kopplat till marknaden (market experience). I processer som är mer produktionsinriktade finns 

det större möjligheter att tillskansa sig nödvändig erfarenhet genom anställningar eller uppköp, 

eftersom det inte krävs lika mycket samspel mellan företaget och marknaden. Även dessa 

processer kräver dock viss typ av erfarenhet som endast kan fås genom företagets aktiviteter. 

Viktigt att påpeka är att modellen inte utesluter möjligheten att knyta erfarenhet till företaget 

genom anställningar eller uppköp. Det väsentliga är snarare att denna erfarenhet kommer kräva 

viss tid innan den bär frukt. Tidsförskjutningen beror då på att den nya personalen behöver tid 

att skaffa erfarenhet kring företaget i sig. Detta är en viktig anledning till att 

internationaliseringsprocesser hos företag i regel tar tid (Johanson & Vahlne, 1977).  

Engagemangsbeslut 

Engagemangsbeslut kan beskrivas som beslut att satsa i utländska marknader som en följd av 

att man ser problem eller möjligheter, i regel inom eller kopplade till den verksamhet företaget 

i fråga bedriver (Johanson, et al., 2010). Därmed är målet i allmänhet att stärka och bredda 

denna verksamhet. En viktig förutsättning i IP-modellen är att dessa beslut bygger på den 
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kunskap och erfarenhet företaget innehar om den aktuella marknaden, vilka i sin tur är ett 

resultat av de aktiviteter som företaget bedrivit och bedriver på marknaden.   

Figur 1 nedan visar en schematisk bild över IP-modellen och dess beståndsdelar samt på vilket 

sätt de samverkar.  

 

Figur 1: Grundläggande beskrivning av internationaliseringsprocessens mekanism (Johanson 

& Vahlne, 1977, p. 26). 

3.3.3 Diskussion kring modellvalet 

IP-modellen har fått stor genomslagskraft internationellt. Enkelheten med tydliga, applicerbara 

variabler samt dess rättframma karaktär har resulterat i att den framgångsrikt kunnat beskriva 

internationaliseringsprocesser hos ett stort antal företag i varierande branscher. Exempel på 

branscher där IP-modellen kunnat appliceras är produktionsindustri (Bilkey & Tesar, 1977), 

läkemedelsindustri (Fina & Rugman, 1996), stålindustri (Pillania, 2008), tjänstesektorn 

(Eriksson, et al., 1997) och återförsäljning (Vida, et al., 2000).  

Samtidigt har IP-modellen utsatts för kritik i olika sammanhang, i regel bestående i att det finns 

branscher där företag med hjälp av sina resurser eller strategier kan minska barriärerna för 

internationalisering. Childs & Jin (2014) menar att ett företag som nischar sig mot en specifik 

marknad eller ett företag som har ett starkt varumärke kan genomgå en 

internationaliseringsprocess som delvis avviker från den som Johanson och Vahlne presenterar. 

De exemplifierar detta genom att titta på återförsäljare inom modeindustrin, vilket visade på en 

internationaliseringsprocess som endast delvis kunde appliceras på IP-modellen. Den kunde 

nämligen beskrivas som radikal snarare än inkrementell (Childs & Jin, 2014). Vidare finns det 
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företag som i grunden avviker från den inkrementella internationaliseringsprocessen, så kallade 

”Born Globals”. Det finns mycket forskning om Born Globals, vad som utmärker dem och hur 

de uppkommer och modellerna varierar påtagligt (Jones, et al., 2011; Madsen & Servais, 1997; 

Oviatt & McDougall, 1994). Jean-François Hennart (2014) har dock sammanställt ett stort antal 

teorier om Born Globals och det visar sig att tre faktorer kan urskiljas som orsaker till att dessa 

företag kunnat genomgå en så pass radikal internationalisering. För det första förfogar de i regel 

över unika resurser vilket gör att de framgångsrikt kan konkurrera på en internationell marknad. 

Dessa resurser kan vara teknologiska, organisatoriska, nätverksbaserade eller i form av 

humankapital. Den andra är att modern teknologi möjliggör snabb och kostnadseffektiv 

transport och kommunikation. Den tredje faktorn är företagens etableringsformer som beskrevs 

i avsnitt 3.2. Här placerar sig merparten av Born Globals inom ”nonequity entry modes”, vilket 

vanligtvis innebär att ett företag inträder en internationell marknad via export eller kontrakt. Ett 

nätverk av internationella kontakter är ofta en förutsättning för inträden på internationella 

marknader av detta slag (Hennart, 2014).  

Trots den kritik som riktats mot IP-modellen går den att applicera på svenska elhandelsbolag. 

Även om det händer mycket på elmarknaden kräver den fortfarande kunskap och engagemang 

inom utländska marknader för att en utlandsetablering ska vara möjlig. Därmed är IP-modellen 

applicerbar. Vidare är det på elmarknaden svårt att erbjuda unika resurser, något som enligt 

ovan nämnda teori i regel krävs för en radikal internationalisering.  

3.4 Sammanfattning 

Denna uppsats kombinerar ovan nämnda teoretiska områden för att undersöka de svenska stora 

och medelstora elhandelsbolagens internationaliseringsprocesser. De skäl till 

internationalisering som beskrivs ovan påverkar internationaliseringsprocessen men är också 

påverkade av var i en internationaliseringsprocess ett företag befinner sig. Den kunskap ett 

företag innehar om den marknad det planerar att etablera sig har direkt koppling till 

internationaliseringsprocessen enligt IP-modellen. Dessutom påverkar kunskapen vilka typer 

av etableringsformer som är lämpliga. Val av etableringsform blir även i IP-modellen en form 

av engagemangsbeslut. Vidare är internationaliseringsprocessen beroende av bolagets 

marknadsengagemang, både mängden investerade resurser samt hur ”hårt” bundna de är till 

marknaden. Sammanfattningsvis är ett företags internationaliseringsprocess nära kopplat till 

vilka skälen är för internationalisering samt vilka etableringsformer som är aktuella. Mot den 

bakgrunden avser denna modell ge en bild av var de svenska elhandelsbolagen återfinns i denna 

process som resultat av den kommande nordiska slutkundsmarknaden.  
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4 Metod 

Syftet med denna uppsats är att undersöka drivkrafterna bakom den kommande nordiska 

slutkundsmarknaden samt dess påverkan på de svenska elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocesser. För att uppfylla detta syfte används kvalitativ metod i form av 

intervjuer samt litteraturstudier av den nordiska elmarknaden i allmänhet och den svenska 

elmarknaden i synnerhet. Intervjuerna görs med personer på myndighet samt elhandelsbolag 

vilka på olika sätt arbetar eller har arbetat med frågor kopplade till den kommande 

slutkundsmarknaden. På så sätt kan frågor om den kommande nordiska slutkundsmarknaden 

beskrivas utifrån intervjupersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2009). Holme & Solvang 

(1997, p. 98) formulerar kontexten kring intervju som att ”forskaren undrar över hur en viss 

samhällsföreteelse tar form”. Eftersom en gemensam nordiska slutkundsmarknad i dagsläget 

inte är implementerad lämpar sig därmed intervjuer som metod väl för att undersöka hur den 

nordiska slutkundsmarknaden tar form och påverkar elhandelsbolagen.  

4.1 Urval 

Jensen (1995) belyser problematiken med kvalitativa forskningsresultat till följd av att de 

framkommer i vissa konkreta sammanhang. Det är en utmaning att göra resultatet så generellt 

som möjligt för att det skall kunna användas i andra situationer, inte minst för framtida 

forskning.  De personer som intervjuas i denna undersökning har valts från samtliga tre stora 

svenska elhandelsbolag: Vattenfall, Fortum och E.ON samt Mälarenergi som räknas till de 

mellanstora. På så sätt hanteras denna utmaning eftersom samtliga tre stora är representerade 

och kompletterade av ett mellanstort bolag. Därmed kan resultatet, i den mån det går, anses 

generellt för detta syfte. För att undersöka drivkrafterna bakom en nordisk slutkundsmarknad 

intervjuades en person från Energimarknadsinspektionen, vilken är den svenska myndighet som 

aktivt tar fram förslag på förändringar på den svenska elmarknaden. Eftersom intervjupersoner 

valts med avseende på deras erfarenheter och kunskaper kopplade till den nordiska 

slutkundsmarknaden har ett strategiskt urval genomförts (Esaiasson, et al., 2012). 

Sammanlagt sex personer har intervjuats vilka samtliga på ett eller annat sätt arbetar med eller 

har arbetat med frågor kring en gemensam nordisk slutkundsmarknad. Samtliga personer på 

elhandelsbolagen sitter dessutom med i olika referensgrupper, bland annat inom Svensk Energi, 

vilket är en branschförening med cirka 380 företag (Svensk Energi, 2012). Därmed för de 

respektive elhandelsbolags talan gentemot branschen i dessa frågor och anses därför rimliga att 

intervjua för denna uppsats.  I Tabell 1 nedan ges en sammanfattning av respondenterna, vilken 
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aktör de representerar, deras befattning, vilken typ av intervju som genomförts samt datum för 

intervjun.  

Tabell 1: Intervjuer 

Respondent Aktör Befattning Intervjutyp Datum 

Daniel 

Norstedt 

Energimarknadsinspektionen Expert, internationella 

avdelningen 

Personlig 2014-03-28 

Per 

Callenberg 

Vattenfall Regulatory advisor Personlig 2014-04-09 

Fredrik 

Landahl 

Fortum Markets VD Fortum Markets Telefon 2014-05-09 

Per Hägglund Fortum Distribution Responsible Process 

Management 

Personlig 2014-04-28 

Lars Ohlsson E.ON. Strategichef E.ON 

försäljning 

Telefon 2014-04-24 

Jonas Persson Mälarenergi  Nätmarknadschef Personlig 2014-04-11 

 

Respondenterna valdes genom att kontakta respektive aktör och förklara uppsatsens syfte. 

Därefter fick aktörerna internt undersöka och föreslå lämplig person. I några fall kontaktades 

respondenterna direkt mot bakgrund av att de figurerat i konferenser, mässor och andra typer 

av sammanhang med tema ”nordisk slutkundsmarknad”.  

4.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna inleddes med frågor av allmän karaktär för att sedan bli mer och mer specifika och 

kopplade till uppsatsens syfte och teori. Denna metod, ibland kallad ”trattmetoden”, kan som 

Kvale & Brinkmann (2009) antyder ge en bild av intervjupersonens allmänna uppfattning i 

ämnet. 

Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär vilket innebär att intervjuaren styr samtalet till viss 

del samtidigt som frågorna är av sådan karaktär att intervjupersonen får stor frihet att vara öppen 

i sina svar. Det är upp till intervjuaren att avgöra i vilken grad han eller hon ska följa den på 

förhand skapade mallen för intervjufrågor. Därmed finns viss frihet att frångå mallen och ställa 

fler frågor inom de ämnen som avhandlas under intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Eftersom personerna som intervjuades alla jobbar på olika elhandelsbolag och myndigheter har 
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de olika erfarenhet och perspektiv på en nordisk slutkundsmarknad. De har följaktligen olika 

fokus och preferenser i deras svar vilket innebär att möjligheten att frångå mallen och ställa fler 

frågor inom vissa ämnen lämpar sig väl. Den semistrukturerade intervjun kännetecknas vidare 

av att utgångspunkten är frågeområden snarare än väldigt detaljerade, exakta frågor. Genom att 

hålla intervjuerna på en sådan mer övergripande karaktär kan samtalet flyta naturligare och det 

finns större möjlighet att variera ordningsföljd på frågorna.  

Samtliga intervjuer genomfördes personligen utom två där telefonintervju användes. Personlig 

intervju var att föredra men av geografiska och tidsmässiga skäl var telefonintervju alltså 

nödvändig i två fall. Samtliga intervjuer spelades in för att möjliggöra senare databehandling. 

4.3 Operationalisering 

Det i avsnitt tre nämnda teoretiska underlaget återfinns i intervjumallarna som användes för 

intervjuer med Ei (Appendix A) samt elhandelsbolagen (Appendix B). Till Ei ställdes frågor 

om vilka drivkrafter som ligger bakom en nordiska slutkundsmarknad för el. Detta inkluderar 

skäl till internationalisering samt hur företagens internationaliseringsprocesser i slutändan leder 

till ökad kundnytta. Elhandelsbolagen fick komma med sin beskrivning av hur de samlar in 

kunskap om övriga nordiska marknader samt hur de ser på riskerna och möjligheter med den 

kommande slutkundsmarknaden. Vidare fick de beskriva deras engagemang och verksamhet i 

övriga nordiska marknader och hur utvecklingen såg ut i de frågorna. Detta är, som beskrivs 

ovan, centrala delar i både IP-modellen och företags skäl till internationalisering. Vidare fick 

de besvara vilka etableringsformer som de ansåg lämpliga för just deras 

internationaliseringsprocess. På så sätt återfinns de centrala delarna av den teoretiska modellen 

i intervjuerna och därmed också uppsatsens resultat.  

4.4 Databehandling 

Efter intervjuerna transkriberas materialet vilket innebär att de överförs från ljudfil till skrift. 

Här anses inte språklig analys nödvändig eftersom syftet med intervjuerna är att visa på hur den 

nordiska slutkundsmarknaden påverkar elhandelsbolagens internationaliseringsprocess. 

Därmed är det innehållet snarare än språket som ges fokus (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Materialet har sedan analyserats genom så kallad innehållsanalys (Bergström & Boréus, 2005) 

där delar som ansågs vara av stor vikt för uppsatsens syfte lyftes fram. För att strukturera och 

sätta respondenternas svar i ett sammanhang kodades intervjuerna med hjälp av färger. Data 

från de olika intervjuerna som behandlar motsvarande del av studiens syfte markerades med en 
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färg, data som behandlade andra delar av syftet markerades med annan färg. Därmed kunde 

information struktureras och kopplas till relevant del av syftet.  

4.5 Metoddiskussion 

Samtidigt som kvalitativ forskningsmetod har många fördelar såsom djupare förståelse (eg. 

Holme & Solvang, 1997; Kvale & Brinkmann, 1999; Esaiasson, et al., 2012) finns det risker 

som forskaren bör vara medveten om. Närheten mellan forskare och intervjuperson kan skapa 

förväntningar och förhoppningar hos både intervjuaren och objektet. Detta riskerar att leda till 

att resultatet speglas av vad intervjuobjektet tror att forskaren vill höra (Holme & Solvang, 

1997). Denna uppsats har dock ingen hypotes, vilket framförs inledningsvis i varje intervju. 

Därmed får intervjupersonerna tala fritt utifrån egna uppfattningar vilket minskar risken för att 

resultaten vinklas av några på förhand antydda förhoppningar från forskarens sida.  

Vidare nämner Dalen (2007) att kvalitativ metod i form av intervjuer innebär att det finns fara 

för stigmatisering, att personer kan ”stämplas” eller ”hängas ut” efter forskningens publicering. 

I denna uppsats företräder respondenterna myndigheten (Ei) eller elhandelsbolagen. Därmed 

framför de synpunkter och förhållningssätt i enlighet med de ståndpunkter som myndigheten 

eller elhandelsbolaget har, vilket minskar risken för stigmatisering.  
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5 En gemensam nordisk slutkundsmarknad 

I detta avsnitt behandlas den nordiska slutkundsmarknaden ur ett antal olika perspektiv. 

Inledningsvis beskrivs syfte och drivkrafter bakom harmoniseringen av denna marknad. Vidare 

ges en kronologisk bild över myndigheternas arbete med slutkundsmarknaden samt hur det ser 

ut i dagsläget. I avsnitt 5.4 beskrivs delar av de reaktioner Energimarknadsinspektionen fått på 

deras förslag om åtgärder som behövs för att vidare harmoniseras den svenska elmarknaden, 

vilka de menar är mer eller mindre nödvändiga för att möjliggöra en nordisk slutkundsmarknad. 

Slutligen behandlas den nordiska slutkundsmarknaden ur de svenska elhandlarnas perspektiv, 

inklusive vad den kan få för följder på deras internationaliseringsprocess.  

5.1 Syfte och drivkrafter 

Syftet med att nå en gemensam nordisk slutkundsmarknad kan beskrivas ur olika perspektiv. 

För det första syftar en gemensam slutkundsmarknad i slutändan till att öka kundnyttan och 

konsumentmakten. Genom att harmonisera regelverken och minska barriärerna ökas 

attraktionskraften för nya aktörer att komma in. Det blir enklare för elbolag att agera i olika 

länder då de inte behöver genomföra dyra systemanpassningar. Därmed ökar konkurrensen 

vilket resulterar i att de elhandelsbolag som inte erbjuder en bra service gentemot kunden på 

sikt konkurreras ut. På så sätt nås en situation där kunden har ökad makt. (Norstedt, intervju 

2014, Ei) 

För det andra finns det en rent samhällsekonomisk vinning med en nordisk slutkundsmarknad. 

Genom att driva en större marknad istället för flera olika ökar effektiviteten och de totala 

kostnaderna minskar (Norstedt, intervju 2014, Ei). 

För det tredje finns det i en större marknad mer utrymme för nischade produkter, vilket Norstedt 

(intervju 2014, Ei) menar blir mer och mer aktuellt i takt med att utvecklingen av 

energieffektiviseringstjänster, såsom smarta elnät, går starkt framåt. I detta sammanhang 

uttrycker också Persson (intervju 2014, Mälarenergi) att förutsättningarna ökar för 

elhandelsbolag som erbjuder mer nischade produkter, exempelvis ”GodEl” vilka garanterar 

miljövänlig el och att vinsterna går till välgörenhet (GodEL, 2013). 

För det fjärde finns det vinningar med en nordisk slutkundsmarknad sett ur ett europeiskt 

perspektiv (Norstedt, intervju 2014, Ei). De europeiska marknaderna utvecklar sig ständigt mot 

ökad integrering. På sikt finns som mål att harmonisera den europeiska marknaden, i första 

hand på grossistsidan men längre fram även på slutkundssidan. Norstedt (intervju 2014, Ei) 
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menar då att det finns fördelar med att kunna vara en föregångare och visa hur en harmoniserad, 

gemensam slutkundsmarknad skulle kunna se ut. Att gemensamt visa upp en ”nordisk modell” 

kan också få rent förhandlingsmässiga fördelar, i och med att fyra länders gemensamma 

marknad får större betydelse än varje enskilt lands marknad. På så sätt skapas möjligheter till 

större inflytande inom diskussioner på Europeisk nivå (Norstedt, intervju 2014, Ei).  

För elhandelsbolagens del är en av de större drivkrafterna de ökade skalfördelar som en större 

marknad möjliggör (Landahl, intervju 2014, Fortum; Hägglund, intervju 2014, Fortum; 

Persson, intervju 2014, Mälarenergi; Callenberg, intervju 2014, Vattenfall). Möjligheten att 

samordna system och processer i kombination med ökade kundvolymer leder till att kostanden 

per kund minskar. Därmed lönar det sig att växa. Ur Ei:s perspektiv är kundnyttan som nämns 

ovan en central drivkraft bakom en nordisk slutkundsmarknad. Denna syn delas till stor del av 

elhandelsbolagen (Ohlsson, intervju 2014, E.ON; Landahl, intervju 2014, Fortum; Hägglund, 

intervju 2014, Fortum; Callenberg, intervju 2014, Vattenfall). För kunden nämns fördelar i form 

av prisminskning till följd av elhandlarnas skalfördelar, ökat produktutbud samt enklare och 

tydligare processer flytt, leverantörsbyte och fakturering.  

Vidare nämner Ohlsson (intervju 2014, E.ON) och Persson (intervju 2014, Mälarenergi) EU-

perspektivet som drivkraft. De ser att det inte kommer stanna med en nordisk slutkundsmarknad 

utan att det på sikt även kommer finnas en gemensam marknad på EU-nivå. Därmed ser de en 

nordisk slutkundsmarknad som ett naturligt steg på vägen.   

5.2 Bakgrund 

År 2002 bildades Nordic Energy Regulators (NordREG), ett nordiskt samarbetsorgan bestående 

av de nordiska tillsynsmyndigheterna. En viktig orsak bakom bildandet av NordREG var att 

skapa ett ökat nordiskt inflytande på de europeiska energimarknaderna 

(Energimarknadsinspektionen, 2013). Den svenska tillsynsmyndigheten är Ei och den danska, 

norska respektive finska motsvarigheten är Energitilsynet (DERA), Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) respektive Energiavirasto (EV). NordREG har sedan de bildades 2002 

haft som mål att minska barriärerna och öka harmoniseringen av den nordiska elmarknaden, 

vilket ska bidra till att underlätta för en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Först satte 

man upp ett övergripande mål att denna marknad skulle vara på plats till 2010. Mellan 2002 

och 2010 arbetade egentligen NordREG mer eller mindre på egen hand med att ta fram förslag 

till harmonisering av regelverken (Norstedt, intervju 2014, Ei). Det var egentligen inte förrän 

2009 som arbetet tog fart på allvar, när de nordiska energiministrarna vid ministerrådet 
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bestämde sig för att en gemensam nordisk slutkundsmarknad skall på plats. NordREG fick då i 

uppgift att ta fram en detaljerad implementeringsplan över de åtgärder som krävs för att nå detta 

mål (NordREG, 2013). Detta resulterade i att de i september 2010 publicerade ”Implementation 

Plan for a Common Nordic Retail Market” vilken beskriver rekommenderade vägval samt den 

gemensamma marknadsmodellen (NordREG, 2010). Med utgångspunkt i denna rapport fick 

sedan Ei i uppdrag av regeringen att ta fram en rapport med förslag på åtgärder som är 

nödvändiga att vidta i Sverige för att möjliggöra en gemensam nordisk slutkundsmarknad. 

Denna rapport, ”Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk 

slutkundsmarknad” (fortsättningsvis ”Enklare för kunden”), publicerade Ei i juni 2013 

(Energimarknadsinspektionen, 2013).  

I nästkommande avsnitt ges en sammanfattning av de centrala delarna i dessa rapporter samt 

vilka reaktioner de har fått från olika aktörer med koppling till elmarknaden. Värt att påpeka är 

att remissvaren speglar synpunkter från samtliga relevanta verksamheter hos aktörerna. Därmed 

framförs även åsikter från produktions- och nätbolag.   

5.3 Centrala rapporter och reaktioner på dessa 

5.3.1 ”Implementation Plan for a Common Nordic Retail Market” 

I rapporten ”Implementation Plan for a Common Nordic Retail Market” beskriver som nämnts 

ovan NordREG de åtgärder som är nödvändiga på ett nordiskt plan för att kunna nå en 

gemensam nordisk slutkundsmarknad för el. Centralt är ”den elhandlarcentriska modellen”, 

vilken går ut på att kundens huvudsakliga kontaktpunkt med elmarknaden är elhandlaren. I 

dagsläget har kunden kontakt med både elhandelsbolag och nätägare i och med de två olika 

avtalen. Den elhandlarcentriska modellen innebär att kunden endast har ett avtal med 

elhandlaren, vilket leder till att kontakt i huvudsak sker med denna. Viss kontakt med nätägaren 

kan enligt modellen även förekomma, exempelvis rörande strikt nätrelaterade frågor såsom 

elavbrott och bristande elkvalitet (NordREG, 2010).  

Som ett resultat av att endast ingå ett avtal med elhandelsbolaget kommer kunden att erhålla en 

faktura istället för två. Denna åtgärd, som går under benämningen obligatorisk samfakturering, 

innebär ur elhandelsbolagets perspektiv att de får ökat ansvar då de får i uppgift att skicka den 

kombinerade fakturan med förbruknings- och nätavgift till kunden. Den obligatoriska 

samfaktureringen skulle enligt NordREG (2010) generera en omfattande besparing eftersom 

den är mer kostnadseffektiv än alternativen. Dessutom anses den lämplig då den tillämpas i 

merparten av de europeiska länderna. 
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Den elhandlarcentriska modellen bygger på att nätägaren ska agera neutralt på elmarknaden 

och inte gynna någon särskild elhandlare. När kunden flyttar kommer nätägaren och kunden till 

skillnad mot idag inte att ha någon kontakt utan kundkontakten sköts av elhandelsbolaget. 

Undantag gäller vid nyanslutning eller ändring av befintlig anslutning till elnätet. Då skall 

kunden ha direkt kontakt med nätägaren som då ansvarar för både fakturering av 

anslutningsavgift samt information i ärendet (Energimarknadsinspektionen, 2013).     

5.3.2 ”Enklare för kunden” 

I rapporten ”Enklare för kunden” tar Ei fram förslag på åtgärder och förändringar i svensk rätt 

för att skapa bättre förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad för el. Dessa förslag utgår 

från de rekommendationer som NordREG gett på ett nordiskt plan, vilka beskrivs i föregående 

avsnitt. Det finns dock områden där NordREG ansett det lämpligast att länderna tar fram 

nationella lösningar. Dessa områden behandlas för svensk del i denna rapport och går alltså 

utöver NordREGs rekommendationer. Ei tar dock hänsyn till utvecklingen i övriga nordiska 

länder i deras förslag (Energimarknadsinspektionen, 2013).  

Utgångspunkten i ”Enklare för kunden” är den elhandlarcentriska modell som NordREG 

rekommenderar. Detta innebär att kunden har kontakt med elhandelsbolaget i processer såsom 

fakturering, byte av elhandlare och flytt.  

Ei föreslår vidare, i enlighet med NordREGs rekommendation, att obligatorisk samfakturering 

införs i Sverige. Därmed lämnar nätägaren underlag för fakturering till elhandelsbolaget, som i 

sin tur även står för kreditrisken i de fall som kunden inte betalar. Uppstår en situation där 

elhandelsbolaget inte betalar nätägaren föreslår Ei att elhandlarens rätt att leverera el i den 

uttagspunkten upphör (Energimarknadsinspektionen, 2013). 

Informationshanteringen har sedan förslagen lagts om harmonisering av den nordiska 

slutkundsmarknaden varit en central fråga (Callenberg, intervju 2014, Vattenfall; 

Energimarknadsinspektionen, 2013). Dagens aktörer på elmarknaden, inte minst 

elhandelsbolagen som agerar under konkurrens, är beroende av information om kundernas 

historiska förbrukning, tillgång på korrekta mätvärden etc. för att kunna erbjuda anpassade 

tjänster och produkter. I dagsläget är flödet av information på elmarknaden beroende av att 

nätägarna samlar in information och sedan distribuerar den vidare till övriga aktörer. Detta 

innebär att elhandelsbolagen och andra aktörer ingår i bilaterala avtal med var och en av de 

nätägare som äger elnätet inom det område som kunderna finns. Ett elhandelsföretag med 

kunder i samtliga svenska 170 nätägarens områden behöver således ingå i 170 bilaterala avtal. 



 

26 

 

Detta kan innebära barriärer för utländska elhandelsbolag att komma in på den svenska 

marknaden eftersom tillgängliggörandet av information kan innebära höga kostnader. 

Informationshanteringen anses därför avgörande, dels för hur snabbt en elhandlarcentrisk 

modell ska kunna implementeras och dels för hur den ska implementeras. Ei anser att ”det finns 

skäl som talar för att informationshanteringen bör centraliseras”, samtidigt menar de att denna 

fråga behöver utredas vidare (Energimarknadsinspektionen, 2013, p. 46).       

5.3.3 Reaktioner 

Ei:s rapport ”Enklare för kunden” fick enligt Norstedt (intervju 2014, Ei) blandad kritik från 

remissinstanserna. Det är en bild som återspeglas i de remissvar som Ei fick efter publiceringen 

av rapporten. I detta avsnitt sammanfattas delar av denna kritik utifrån dessa remissvar. Det 

urval som gjorts här med tillhörande motivering framgår i avgränsningen i avsnitt 1.3 och 

aktörerna är Bixia, E.ON, Energimyndigheten, Svensk Energi, Svenska kraftnät samt 

Vattenfall. 

Bixia 

Elhandelsbolaget Bixia, som ägs av flera lokala svenska energibolag (Bixia, 2014) är positiva 

till att införa en modell där elhandelsbolaget är den centrala kontaktpunkten för kunden (Bixia, 

2013). De menar dock att modellen bör göras ännu mer centrerad kring elhandelsbolaget genom 

att dess ansvar omfattas av all kontakt med kunden. Därmed nås ytterligare enkelhet för kunden 

vilket enligt Bixia är att föredra. Vidare anser Bixia att rapporten på vissa områden, exempelvis 

informationshantering och avtalsutformning, lämnar möjligheter till tolkningar och egna 

lösningar. Denna bristande tydlighet riskerar att leda till sämre transparens, diskriminering och 

minskad enkelhet för kunden. (Bixia, 2013) 

E.ON 

E.ON är positiva till införandet av en nordisk slutkundsmarknad och att en elhandlarcentrisk 

modell införs i Sverige. De menar att detta leder till ökad enkelhet för kunden vilket i sin tur 

stimulerar ökad konkurrens. E.ON menar vidare att det faktum att en elhandlarcentrisk modell 

är den rådande modellen i flera övriga europeiska områden än mer ökar rimligheten i att den 

även införs i Sverige. De menar dock att det krävs ytterligare bearbetning av förslagen då de 

inte är helt genomarbetade. Ett urval av de funktioner som de menar att rapporten lämnar 

obesvarade är informationshantering, implementeringsperiod, samt plan för fortsatt arbete 

(E.ON, 2013). 
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Energimyndigheten 

Energimyndigheten är negativa till de förslag som lämnas i Ei:s rapport. De ställer sig positiva 

till att införa en nordisk slutkundsmarknad men stöder alltså inte en elhandlarcentrisk modell. 

Sammanfattningsvis är Energimyndigheten tveksam till samhällsnyttan i att införa 

samfakturering samt saknar en konsekvensanalys av de förändrade kostnaderna för aktörerna. 

Vidare anser Energimyndigheten att det saknas bedömning av kostnader för elhandlare till följd 

av ökad informationshantering. De ser också att nätägarna fråntas incitament att vara 

kundorienterade i och med att de inte längre fakturerar kunderna. (Energimyndigheten, 2013).  

Svensk Energi 

Svensk Energi är som nämnts tidigare en branschförening med cirka 380 företag (Svensk 

Energi, 2012) och syftar till att föra branschens talan utåt. Deras remiss innehåller samlade 

synpunkter från olika aktörer. 

Svensk Energi skriver i remissvaret att de ”accepterar införandet av en elhandlarcentrisk modell 

under förutsättning att detta sker på ett kundorienterat, kostnadseffektivt sätt och med lösningar 

som tar hand om den förändrade riskbild för aktörerna som blir följden av en sådan modell”. 

Dock menar de att lösningen som Ei presenterar i sin rapport inte kan leva upp till dessa krav. 

Som exempel tar de upp förslaget som innebär att kunder med kort varsel tvingas skaffa nytt 

elhandelsbolag till följd av att betalningen mellan nätägare och elhandelsbolag uteblivit. 

(Svensk Energi, 2013)  

Flyttprocessen stöder de med undantaget för inflyttningen som de menar bör kunna bli mer 

effektiv och kundvänlig. Vidare anser de att förslaget om obligatorisk samfakturering kräver 

bearbetning för att kunna fungera i praktiken. (Svensk Energi, 2013) 

Svensk Energi välkomnar vidare en effektiv informationshanteringsmodell och menar att denna 

bör tas fram och utredas så fort som möjligt av Svenska Kraftnät. De sammanfattar dock 

remissvaret med att de saknar en helhetssyn i såväl det nordiska som det europeiska 

perspektivet. Samordningen mellan länderna bör ”kunna ske på ett bättre sätt än hittills”. 

(Svensk Energi, 2013) 

Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät accepterar den elhandlarcentriska modellen. De menar att samfakturering är 

en god idé samtidigt som det i det förslaget saknas en distinktion mellan mindre konsumenter 

vilka gynnas av en enda faktura och större industrikunder. De menar att de fördelar som 
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framhävs för slutkunderna i allmänhet inte gäller på högspänningsnätet, stamnätet, där SvK 

även i fortsättningen kommer ha kontakt med deras abonnenter. (Svenska Kraftnät, 2013) 

Vattenfall 

Vattenfall ser positivt på målet om en gemensam nordisk slutkundsmarknad som grundar sig 

på en elhandlarcentrisk modell. De stödjer vidare att elhandelsbolaget ansvarar för större delen 

av kundkontakten inklusive fakturering, flytt och leverantörsbyte. I likhet med många andra 

remissvar påpekar Vattenfall vikten av att få på plats ett informationshanteringssystem eftersom 

det finns processer i den av Ei föreslagna modellen som skulle bli problematiska med dagens 

bilaterala informationsutbyte. (Vattenfall, 2013) 

Något som också är genomgående är att Vattenfall saknar ordentlig 

konsekvensanalysbeskrivning av effekterna för kunderna, aktörerna och den 

samhällsekonomiska nyttan. (Vattenfall, 2013)    

5.4 Implementeringsprocessen i Norden 

I detta avsnitt ges en övergripande och sammanfattad beskrivning av hur processen med 

implementeringen av NordREGs förslag ser ut i övriga nordiska länder. I Figur 3 nedan ses vad 

Norstedt (intervju 2014, Ei) kallar ”trafikljusbilden” vilken beskriver denna 

implementeringsprocess per 2012. Grön färg innebär att förslaget är implementerat, gul färg att 

arbete pågår och röd färg att arbete ännu inte är påbörjat.  
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Figur 3: Översikt över implementeringsprocessen av den elhandlarcentriska modellen i de 

nordiska länderna (NordREG, 2013).  

Som figuren visar har Danmark kommit längst i denna implementeringsprocess. Sverige och 

Norge är i implementeringsfas och Finland är något efter i denna utveckling. 

5.4.1 Danmark 

Något som Norstedt (intervju 2014, Ei) lyfter fram är utvecklingen i Danmark. Han beskriver 

den som att Danmark nästan har gått lite ”för långt” då deras förslag egentligen går utöver det 

som NordREG föreslår. Samtidigt tror han inte att det i praktiken kommer innebära några större 

problem, en bild som han även menar delas av aktörerna. Persson (intervju 2014, Mälarenergi) 

beskriver utvecklingen i Danmark som en ”extrem variant” av den elhandlarcentriska modellen 

där man egentligen bara har ett kontrakt med elhandelsbolaget och nätägaren bara är en 

underleverantör.  

5.4.2 Norge 

Sverige och Norge ligger, grovt sett, som Figur 3 visar fortfarande i implementeringsfas. Det 

som föreslås i Sverige samt vilka reaktioner dessa förslag fått beskrivs utförligt i avsnitt 5.3 

Vad gäller Norge anser Persson (intervju 2014, Mälarenergi) att det är det land vi ligger 

närmast, både implementeringsmässigt och regelmässigt. Han påpekar däremot att de inte är 
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klara med sitt nya system för mätning och mäthantering, något som planeras införas 2019. Den 

teknik som där planeras återfinns idag i Sverige så på den punkten ligger Sverige något före. 

Samtidigt tar han upp infrastrukturen för leverantörsbyte som ett område som Norge, precis 

som Sverige, ligger långt fram i utvecklingen. Detta är något som underlättar för 

implementeringen av en elhandlarcentrisk modell.  

5.4.3 Finland 

Persson (intervju 2014, Mälarenergi) ger exempel på den kritik som uppstått i Finland mot 

förslagen med en elhandlarcentrisk modell. Han menar att många i Finland är helt emot den 

samtidigt som man ändå är positiva till en harmoniserad slutkundsmarknad. Norstedt (intervju 

2014, Ei) påpekar att man, som Figur 3 ovan visar, ännu inte beslutat om att starta någon form 

av utredning om hur man ska gå mot en harmoniserad marknad. Han menar att det finns en 

politisk vilja men att man i praktiken inte visat detta. Merparten av det motstånd som uppstått i 

Finland kommer enligt Norstedt från mindre kommunala bolag, vilket medfört att steg mot 

harmonisering inte varit politiskt genomförbara. Dock nämner han att branschen, vilket är den 

finska motsvarigheten till Svensk Energi, tagit initiativ för att undersöka hur man skulle kunna 

införa samfakturering, vilket ändå tyder på att viljan finns. 

5.4.4 Kommentarer kring den nordiska harmoniseringen 

Ett årtal som länge var satt som mål då en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad skulle vara 

på plats är 2015 (eg. Energimarknadsinspektionen, 2013; NordREG, 2010; Norstedt, 2014). 

Detta är dock ett datum som enligt Norstedt (2014) inte längre håller. En förklaring till att det 

tagit längre tid är att det egentligen inte finns en instans som kan komma uppifrån och införa 

en modell som alla tvingas anpassa sig till. En jämförelse som både Norstedt (intervju 2014, 

Ei) och Hägglund (intervju 2014, Fortum) gör är det arbete som pågår inom EU. Där finns 

kommissionen som har en helt annan typ av styre och därmed inte behöver förlita sig på 

”frivillighet” på samma sätt som i Norden. Vidare påpekar Persson (intervju 2014, Mälarenergi) 

att det finns frågetecken kring hur en harmoniserad slutkundsmarknad ska se ut när de modeller 

och system som implementeras ser så pass olika ut i de olika nordiska länderna. Som exempel 

tar han den danska modellen som går längre än NordREGs rekommendationer, vilken står i 

relativt stark kontrast till hur långt man har kommit i Finland.  

Värt att påpeka är dock att samtliga elhandelsbolag som medverkar i denna undersökning är 

positiva till slutmålet, alltså en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad (Persson, intervju 

2014, Mälarenergi; Hägglund, intervju 2014, Fortum; Callenberg, intervju 2014, Vattenfall; 



 

31 

 

Ohlsson, intervju 2014, E.ON). Ohlsson (intervju 2014, E.ON) menar dessutom att det inte är 

en fråga ”om” det blir en gemensam slutkundsmarknad utan ”när” denna är på plats. Persson 

(intervju 2014, Mälarenergi) uttrycker att ”det kommer heller inte sluta med en nordisk 

slutkundsmarknad utan att det på längre sikt även kommer att bli en europeisk 

slutkundsmarknad”.  

Norstedt (intervju 2014, Ei) menar vidare att det är en ”framgångsrik väg” att implementeringen 

sker på sådant sätt att vissa länder går före och att andra länder ansluter sig senare. Han ser det 

som en, om än lite långsam, långsiktigt hållbar process. Den politiska realiteten i de olika 

länderna innebär att det inte är lämpligt att sträva efter att införa slutkundsmarknaden samtidigt 

i alla länder utan att det är en process. Norstedt (intervju 2014, Ei) poängterar att en nordisk 

slutkundsmarknad inte är något som sker över en natt utan att det är en process med gradvis 

harmonisering av reglerna. Det finns enligt Norstedts uppfattning även ett brett politiskt stöd 

för en nordisk slutkundsmarknad.  

Tidsplanen för den nordiska slutkundsmarknaden är inte konkret satt. Som Ohlsson (intervju 

2014, E.ON) påpekar finns det idag ingen som riktigt kan ge ett datum när en gemensam 

harmoniserad slutkundsmarknad kan vara på plats. Enligt Norstedt (intervju 2014, Ei) har man 

i Danmark beslutat att den elhandlarcentriska modellen ska införas kring oktober 2015. Han 

tror att man i Norge kommer därefter. I Sverige är det som nämnts tidigare i rapporten 

fortfarande mer oklart eftersom det enligt Ei krävs lagändringar vilket tar tid. Som nämnts ovan 

och som framgår av Figur 3 kommer det med stor sannolikhet at dröja ytterligare i Finland.  

5.5 Elhandelsbolagen och slutkundsmarknaden 

I detta avsnitt presenteras hur de i rapporten ingående elhandelsbolagen arbetar med frågor 

kopplade till en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad. Detta inkluderar både internt och 

externt arbete. Därefter ges en beskrivning av hur man ser på internationaliseringen med en 

nordisk slutkundsmarknad som utgångspunkt.  

5.5.1 Vattenfall 

Callenberg (intervju 2014, Vattenfall) beskriver arbetet på Vattenfall mot den kommande 

slutkundsmarknaden som väldigt föränderligt. Han menar att det från början fanns en bild av 

vad den nordiska slutkundsmarknaden var för något och att denna bild under tidens gång 

förändrats löpande. Detta leder till att en betydande del av arbetet är att följa utvecklingen och 

de förslag som läggs fram.  
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Modifiering av IT-systemen menar Callenberg (intervju 2014, Vattenfall) är en viktig del i 

Vattenfalls förberedelse på en mer harmoniserad marknad. Det beror på att nästan alla aspekter 

av en nordisk slutkundsmarknad påverkar IT-systemen. IT-arkitekter arbetar därför med dessa 

system och hur de ska se ut i framtiden. 

De förslag som kommer övergripande från NordREG och sedan nationellt från Ei följs upp 

inom företaget. Det arbete och de diskussioner som sker på Vattenfall mynnar sedan ut i 

synpunkter som tas vidare till både Svensk Energi och Ei, där man utifrån deras förslag lämnar 

remissvar där man ger Vattenfalls syn samt föreslår justeringar. 

Ytterligare en aspekt som han tar upp är att det pågår mycket arbete med produktutveckling 

samt vilka tjänster man ska erbjuda på en framtida marknad. Detta sker visserligen i regel alltid, 

men i numera i ljuset av en med tiden mer harmoniserad, större slutkundsmarknad.   

5.5.2 E.ON 

Det arbete som sker på E.ON beskriver Ohlsson (intervju 2014, E.ON) på delvis liknande sätt 

som övriga elhandelsbolag som medverkar i denna uppsats. Det sker flera olika plan där man 

är med på både europeisk, nordisk och nationell nivå. Mycket av det som görs externt är kopplat 

till arbetsgrupper, på nationell nivå jobbar man exempelvis mot Svensk Energi samt direkt 

knutet till Ei. Här nämner Ohlsson att de jobbar, till viss del ur ett politiskt perspektiv men även 

mer konkret för E.ON:s del. Centralt för arbetet och något som även nämns av övriga 

elhandelsbolag är att föra fram de frågor och områden som E.ON tycker är viktigt att tänka på.  

Vidare beskriver Ohlsson (intervju 2014, E.ON) det interna arbetet på E.ON. En viktig del är 

att följa utvecklingen samt samla in information. I likhet med hur Callenberg (intervju 2014, 

Vattenfall) på Vattenfall beskriver utvecklingen så menar Ohlsson att det är problematiskt när 

man inte vet exakt vilka spelregler det är som gäller. Detta gäller både hur en elhandlarcentrisk 

modell i slutändan kommer att utformas samt över vilken tidshorisont implementeringen sker. 

Därmed menar han att omställningar vad gäller systemlösningar och liknande blir 

problematiska.  

5.5.3 Fortum 

Hägglund (intervju 2014, Fortum) beskriver det interna arbete som sker på Fortum mot en 

harmoniserad nordisk slutkundsmarknad. Han nämner interna forum, där man kvartalsvis eller 

mer frekvent sitter ner och diskuterar vad som händer på den nordiska elmarknaden. Specifikt 

diskuteras hur utvecklingen påverkar det som händer i Sverige och Finland, vilket är de länder 

där Fortum har större delen av sin verksamhet även om de också har elhandelsverksamhet i 
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Norge. Vidare genomförs även interna utredningar om vad som sker på den nordiska 

elmarknaden. Det kan handla om en undersökning av ett nytt system i ett grannland som sedan 

sprids inom företaget. Externt finns Fortum representerade i olika branschforum, såsom Svensk 

Energi. 

Landahl (intervju 2014, Fortum) beskriver förberedelsearbetet som att det läggs tid och energi 

på att ta del av arbetet som sker i Finland och Norge. På så sätt samlas kunskap och insikter på 

en mer övergripande nordisk nivå. Denna företeelse ser Landahl mer idag än tidigare. Vidare 

nämner han arbetet med IT-systemen där det pågår arbetet med att stegvis göra dem mer och 

mer lika i de olika nordiska länderna. Detta för att det i framtiden ska gå att samordna dem.  

5.5.4 Mälarenergi 

Persson (intervju 2014, Mälarenergi) beskriver hur Mälarenergi arbetar mot den kommande 

harmoniserade nordiska slutkundsmarknaden. År 2011 började de vara med i olika 

arbetsgrupper kopplade till slutkundsmarknaden, en betydande del var att börja engagera sig i 

Ei:s arbete. Sedan 2009 är Mälarenergi dessutom med i Svensk Energi. Den elhandlarcentriska 

modellen, som går ut på att kunden i huvudsak ska ha en kontakt, upptar mycket av det arbete 

som sker med Svensk Energi. Persson menar vidare att den elhandlarcentriska modellen är 

något som han och Mälarenergi såg kommer ”oavsett om vi vill eller inte”, då den både finns 

på plats men även diskuteras mycket i övriga Europa.    

5.6 Internationaliseringsprocesser 

Nedan beskrivs elhandelsbolagens internationaliseringsprocesser med utgångspunkt i IP-

modellen. Inledningsvis ligger fokus på de möjligheter och risker som elhandelsbolagen ser 

med en nordisk slutkundsmarknad. Dessa har nära koppling till IP-modellen där risken är en 

viktig del i både engagemangsbeslut och löpande aktiviteter. Vidare ges en bild av vilka 

etableringsformer som kan vara aktuella vid elhandelsbolagens internationaliseringsprocess, 

vilket också är nära kopplat till engagemangsbesluten i IP-modellen.  

5.6.1 Möjligheter och risker 

Norstedt (intervju 2014, Ei) menar att syftet med en nordisk slutkundsmarknad delvis är att 

skärpa konkurrensen så att elhandelsbolagen erbjuder bättre produkter och tjänster till 

kunderna. På så sätt ska kundnyttan öka. Han tror att en harmoniserad nordisk marknad för 

företagen kommer innebära både möjligheter och risker för de svenska elhandelsbolagen.  
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Ur elhandelsbolagens perspektiv menar Norstedt (intervju 2014, Ei) att det finns risker för de 

bolag som är passiva och inte är framåt och vill konkurrera. Persson (intervju 2014, 

Mälarenergi) ser att en nordisk slutkundsmarknad innebär stordriftsfördelar för 

elhandelsbolagen. Detta menar han leder till att bolag som idag är små, lokala och nischade får 

svårare att konkurrera.  

De möjligheter som elhandelsbolagen beskriver är att det finns en mycket större marknad att ta 

kundandelar på. Ohlsson (intervju 2014, E.ON) påpekar att en helt harmoniserad marknad i 

teorin skulle innebära att de på E.ON skulle kunna ta kunder i alla nordiska länder utan att 

fysiskt behöva etablera sig där. Detta genom att utnyttja andra kanaler för att ta sig in i 

marknaden. En sådan situation skulle innebära stora möjligheter för elhandelsbolagen att 

etablera internationell verksamhet samtidigt som man undviker kostnader för fysiskt etablering. 

Vägen dit ses dock av både Landahl (intervju 2014, Fortum) och Callenberg (intervju 2014, 

Vattenfall) som lång. Bland annat nämns lokal närvaro som nödvändig både ur rent språkliga 

och kommunikativa perspektiv men också för att skapa en känsla av lokal närvaro för kunden.  

En risk som Persson (intervju 2014, Mälarenergi) nämner för elhandelsbolagen är det ökade 

ansvar som följer av den elhandlarcentriska modellen. Implementeringen av en sådan modell 

skulle innebära att elhandelsföretagen fick ansvar för nätrelaterade frågor som tidigare skötts 

av nätägaren. Han påpekar att om man då inte har den kompetensen innebär det en stor risk. 

Ohlsson (intervju 2014, E.ON) ser i huvudsak risker i och med att nya 

informationshanteringssystem medför stora kostnader. I övrigt ser elhandelsbolagen risker i den 

ökade konkurrens som den större marknaden medför samt reglermässiga risker i form av 

exempelvis regeländringar (Callenberg, intervju 2014, Vattenfall; Landahl, intervju 2014, 

Fortum; Hägglund, intervju 2014, Fortum).   

5.6.2 Etableringsformer 

Som nämnts ovan beskriver Ohlsson (intervju 2014, E.ON) att det på en helt och hållet 

harmoniserad slutkundsmarknad finns möjlighet för elhandelsbolag att bedriva försäljning utan 

att etablera fysisk verksamhet. Vidare nämns även att vägen dit av många elhandelsbolag anses 

lång. Därmed är någon form av fysiskt etablering idag nödvändig och kommer vara nödvändig 

även framöver för att kunna verka i flera nordiska länder.  

Gemensamt för samtliga elhandelsbolag är att de inte utesluter någon etableringsform vid 

eventuell internationalisering. Landahl (intervju 2014, Fortum) nämner förvärv som ett 

alternativ som ska undersökas så länge det finns intressanta kandidater. Samtidigt utesluter han 
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inte egna etableringar. Callenberg (Intervju 2014, Vattenfall) menar att man kan se det lite olika 

i de olika länderna. I Norge och Danmark nämner han exempelvis det stora statliga IT-system 

som nu byggs och ska stötta marknaden. Eftersom man då som elhandelsbolag inte behöver 

inkludera dessa delar i sin verksamhet kan det vara lämpligt med förvärv. Därmed kan man 

exempelvis köpa ett norskt företag som är anpassat till de norska lagarna. Vidare påpekar 

Callenberg den situation som uppstår på en nordisk slutkundsmarknad till följd av en ökad 

konkurrens. Vissa företag går då bättre än andra vilket resulterar i att de tar över kundstocken 

på ett eller annat sätt. Det kan ske genom konkurrens eller att det utkonkurrerade företaget säljer 

sin verksamhet, vilket alltså leder till förvärv. Ohlsson (intervju 2014, E.ON) påpekar att E.ON 

historiskt förvärvat bolag i Norge och Finland som sedermera har sålts av. Det fanns då flera 

skäl att förvärva istället för att etablera eget.     

5.6.3 Engagemang 

Vattenfall, Fortum och E.ON har alla elhandelsverksamhet i flera nordiska länder (Callenberg, 

intervju 2014, Vattenfall; Landahl, intervju 2014, Fortum; Ohlsson, intervju 2014, E.ON). 

Mälarenergi bedriver försäljningsverksamhet i Sverige med fokus på mälardalsregionen. 

Därmed har de tre större bolagen marknadsengagemang i flera länder inom Norden.  

Det engagemang som elhandelsbolagen i denna uppsats har i de nordiska länderna är relativt 

hårt bundet till respektive land. De system och processer som används är överlag hårt bundna 

till landets verksamhet eftersom de är uppbyggda utifrån de regler och lagar som gäller i landet 

i fråga.  
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6 Analys 

De skäl som framkommer till elhandelsbolagens internationalisering är ur deras eget perspektiv 

i första hand två, dels skalfördelar och dels ökat kundfokus vilket innebär affärsmöjligheter i 

form av fler nischade produkter. De skalfördelar som möjliggörs på en större marknad innebär 

också att elhandelsbolagen måste växa för att kunna tackla ökad konkurrens från andra 

elhandelsbolag. Enligt den kategori som Ljung (se avsnitt 3.1) använder kan dessa skäl 

kategoriseras som offensiva eftersom de innefattar strävan att växa, ökad lönsamhet och större 

marknadsandelar. Elhandelsbolagen i denna uppsats är samtliga stora eller mellanstora. Även 

om de mindre, lokala elhandelsbolagen behandlas mer indirekt är det intressant att diskutera 

deras roll i utvecklingen mot en mer harmoniserad nordisk slutkundsmarknad. De kan nämligen 

ha en betydande påverkan på de större bolagens internationaliseringsprocess. Genomgående 

nämner de i denna studie ingående bolagen att lokala småskaliga elhandelsbolag kommer få 

problem att konkurrera på en marknad som så tydligt gynnar storskalighet. Därmed får skälen 

till internationalisering för de mindre bolagen en mer defensiv prägel, eftersom det handlar om 

att skydda, bevara och bevaka sina intressen. Det kan tänkas att det i en utveckling där det blir 

svårare och svårare för de mindre elhandelsbolagen att konkurrera blir aktuellt för de större 

bolagen att ta marknadsandelar genom att förvärva dessa. Som nämns av elhandelsbolagen är 

förvärv en etableringsform som ska utvärderas om det finns intressanta kandidater. Ett sådant 

läge är inte otänkbart i en situation med lokala, småskaliga elhandelsbolag som kan välja att 

antingen internationalisera sig på egen hand alternativt bli uppköpta av större aktörer.  

Ljung menar vidare att avregleringar och standardisering har påtaglig inverkan på företags 

internationaliseringsprocesser. Produkternas likvärdighet ökar och tillgängligheten på 

utländska marknader ökar. Som resultat av detta ökar konkurrensen på marknaden. Ljungs 

modell stämmer delvis in på de synpunkter som ges av Ei och elhandelsbolagen. 

Tillgängligheten på utländska marknader ökar definitivt till följd av att en nordisk 

slutkundsmarknad implementeras. Själva grundtanken med att harmonisera de nordiska 

marknaderna är delvis att öka tillgängligheten. Däremot kan man diskutera huruvida 

produkternas likvärdighet ökar. En av drivkrafterna bakom en nordisk slutkundsmarknad är 

som nämns i avsnitt 5.1 att en större marknad ökar förutsättningarna för mer nischade produkter. 

Drivkraften är i första hand ur Ei:s perspektiv men bekräftas delvis av elhandelsbolagens 

synpunkter. Något som genomgående återkommer i intervjuerna med elhandelsbolagen är att 

utvecklingen med energieffektivisering skapar affärsmöjligheter i form av mer kundanpassade 

produkter. Därmed kan produkternas likvärdighet i viss mening sägas minska, vilket alltså är i 
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motsats till Ljungs beskrivning. Värt att påpeka är dock att beskrivningen stämmer vad gäller 

effekten av den harmoniserade marknaden, nämligen att konkurrensen ökar. De nischade 

produkterna blir mer och mer ett sätt för elhandlarna att sticka ut och konkurrera i takt med att 

kundmedvetenheten ökar. Persson (intervju 2014, Mälarenergi) uttrycker som nämns i avsnitt 

5.1 att det uppstår elhandlare såsom GodEL där kunden erbjuds ett avtal som garanterar 

miljövänlig el och att vinsterna går till välgörenhet. Småskaliga, nischade bolag är alltså inte 

att förväxla med småskaliga lokala bolag i denna utveckling. En större slutkundsmarknad som 

skapar problem för lokala elhandelsbolag kan alltså gynna nischade bolag, trots att de är 

småskaliga.  

Sammanfattningsvis kan Ljungs beskrivning av en marknads avreglering och påföljande 

effekter delvis beskriva slutkundsmarknaden, dock inte vad gäller produkternas likvärdighet. 

 

Figur 4: IP-modellen med utgångspunkt i internationaliseringsprocessen för större svenska 

elhandelsbolag. 

Figur 4 ovan beskriver hur IP-modellen (se avsnitt 3.3) kan appliceras på större svenska 

elhandelsbolag med avseende på resultaten i avsnitt 5. Aktiviteterna är en del i bolagens 

internationaliseringsprocess och därmed också en del i utvecklingen mot en harmoniserad 

nordisk slutkundsmarknad.  Nedan beskrivs mer ingående bolagens löpande aktiviteter och 

engagemangsbeslut.  
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Som framgår av avsnitt 5.5 arbetar samtliga elhandelsbolag med att samla in kunskap, dels om 

den utveckling som pågår kopplat till harmoniseringen av de nordiska marknaderna och dels 

konkret om övriga nordiska slutkundsmarknader med de lagar och regler som gäller för 

försäljningsverksamheten i dessa länder. Denna kunskapsinsamling är ett tydligt inslag i de 

löpande aktiviteter som beskrivs i IP-modellen. Elhandelsbolagen menar samtliga att de inte 

har fullständig kunskap som krävs om de nordiska slutkundsmarknaderna för att kunna 

genomföra en snabb etablering i hela Norden. Vidare har de löpande aktiviteterna i form av 

kunskapsinsamling ett nära samband med hur företagen beskriver de risker som finns med en 

internationaliseringsprocess på de nordiska slutkundsmarknaderna för el. Marknadskunskapen 

möjliggör en bedömning av de risker som följer av inträdet på en ny marknad. Persson (intervju 

2014, Mälarenergi) beskriver som nämns ovan att det finns risker för elhandelsbolagen vad 

gäller avsaknad av nödvändig kompetens för att hantera frågor som tidigare hanterats av 

nätägaren. Därmed visar hans exempel på det av IP-modellen redogjorda sambandet mellan 

kunskap och risk.  

Vidare finns ett tydligt samband mellan elhandelsbolagens marknadsengagemang och hur de 

ser på möjlighet till internationalisering i de nordiska länderna. De bolag som har verksamhet i 

flera nordiska länder ser en tydlig fördel med att harmonisera regelverken på marknaderna. Det 

engagemang som finns etablerat underlättar för internationaliseringsprocessen och det finns 

potential att minska kostnaderna genom att samordna IT-system och processer. Vidare påpekas 

att det är svårt att etablera egen verksamhet ”från scratch” i nya länder. 

Internationaliseringsprocessen är därmed till stor del beroende av bolagets engagemang i landet. 

IP-modellen nämner två faktorer som påverkar marknadsengagemanget: mängden investerade 

resurser samt hur ”hårt” dessa är bundna till och integrerade i marknaden (se avsnitt 3.3.1). 

Eftersom elhandelsbolagen beskriver hur beroende de är av nationell kompetens och kunskap 

för att kunna etablera sig i de nordiska länderna kan marknadsengagemanget antas vara relativt 

”hårt” bundet till länderna i fråga.   

IP-modellen går ut på att ett företags internationaliseringsprocess är ett samspel mellan dess 

kunskapsutveckling och utlandsengagemang. Med bakgrund av det som nämns i de två 

styckena ovan kan IP-modellen med viss framgång beskriva elhandelsbolagens 

internationaliseringsprocess. Det krävs mycket kunskap för att en internationalisering inom 

Norden ska vara möjlig. Denna kunskapsinsamling sker löpande och genom kontakt med 

nordiska slutkundsmarknader på olika plan. Dessutom underlättas 

internationaliseringsprocessen i betydande grad av stort marknadsengagemang. Därmed finns 
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stöd för att det samband som IP-modellen beskriver mellan kunskapsutveckling och 

utlandsengagemang existerar på de nordiska slutkundsmarknaderna.   

Den etableringsform som används har nära koppling till internationaliseringsprocessen. 

Elhandelsbolagen nämner att det inte går att utesluta någon typ av etableringsform vid 

internationalisering på en nordisk slutkundsmarknad för el. Däremot påpekas att det historiskt 

i regel har varit förvärv som av olika skäl varit den vanligaste etableringsformen. En anledning 

till detta anses vara den kompetens som finns inom företaget som köps upp. Eftersom det i 

dagsläget finns så stora skillnader i lagar och regelverk på de olika nordiska 

slutkundsmarknaderna anses den kompetensen behövas för att kunna bedriva 

försäljningsverksamhet överhuvudtaget. Skillnaderna i form av exempelvis skatte- och 

momslagstiftningar innebär att elhandelsbolagen måste ta fram speciellt anpassade system och 

processer för respektive land. Som IP-modellen beskriver går det att på detta sätt köpa sig till 

erfarenhet i sin internationaliseringsprocess. Däremot menar modellen att det krävs viss tid 

innan företaget kan verka utan större friktion. En koppling kan här dras till varför vissa 

elhandelsbolag menar att det är nödvändigt att kunden har en känsla av lokal närvaro. För att 

etablera denna känsla är det viktigt att det finns ett tydligt varumärke. Efter ett företagsförvärv 

kan det ta tid innan denna lokala prägel ”sätts”. Denna typ av process stödjer IP-modellen på 

så sätt att det tar tid att omsätta förvärvad kompetens i exempelvis ökad omsättning. Val av 

etableringsform kan alltså sägas vara ett engagemangsbeslut eftersom beslutet påverkas av den 

kunskap som finns och det tidigare engagemang som elhandelsbolaget har i landet i fråga. Detta 

val påverkar också, som nämnts ovan, bolagets internationaliseringsprocess både vad gäller tid 

och kostnader.  

I teoriavsnittet beskrivs Hellsten & Osarekhoes (2000) syn på de ökade krav som ställs på 

företag vid internationalisering. Inte minst den anpassning som krävs till de nya kundernas 

behov som inte nödvändigtvis liknar de som kunderna har på hemmamarknaden. Denna bild 

speglar den som elhandelsbolagen ger vad gäller de områden som krävs för att de ska kunna 

internationalisera sin verksamhet. Kunskapsinsamling om kundernas behov anser, som nämns 

ovan, bland annat Landahl (intervju 2014, Fortum) som en viktig del i denna process. Dessa 

mer ”mjuka värden” menar han är en många gånger lika viktig del som de mer tekniska och 

regelmässiga frågorna. Vissa av elhandelsbolagen menar vidare att detta är något som i vissa 

lägen motiverar företagsförvärv som etableringsform. På så sätt erhålls nämligen den kunskap 

som krävs om politiska, ekonomiska och kulturella aspekter inom landet på ett lämpligt sätt.    
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Sammanfattningsvis tyder resultatet i denna uppsats på att det finns tydliga samband mellan ett 

företags internationaliseringsprocess, vilka skäl som finns bakom denna internationalisering 

samt vilken typ av etableringsform som används. Dessa delar är alla beroende av varandra och 

ger en samlad bild över ett företags internationalisering.   
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7 Slutsatser 

Drivkrafterna bakom den kommande nordiska slutkundsmarknaden kan ses ur två perspektiv: 

myndighetens (Ei) och elhandelsbolagens. Dessa överlappar delvis varandra men det finns vissa 

skillnader.  

Ei räknar i huvudsak upp fyra övergripande drivkrafter. För det första en ökad kundnytta och 

konsumentmakt. Centrala delar i den utvecklingen är det ökade produkt- och tjänsteutbudet som 

följer av ökad konkurrens samt större enkelhet i kontakten med elmarknaden. För det andra ses 

en samhällsekonomisk vinning som drivkraft. Att driva en större marknad istället för flera olika 

ökar effektiviteten med minskade kostnader som följd. Vidare är det tredje enligt Ei att det på 

en större marknad finns större utrymme för mer nischade produkter. Denna utveckling blir mer 

och mer aktuell i takt med ökade krav på energieffektivisering. Det fjärde är att Norden ur ett 

europeiskt perspektiv vinner på att gå i framkant i denna utveckling mot mer integrerade 

energimarknader. Att kunna visa upp en ”nordisk modell” innebär större 

förhandlingsmöjligheter på ett europeiskt plan än vad som fås av varje enskilt land för sig.  

Elhandelsbolagens nämner delvis samma drivkrafter som Ei. Ökat kundfokus ses här som 

centralt och det leder till nya affärsmöjligheter, exempelvis i forms av nischade produkter för 

energieffektivisering. Bolagen nämner minskade kostnader som konsekvens av skalfördelar 

som en annan central drivkraft. Genom att nå fler kunder på en större marknad minskar 

kostnaden per kund och därmed lönar det sig att växa.   

Elhandelsbolagen förbereder sig för en kommande harmoniserad nordisk slutkundsmarknad på 

olika sätt. En betydande del av detta arbete är kunskapsinsamling. Denna kunskap samlas in på 

olika sätt men bland de tre större elhandelsbolagen utnyttjas den verksamhet som redan finns i 

de olika nordiska länderna. Lärdomar och insikter om processer och praxis i de olika länderna 

fås genom besök, workshops och annan kontakt.  

IT-system och processer är andra områden där mycket förberedelsearbete sker. Här tas steg mot 

att göra systemen i de olika länderna mer och mer lika varandra. Ett elhandelsbolag nämner att 

man i varje beslut om systemförändring undersöker hur det ser ut i andra länder för att inte 

skapa alltför stora skillnader mellan systemen. Detta arbete sker väsentligen för att på sikt kunna 

samordna IT-system och processer i de olika länderna i ett läge där marknaderna är tillräckligt 

harmoniserade.  
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Elhandelsbolagens löpande aktiviteter är något som redan pågår i form av kunskapsinsamling 

samt stegvis integrering av IT-system och processer. En fullständigt harmoniserad nordisk 

slutkundsmarknad kan leda till att elhandelsbolagen når kunder i övriga nordiska länder utan 

att behöva etablera sig fysiskt. Internationaliseringen är därmed endast av själva försäljningen 

och elhandelsbolagen når sina kunder genom olika marknadsföringskanaler. Detta scenario 

ligger dock enligt bolagen långt fram i tiden. Fram tills dess påpekas att det krävs någon form 

av fysisk etablering, dels för att kunder ofta uppskattar känslan av lokal närvaro, dels för att det 

krävs speciellt anpassade IT-system och processer. Aktuella etableringsformer i denna 

internationalisering skulle enligt bolagen variera. Historiskt är det dock ofta förvärv som visat 

sig lämpligast, mycket beroende på den då tillgängliga nationella kompetensen som i dagsläget 

krävs för att bedriva försäljningsverksamhet i respektive land.  

7.1 Förslag på vidare forskning 
För att kunna dra mer generella slutsatser om hur en nordisk slutkundsmarknad påverkar de 

svenska elhandelsbolagen bör fler elhandelsbolag ingå i studien. Även om inte 

internationalisering är aktuellt i första hand för de mindre, lokala elhandelsbolagen är det 

intressant att undersöka hur dessa påverkas till följd av ökad konkurrens. Inte minst eftersom 

några av de i denna studie ingående elhandelsbolagen menar att dessa lokala och småskaliga 

elhandelsbolag kommer få problem på en större marknad. Vidare krävs undersökning av fler 

mellanstora bolag för att kunna formulera generella slutsatser om deras syn på 

internationalisering. Huruvida det finns skillnader mellan de tre stora och dessa mellanstora 

bolag kan på så sätt besvaras.  

I ett större perspektiv vore det intressant att undersöka internationaliseringsprocessen hos större 

elhandelsbolag i samtliga nordiska länder. Eftersom det finns skillnader i hur långt de olika 

länderna har implementerat förslagen för harmonisering är det rimligt att undersöka om det 

finns något samband mellan dessa skillnader och skillnader mellan 

internationaliseringsprocesserna i de olika nordiska ländernas elhandelsbolag.    
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Appendix A 

Energimarknadsinspektionen 

Inledning: 

 Namn 

 Position 

 Kopplingar till nordisk slutkundsmarknad 

 Presentation av syftet med uppsatsen 

Frågor:  

Kan du berätta om bakgrunden till den nordiska slutkundsmarknaden och var ni kommer in i 

bilden? 

Hur arbetar ni idag på energimarknadsinspektionen med nordiska slutkundsmarknaden? 

Hur tror du att de svenska elhandelsbolagen kommer att påverkas av den här 

slutkundsmarknaden? 

Hur skiljer sig möjligheten för större och mindre elhandelsbolag att etablera sig i övriga 

Norden? 

Vad tror du det finns för risker för svenska elhandelsbolag? 

Hur bedömer du svenska elhandelsbolags kunskap om övriga nordiska elmarknader? 

I era rapporter så framgår det att det finns skillnader i de olika nordiska ländernas processer. 

Danmark verkar ha kommit väldigt långt, Sverige och Norge ligger i mitten och Finland ligger 

lite efter. Är det en korrekt bild? 

Hur har arbetsprocessen sett ut med ”Enklare för kunden” (samarbete med andra aktörer på 

elmarknaden osv)? 

Vad har ni fått för kritik från svenska elhandelsbolag angående ”Enklare för kunden”? 

Ser man skillnader i den respons ni får från större kontra mindre elhandelsbolag? 

Om man nu har en nordisk gemensam plan som tillsynsmyndigheterna har kommit överens om, 

hur mycket frihet har respektive tillsynsmyndighet inom sitt land att göra olika saker eller 

frångå planen beroende på hur det ser ut i landet? 
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Upplever du att man på elhandelsbolagen aktivt arbetar mot den kommande 

slutkundsmarknaden? Om ja, hur då? 

Vid behov: Finns det några andra personer på Ei som arbetar kopplat till dessa frågor som du 

tror kan tänka sig ställa upp på intervju?  
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Appendix B 

Elhandelsbolag 

Inledning: 

 Namn 

 Position 

 Kopplingar till nordisk slutkundsmarknad 

 Presentation av syftet med uppsatsen 

Frågor 

Vad har ni på ”elhandelsbolag x” för allmän inställning till den kommande nordiska 

slutkundsmarknaden? 

Berätta om er verksamhet i övriga Norden. 

Vad tror ni att den kommande nordiska slutkundsmarknaden kommer innebära för de svenska 

elhandelsbolagen? 

Vad tror ni att den kommer innebära för ”elhandelsbolag x”? 

Hur förbereder ni er inför en nordisk slutkundsmarknad? 

Vilka möjligheter ser ni med den nordiska slutkundsmarknaden? 

Vilka risker ser ni med den nordiska slutkundsmarknaden? 

Hur bedömer ni er kunskap om övriga nordiska elmarknader? 

Arbetar ni med att öka den kunskapen? Om ja, hur? 

Hur bedömer ni risker med att inträda i övriga nordiska länder? 

Vilken betydelse har er syn på risker vid inträde i övriga nordiska länder? 

Hur tror ni att internationaliseringen av ert elhandelsbolag påverkas av en nordisk 

slutkundsmarknad? Kort sikt? Lång sikt? 

Vilka faktorer påverkar er internationaliseringsprocess? 

Vilka typer av etableringsformer (egna etableringar, förvärv, fusioner osv) bedömer ni som 

lämplig för er internationaliseringsprocess? 
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Vid behov: Finns det några andra personer på ”elhandelsbolag x” som arbetar kopplat till dessa 

frågor som du tror kan tänka sig ställa upp på intervju?  

 

 


