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Abstract 

In 1996, the Swedish government deregulated the Swedish electricity market. As a 

consequence of the deregulation, Swedish customers could start to freely choose between 

different electricity companies. Different enterprises have tried various strategies in order to 

shape their image to attract new customers; often focusing on an image revolving around 

price and environmental friendliness.  

The purpose of this essay has been to analyze customers’ relations to the electricity market. In 

order to analyze customers’ relations a quantitative study has been conducted; focusing on 

customer satisfaction and customer commitment. The quantitative stud y included a 

questionnaire with almost a hundred respondents. The data collection took place on the train 

between the cities of Uppsala and Stockholm.  

The results show that customers are quite likely to remain with their current electricity 

company even though very few people are actually committed to their electricity supplier. 

Furthermore, respondents think that price is the single most important aspect when choosing 

their electricity company. The respondents who don’t consider price to be the most important 

aspect seem to favor environmental friendly electricity as the most important aspect. The 

customers’ perception of how important they are for their company also seems to affect how 

likely electricity companies are to retain their customers. None of the authors’ chosen 

categories of respondents seem to have radically different opinions about the question asked 

in the questionnaire. The authors of this essay think that one answer to why electricity 

customers are likely to stay as customers even though they are not committed to their current 

company may revolve around the deregulation of the electricity market being relatively new.  

 

Keywords: customer satisfaction, customer commitment, Swedish electricity market 
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Sammandrag 

Under 1996 avreglerade den svenska staten elmarknaden. Som en konsekvens av 

avregleringen kunde svenska elkunder börja välja fritt mellan landets olika elleverantörer. 

Elleverantörerna har valt att profilera sig olika beroende på vilka kunder de vill attrahera, ofta 

är lågt pris och miljövänlig el centrala i företagens profilering. 

Författarnas syfte med denna uppsats har varit att analysera kundernas relation till 

elmarknaden. För att kunna analysera detta har författarna gjort en kvantitativ studie som 

fokuserar på kundnöjdhet och kundengagemang. I det kvantitativa angreppssättet innefattas 

en enkätstudie som utförts på tåget mellan Stockholm och Uppsala. 

Resultaten av enkätstudien visar att kunder är ganska sannolika att stanna som kunder hos sitt 

nuvarande elbolag trots att väldigt få är engagerade i sitt elbolag. Respondenterna verkar 

vidare tycka att priset är den viktigaste aspekten vid val av elbolag. Av de respondenter som 

inte tycker att pris är den viktigaste aspekten tycker många istället att miljöaspekten är 

viktigast. Kundernas uppfattning om hur viktiga de är för sin elleverantör inverkar också för 

hur sannolikt det är att kunden kommer fortsätta vara kund hos sin aktuella elleverantör. Av 

de kategoriseringar författarna gjort av enkätens respondenter har ingen kategori radikalt 

annorlunda uppfattning i de frågor som ställts i enkäten. Författarna tror att ett möjligt svar på 

frågan om varför oengagerade kunder sannolikt kommer fortsätta vara kunder kan ha att göra 

med att avregleringen av elmarknaden fortfarande är relativt ny. 

 

Nyckelord: kundnöjdhet, kundengagemang, svenska elmarknaden 
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1 Introduktion 

I Introduktionen presenteras det problem som undersökts. Problematiseringen innehåller en 

inledning, bakgrund och konkritiseras sedan i ett syfte,  frågeställningar och avgränsingar.   

1.1 Inledning 

När elmarknaden avreglerades i Sverige den 1 januari 1996 var det för att öka konkurrensen 

inom elförsörjningen och för att ge kunderna större valfrihet (Thorstensson, 2011a). Det hela 

började med bolagiseringen av Vattenfall år 1992 vilket genomfördes i stor politisk enighet. 

Den dåvarande borgerliga regeringen ville att konsumenter skulle få möjlighet att köpa el från 

valfri leverantör (Kaijser & Högselius, 2007). Till följd av avregleringen kom marknaden 

istället att domineras av ett fåtal mycket starka aktörer (jfr Carlzon & Lundqvist, 2011). 

Elpriset har sedan avregleringen kommit att fluktuera mycket men generellt sett öka 

(Thorstensson, 2011b). Sedan dess har många rapporter och artiklar publicerats vilka försöker 

förklara vad som ligger till grund för att elpriset ser ut som det gör, författarnas åsikter går 

ofta isär och många förklaringar till elprisets utveckling har presenterats (jfr Brännlund & 

Kriström, 2006 och Kaijser & Högselius, 2007). Det krävs i dagsläget också ett helt annat 

engagemang från kundens sida när det kommer till att välja elleverantör. Detta fick oss 

författare  att undra hur nöjda kunderna verkligen är med dagens elmarknad. 

1.2 Bakgrund 

Många förändringar har skett på elmarknaden det senaste decenniet. Avregleringen av det 

statliga monopolet är kanske den största, men andra saker inom Sveriges energipolitik har 

också förändrats (exempelvis införandet av elzoner). Innan avregleringen köpte konsumenter 

el från lokala bolag som antingen själv producerade elen eller, som alternativ, köpte elen från 

en närliggande producent. 1990, sex år innan avregleringen slog igenom, ägde staten genom 

Vattenfall 55 % av elproduktionen, hela högspänningsnätet och 11 % av distributionsnätet. 

Kommuner och kooperativ ägde 20 % av elproduktionen och resterande 25 % av privata 

företag. Vanligt förekommande var att de privata företagen som producerade el var 

industriella företag där elproduktionen utgick från den egna konsumtionen. Här ska det 

tilläggas att de olika ägarformerna inte bör ses som bestämda då stat och kommuner kunde 

äga aktier i privata företag, vilket de också gjorde. När avregleringen tog form förändrades 

marknadens struktur avsevärt. Elproduktionen blev helt konkurrensutsatt och fördelades på ett 

tiotal starka privata aktörer där en producentmarknad, Nord Pool, skapades. Marknadsplatsen 

utökades med att inkludera Norge och senare under 2000-talet även Finland och Danmark. 
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(Damsgaard & Green, 2005, ss. 36-47) Dessa förändringar har inneburit nya förutsättningar 

för alla elkonsumenter, inte enbart ekonomiska. Avregleringen innebar att den enskilde 

kunden nu behöver göra ett helt annat åtagande när det kommer till att välja varifrån kunden 

vill köpa sin el. Det finns därför all anledning att tro att kundens uppfattning av elmarknaden 

kan ha förändrats i och med avregleringen. Att uppskatta mänskliga åsikter och känslor, i 

detta fall om elmarknaden, är komplext. I studien kommer begreppen kundnöjdhet och 

kundengagemang ligga som grund för elkonsumenters åsikter riktade mot den elmarknad som 

idag existerar. Dessa aspekter, just kundnöjdhet och kundengagemang, är intressanta då det 

finns beprövade teorier som påvisar dessa som givande verktyg vid analys av mänskliga 

åsikter gentemot företagsprodukter och tjänster (Söderlund, 2000, s. 180 ff.). Vi (Forssén, 

Kanebjörk & Nordgren) anser att kombinationen av dessa perspektiv ger studien en 

dimension som innebär att eventuella nyanser och trender hos olika kunders åsikter är möjliga 

att beskriva. Vidare anser vi att det är viktigt att följa upp hur kunderna upplever elmarknaden 

för att i framtiden kunna fatta välgrundade beslut och vår önskan är att studien kan bidra till 

en bättre förståelse för dagens elmarknad ur kundperspektiv. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka kunders relation till elmarknaden. Detta genom att 

beskriva vilka attityder elkunderna har till elmarknaden. De faktorer vi använder för att 

beskriva attityder är kundnöjdhet och kundengagemang. För att beskriva kundernas attityder 

utifrån kundnöjdhet och kundengagemang besvaras följande frågor: 

 Hur pass nöjd eller missnöjd är kunden med sin aktuella situation? 

 Vad är det som gör kunden nöjd eller missnöjd? 

 På vilket sätt är kunden engagerad? 

 

1.4 Avgränsning 

Rent geografiskt är studien avgränsad till att omfatta hushåll belägna i Uppland, framförallt i 

Uppsala. Vi gör även språkliga avgränsningar i studien. Det har inte tagits ställning till 

huruvida el bör betraktas som en vara, tjänst eller produkt. Vi benämner el varierande vid 

olika tillfällen och behandlar begreppet elbolag samt elleverantör som densamma. 
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2 Teori 

I följande avsnitt presenteras de begrepp och modeller som hjälper till att förklara och 

beskriva kundnöjdhet och engagemang. Avsnittet tar upp flera olika aspekter av kundnöjdhet. 

Vi beskriver kundnöjdhet som begrepp, de fyra kundpunkterna och Gapmodellen. Dessa 

modeller och begrepp är valda utifrån att vi på olika sätt vill kunna se vad kundnöjdhet beror 

av. Vi beskriver också begreppet kundengagemang för att sedan avsluta med hur vår modell 

ser ut. 

2.1 Kundnöjdhet 

Kundnöjdhet är ett begrepp som försöker ta tillvara på en attityd hos kunden. Kundnöjdheten 

är erfarenhetsbaserad och subjektiv. Detta leder till att begreppet kan sägas beskriva ”världen 

som den uppfattas” snarare än ”världen som den är”. Enligt Söderlund (2000) uppstår en 

attityd som ett resultat av att någon har köpt en produkt. Kundnöjdheten är med andra ord ett 

resultat av kundens egen erfarenhet av den specifika produkten. Rent definitionsmässigt kan 

en person inte vara nöjd eller missnöjd med en leverantör om denne inte är kund till 

leverantören. Detta medför på så vis en skillnad mellan attityden kundnöjdhet och andra 

erfarenhetsbaserade attityder såsom exempelvis individens positiva eller negativa uppfattning 

om en produkt som denne inte har införskaffat. (Söderlund, 2000, s. 182, Oliver, 1997, ss. 1-

10) 

Förutom att vara erfarenhetsbaserad kan kundnöjdhet även beskrivas som en subjektiv attityd. 

Med detta menas att kunder kan uppleva olika nivåer av nöjdhet, detta trots att de blivit 

utsatta för samma erbjudande under identiska situationer. Söderlund (2000) förklarar detta 

med att kunder närmar sig ett erbjudande med olika normer, behov och förväntningar. 

Kunderna gör utifrån dessa sin bedömning av den egna nöjdheten. Kundnöjdhet kan användas 

i utvärderingar av en kunds tillfredställelse av en viss vara, tjänst eller produkt. Begreppet är 

enkelt att kvantifiera och kan således vara ett bra verktyg för att se hur olika kunder har 

reagerat på olika erbjudanden eller varor. (Söderlund, 2000, s. 180 ff., Oliver, 1997, ss. 1-10) 

2.2 De fyra kundpunkterna 

Neil Borden, introducerade för ett flertal år sedan begreppet marknadsmix som beskrev hur ett 

antal aktiviteter i ett företag kan påverka köparen. Jerome McCarthy presenterade i sin tur på 

60-talet en klassificering av marknadsmixen som bestod av 4P – produkt, pris plats och 

påverkan. Dessa fyra P:n skulle täcka flera olika aktiviteter och på så vis göra det lättare för 
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företagen. (Kotler, 1999) Robert Lauterborn (1990) föreslog ett motsvarande verktyg för 

köparens syn på marknaden, nämligen de fyra kundpunkterna, vilket presenteras i figuren 

nedan (se Figur 1). 

4P 4 kundpunkter 

Produkt Värde för kunden 

Pris Kostnad för kunden 

Plats Tillgänglighet 

Påverkan Kommunikation 

Figur 1 De fyra marknadspunkterna en modell för köparens 

syn på marknaden ur Kotler, Philip, 1999: Kotlers  

Marknadsföring. Malmö: Liber ekonomi   

Enligt Kotler (1999) ser kunden på ett erbjudande ur ett annat perspektiv än marknadsföraren. 

Istället för att se det som att sälja en produkt ser kunden det som att köpa ett värde eller en 

lösning på ett problem när den köper en vara eller tjänst. Kunder är inte bara intresserade utav 

priset utan mer den totala kostnaden för att införskaffa, använda och göra sig av med en 

produkt. Kunden vill också att produkten och servicen ska vara så pass lättillgänglig som 

möjligt och vill inte bli påverkade utan snarare ha en tvåvägskommunikation. (Kotler, 1999, s. 

124)  

Här följer en närmre förklaring av de fyra kundpunkter som Robert Lauterborn presenterade i 

sin artikel ”New Marketing Litany: 4P’s Passe; C-Words Take Over” från 1990.  

Värdet för kunden  En produkts värde för en kund kan upplevas på många sätt. Produkten 

kan vara utformad att ha en nytta, direkt eller indirekt, för dess 

användare och på så viss förenkla något, men produkten kan även ha 

en annan karaktär där produkten bidrar till kundens välmående genom 

exempelvis en önskad upplevelse. Oavsett vilken karaktär produkten 

har tror kunden att produkten skall skapa ett värde i form av en önskad 

positiv effekt av någon form. (Lauterborn, 1990) 

Kostnad för kunden Lauterborn (1990) menar att marknadsföraren – istället för att enbart 

bry sig om produkten eller tjänstens pris – behöver förstå den kostnad 

som krävs för att satisfiera konsumentens behov att införskaffa sig 

varan eller tjänsten. Den här punkten innehåller inte enbart priset av 

produkten utan även driftkostnader för kunden. Olika produkter har 
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som bekant olika sorters kostnader något som spelar in i begreppet 

kostnaden för kunden, det kan gälla kostnad mätt i tid eller till och 

med i samvete. (Lauterborn, 1990) 

  Vi vill även lägga in alternativkostnaden i det här begreppet, alltså vad 

det innebär för kunden om den inte införskaffar produkten. Eventuellt  

kommer kostnaden för att inte införskaffa produkten överstiga 

kostnaden för att faktiskt införskaffa den, exempelvis renoveringar 

och underhåll. 

Tillgänglighet  Hur enkelt är det för kunden att köpa produkten? Vad behöver 

och bekvämlighet kunden göra eller gå med på för att få tillgång till varan eller tjänsten? 

  (Lauterborn, 1990) 

Kommunikation Kommunikation handlar om att kunden inte enbart vill bli påverkade 

av reklam, PR, försäljning och marknadsföring utan mer vill ha en så 

kallad tvåvägskommunikation där kunden har möjlighet att ställa 

frågor när något är oklart. (Lauterborn, 1990) 

De fyra kundpunkterna ger ett försök att förklara köparens syn på marknaden och 

kategoriserar nöjdheten i fyra kategorier. Kategorierna hjälper oss författare att se hur 

kunderna upplever produkten. Dessa kategorier blir viktiga för att kunna göra bättre 

mätningar av kundnöjdhet. ”Kundtillfredsställelse är i sig inte särskilt intressant" (Söder lund, 

1997, s. 37) eftersom begreppet inte i sig självt säger något om varför kunder är nöjda eller 

missnöjda. För att kunna påverka den upplevda nöjdheten måste företag ha information om 

vad som orsakar den aktuella nöjdhetsnivån. Kategoriseringen hjälper oss således att se 

kausala kontexter i form av vilka aspekter som påverkar kundtillfredsställelsen och i vilken 

mån de påverkar helhetsintrycket av en produkt eller företag (Söderlund, 1997, s. 56). Enligt 

Kotler (1999) ser kunden på ett erbjudande ur ett annat perspektiv än marknadsföraren. 

Istället för att se det som att sälja en produkt ser kunden det som att köpa ett värde eller en 

lösning på ett problem när den köper en vara eller tjänst.  

I artikeln ”Customer Satisfaction, Market Share, and Profitability: Findings From Sweden” 

används ett likartat tankesätt som liknar de fyra kundpunkterna. Uttrycket kundnöjdhet är 

beroende av värdet för kunden, där värdet kan ses som förhållandet mellan kvalité och pris. 

Här innefattar begreppet kvalité även kundens uppfattning om bemötande och god service. 
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För att en kund ska veta hur nöjd den är med en produkt krävs även att densamme har tidigare 

erfarenheter från produkten. (Anderson, Fornell, & Lehmann, 1994, s. 54 f.) 

2.3 Gapmodellen 

Zeithaml et al (1990) avhandlar en modell som förklarar orsaker till kundmissnöje, 

Gapmodellen. Bergman & Klefsjö (2002) menar att modellen belyser hur ett negativt gap 

mellan upplevd tjänst och förväntad tjänst kan ha uppstått med anledning av ett antal olika 

gap vid framtagningen av tjänsten. En illustration av modellen presenteras nedan (se Figur 2). 

 

Figur 2  Gapmodellen  så som Bergman & Klefsjö (2002) anser att den beskrivs i Zeithaml et  al 

(1990) ur Bergman, Bo & Klefsjö, Bengt, 2002: Kvalitet i alla led. Lund: Studentlitteratur 

Även om Gapmodellen är utvecklad för tjänster går det även att med vissa modifieringar 

applicera den på varukvalitet skriver Bergman & Klefsjö (2002). De påpekar också att 

modellen fokuserar på brister när det gäller att uppfylla kundens behov och inte för att 

identifiera och uppfylla omedvetna behov. (Bergman & Klefsjö, 2002, s. 200) I denna studie 

användas gap 4 och 5. Dessa beskrivs i mer detalj än övriga gap. 

Gap 1: Mellan kundens förväntningar och företagets uppfattning om dessa förväntningar 

Gap 2: Mellan företagets uppfattning om kundens förväntningar och den utformade tjänsten 

Gap 3: Mellan den utformade och den utförda tjänsten 

Utlovad tjänst Organisationens 
rykte 

Kundens  
önskemål 

Tidigare  
erfarenheter 

Pris 

Förväntad tjänst 

Erhållen tjänst  

Utförd tjänst Marknadsföring 

Företagets uppfattning om 

kundernas förväntningar 

T jänstens  
utformning 

Gap 5 

Gap 4 

Gap 3 

Gap 2 

Gap 1 

Kund 

Företag 
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Gap 4: Mellan den utförda tjänsten och det som förespeglats kunden 

När företaget lovar eller antyder något som de inte kan leva upp till uppstår det fjärde gapet. 

Det är väldigt viktigt att information,  annonser och annan PR-verksamhet är sakliga och 

korrekta och inte överdriver företagets förmåga eller tjänstens egenskaper. Annars skapas 

orealistiska förväntningar. Skäl till detta gap är dålig kommunikation inom företaget, 

benägenhet att lova för mycket. (Zeithaml, Parasuraman, & Berry, 1990, s. 115 ff.) 

Gap 5: Mellan kundens förväntningar och erhållna tjänsten 

Enligt Bergman & Klefsjö (2002) visar sig resultatet av de fyra tidigare gapen i det femte och 

sista gapet där bedömning av hög eller låg tjänstekvalitet beror av hur kunderna upplever 

tjänsten i förhållande till vad de i sammanhanget hade förväntat sig. Förutom företagets 

marknadsföring kan även prissättningen i hög grad påverka kundernas förväntningar.  

(Bergman & Klefsjö, 2002, s. 200 ff.) 

Homburg, Hoyer & Koschate (2005) förtydligar tanken om gap 5 mellan en kunds 

förväntningar på en produkt och den faktiskt erhållna produkten. Författarna definierar 

kundnöjdhet som en utvärdering mellan tidigare förväntningar av en produkt och produktens 

faktiska prestation. Om prestationen möter kundens förväntningar fullt ut uppstår en 

bekräftelse. Om prestationen är över eller under förväntningarna, uppstår positiva respektive 

negativa bekräftelser vilket gör kunden mer eller mindre nöjd. (Homburg, Hoyer, & Koschate, 

2005, s. 37 f.) 

2.4 Kundengagemang 

I kommersiella marknader är det leverantörens ansvar att övertyga kunden om att det är i 

kundens intresse att fortsätta vara kund. Det är kundens egenintresse, inte lojalitet som bidrar 

till att kunden är lojal mot leverantören. Därför används begreppet engagema ng istället för 

lojalitet. Kunden har ett visst engagemang mot leverantören vilket kan ta sig uttryck i bland 

annat upprepade köp, rekommendationer samt minskad priskänslighet. Engagerade kunder är 

betydligt mindre mottagliga för andra företags erbjudanden då kunderna är övertygade om att 

deras nuvarande leverantör är det företag som möter deras krav bäst på lång sikt. Relationen 

mellan kundnöjdhet och engagemang är komplex på så vis att det varierar mellan olika 

marknader men även mellan olika leverantörer på samma marknad. Kortsiktigt kan andra 

aktörers aktiviteter så som prissänkningar eller andra speciella incitament (så som miljövänlig 

el) få kunder att byta leverantör under en period. Det generella resultatet visar dock att ju 
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nöjdare kunderna är desto större chans är det för leverantören att få behålla kunden. (Hill & 

Alexander, 2006, s. 22 ff.) 

Gustafsson, Johnson & Roos (2005) beskriver kundengagemang på ett liknande vis, nämligen 

som en möjlig bakomliggande orsak till kundlojalitet. Kundengagemang sägs kunna bero på 

olika saker, som en vilja att bibehålla en affärsrelation eller en avsaknad av 

substitutionsprodukter. Kundengagemang beskrivs också som ett uppoffrande eller ett 

potentiellt uppoffrande om affärsrelationen avslutas. Dessa olika definitioner skapar en sorts 

seghet mellan kunder och företag, något som bidrar till att kunder är lojala mot ett företag 

även när kundnöjdheten är låg. Dessa definitioner föreslår två typer av engagemang, 

känsloengagemang och beräknings- eller fortsättningsengagemang (vi benämner detta 

beräkningsengagemang framöver), där beräkningsengagemang anses vara ett mer rationellt 

och ekonomibaserat engagemang. Relationsengagemang däremot baseras mer på emotionella 

faktorer, som en kunds personliga involvering i ett bolag, något som resulterar i större tillit 

och engagemang mot företaget. (Gustafsson, Johnson, & Roos, 2005, s. 211) 

Buttle (2009) menar att grunden för kundengagemang är att kunden i någon mån har 

tillgodogjort sig information om vad som finns samt vad som inte finns (i form av 

erbjudanden och företag) att tillgå på en viss marknad. Utefter denna information gör kunden 

sedan ett val av erbjudanden och företag. Det finns tre olika former av engagemang, dessa tre 

är instrumentellt engagemang, relationsengagemang samt värdebaserat engagemang. Dessa 

tre engagemangstyper uttrycker alltså olika anledningar för kunden att välja ett visst 

erbjudande eller företag. (Buttle, 2009, s. 316)  

De här kategoriseringarna av kundengagemang med Buttle (2009) på ena sidan och 

Gustafsson, Johnson & Roos (2005) på andra är i grunden väldigt lika. Värdbaserat 

engagemang och beräkningsengagemang beskrivs båda som engagemang med 

utgångspunkten i ett rationellt tänkande, där kunden blir engagerad på grund av att företagets 

vara eller tjänst uppfyller krav på pris eller andra för kunden viktiga faktorer. På samma sätt 

är även Buttles (2009) relationsengagemang väldigt likt Gustafsson, Johnson & Roos (2005) 

känsloengagemang. I följande stycke beskrivs Buttles (2009) typer av engagemang mer i 

detalj, framöver använder vi Buttles  benämningar på de olika engagemangen. 

Instrumentellt engagemang Denna typ av engagemang förekommer när kunder är 

övertygade att det inte finns ett företag eller erbjudande som 
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erbjuder en vara som bättre överensstämmer med kundens 

behov. Kunderna är inte bara nöjda utan till och med oslagbart 

nöjda med det erbjudande eller företag de har fått upp ögonen 

för. Alla uttryckta såväl som dolda behov tillfredsställs av det 

aktuella erbjudandet. (Buttle, 2009, s. 316) 

Relationsengagemang Relationsengagemang uppkommer då en kund utvecklar en 

relation till en person på det aktuella företaget. Ett 

känslomässigt band kan formas mellan kunden och en person, 

grupp eller det generaliserade företaget. Detta kan ses som att 

kunden utvecklar en relation med en specifik person på 

företaget, ofta beror detta på att företagets anställde ”gör det lilla 

extra” för kunden vilket får kunden att känna sig nöjd. Kunden 

kan även utveckla relationer till grupper inom företag eller 

företaget i sin helhet då de känner att företaget eller gruppen 

erbjuder den bästa servicen eller de vänligaste medarbetarna. 

(Buttle, 2009, s. 316) 

Värdebaserat engagemang Kunder blir engagerade i företag när deras värdegrunder 

stämmer överens med ett visst företag. Värdegrunden tjänar till 

att få kunder med vissa attityder eller beteenden tillfredsställda. 

Kunder kan ha många och olika övertygelser exempelvis att 

produkten skall vara miljömedveten eller familjecentrerad. När 

dessa värden sammanfaller mellan kunden och företaget kan 

kunden förbinda sig mot företaget. (Buttle, 2009, s. 316 ff.) 

2.5 Slutmodell 

I inledningen och syftet beskriver vi att studien ämnar undersöka elmarknaden utifrån 

kundnöjdhet och engagemang. De teoretiska begrepp vi har valt att utgå ifrån har hjälp oss att 

utforma specifika frågor i studiens enkätundersökning. Det har därför varit viktigt att 

kategorisera begreppen kundnöjdhet och engagemang för att enklare kunna beskriva, utforma 

och ställa frågor som bättre beskriver de olika perspektiv som finns när det gäller att beskriva 

vad kundnöjdhet är och hur det upplevs. De fyra kundpunkterna som kategoriserar 

kundnöjdheten kompletteras senare med Gapmodellen, en modell som fokuserar på eventuella 

gap mellan kundens och företagets förväntningar och upplevelser.  De gap som kan uppstå 
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mellan kundens förväntningar och den erhållna tjänsten kan anses ha en förklaring inom de 

fyra kundpunkterna. Kundens upplevelse når inte upp till förväntningarna, alltså är kunden 

inte tillräckligt nöjd inom en eller flera av kundpunkterna, något som tyder på ett missnöje. 

De fyra kundpunkterna hjälper också till att förklara de olika engagemangen. En engagerad 

kund är så pass nöjd att kunden i någon mån är lojal mot sitt elbolag. Den eller de 

kundpunkter som är viktigast för en specifik kund måste i hög grad uppfyllas för att e tt 

engagemang skall uppstå. För ett relationsengagemang är kundpunkten om kommunikation 

central, liksom kundpunkten om kostnad är central för ett värdebaserat engagemang. Ett  

engagemang blir på så vis en motsats till ett gap. Båda begreppen har sin grund i hur väl de 

eller den kundpunkt som är viktigast för kunden uppfylls, vid en låg uppfyllnadsgrad skapas 

ett gap och vid en hög uppfyllnadsgrad ett engagemang. Engagemang är ett begrepp vi väljer 

att använda istället för lojalitet. Engagemang och kundnöjdhet är begrepp som är starkt knutna 

till varandra. Det är även möjligt att se det som att engagemang skulle vara en följd av 

kundnöjdhet och på så vis kanske det inte ens bör beskrivas som olika begrepp utan snarare 

faktorer som går hand i hand. 

 

 

Vi använder således de fyra kundpunkterna för att närmare kunna studera vad respondenterna 

tycker är de viktigaste aspekterna med sina respektive elavtal. Utifrån kundpunkterna finns 

det förväntningar från kundens sida, huruvida dessa infrias eller inte undersöks med hjälp av 

Gapmodellen. Till sist ser vi hur engagerande, eller lojala kunderna är mot sina respektive 

elleverantörer, även detta kopplat till de fyra kundpunkterna. Vi har valt det här upplägget 
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eftersom att vi tycker det är mer intressant att se på kundnöjdhet utifrån huruvida kunden är 

benägen att göra en förändring av sin elleverantör snarare än ett betyg på hur nöjd kunden är. 

Engagemang är som sagt starkt förknippat med kundnöjdhet, därför är frågorna gällande 

kundnöjdhet centrala även gällande engagemang. 

3 Metod 

I detta avsnitt redovisas våra vetenskapliga utgångspunkter och hur undersökningen har 

genomförts. Vi talar om vad för vetenskaplig ansats som valts, vad uppsatsen har för 

inriktning och om det är en kvantitativ eller kvalitativ metod som använts. I en avslutande del 

av detta avsnitt behandlas även uppsatsens trovärdighet. 

3.1 Forskningsansats 

Vi har valt att göra en studie av kvantitativ karaktär. I en kvantitativ metod används 

numeriska uppgifter för att prova om resultatet från undersökningen är generellt för den grupp 

som vi önskar uttala oss om. En kvalitativ studie, som är mer verbal vill snarare ge en djupare 

förståelse för det problem som studeras. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) Då vi har 

velat uttala oss om en större grupp har det förefallit mer praktiskt att utföra en studie av 

kvantitativ karaktär. 

I studier som denna är det viktigt att välja en resonemangsmetod, vi har använt oss av ett 

deduktivt angreppssätt. Vid en deduktiv ansats ligger utgångspunkten i en redan befintlig 

teori, som vanligtvis utgör referensramen för det problem som ska studeras. Teorin tillämpas 

sedan i en situation för att få en bild som kan jämföras med verkligheten. (Trost, 1994) Vår 

avsikt har varit att utgå från ett befintligt teoretiskt ramverk för att analysera kundnöjdheten 

och engagemang på den svenska elmarknaden. 

3.2 Val av datainsamling 

En studie består ofta av flera olika tekniker, såsom intervjuer, enkäter, observationer, experiment, 

litteraturstudier eller källanalyser. I denna uppsats har vi valt att använda oss av litteraturstudier 

och en enkätundersökning. För att konstruera enkätfrågor användes de begrepp som tas upp i 

teoriavsnittet. Detta är något som även har sina begränsningar. Vi kan inte få utömmande eller 

detaljerade svar på våra frågor eftersom att de frågor vi ställer bara har ett antal valbara svar. 
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3.2.1 Sekundär data - Litteraturstudie 

Vi kompletterade våra primärdata med sekundär data från en liknande studie utförd av Svenskt 

Kvalitetindex (SKI). Detta för att få ett större perspektiv på vår egen studie. Vi kan således se 

skillnader eller likheter mellan de olika studierna. 

3.2.2 Primärdata – Enkätundersökning 

Enkäten har utgjort den största delen av primärdatainsamlingen. Olika alternativ för genom-

förande av enkätundersökningen har undersökts och diskuterats. Det alternativ som valdes var 

utdelning och insamling av enkäter på tåg mellan Uppsala och Stockholm. Undersökningen 

genomfördes torsdagen den 19:e mars på tåget som avgick 09:09 från Uppsala station. Valet 

att genomföra enkätstudien på tåget mellan Uppsala och Stockholm berodde till största del på 

möjlighet till genomförande med avseende på tid, den ansenliga mängden respondenter, krav 

på god spridning samt den tid och plats respondenterna behövde för att besvara enkäten.  

Vi anser att enkätundersökning har varit ett bra tillvägagångssätt då vi har velat nå ut til l ett 

stort antal respondenter. Syftet med enkäten har varit att ta reda på i vilken utsträckning 

kunderna är nöjda eller missnöjda samt hur pass engagerade de är i valet av elleverantör. 

Genom att använda frågor som fokuserar på kundens förväntningar på e lleverantören och dess 

erbjudanden samt hur dessa förväntningar har uppfyllts ämnar vi undersöka kundnöjdheten. 

På samma vis undersöks graden av engagemang och på vilket sätt respondenten är engagerad 

i valet av sitt elbolag med frågor kring eventuellt byte av elleverantör. 

Fördelen med en enkätundersökning är att graden av enhetliga svar ökar till skillnad från de 

svar som fås vid intervjuer, vi kan alltså lättare urskilja mönster och tendenser i insamlat 

material. Men enkäter ställer större krav på väl utprovade frågor. (Ejlertsson, 2005, s. 11 f.) 

Frågorna måste vara korta och precisa, svarsalternativen entydiga och klara. Frågorna får inte 

vara för många och de måste kännas relevanta. (Befring, 1994, s. 72) Det är viktigt att veta 

vad som eftersöks för att kunna genomföra en bra enkätundersökning, det ges nämligen inga 

möjligheter till förtydligande som vid en intervjusituation.  

Enkäten är uppdelad i tre delar (se bilaga 1 - Enkät). Den första delen tar upp vad vi anser 

vara grundläggande frågor för att organisera vår insamlade data, den andra delen behandlar 

områdena kundnöjdhet och kundengagemang och den sista är till för att utreda 

respondenternas demografiska kännetecken så som exempelvis kön, ålder och typ av bostad. 

Frågeformuläret har en kort introduktion som förklarar dess syfte samt att undersökningen är 
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anonym. Vi har valt att ha med ett så kallat mittalternativ på våra frågor. Enligt Trost (1994, s. 

70 f.) kan detta vara mindre bra då respondenter ofta tenderar att välja sådana neutrala 

alternativ på grund av bekvämlighet. Men författaren påpekar också att svar som saknar detta 

alternativ tvingar respondenten att ta ställning även i frågor som den kanske inte har någon 

åsikt om. Vi ville undvika detta och valde därmed att ha med mittalternativen.  

Vid enkätundersökningar är det viktigt att göra ett urval. Urvalet handlar om att noggrant 

bestämma vilket grupp människor som undersökningen riktar sig mot. Detta för att det i 

slutändan ska vara möjligt att kunna uttala sig om vad just den valda gruppen i sin helhet 

tycker. Hur stort urvalet av tillfrågade människor ska vara är relevant men samtidigt omöjligt 

att besvara på ett tillfredställande sätt. Tumregeln är emellertid att ju större urval desto större 

sannolikhet för hög representativitet (Trost, 1994, ss. 28-36). I vårt fall kan urvalet ses som vad 

Hill, Brierley & MacDougall (2006, s. 25 f.)  kallar för ett bekvämlighetsurval. Detta då 

undersökningen baseras på respondenters villighet att delta och att det endast är de personer vi 

träffar på tåget som ges denna möjlighet att delta i undersökningen. Ett mer slumpmässigt urval 

som täckte in en större del av Uppsalas befolkning hade varit att föredra men är svårt att 

genomföra. Vår förhoppning är att vi ändå fått en hyfsat god spridning med hjälp av vår metod. Vi 

anser att vi uppnått god spridning bland respondenterna, med möjligt undantag för åldersaspekten.  

Det finns en risk för låg svarsfrekvens när enkätundersökningar används. Detta kan emellertid 

förhindras något med hjälp av att ha en uppföljning. (Ejlertsson, 2005, s. 11 f.) I denna studie 

är det inte möjligt att genomföra en uppföljning då enkäter lämnas ut, besvaras och hämtas in 

vid ett och samma tillfälle.   

3.2.3 Enkätstudiens bortfall 

Sammantaget var det 96 individer som svarade på enkäten. Av dessa var det fyra stycken som 

inte bodde inom vår geografiska avgränsning, dessa valdes därmed bort. Två respondenter 

uppgav Stockholm som bostadsort, dessa inkluderades i studien eftersom att en stor del av 

Stockholm ligger i Uppland. Således har resultat och analys baserats på 92 respondenters 

svar. Trots att enkäten kontrollerats, med hjälp av en pilotstudie, innan den delades ut i 

undersökningen (se avsnitt 3.3 Trovärdighet) förekommer interna bortfall i resultatet. I tabell 

1 presenteras antal svarande på varje fråga. Fråga 9, 10 och 12 innehåller alla en stor mängd 

interna bortfall (se tabell 1). Detta kan förklaras med att det enbart var möjligt att besvara 

dessa frågor om respondenten i fråga varit i kontakt med sin elleverantör eller tidigare har bytt 

elleverantör. Det är därför naturligt att antalet svar på dessa frågor inte är lika många svar som 
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övriga frågor. Fråga 4 och 5 har inte överensstämmande antal svar. Det är färre som svarat på 

fråga 5 än fråga 4 och framförallt på fråga 5b ”Uppfylld förväntning gällande god service”. 

Skillnaden är emellertid synbart liten och därför anser vi att bortfallet inte påverkar resultaten 

märkvärt.  

Tabell 1  I tabellen presenteras det interna bortfallet för varje svar i enkäten. Maxantal 

svar per fråga uppgår till 92 stycken. 

 

FRÅGA BESKRIVNING ANTAL SVAR %  

Elavtal och elleverantör 

Fråga 1 Står för elavtalet 92 100,0 % 

Fråga 2 Elleverantör 92 100,0 % 

Fråga 3 Själv valt elleverantör 92 100,0 % 

Syn på elleverantör och åsikter kring elleverantörer 

Fråga 4a Viktigt; Lågt pris  91 98,9 % 

Fråga 4b Viktigt; Miljövänlig el 91 98,9 % 

Fråga 4c Viktigt; God service 90 97,8 % 

Fråga 5a Uppfylld förväntan; Lågt pris  90 97,8 % 

Fråga 5b Uppfylld förväntan; God service 84 91,3 % 

Fråga 6 Vara utan el 91 98,9 % 

Fråga 7 Viktig för sin elleverantör 90 97,8 % 

Fråga 8 Tagit kontakt med elleverantör 89 96,7 % 

Fråga 9 Elleverantörens tillgänglighet 39 42,4 % 

Fråga 10a Klagomål; Väl bemött 25 27,2 % 

Fråga 10b Klagomål; Åtgärdat problem 25 27,2 % 

Fråga 11 Bytt elleverantör 89 96,7 % 

Fråga 12 Lätt att byta elleverantör 32 34,8 % 

Fråga 13 Tänka sig byta elleverantör 91 98,9 % 

Fråga 14 Rekommenderat elleverantör 91 98,9 % 

Fråga 15 Fortsätta med samma elleverantör 91 98,9 % 

Fråga 16 Teckna nytt avtal med samma leverantör  92 100,0 % 

Frågor om respondenten 

Fråga 17 Kön 92 100,0 % 

Fråga 18 Ålder 92 100,0 % 

Fråga 19 Boendeort 92 100,0 % 

Fråga 20 Bostadsform 92 100,0 % 

    

3.3 Trovärdighet 

För att en uppsats eller studie ska vara tänkvärd bör det finnas trovärdighet i vad den 

presenterar. Därför tar vi i detta avsnitt upp aspekter såsom reliabilitet och validitet. Med 

validitet menas ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses att mätas. Att 

informationen är valid är, som Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 60 f.) beskriver det, 

således en förutsättning för att kunna dra giltiga slutsatser om det som undersöks. Genom att 

ha utfört en noggrann studie av de teorier vi valt till vår undersökning samt litteraturstudie i 

hur enkäter konstrueras och behandlas hoppas vi ha säkerställt validiteten i vår undersökning. 
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Utformningen av själva enkäten har varit central för att kunna få svar på det vi vill undersöka. 

Den måste vara utformad på så vis att respondenterna kan tolka och ge rimliga svar på 

frågorna, då litet utrymme för vidare förtydliganden finns i enkäter. För att besitta 

möjligheten att göra korrekta tolkningar av resultaten har det därför varit viktigt att kunna 

ställa krav på att frågorna är väl utformade på ett sådant vis att vi får svar på det vi 

eftersträvar. Som nämnt tidigare (se avsnitt 3.2.1 Sekundär data – Litteraturstudie) anser vi 

oss ha fått en god spridning bland undersökningens deltagare med hjälp av vår metod. Det har 

varit viktigt för oss att ha respondenter från olika områden, bostadsformer, åldrar samt kön 

och har därför valt att ta med frågor som besvarar detta i enkäten. Fördelning över dessa 

parametrar kan ses i resultatdelen (se 4 Resultat). 

Ett annat krav förutom validitet är reliabilitet. Med detta menar vi att ett mätinstrument ska ge 

pålitliga och varaktiga utslag. Det vill säga, har andra undersökare möjlighet att komma till 

samma slutsats om de använder samma angreppssätt? Kan samma resultat uppnås vid ett 

senare tillfälle? För att uppnå hög reliabilitet bör en metod eller ett angreppssätt vara 

oberoende av undersökare och – i vilken mån av generalisering som eftersträvas – av 

undersökta enheter. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 61) Även här har det varit viktigt 

att tänka på enkätfrågornas utformning. Dåligt konstruerade frågor kan leda till en stor 

variation i svaren och upprepade mätningar skulle på så vis inte ge samma resultat. Det är 

också viktigt att frågorna inte är ledande. För att undvika detta har vi använt oss av ett 

testformulär som vi delade ut till sju personer att fylla i. Förutom att svara på frågorna fick de 

även till uppgift att kommentera om de inte förstod eller om de saknade svarsalternativ. 

3.4 Källkritik 

Syftet med källkritik är att bestämma om källan mäter det som den utger sig för att mäta (om 

den är valid), om den är väsentlig för frågeställningen (om den har relevans) och om den är fri 

från systematiska felvariationer (om den är reliabel) (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 

167). I vårt fall är det viktigt att vi är källkritiska till de sekundärkällor vi använder oss av, i 

detta fall statistiskt material från SKI. Svenskt Kvalitetsindex ingår i EPSI Rating (European 

Performance Satisfaction Index) som håller i jämförande mätningar i närmare 20 länder. Hos 

SIQ (Institutionen för Kvalitetsutveckling) och HHS (Handelshögskolan i Stockholm) utförs 

forskning och utveckling regelbundet inom ramen för kvalitetsmätningarna. Detta gör att vi 

anser SKI vara en opartisk och oberoende källa. Rapporten är hämtad direkt från SKI:s 

hemsida vilket borde vara tillräckligt för att anse att materialet är äkta, det vill säga att det är 
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just Svenskt Kvalitetsindex som står bakom rapporten. Sett ur ett tidsperspektiv kan det vara 

så att innehållet i rapporten inte längre är aktuellt, eftersom undersökningen gjordes förra året. 

Någon undersökning för 2012 har ännu inte utförts men vi litar på att kunders uppfattning om 

elmarknaden inte drastiskt har förändrats under ett år. 

4 Resultat 

I det här avsnittet redovisas det empiriska materialet från studien samt analys av densamma. 

Avsnittet inleds med en rapport från Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Detta följs sedan upp med 

beskrivningar av enkätens respondenters karaktäristika. Till sist redovisas resultatet som 

erhållits av enkätens huvudfrågor, hur olika grupperingar varierar i sina svar samt våra 

reflektioner kring detta. 

4.1 Om resultatet 

Resultatet redovisas till största del i form av tabeller och diagram. Flertalet av dessa tabeller 

har åtskilliga fält, där respondenterna grupperats efter hur de svarat på två, eller fler, specifika 

frågor. Utefter denna kategorisering av respondenterna har vi sedan valt att titta på 

medelvärden från ordinalskalorna ur enkäten. Detta för att enkelt kunna se skillnader eller 

likheter bland olika kategoriseringar av respondenterna. De procentsatser som visas i 

tabellerna förklarar hur många respondenter som svarat på frågan och hur respondenterna är 

fördelade över de olika fälten.  Den enkät som använts till studien hade ett 20-tal frågor (se 

bilaga 1 - Enkät). Detta gör att en mängd olika kombinationer av frågorna kan användas för 

att forma varierande tabeller där det som redovisas skiljer sig från varandra. Viktigt att 

poängtera är emellertid att de tabeller som formats och använts här inte är de enda brukbara i 

sammanhanget. Detta är viktigt att poängtera eftersom de valda tabellerna har betydande del i 

vad som slutligen blir våra slutsatser. Hade alternativa tabeller analyserats i resultatet finns 

trots allt möjligheten att nya perspektiv och slutsatser hade kunnat urskiljas, slutsatser som 

skiljer sig från de som redovisas i följande fall. Vid studier av kvantitativ karaktär där enkäter 

används kommer det med stor sannolikhet existera ett visst bortfall, så även i detta fall.  

Bortfall kommenteras i separat avsnitt (se 3.2.3 Enkätstudiens bortfall). 

4.2 Svenskt Kvalitetsindex (SKI) 

Svenskt Kvalitetsindex (SKI) förmedlar hur kunder upplever relationen till Sveriges olika 

företag och organisationer. Deras mätningar har för avsikt att ta fram information för att 
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vägleda konsumenter samt att identifiera och informera om olika förbättringsområden hos 

företagen och organisationerna. Detta för att på så sätt ge ett underlag till kvalitetsarbete ur ett 

kundperspektiv. (Parmler & Söder, 2011, s. 2) 

I SKI:s rapport Energibranschen 2011 redovisas resultat och slutsatser för 2011 års mätningar 

och analyser av den svenska energimarknaden. Det vill säga hur individer och företag i 

Sverige ser på sina elhandelsföretag, elnätsbolag och fjärrvärmeföretag. Rapporten om 

energibranschen omfattar totalt ca 14 000 intervjuer med privatkunder och företagskunder. 

(Parmler & Söder, 2011, s. 2) Indexet för kundnöjdhet kan anta värden mellan 0 och 100. 

Vanligt förekommande är att detta tolkas som en procentsats, vilket inte är fallet. Missnöjda 

kunder återfinns inom indexintervallet 0-60, nöjda kunder inom intervallet 60-75 och mycket 

nöjda kunder inom övre intervallet 75-100. (Parmler & Söder, 2011, s. 3) 

Den mest lojala kundkategorin återfinns i åldersgruppen 50 år eller äldre. Resultaten visar att 

ju längre en person varit kund hos sin elleverantör desto mer sannolikt är det att denne 

kommer fortsätta vara kund hos sin elleverantör även i fortsättningen. Ungefär 14,2 % av 

studiens tillfrågade skulle kunna tänka sig att använda ett annat elbolag som huvudleverantör.  

14,7 % anger att skulle kunna tänka sig två till tre andra elhandelsföretag medan hela 36 % är 

mycket lojala och kan inte tänka sig något annat elbolag än det de har idag. (Parmler & Söder, 

2011, s. 5) 

Privatkunder bosatta i storstadsområden är något mindre nöjda med sina elhandelsföretag ä n 

kunder som bor i mindre och mellanstora städer. Detta skulle kunna förklaras av att kunder i 

mindre städer upplever att regionala bolag levererar bättre servicekvalitet och att de anser att 

deras elhandelsföretag är mer prisvärda. De kunder som angett att de haft direktkontakt med 

sin elleverantör under det senaste året är mer nöjda inom samtliga aspekter, och de anser även 

att sina elleverantörer är mer prisvärda. (Parmler & Söder, 2011, s. 1) 

Det är intressant att se till skillnaderna från SKI:s rapport om engagemang. I SKI:s 

undersökning finns ett större antal engagerade kunder än i vår studie (36 % jämfört med våra 

16,5 %). Detta kan bero på flera saker, bland annat står det i SKI:s rapport att engagemanget 

är lägre i storstadsregioner (Parmler & Söder, 2011, s. 5). Det är också möjligt att frågornas 

formulering skapar olika förutsättningar för vad respondenterna svarar.  Exempelvis valdes 

formuleringen ”Skulle du kunna tänka dig att byta elleverantör?”, vid en annan formulering är 

det möjligt att vi funnit fler engagerade kunder. I SKI:s rapport sades att den lojalaste gruppen 
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människor var kunder 50 år och äldre. I vår studie fann vi att de äldre respondenterna var mer 

sannolika att fortsätta vara kunder, något som alltså motsvaras i SKI:s studie.  

4.3 Respondenternas karaktäristika 

Undersökningens respondenter kan grupperas utifrån ett antal olika kännetecken. I detta 

avsnitt presenteras enkätens respondenter efter elleverantör, boende, ålder och 

könsfördelning. En fördelning av respondenterna beroende på vilket elbolag de är kund hos 

finns representerat i diagram 1.  

 

Diagram 1 I diagrammet visas de elleverantörer som respondenterna är kunder till 

och hur fördelningen ser ut mellan dessa. Dessa elleverantörer 

presenteras i den förklarande texten i storleksordning med det elbolag  

som har flest deltagare i undersökningen högst upp till vänster och den 

med minst antal deltagare längst ned till höger. 

En stor del av respondenterna visade sig ha Vattenfall som elleverantör. 33 % av 

respondenterna hade ett annat elbolag och 17 % var inte säkra på vilken elleverantör de hade.  

I diagram 2 visas antalet respondenter fördelade efter boendeform. Diagrammet visar att 

undersökningen har en relativt jämn fördelning både gällande boendetyp men också mellan 

män och kvinnor, vilket antyder att det finns en god spridning mellan respondenterna.  

Vattenfall 
50% 

Vet ej 
17% 

Övriga 
33% 

Respondenters fördelning utifrån elbolag 

Vattenfall Vet ej E.On Fortum

GodEl Jämtkraft Telge Energi Björklinge Energi

Dala Kraft Österlen Kraft Skellefteå Kraft Energibolaget

Kraft & Kultur VaraEnergi Mälarenergi Göta Energi

Göteborg Energi DinEl BestEl
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Diagram 2 I diagrammet presenteras antalet respondenter som deltagit i 

undersökningen utifrån boende och kön. 

Det finns även en spridning åldersmässigt vilket visas i diagram 3 nedan, där respondenterna 

är uppdelade efter ålder och vilken ort de bor på.  

 
Diagram 3  Diagrammet presenterar antalet respondenter som deltagit i 

undersökningen utifrån dess ålder och boendeort. 

Majoriteten av respondenterna, 78 stycken, bor i Uppsala medan tolv stycken bor i övriga 

Uppland och två stycken i Stockholm. Den största delen av undersökningens deltagare tillhör 

åldrarna 21 till 30 år. Således är majoriteten av respondenterna i studien relativt unga. Om vi 

utgår ifrån SKI:s studie är det rimligt att tro att respondenterna i vår studie är mindre lojala, 

vilket kan bidra till färre engagerade kunder. Detta på grund av att undersökningen görs i en 

storstadsregion. Dessutom är åldersgruppen 50 år och äldre inte lika väl representerad som 

den yngre åldersgruppen. 
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4.4 Kundnöjdhet 

I avsnittet om slutmodellen förklarade vi att vi valt att inte ställa någon fråga om kundens 

upplevda nöjdhet och istället betrakta nöjdheten utifrån huruvida kunderna var villiga att byta 

elleverantör samt hur sannolikt det skulle vara att de skulle fortsätta att vara kund hos sin 

nuvarande elleverantör. I diagram 4 är respondenterna uppdelade beroende på om de tidigare 

har bytt elleverantör (inom de senaste fem åren) och om de i dagsläget är villiga att byta 

elleverantör. 

 

 

I diagram 4 ser vi att det är en majoritet (50 av 92 personer) som inte har bytt elleverantör 

under de senaste fem åren men som i dagsläget kan tänka sig att byta. Detta i kontrast till den 

enda person som tidigare har bytt elleverantör och som inte kan tänka sig att byta till en annan 

elleverantör i dagsläget. Personen i fråga tenderar att uppfattas som en nöjd kund då den inte 

är benägen att byta. Detsamma skulle gälla de sex personer som inte bytt elleverantör de 

senaste fem åren och som inte heller är benägna att byta i dagsläget. Dessa kunder är alltså  så 

nöjda att de inte är intresserade av att byta elleverantör, med andra ord engagerade kunder. 

Tabell 2 jämför dessa fyra kategorier närmre. I tabellen presenteras medelvärdena för vad 

respondenterna svarat på frågor så som vad de anser vara viktigt och hur väl dessa 

förväntningar uppfyllts. Som nämnts tidigare är antalet respondenter i de olika kategorierna 

kraftigt varierande. I det här fallet på grund av frågan om personen i fråga kan tänka sig byta 

elleverantör, något som gör att medelvärdena för de nedre kvadranterna blir mindre 
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Diagram 4 I diagrammet presenteras antalet respondenter utefter om de har bytt 

elleverantör inom de senaste 5 åren och om de i dagsläget kan tänka sig 

att byta elleverantör. 
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representativa. Det är möjligt att tolka medelvärdena som att de fyra olika grupperna har en 

liknande uppfattning. Samtliga uppvisar starkt tycke för en av de fyra kundpunkterna, 

nämligen kostnad för kunden. Detta syns genom höga medelvärden för hur viktigt det är med 

lågt pris. Dock verkar förväntningarna gällande lågt pris ha uppfyllts till en högre grad för de 

som bytt elleverantör och kan tänka sig att göra det igen än för övriga svarande. För att mäta 

eventuella gap mellan kundens förväntningar av tjänsten och den erhå llna tjänsten betraktas 

vad som är viktigt för kunden kontra hur kunden uppfattar sin nuvarande situation. Hos de 

som svarat att de inte bytt elbolag men att de kan tänka sig göra det finns ett tydligt gap 

mellan kundens förväntningar och den faktiskt erhållna tjänsten. För de respondenter som 

svarat ja på frågan om de har bytt elleverantör inom det senaste året/åren är miljövänlig el 

viktigare än för de som svarat nej. Något som möjligen skulle kunna vara en av förklaringarna 

till bytet.  

Tabell 2 Tabellen v isar medelvärden fö r o lika frågor uppdelade beroende på om 

respondenten i dagsläget kan tänka sig byta elleverantör om denne tidigare har bytt 

elleverantör. 

 Har du bytt elleverantör inom det senaste året/åren? 

Sk
u

lle
 d

u
 k

u
n

n
a 

tä
n

ka
 d

ig
 a

tt
 b

yt
a 

el
le

ve
ra

n
tö

r?
 

  Ja (antal svarande i  %) Nej (antal svarande i  %) 

Ja
 

Hur viktigt; lågt pris  4,02 (35,2 %) 4,35 (53,8 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,90 (35,2 %) 3,31 (53,8 %) 

Hur viktigt; god service 3,68 (34,4 %) 3,80 (54,4 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris  3,67 (35,6 %) 2,78 (54,4 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,75 (34,5 %) 3,11 (56,0 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,93 (35,2 %) 4,00 (54,9 %) 

N
ej

 

Hur viktigt; lågt pris 4,00 (1,1 %) 4,17 (6,6 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  5,00 (1,1 %) 3,83 (6,6 %) 

Hur viktigt; god service 4,00 (1,1 %) 4,50 (6,7 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris  3,00 (1,1 %) 2,67 (6,7 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,00 (1,2 %) 3,67 (7,1 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 5,00 (1,1 %) 4,50 (6,6 %) 

 

I tabell 3 jämförs kön mot hur respondenterna svarat på fråga 11, nämligen huruvida de bytt 

elleverantör eller ej. Här är respondenterna mer jämnt fördelade över de olika kvadranterna 

vilket gör att värdena blir mer representativa än i tabell 2. 
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Tabell 3 Tabellen visar medelvärden för o lika frågor uppdelade efter huruvida 

respondenten är man eller kvinna och om denne har bytt elleverantör inom de 

senaste 5 åren. 

  Har du bytt el leverantör inom det senaste året/åren?  

   
     Ja (antal  

        svarande i %) 

Nej (antal  

svarande i %) 

Kö
n

 

M
an

 

Hur viktigt; lågt pris  4,25 (17,6 %) 4,48 (27,5 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  4,00 (17,6 %) 3,20 (27,5 %) 

Hur viktigt; god service 3,81 (17,8 %) 4,04 (27,8 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris  3,75 (17,8 %) 2,92 (28,9 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,79 (16,7 %) 3,23 (31,0 %) 

Känner du dig viktig som kund 3,00 (17,8 %) 1,96 (27,8 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,81 (17,6 %) 4,15 (28,6 %) 

Kv
in

na
 

Hur viktigt; lågt pris  3,78 (18,7 %) 4,20 (33,0 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,84 (18,7 %) 3,50 (33,0 %) 

Hur viktigt; god service 3,55 (17,8 %) 3,73 (33,3 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris 3,58 (18,9 %) 2,62 (32,2 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,70 (19,0 %) 3,11 (32,1 %) 

Känner du dig viktig som kund 2,90 (17,8 %) 2,33 (33,3 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,08 (18,7 %) 3,97 (33,0 %) 

 

Precis som i tabell 2 är det möjligt att konstatera att pris verkar vara en något viktigare faktor 

för de som inte bytt elleverantör. Vi ser i tabell 3 att detta gäller oavsett kön. Återigen är 

kundpunkten, kostnad för kunden, tydlig. En annan observation är att de kunder som bytt 

elleverantör i allmänhet känner sig viktigare som kund än de som inte bytt. Något som skulle 

kunna indikera att de som bytt elleverantör är nöjdare än de som inte bytt. Om grupperna  

jämförs utefter hur sannolikt det är att de kommer fortsätta vara kunder kan det emellertid 

förefalla som att det inte är någon nämnvärd skillnad, något som kan tala emot att 

respondenterna som bytt skulle känna sig nöjdare. Om vi istället ser till hur viktiga 

respondenterna känner sig som kund sett utifrån könsfördelning är svaren väldigt lika med 

medelvärden på 2,48 för män och 2,62 för kvinnor. Även i tabell 4 går det att se att de som 

bytt elleverantör känner sig viktigare oavsett bostadsform. Tabell 4 visar bland annat att de 

som bytt elleverantör är ganska jämnt spridda över olika boendeformer. Av de olika 

boendeformerna är bostadsrätterna de som till störst del har bytt elleverantör, i de andra 

boendeformerna är det en något mindre del som bytt elleverantör.  
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Tabell 4 Tabellen visar medelvärden för olika frågor uppdelat beroende på om respondenten 

inom de senaste fem åren har bytt elleverantör och vilken typ av bostad denne bor i. 

Har du bytt elleverantör inom det senaste året/åren? 

  
Ja (antal 

svarande i %) 
Nej (antal 

svarande i %) 

H
yr

es
rä

tt
 

Hur viktigt; lågt pris  4,25 (7,7 %) 4,41 (18,7 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  4,50 (7,7 %) 3,18 (18,7 %) 

Hur viktigt; god service 3,96 (7,8 %) 3,82 (18,9 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris 3,71 (7,8 %) 2,56 (20,0 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 4,00 (7,1 %) 3,22 (21,4 %) 

Känner du dig viktig som kund 2,67 (7,8 %) 2,17 (20,0 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,63 (7,7 %) 4,11 (19,8 %) 

B
o

st
ad

sr
ät

t 

Hur viktigt; lågt pris  3,99 (17,6 %) 4,33 (16,5 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,98 (17,6 %) 3,13 (16,5 %) 

Hur viktigt; god service 3,62 (16,7 %) 3,60 (16,7 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris  3,75 (17,8 %) 2,80 (16,7 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,81 (17,9 %) 2,92 (15,5 %) 

Känner du dig viktig som kund 3,08 (16,7 %) 2,00 (16,7 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,28 (17,6 %) 3,80 (16,5 %) 

V
ill

a/
H

u
s 

Hur viktigt; lågt pris  4,00 (11,0 %) 4,26 (25,3 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,50 (11,0 %) 3,65 (25,3 %) 

Hur viktigt; god service 3,70 (11,1 %) 4,09 (25,6 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris 3,50 (11,1 %) 2,91 (24,4 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,40 (10,7 %) 3,27 (26,2 %) 

Känner du dig viktig som kund 2,90 (11,1 %) 2,27 (24,4 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,60 (11,0 %) 4,17 (25,3 %) 

 

Det är intressant att se hur respondenterna bedömer de olika aspekterna på sin elleverantör. 

Ett lågt pris är viktigare än miljövänlig el och god service för alla grupper förutom för de som 

bytt elleverantör och bor i hyresrätt, för dessa respondenter är istället miljövänlig el viktigast 

(snarlika siffror mellan lågt pris och miljövänlig el för bostadsrätter). Boende i villa/hus och 

som bytt elleverantör anser i sin tur att ett lågt pris är viktigast, god service näst viktigast och 

miljövänlig el minst viktigt. Samma ordning gäller även för de respondenter som inte bytt 

elleverantör, oavsett boendeform. Hos de två återstående grupperna (de som bytt elbolag och 

bor i bostads- eller hyresrätt) värderas god service istället lägst, och miljövänlig el värderas 

högst eller lika högt som priset. Sett utifrån de fyra kundpunkterna (närmare bestämt punkt 

två, kostnad för kunden) är det rimligt att tro att de respondenter som värdesätter miljövänlig 

el högt har en annan uppfattning gällande elens kostnad än de som värdesätter priset högst. De 

som anser att miljövänlig el är viktigast har antagligen en högre kostnad på sitt samvete för 

icke miljövänlig el.  
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Sammantaget för tabell 2, 3 och 4 är att det går att urskilja ett gap mellan kundens 

förväntningar och den faktiskt erhållna tjänsten, både gällande lågt pris och i vissa fall god 

service. I samtliga tabeller går det att se att de som inte har bytt elleverantör upplever att deras 

förväntningar gällande lågt pris och god service inte blivit uppfyllda. Detta blir uttryckt 

genom låga medelvärden, i detta fall under 3,0. Detta är något som kan ligga till grund för ett 

missnöje bland de som inte bytt elleverantör. En intressant grupp, ses i tabell 2, är att de som 

inte har bytt elleverantör de senaste året/åren men som uppger sig kunna byta elleverantör. 

För denna grupp är gapet mellan förväntat pris och god service respektive erhållet pris och 

god service stort, något som sagt skulle kunna ligga som grund för missnöje (låg 

kundnöjdhet). Denna grupp har trots detta uppgett stor sannolikhet att stanna som kund. 

Kunden uppvisar alltså ett sorts engagemang gentemot elbolaget. Gustafsson, Johnson & 

Roos (2005) skriver om en sorts seghet mellan kunder och företag. Författarna menar att 

kundengagemang är ett uppoffrande eller potentiellt uppoffrande. Detta kan i sin tur leda till 

en seghet mellan kunden och företaget vilket gör att kunder är lojala mot ett företag trots att 

kundnöjdheten är låg. Detta är onekligen ett intressant perspektiv som möjligen stämmer 

överrens med många elkunders verklighet, nämligen att det finns kunder som är missnöjda 

(låg kundnöjdhet) men ändå inte är benägna att byta elbolag. 

Vi utvidgar könsperspektivet genom att i tabell 5 kategorisera respondenterna efter kön och 

bostadsform. Det är jämn fördelning mellan antalet män och kvinnor i respektive 

bostadsform. Att samtliga respondenter, oavsett kön, tycker att priset är viktigt blir uttryckt i 

höga medelvärden. Endast kvinnor i bostadsrätter har ett medelvärde under 4,0. Betraktas nu 

respondenternas nuvarande uppfattning om pris ligger medelvärdena runt 3,0. Det finns alltså 

en avvikelse mellan kundens förväntningar och verkligheten, något som kan orsaka missnöje. 

Om det finns ett missnöje vore det rimligt att anta att respondenterna är mindre sannolika att 

fortsätta vara kunder hos sin elleverantör. Något som också kan ses i bilaga 3 – korrelationer 

(fråga 5a och fråga 15). Ett gap kan också skönjas för upplevd service, men inte alls i lika stor 

omfattning.  

Män oavsett bostadsform lägger större vikt vid lågt pris, miljövänlig el och god service än vad 

kvinnor gör. Undantag finns hos kvinnor i bostadsrätter, där miljövänlig el är viktigare än för 

män. Här blir de fyra kundpunkterna användbara. I och med att männen ställer högre krav på 

lågt pris, miljövänlig el och god service finns det anledning att påstå att tjänsten el värderas  
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annorlunda av män än av kvinnor. Den första kundpunkten, värdet för kunden, gör sig här 

påmind. Det kan vara så att män och kvinnor har olika förhållningssätt till el som tjänst.  

Tabell 5 Tabellen presenterar respondenternas svar på enkätens ordinalskalor utifrån deras 

bostadsform och kön. 

  Bostadsform 

   
Hyresrätt 

(antal svarande i %) 
Bostadsrätt 

(antal svarande i  %) 
Vil la/Hus 

(antal svarande i %) 

K
ö

n
 

M
an

 

Hur viktigt; lågt pris 4,55 (12,1 %) 4,50 (15,4 %) 4,32 (20,9 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,55 (12,1 %) 3,29 (15,4 %) 3,74 (20,9 %) 

Hur viktigt; god service 3,91 (12,2 %) 3,86 (15,6 %) 3,95 (21,1 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; 
lågt pris 

3,08 (13,3 %) 3,46 (14,4 %) 3,21 (21,1 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; 
god service 

3,36 (13,1 %) 3,42 (14,3 %) 3,44 (21,4 %) 

Känner du dig viktig som kund 2,08 (13,3 %) 2,50 (15,6 %) 2,39 (20,0 %) 

Kontaktbarhet/Til lgänglighet 3,50 (8,9 %) 3,63 (17,8 %) 3,71 (31,1 %) 

Hur väl; ti l lmötesgången 4,00 (6,9 %) 3,20 (17,2 %) 3,56 (31,0 %) 

Hur väl; åtgärdat problem 4,00 (6,9 %) 3,20 (17,2 %) 3,78 (31,0 %) 

Lätt att byta 4,25 (11,8 %) 4,83 (17,6 %) 4,50 (17,6 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,75 (13,2 %) 4,15 (14,3 %) 4,11 (20,9 %) 

K
vi

n
n

a 

Hur viktigt; lågt pris 4,15 (14,3 %) 3,95 (20,9 %) 4,07 (16,5 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  3,54 (14,3 %) 3,89 (20,9 %) 3,40 (16,5 %) 

Hur viktigt; god service 3,77 (14,4 %) 3,39 (20,0 %) 2,93 (16,7 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; 
lågt pris 

2,69 (14,4 %) 3,16 (21,1 %) 2,69 (15,6 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; 

god service 
3,46 (15,5 %) 3,31 (19,0 %) 3,14 (16,7 %) 

Känner du dig viktig som kund 2,54 (14,4 %) 2,56 (20,0 %) 2,47 (16,7 %) 

Kontaktbarhet/Til lgänglighet 3,50 (13,3 %) 3,67 (13,3 %) 3,00 (15,6 %) 

Hur väl; ti l lmötesgången 3,75 (13,8 %) 3,33 (10,3 %) 2,17 (20,7 %) 

Hur väl; åtgärdat problem 3,50 (13,8 %) 3,67 (10,3 %) 2,50 (20,7 %) 

Lätt att byta 4,00 (8,8 %) 4,33 (26,5 %) 3,67 (17,6 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,23 (14,3 %) 4,05 (20,9 %) 3,80 (16,5 %) 

 

En grupp respondenter urskiljer sig från mängden. Kvinnor som bor i hus känner sig sämre 

bemötta än övriga respondenter. Det är även så att de upplever tillgängligheten till sitt 

elbolag, samt bolagets åtgärder vid problem, som sämre än män som bor i hus. Intressant är 

dock att just kvinnor i hus svarar för ett relativt högt medelvärde på frågan om de kommer 

vara kvar som kund hos det aktuella elbolaget. Kvinnor i hus upplever kommunikation till sitt 

elbolag som mindre viktigt än övriga respondenter, vilket också bekräftas då sannolikheten 

för att de skulle vara kvar hon sin nuvarande elleverantör är högt. Samtliga respondenter 

upplever att de inte är så viktiga som kunder. Trots detta är sannolikheten för att de skall vara 

kvar som kund hög. 
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4.4.1 Har respondenten tagit kontakt med sitt elbolag? 

I tabellen nedan jämförs kundernas upplevelse kring kontakten med sitt elbolag utifrån olika 

åldrar. I materialet i helhet syntes förändringar vid åldern 40 och äldre varvid vi valt att 

kategorisera data utifrån dessa åldrar. 

Tabell 6 Tabellen v isar hur kunderna upplever kontakten med sitt elbolag. Tabellen är 

uppdelad efter kundernas ålder och om de tagit kontakt med sitt elbolag. 

Har tagit kontakt med sitt elbolag 

 
Ja (antal 

svarande i %) 
Nej (antal 

svarande i %) 

Å
ld

er
 

2
1

-4
0

 

Kontaktbarhet/Til lgänglighet 3,29 (40,5 %)    

Hur väl; ti l lmötesgången 3,11 (32,1 %)    

Hur väl; åtgärdat problem 3,11 (34,6 %)    

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,78 (19,6 %) 3,87 (33,7 %) 

4
1

-8
0

 

Kontaktbarhet/Til lgänglighet 3,77 (52,4 %)    

Hur väl; ti l lmötesgången 3,44 (57,1 %)    

Hur väl; åtgärdat problem 3,69 (61,5 %)    

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,23 (23,9 %) 4,24 (18,5 %) 

 

En rad punkter skiljer ålderskategorierna åt. De äldre upplever elbolagets tillgänglighet och 

problemåtgärder som något bättre än den yngre kategorin. När det gäller hur väl 

respondenterna blivit tillmötesgångna har den äldre kategorin ett hö gre samlat medelvärde, 

även om differensen inte är lika stor här. Viktigt att tillägga är att den äldre gruppen även 

uppvisar större sannolikhet att stanna som kund än de yngre, något som gäller oavsett om 

respondenten tagit kontakt med elbolaget eller inte. Att det går att se denna skillnad i svaren 

mellan de olika åldersgrupperna kan tolkas på olika sätt. Både resonemang med utgångspunkt 

i de fyra kundpunkterna och de olika kundengagemangen blir här användbara. Eventuellt har 

de äldre ett annat förhållningssätt till elmarknaden och värderar den på ett annat sätt än de 

yngre. I och med att åldersgrupperna uppvisar olika erfarenheter kring tillgänglighet, service 

och problemåtgärder finns det anledning att tro att de upplever och värdesätter just 

kundpunkterna tre och fyra, tillgänglighet och kommunikation, på olika sätt. Kanske 

värdesätter de yngre en annan sorts kommunikation än de äldre. Den äldre kategorin uppvisar 

också ett större kundengagemang, detta eftersom deras sannolikhet till att stanna hos elbolaget 

är högre. Vilken sorts engagemang det handlar om är svårt att säga. Både ett relationsbaserat 

och värdebaserat engagemang är sannolikt. Hade det varit så att den äldre kategorin uppvisat 

ännu högre medelvärden för hur de blivit tillmötesgångna och hur deras problem blivit 

åtgärdade hade det varit lättare att antyda ett relationsbaserat engagemang. Detta eftersom 
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denna sorts engagemang bygger på ett känslomässigt band, ett socialt utbyte. Det 

värdebaserade engagemanget bygger i sin tur på att kunden och företaget har samma 

värdegrund. Här kan det värdebaserade engagemanget bygga på att kunden upplever 

kommunikationen till sitt elbolag som god, något som återigen hade varit lättare att påvisa om 

medelvärdena varit högre i tabell 6. Det värdebaserade engagemanget kan också komma från 

faktorer som inte går att tyda i tabellen, den överensstämmande värdegrunden mellan kunden 

och företaget kan komma från möjligheten till miljövänlig el eller ett lågt pris. Det som 

sammanfattningsvis kan sägas är att det finns någon faktor som gör de äldre mer benägna att 

stanna kvar hos sitt elbolag.  

I nedanstående fall, tabell 7, visas resultatet från hur män och kvinnor upplever 

korrespondensen med sitt elbolag, förutsatt att de tagit kontakt med dem. 

Tabell 7 Tabellen visar hur män och kv innor upplever korrespondensen med sitt elbolag, förutsatt att 

de varit i kontakt med dessa. 

  Har du tagit kontakt med ditt elbolag? 

   

Ja  

(antal svarande i %) 

Nej 

(antal svarande i %) 

K
ö

n
 

M
an

 

Kontaktbarhet 3,65 (54,8 %)   

Hur väl; ti l lmötesgången 3,57 (50,0 %)   

Hur väl; åtgärdat problem 3,71 (53,8 %)   

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,13 (26,1 %) 3,89 (19,6 %) 

K
vi

n
n

a 

Kontaktbarhet 3,44 (38,1 %)   

Hur väl; ti l lmötesgången 3,00 (39,3 %)   

Hur väl; åtgärdat problem 3,18 (42,3 %)   

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 3,88 (17,4 %) 4,07 (32,6 %) 

 

Oavsett om respondenten tagit kontakt med sitt elbolag eller ej, oberoende kön, är 

sannolikheten hög att respondenten stannar kvar som kund. En viss skillnad i svaren kan dock 

urskiljas mellan de män och kvinnor som tagit kontakt med elbolagen. Kvinnorna, till skillnad 

från männen, är något mindre nöjda med hur de blir tillmötesgångna och hur problem tas om 

hand. Kundpunkterna och kundengagemang kan, precis som för tabell 6, användas för att 

tolka skillnaden i män och kvinnors olika uppfattningar gällande kontakten till sina elbolag. 

Kundpunkten om tillgänglighet verkar inte vara en faktor som skiljer män och kvinnor åt. 

Däremot tenderar könen att ha olika uppfattning om hur väl servicen fungerar hos deras 

elbolag, således finns en skillnad i värdesättandet av kundpunkten om kommunikation könen 

emellan. 
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4.4.2 Betydelsen för kunden 

För att få en uppfattning om hur viktigt el är för respondenterna ställdes frågan om hur länge 

de kunde acceptera att vara utan el under ett år. I diagram 5 presenteras deras svar.  

 

Diagram 5 I diagrammet presenteras frekvenser på hur länge 

respondenterna kunde tänka sig att vara utan el. 

Generellt syns att acceptansen för att vara utan elektricitet är låg. Alternativet 1 dygn är 

vanligast men alternativen inte alls och 1 timme är också betydligt vanligare än 1 vecka. Det 

här är en viktig aspekt för el som produkt. Detta speglar elektricitetens värde för kunden på ett 

annorlunda sätt, då det inte värdesätts i exempelvis pengar. El är en vara/tjänst respondenterna 

ogärna är utan. Produkten som sådan har alltså ett mycket högt värde. Tjänsten skapar en 

nytta för kunden genom att bidra till kundens välmående, då tjänsten rimligtvis underlättar 

vardagen. Alternativkostnaden för att inte köpa el blir således hög i form av att vardagen 

kompliceras, när inga moderna hushållsverktyg fungerar utan el. 

4.5 Engagemang 

Respondenternas relation till elmarknaden och sitt elbolag är olika från respondent till 

respondent. I termer av engagemang kan det vara svårt att precis fastställa på vilket sätt 

respondenterna är engagerade, men det finns punkter som tyder på olika sorters engagemang. 

Exempel på detta är bland annat vad respondenterna tycker är viktigt när de tecknar ett 

elavtal. I diagram 6 visas hur respondenterna svarat på om de rekommenderat sitt bolag och 

de kan tänka sig att byta bolag eller inte.   
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Diagram 6 Fördelningen mellan  hur respondenterna svarade på om de 

rekommenderat sitt bolag, och huruvida de kan tänka sig byta bolag 

eller ej. 

Diagrammet visar att det endast är sju respondenter som inte kan tänka sig att byta, något som 

tyder på att dessa är nöjda med sin nuvarande situation. Vi betraktar dessa respondenter som 

lojala mot sitt nuvarande elbolag, eller med andra ord som engagerade kunder. Det är även 

möjligt att de respondenter som rekommenderat sitt bolag och skulle välja sin nuvarande 

elleverantör igen om de skrev ett nytt elavtal (alltså svarat ja, säkert eller antagligen på fråga 

16) gränsar till engagerade kunder. Trots att den här gruppen kan tänka sig att byta bolag, är 

de ändå så pass nöjda att de skulle välja sitt elbolag igen vid tecknandet av ett nytt avtal och 

har dessutom rekommenderat sin elleverantör till andra, något som Alexander & Hill (2006) 

menar är typiskt för engagerade kunder. (Hill & Alexander, 2006, s. 195 ff.) Den här gruppen 

är bestående av åtta respondenter.  

Tabell 8 Tabellen v isar hur engagerade kunder, i jämförelse med övriga 

kunder, värdesätter lågt pris, miljövänlig el och god service samt hur 

dessa uppfylls.  

Engagerade respondenter jämfört med övriga respondenter  

 

Engagerade(antal 

svarande i %) 

Övriga (antal 

svarande i %) 

Hur viktigt; lågt pris  3,95   (16,5 %)  4,29   (83,5 %) 

Hur viktigt; miljövänlig el  4,19   (16,5 %)  3,48   (83,5 %) 

Hur viktigt; god service 4,21   (16,7 %)  3,70   (83,3 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; lågt pris  3,42   (16,7 %) 3,03   (83,3 %) 

Hur väl uppfylldes förväntningarna; god service 3,57   (17,9 %) 3,31   (82,1 %) 

Hur sannolikt att fortsätta vara kund 4,79   (16,5 %) 3,23   (83,5 %) 
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Det är svårt dela in dessa engagerade kunder i olika typer av teorietiskt definierade 

engagemang. Gemensamt för alla 15 engagerade respondenter är att de värderar god service 

högt jämfört med övriga respondenter, de värderar inte alltid god service högst men likväl 

högre än övriga respondenter (Se tabell 8 och bilaga 2 - Enkätsvar). 

Det är därför rimligt att tro att någon sorts relationsengagemang finns som grund till dessa 

kunders lojalitet. Kunderna tenderar också att välja antingen miljövänlig el eller lågt pris 

bredvid god service, något som också ses i avsnittet om korrelationer. Att god service visar 

sig vara så viktigt för de engagerade kunderna är intressant då  det uppenbarligen är skillnad 

på hur de engagerade kunderna och övriga kunder värderar de olika kundpunkterna. Vi ser här 

att kommunikation är viktigare för de engagerade kunderna än för de oengagerade. Något som 

ger upphov till frågan om det är värt för elbolagen att satsa på både engagerade kunder och 

oengagerade, när de värderar så pass olika saker. För de engagerade kunderna ses inte heller 

något nämnvärt gap gällande just service, något som antagligen bidrar till detta engagemang. 

Vissa engagerade har ett gap gällande andra faktorer, men detta tenderar att vägas upp av att 

kommunikationspunkten uppfylls väl för de kunder som värderar god service högt (se bilaga 

2 - Enkätsvar).  

Diagram 6 visar också att det finns ett stort antal respondenter som inte verkar vara speciellt 

engagerade gentemot sitt elbolag. Dessa respondenter har inte rekommenderat sitt elbolag till 

någon annan plus att de uppger sig kunna tänka sig att byta e lleverantör. Intressant är att 

största delen respondenter hittas i denna oengagerade kategori. Respondenter som tycks vara 

oengagerade har lägre sannolikhet att stanna som kund. Detta med bakgrund från att de 

oengagerade respondenter står för ett gemensamt medelvärde på 3,23 på frågan om hur 

sannolikt det är att de är kvar som kund. De 15 engagerade respondenterna står i sin tur för ett 

gemensamt medelvärde på 4,79 på frågan om hur sannolikt det är att de är kvar som kund.  

4.6 Korrelationer 

I bilaga 3 – korrelationer visas en tabell med korrelationer mellan de olika frågorna som 

ställdes i enkäten. Många av de samband som finns mellan de olika frågorna har vi tagit upp 

tidigare i resultatavsnittet. Korrelationerna är baserade på Spearmans rangkorrelation, ett 

statistiskt test som grundar sig på rangerna av respondentsvaren. Tabellen visar korrelationen 

mellan två frågor, signifikansen samt hur många respondenter som svarat på de specifika 

frågorna. Korrelation är ett begrepp inom statistik som behandlar samband mellan två 

variabler. Korrelationen säger något om hur starkt och vilken riktning sambandet har och kan 
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anta värden mellan 1 och -1. Negativ korrelation innebär att höga värden i den ena variabeln 

motsvaras av låga värden i den andra. Positiv korrelation innebär höga värden i den ena 

variabeln och höga värden i den andra. Vid värden kring 0 är korrelationen svag, antar 

korrelationen värden nära 1 eller -1 är korrelationen stark. (Körner, Ek, & Berg, 1984, s. 106) 

Mellan fråga 4a och 4b finns det en negativ korrelation. Detta innebär att respondenterna 

tenderar att välja antingen lågt pris eller miljövänlig el som den viktigaste faktorn för valet av 

elleverantör. Frågorna 5a och 7 är positivt korrelerade, respondenter vars förväntningar på det 

låga priset har uppfyllts känner sig viktiga som kunder. Detsamma gäller givetvis för 

motsatsen, om förväntningarna inte uppfyllts känner sig kunderna mindre viktiga. I 

förlängningen är även fråga 7 svagt positivt korrelerad med fråga 15. Kunder so m känner sig 

viktiga är således något mer sannolika att stanna som kunder hos sitt nuvarande elbolag, något 

som kanske inte förvånar. Fråga 9 är även den positivt korrelerad med fråga 15, kunder som 

upplever hög tillgänglighet till sitt elbolag tenderar att vara mer sannolika att stanna som 

kunder, och kunder som upplever mindre tillgänglighet är mindre sannolika att fortsätta vara 

kund hos sitt respektive elbolag. 

5 Slutsatser  

5.1 Hur pass nöjd eller missnöjd är kunden med sin aktuella situation? 

När vi betraktade vad som upplevdes som viktigt för kunden kontra hur kunden uppfattade sin 

verklighet kunde ett gap skönjas mellan kundens förväntningar och den faktiskt erhållna 

tjänsten. En majoritet av respondenterna uttrycker att ett lågt pris är viktigt, men upplever 

samtidigt att deras elbolag inte lever upp till förväntningarna. Här urskiljs en avvikelse mellan 

kundens förväntningar och verkligheten, något som kan ligga till grund för missnöje. I helhet 

ser vi i resultaten att få kunder är engagerade, trots detta upplever vi att sannolikheten för att 

respondenterna skall stanna hos sitt nuvarande elbolag är hög. Detta, samt att många inte ens 

vet vilket elbolag de har kan tyda på att respondenterna till stor utsträckning är tämligen 

ointresserade av att välja elleverantör. De stannar hos den leverantör de haft sedan tidigare, de 

har antagligen fastnat i någon sorts seghet. Det är möjligt att de helt enkelt tycker det är 

jobbigt att byta elbolag. Den nämnda segheten kan också ha att göra med att möjligheten att 

välja elleverantör fortfarande är relativt ny. Sammantaget är ett fåtal kunder nöjda, 

majoriteten av kunderna är inte tillräckligt nöjda för att vara engagerade mot sitt nuvarande 

bolag. 
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5.2 Vad är det som gör kunden nöjd eller missnöjd? 

Ett lågt pris, miljövänlig el samt god service är något som män oavsett bostadsform värderar 

högre än kvinnor. I och med detta finns det orsak att hävda att just män värderar el som tjänst 

på ett annat sätt än kvinnor. Detta är givetvis något som kommer påverka hur män upplever 

sin relation till elbranschen i helhet. Ett återkommande resultat är att män och kvinnor 

värderar olika sorts kontakt gentemot sina elbolag. För de män och kvinnor som tagit kontakt 

med sitt elbolag går det att urskilja en viss skillnad i deras svar. Kvinnorna är mindre nöjda 

med hur de blivit tillmötesgångna och hur deras problem omhändertagits. Ett betraktelsesätt 

är att just kvinnor uppskattar en annan sorts kommunikation än män. Det kan till exempel 

handla om en mer relationsbaserad kontakt med mer socialt utbyte. Bland enkätsvaren finns 

tydliga gap, något som kan ge upphov till missnöje. Det är dock viktigt att poängtera att alla 

oengagerade kunder inte är missnöjda, många uppvisar snarare ointresse för elmarknaden 

alternativt seghet i förhållandet till sin elleverantör. 

I SKI:s studie kunde vi se att de äldre (50 och äldre) tenderar att vara mer engagerade, något 

som till viss del syns i vår studie (41 och äldre). För personer med längre erfarenhet av 

elbranschen ser relationen till elbolaget annorlunda ut. I vårt fall visas det genom att de äldre 

är mer nöjda över den problemhantering och service som erbjuds av elbolaget. 

Kommunikation värderas alltså högre för de äldre. Kanske är detta bundet till en viss 

generation snarare än ålder och kanske kommer då sambandet att förändras med tiden.  

Bland de engagerade kunderna återfinns gap i mindre mån än hos de oengagerade kunderna, 

således är det rimligt att tro att kunder med skillnader mellan förväntad och upplevd tjänst är 

mindre nöjda.  

5.3 På vilket sätt är kunden engagerad? 

Kommunikation är viktigare för de engagerade kunderna än för övriga. Vi ser också en tydlig 

korrelation mellan tillgängligheten och sannolikheten att kunderna stannar, för dem som 

svarat på frågan (om tillgänglighet) är detta den parameter som är starkast korrelerad med 

sannolikheten att stanna som kund. Således är även tillgängligheten viktig för kunderna. Vi 

ser alltså en mindre grupp av respondenter där kundpunkterna kommunikation och 

tillgänglighet är viktiga (inte nödvändigtvis viktigast), de flesta engagerade kunderna 

återfinns i den här gruppen. Övriga respondenter utgör en större grupp som inte värdesätter 

god service och tillgänglighet i samma mån som den mindre gruppen. I den större gruppen 
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finner vi nästan inga engagerade kunder. Vi ser olika typer av engagemang utifrån våra 

teorier, där det i de flesta fall handlar om en kombination mellan värdebaserat– och 

relationsbaserat engagemang. Detta kan bero på enkätens utformning. Hade andra 

formuleringar av frågor, eller kompletterande frågor, ställts kanske det gått att tydligare 

fastställa vilken sorts kundengagemang som kunden uppvisar.  Därför har vi inte heller kunnat 

fastställa om någon respondent har ett instrumentellt engagemang gentemot sin elleverantör, 

även om det naturligtvis är möjligt att så är fallet. 

Resonemanget om god service och engagerade kunder leder till en balansgång för dagens 

elleverantörer, inte i den mån att elbolagen kan välja att ha antingen god service eller erbjuda 

lågt pris och miljövänlig el. Respondenterna vill ha lågt pris eller miljövänlig el, och 

dessutom ställer en minoritet krav på god service och hög tillgänglighet. Väljer elbolagen att 

försöka attrahera den mindre gruppen får de antagligen fler engagerade kunder som kan vara 

lojala ett tag framöver. Har elbolagen istället som ambition att enbart attrahera den stora 

grupp, som inte värderar kommunikation och tillgänglighet lika högt, får de mindre 

engagerade kunder. De slipper dock att i lika stor omfattning satsa på god service och hög 

tillgänglighet.  

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är ett fåtal kunder nöjda. Majoriteten är inte tillräckligt nöjda för att vara 

engagerade mot sitt nuvarande elbolag. Trots detta är sannolikheten att stanna som kund 

relativt hög, något som kan bero på den seghet vi talat om tidigare. Det som gör kunderna 

nöjda respektive missnöjda har mycket att göra med hur kundernas förväntningar uppfylls av 

den upplevda tjänsten, alltså om det finns så kallade gap eller ej. Något som tydligast ses då  

frekvensen gap jämförs mellan de engagerade (nöjda) kunderna och de oengagerade 

kunderna. Det som främst utmärker de engagerade kunderna är hur centrala punkterna om 

kommunikation och tillgänglighet är. Utöver detta lägger många av de engagerade kunderna 

stor vikt vid något värde som miljövänlig el eller lågt pris.  

5.5 Vidare studier 

Vi misstänker att god service spelar större roll än vad respondenterna medvetet värderar det 

som. Det skulle således vara intressant att göra en studie som fokuserar mer på uttalade och 

outtalade (dolda) behov, för att studera vilka parametrar som är verkligt viktiga vid val av 

elleverantör. 
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Bilaga 1 – Enkät 

 

Enkätundersökning 

Hejsan! Vi är tre studenter som läser till civilingenjör på Uppsala universitet. Vi skriver för 

tillfället en C-uppsats om kundnöjdhet på elmarknaden. Vi är glada att du hjälper oss i vårt 

arbete! Denna enkät är givetvis anonym. 

 

Inledande frågor kring Ditt elavtal och Din elleverantör 

 

 

1. Är Du den som står för elavtalet i Ditt hushåll?   Ja        Nej        Vet ej 

  
2. Från vilket elbolag köper Du/Ditt hushåll el? ………………………………………. 

 
3. Har Du/Ditt hushåll självmant valt vilket elbolag att teckna avtal hos? 

  Ja   Nej  Vet inte 

 

 

Din syn på Din elleverantör och Dina åsikter kring elleverantörer 

  

 

4. Vad är viktigt för Dig när Du tecknar ett elavtal?  

 Inte alls 
viktigt 

 Mycket  

viktigt 

Lågt pris 1 2 3 4 5 

 
Miljövänlig el 
 

1 2 3 4 5 

God service; hjälpsam och 
tillmötesgående personal 

1 2 3 4 5 
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5. Hur väl anser du att Dina förväntningar på Ditt elbolag uppfylls gällande:  

 Inte alls 
uppfyllts 

 Uppfyllts  

väl 

Lågt pris 1 2 3 4 5 

God service; hjälpsam och 
tillmötesgående personal 

1 2 3 4 5 

 

 

6. Hur länge kan Du acceptera att vara utan el? 

 Inte alls            1h/år  1 dygn/år  1 vecka/år 

 

 

7. Känner Du som kund att Du är viktig för Ditt elbolag? 

Inte alls viktig 1 2 3 4 5 Mycket viktig 

 

 

8. Har Du vid något tillfälle tagit kontakt med Ditt elbolag? Om nej hoppa till fråga 11. 

   Ja   Nej 

 
 

9. Hur upplever Du kontaktbarheten (tillgängligheten) till Ditt elbolag? 

Inte alls bra 1 2 3 4 5 Mycket bra 

 

 

10. Om Du någon gång haft ett klagomål, anser Du att: 

 Inte alls 

tillfredställande 
 Mycket 

tillfredsställande 

Du blivit väl tillmötes-
gången? 

1 2 3 4 5 

Problemet blivit 

åtgärdat? 
1 2 3 4 5 

 

 

11. Har Du bytt elleverantör inom det senaste året/åren? 

 Nej     Ja, inom senaste året    

    Ja, inom senaste fem åren 
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12. Om ja på föregående fråga. Känner Du att det varit lätt att byta till Din nuvarande el-

leverantör? 

Inte alls lätt 1 2 3 4 5 Mycket lätt 
 

 

13. Skulle Du kunna tänka dig att byta elleverantör? 

  Nej     Ja 

 

 
14. Har Du rekommenderat Din elleverantör till någon? 

 Nej, aldrig   Ja, ibland    Ja, ofta 

 

 
15. Hur sannolikt är det att Du kommer fortsätta vara kund hos Din elleverantör det närmsta 

året? 

Inte alls sanno-

likt 
1 2 3 4 5 

Mycket sanno-

likt 
 

 

16. Om Du skulle teckna ett nytt elavtal skulle Du då välja Din nuvarande elleverantör? 

 Nej, aldrig          Antagligen inte          Osäker           Antagligen           Ja, säkert 

 

 

Avslutande frågor om Dig själv 

 

 Ange Ditt kön:  Kvinna                    Man 

 

 Ange årtalet Du föddes: ............................ 

 

 Boendeort?     Uppsala           Stockholm          Övriga Uppland       Annan ort 

 

 Bostadsform (välj det alternativ som passar Dig bäst) 

  Hyresrätt     Bostadsrätt   Villa/Hus  

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 – Enkätsvar 

Fråga 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 6 7 8 9 10a 10b 11 

R1 Nej Vet ej Nej 5 1 3 3 3 Inte alls 1 Nej    Nej 

R2 Ja Dala Kraft Ja 5 5 4 5  Inte alls 5 Nej    Ja, inom 1 år 
R3 Ja E.On Ja 5 2 5 3 1 1 vecka 1 Ja 2 1 1 Ja, inom 5 år 

R4 Nej Vet ej Ja 5 4 5 5 5 1 dygn 3 Nej    Ja, inom 1 år 

R5 Nej Vattenfall  Nej 4 5 3 3  1 vecka 2 Nej    Ja, inom 5 år 
R6 Ja Vattenfall  Ja 5 1 4 4 3 1 timme 1 Ja 3   Nej 

R7 Ja Vattenfall  Ja 5 1 2 3 3 1 timme 1 Nej    Nej 

R8 Nej Vattenfall  Ja 3 4 5 3 3 1 timme 4 Ja 4 4 4 Nej 
R9 Ja Vattenfall  Nej 4 4 4 3 2 Inte alls 2 Ja 2 2 1 Nej 

R10 Nej Vattenfall  Ja 5 2 5 3 3 1 timme 2 Ja 3 3 3 Nej 
R11 Ja Vattenfall  Nej 5 4 5 2 3 1 timme 1 Nej    Nej 

R12 Ja Vattenfall  Ja 5 3 4 2 2 Inte alls 1 Ja 4 3 3 Nej 

R13 Vet ej Fortum Nej 4 5 4   1 vecka 1 Ja 3 2 3 Nej 
R14 Ja Österlen Kraft Ja 4 5 5 3 4 1 timme 3 Ja 5 5 5 Nej 

R15 Ja GodEl Ja 3 5 2 4 4 1 dygn 5     Ja, inom 5 år 
R16 Nej Vet ej Ja 3 5 4 3 4 1 dygn 3 Nej    Ja, inom 5 år 

R17 Ja Vattenfall  Ja 5 3 3 2 4 1 dygn 3 Nej    Nej 

R18 Ja Vattenfall  Ja 5 3 4 3 3 1 timme 2 Ja 3 3 3 Nej 
R19 Ja Vattenfall  Ja 5 4 1 3  1 vecka 3 Nej    Nej 

R20 Nej Vattenfall  Vet inte 4 2 5 4 3 Inte alls 1     Nej 
R21 Nej Vattenfall  Nej 5 2 2 2 2 Inte alls 2 Ja 3 3 3 Nej 

R22 Nej Vet ej Ja 4 5 4 4 3 1 dygn 3 Nej    Nej 

R23 Nej E.On Ja 4 5 5 4 5 1 dygn 4 Nej    Ja, inom 1år 
R24 Nej Vet ej Ja 4 5 5 4 4 Inte alls 3 Nej    Nej 

R25 Ja Vattenfall  Ja 4 4 4 3 4 1 timme 4 Ja 4   Ja, inom 5år 

R26 Ja Jämtkraft Ja 3 5 4 4 4 1 dygn 4 Ja 5   Nej 
R27 Ja Vattenfall  Ja 5 5 3 1 5 1 dygn 4 Ja 3   Nej 

R28 Ja Vattenfall  Nej 4 4 4 3 4 1 timme 3 Nej    Nej 
R29 Ja Vattenfall  Ja 4 3 4 4 4 1 dygn 2 Ja 4 4 4 Nej 

R30 Nej E.On Ja 3 5 4 2 3 Inte alls 3 Ja 4   Ja, inom 5år 

R31 Ja Vattenfall  Ja 5 4 5 2 4 Inte alls 5 Nej    Nej 
R32 Ja Vattenfall  Ja 4 3 4 3 3 Inte alls 2 Ja 4   Nej 

R33 Nej Vet ej Ja 3 5 3 4  1 dygn  Nej    Ja, inom 1år 
R34 Ja Fortum Ja 5 5 5 3 4 1 dygn 1 Ja 3   Ja, inom 1år 

R35 Ja Vattenfall  Nej 5 4 5 1 3 Inte alls 1 Nej    Nej 

R36 Ja Vattenfall  Ja 4 4  3 3 1 dygn 5 Nej    Ja, inom 5år 
R37 Nej Vattenfall  Ja 5 5 5 4  1 dygn 4 Nej     

R38 Ja Skellefteå Kraft Ja 5 3 2 4 4 1 dygn 3 Ja 4   Ja, inom 1år 
R39 Nej Vet ej Vet inte 5 3 3 3 3 1 dygn 1      

R40 Nej Vattenfall  Ja 4 4 5 2 3 1 vecka 2 Nej    Nej 

R41 Ja Vattenfall  Ja 5 4 4 3 3 1 dygn 1 Ja 3 4 4 Nej 
R42 Vet ej Vet ej Nej 5 4 2   1 dygn 1 Nej     

R43 Ja Telge Energi Ja 3 4 4 3 4 1 dygn 3 Nej    Nej 
R44 Ja Vattenfall  Ja 4 3 4 1 3 Inte alls 1 Nej    Nej 

R45 Ja Vet ej Nej 5 4 3 3  1 timme 1 Nej    Nej 

R46 Ja Vattenfall  Ja 4 2 2 4 3 Inte alls 2 Nej    Ja, inom 5år 
R47 Nej Vattenfall  Nej 4 2 4 4 4 1 dygn 3 Nej    Nej 

R48 Ja Vattenfall  Ja 5 5 5 2 4 1 dygn 3 Ja 4 4 4 Nej 

R49 Nej Vattenfall  Ja 4 3 4 2 1 1 timme 1 Ja 1 1 2 Nej 
R50 Ja Energibolaget Ja 5 4 4 5 4 1 dygn 2 Nej    Ja, inom 1år 

R51 Ja Vattenfall  Ja 4 2 4 2 3 1 dygn 2 Ja 2 2 4 Nej 
R52 Ja GodEl Ja 2 5 3 3 3 1 dygn 2 Ja 3 3 3 Ja, inom 5år 
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Fråga 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R1  Ja Nej 5 Osäker Man 1988 Uppsala Hyresrätt 

R2 5 Ja Ja, ibland 5 Antagligen Man 1951 Övriga Uppland Hyresrätt 
R3 4 Ja Nej 1 Antagligen inte Kvinna 1962 Övriga Uppland Villa/Hus 

R4 5 Ja Nej 4 Antagligen inte Kvinna 1955 Uppsala Bostadsrätt 

R5 3 Ja Nej 2 Osäker Man 1989 Uppsala Villa/Hus 
R6  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1989 Uppsala Hyresrätt 

R7  Ja Nej 3 Antagligen inte Man 1988 Uppsala Bostadsrätt 
R8  Nej Nej 5 Antagligen Kvinna 1947 Uppsala Bostadsrätt 

R9  Ja Nej 3 Antagligen inte Kvinna 1985 Uppsala Hyresrätt 

R10  Ja Nej 5 Antagligen Man 1943 Uppsala Villa/Hus 
R11  Ja Nej 4 Antagligen inte Man 1946 Uppsala Villa/Hus 

R12  Ja Nej 3 Osäker Man 1963 Uppsala Bostadsrätt 

R13  Ja Nej 2 Antagligen inte Kvinna 1955 Övriga Uppland Villa/Hus 
R14  Ja Nej 5 Antagligen Man 1938 Övriga Uppland Villa/Hus 

R15 5 Ja Nej 5 Antagligen Man 1958 Uppsala Bostadsrätt 
R16 3 Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1983 Uppsala Bostadsrätt 

R17  Ja Nej 5 Osäker Man 1971 Uppsala Hyresrätt 

R18  Ja Nej 2 Antagligen inte Man 1982 Övriga Uppland Villa/Hus 
R19  Ja Nej 4 Osäker Kvinna 1977 Uppsala Bostadsrätt 

R20  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1991 Övriga Uppland Hyresrätt 
R21  Ja Nej 4 Osäker Kvinna 1977 Uppsala Villa/Hus 

R22  Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1954 Övriga Uppland Villa/Hus 

R23 4 Ja Nej 5 Ja, säkert Kvinna 1962 Uppsala Villa/Hus 
R24  Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1974 Uppsala Villa/Hus 

R25 4 Ja Nej 4 Antagligen Kvinna 1973 Uppsala Bostadsrätt 
R26  Ja Ja, ibland 5 Antagligen Man 1969 Uppsala Villa/Hus 

R27  Ja Ja, ibland 1 Antagligen inte Kvinna 1985 Uppsala Hyresrätt 

R28  Nej Nej 4 Antagligen Kvinna 1961 Uppsala Villa/Hus 
R29  Ja Nej 5 Antagligen Man 1963 Uppsala Villa/Hus 

R30 4 Ja Nej 3 Osäker Man 1968 Uppsala Villa/Hus 
R31  Nej Nej 3 Osäker Kvinna 1973 Uppsala Hyresrätt 

R32  Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1980 Uppsala Bostadsrätt 

R33  Ja Nej 2 Antagligen inte Kvinna 1973 Uppsala Bostadsrätt 
R34 4 Ja Nej 2 Osäker Man 1979 Uppsala Hyresrätt 

R35  Ja Nej 3 Antagligen inte Kvinna 1985 Uppsala Hyresrätt 

R36 4 Ja Nej 3 Osäker Kvinna 1948 Uppsala Bostadsrätt 
R37  Ja Nej 5 Antagligen Man 1978 Uppsala Bostadsrätt 

R38 5 Ja Ja, ibland 4 Osäker Man 1966 Uppsala Villa/Hus 
R39  Ja Nej 3 Osäker Man 1991 Övriga Uppland Villa/Hus 

R40  Ja Nej 2 Antagligen inte Kvinna 1974 Uppsala Villa/Hus 

R41  Ja Nej 5 Antagligen Man 1969 Övriga Uppland Villa/Hus 
R42     Osäker Man 1952 Uppsala Bostadsrätt 

R43  Ja Nej 4 Antagligen Man 1954 Uppsala Villa/Hus 
R44  Ja Nej 4 Antagligen Kvinna 1940 Uppsala Bostadsrätt 

R45  Ja Nej 1 Osäker Kvinna 1988 Uppsala Bostadsrätt 

R46 4 Ja Ja, ibland 2 Osäker Man 1980 Uppsala Hyresrätt 
R47  Ja Nej 4 Osäker Man 1991 Uppsala Bostadsrätt 

R48  Ja Nej 5 Osäker Man 1956 Uppsala Hyresrätt 
R49  Ja Nej 2 Antagligen inte Kvinna 1945 Uppsala Villa/Hus 

R50 5 Ja Nej 5 Antagligen Man 1962 Uppsala Bostadsrätt 

R51  Ja Nej 5 Antagligen Man 1969 Uppsala Villa/Hus 
R52 4 Ja Ja, ibland 5 Antagligen Man 1985 Uppsala Bostadsrätt 
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Fråga 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 6 7 8 9 10a 10b 11 

R53 Nej Vet ej Vet inte 5 3 3 3 3 1 vecka 4 Nej    Nej 

R54 Nej Vet ej Ja 1 4 2 3 3 Inte alls 1 Nej    Nej 

R55 Ja Jämtkraft Ja 5 3 5 5 5 Inte alls 5 Ja 5 5 5 Ja, inom 1år 
R56 Nej Vattenfall  Vet inte 2 4 4 3 3 1 vecka 2 Nej    Nej 

R57 Vet ej Vet ej Nej 3 4 2 3 3 1 dygn 1 Nej    Nej 
R58 Nej Vattenfall  Ja 5 5 5 3 3   Ja 3 3 3 Nej 

R59 Nej Vattenfall  Nej 4 4 4 3 3 Inte alls 2 Nej    Nej 

R60 Ja Kraft & Kultur Ja 5 3 3 4 3 1 vecka 3 Nej    Ja, inom 1år 
R61 Ja Vet ej Ja 4 4 3 3 3 1 dygn 3 Nej    Ja, inom 1år 

R62 Ja Vattenfall  Ja 5 1 4 4 3 1 timme 1 Nej    Nej 

R63 Ja Vattenfall  Ja 5 3 5 5 4 Inte alls 4 Ja 5 5 5 Ja, inom 5år 
R64 Ja Vattenfall  Ja 5 3 4 1 1 1 timme 1 Ja 1 2 2 Nej 

R65 Ja Björklinge Energi Ja 5 4 4 2 4 1 timme 1 Ja 4   Nej 
R66 Ja Vattenfall  Ja 5 2 4 1 3 Inte alls 1 Ja 3 3 3 Nej 

R67 Ja VaraEnergi  Ja 3 5 5 4 5 1 dygn 3 Ja 5 5 5 Ja, inom 5år 

R68 Ja Vattenfall  Ja 4 3 3 4 3 1 dygn 2 Nej    Nej 
R69 Nej E.On Nej 5 3 3 3 3 1 timme 2 Nej    Nej 

R70 Ja Mälarenergi  Ja 5 4 5 4 4 Inte alls 3 Nej    Nej 
R71 Ja Telge Energi Nej 4 4 4 5 4 1 timme 4 Ja 4   Ja, inom 5år 

R72 Ja Björklinge Energi Ja 4 3 4 3 3 1 dygn 2 Nej    Nej 

R73 Nej Vattenfall  Vet inte 4 4 4 3 3 1 dygn 2 Nej    Nej 
R74 Ja Göta Energi  Ja 5 3 4 4 3 1 dygn 3 Nej    Ja, inom 1år 

R75 Nej Vet ej Ja 4 5 4 3 3 1 dygn 1 Nej    Ja, inom 5år 
R76 Ja Vattenfall  Ja 5 3 3 3 3 1 dygn 3 Nej    Nej 

R77 Nej Björklinge Energi Ja 3 3 5 2 5 Inte alls 5 Ja 5 4 4 Nej 

R78 Nej Jämtkraft Ja 1 1 3 2 4 1 dygn 2 Ja 4   Ja, inom 1år 
R79 Ja Vattenfall  Ja 5 2 5 3 4 1 timme 3 Ja 4   Ja, inom 1år 

R80 Nej Vattenfall  Ja    3 3 1 timme 2 Ja  4 4 Nej 
R81 Ja Vattenfall  Ja 5 3 3 3 3 1 timme 3 Ja 4 3 4 Nej 

R82 Ja GodEl Ja 4 4 1 3 3 1 timme 4 Nej    Ja, inom 5år 

R83 Nej Göteborg Energi  Ja 4 4 1 4 4 1 vecka 3 Nej    Ja, inom 1år 
R84 Nej DinEl Ja 4 3 3 4 3 1 dygn 3 Nej    Ja, inom 5år 

R85 Ja Vattenfall  Nej 5 3 3 2 3 1 dygn 3 Nej    Nej 

R86 Ja Vattenfall  Ja 4 2 5 3 3 1 dygn 2 Ja 4   Nej 
R87 Nej Vattenfall  Ja 4 4 3 2 3 1 timme 2 Nej    Nej 

R88 Nej Vet ej Nej 5 3 5 3 3 1 dygn 2 Nej    Nej 
R89 Ja Telge Energi Ja 4 4 5 3 4 1 timme 3 Ja 4   Ja, inom 1år 

R90 Nej Vet ej Nej 3 4 2 3 3 1 timme 1 Nej    Ja, inom 5år 

R91 Ja Fortum Ja 5 5 5 3 4 1 dygn 1 Ja 3   Ja, inom 1år 
R92 Ja BestEl Ja 3 5 5 4 5 1 dygn 3 Ja 5 5 5 Ja, inom 5år 
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Fråga 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

R53  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1991 Uppsala Hyresrätt 

R54  Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1989 Uppsala Hyresrätt 

R55 5 ja Ja, ofta 5 Ja, säkert Man 1963 Uppsala Bostadsrätt 
R56  Ja Nej 4 Antagligen Kvinna 1991 Uppsala Bostadsrätt 

R57  Ja Nej 5 Nej, aldrig Man 1985 Uppsala Hyresrätt 
R58  Nej Nej 5 Antagligen Man 1965 Uppsala Villa/Hus 

R59  Ja Nej 4 Osäker Kvinna 1948 Uppsala Bostadsrätt 

R60 5 Ja Ja, ibland 3 Osäker Kvinna 1966 Övriga Uppland Villa/Hus 
R61 5 Ja Nej 3 Osäker Man 1969 Uppsala Villa/Hus 

R62  Ja Nej 3 Osäker Man 1974 Uppsala Bostadsrätt 

R63 5 Ja Ja, ibland 5 Antagligen Man 1976 Uppsala Villa/Hus 
R64  Ja Nej 3 Antagligen inte Man 1977 Uppsala Bostadsrätt 

R65  Ja Nej 4 Osäker Man 1966 Övriga Uppland Villa/Hus 
R66  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1981 Uppsala Hyresrätt 

R67 4 Ja Ja, ibland 5 Antagligen Kvinna 1966 Uppsala Hyresrätt 

R68  Ja Nej 4 Antagligen Man 1970 Uppsala Villa/Hus 
R69  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1971 Övriga Uppland Villa/Hus 

R70  Ja Nej 5 Antagligen Man 1975 Uppsala Bostadsrätt 
R71 5 Ja Nej 5 Antagligen Man 1973 Uppsala Villa/Hus 

R72  Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1950 Övriga Uppland Villa/Hus 

R73  Ja Nej 1 Antagligen inte Man 1985 Uppsala Hyresrätt 
R74 3 Ja Nej 4 Antagligen Kvinna 1981 Uppsala Bostadsrätt 

R75 5 Nej Nej 5 Antagligen Kvinna 1979 Uppsala Bostadsrätt 
R76  Ja Nej 4 Antagligen Kvinna 1976 Uppsala Villa/Hus 

R77  Nej Ja, ibland 5 Ja, säkert Kvinna 1952 Övriga Uppland Villa/Hus 

R78 5 Ja Ja, ibland 5 Osäker Kvinna 1958 Uppsala Villa/Hus 
R79 5 Ja Nej 4 Antagligen Man 1971 Uppsala Bostadsrätt 

R80  Ja Nej 4 Osäker Man 1988 Uppsala Hyresrätt 
R81  Nej Ja, ibland 5 Ja, säkert Kvinna 1986 Uppsala Bostadsrätt 

R82 4 Ja Ja, ofta 5 Antagligen Kvinna 1987 Uppsala Hyresrätt 

R83 5 Ja Nej 4 Osäker Kvinna 1989 Uppsala Bostadsrätt 
R84 5 Ja Nej 5 Antagligen Kvinna 1986 Uppsala Bostadsrätt 

R85  Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1988 Uppsala Hyresrätt 

R86  Ja Nej 4 Antagligen Man 1987 Uppsala Hyresrätt 
R87  Ja Nej 4 Osäker Kvinna 1987 Uppsala Bostadsrätt 

R88  Ja Nej 5 Osäker Man 1987 Uppsala Hyresrätt 
R89 5 Ja Nej 4 Antagligen Man 1986 Uppsala Bostadsrätt 

R90 5 Ja Nej 5 Osäker Kvinna 1987 Uppsala Bostadsrätt 

R91 4 Ja Nej 2 Osäker Man 1979 Uppsala Hyresrätt 
R92 4 Ja Ja, ibland 5 Antagligen Kvinna 1966 Uppsala Hyresrätt 
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Bilaga 3 – Korrelationer 

Korrelationer 

  
Fråga 

4a 

Fråga 

4b 

Fråga 

4c 

Fråga 

5a 

Fråga 

5b 

Fråga 

7 

Fråga  

9 

Fråga 

10a 

Fråga 

10b 

Fråga 

12 

Fråga 

15 

Sp
ea

rm
an

's
 r

h
o

 

4a 

Korr 1 -,313
**

 0,098 -0,065 -0,116 -0,141 -,344
**

 -0,171 -0,236 0,202 -0,159 

Sig. . 0,003 0,358 0,542 0,296 0,186 0,032 0,426 0,266 0,267 0,134 

N 91 91 90 89 83 89 39 24 24 32 90 

4b 

Korr -,313
**

 1 0,155 0,105 ,381
**

 ,277
**

 0,199 0,386 0,314 -,354
**

 ,012
**

 

Sig. 0,003 . 0,145 0,329 0 0,009 0,226 0,062 0,135 0,047 0,911 

N 91 91 90 89 83 89 39 24 24 32 90 

4c 

Korr 0,098 0,155 1 0,046 ,295
**

 0,113 0,298 0,513 0,437 -,133
**

 0,083 

Sig. 0,358 0,145 . 0,669 0,007 0,297 0,065 0,01 0,033 0,474 0,438 

N 90 90 90 88 82 88 39 24 24 31 89 

5a 

Korr -0,065 0,105 0,046 1 ,336
**

 0,331 0,444 0,605 0,555 ,366
**

 0,256 

Sig. 0,542 0,329 0,669 . 0,002 0,002 0,005 0,002 0,005 0,039 0,015 

N 89 89 88 90 84 88 38 24 24 32 90 

5b 

Korr -0,116 ,381
**

 ,295
**

 ,336
**

 1 0,556 ,699
**

 ,873
**

 ,874
**

 0,125 0,244 

Sig. 0,296 0 0,007 0,002 . 0 0 0 0 0,511 0,025 

N 83 83 82 84 84 83 38 24 24 30 84 

7 

Korr -0,141 ,277
**

 0,113 ,331
**

 ,556
**

 1 ,697
**

 0,727 ,744
**

 ,154
**

 0,279 

Sig. 0,186 0,009 0,297 0,002 0 . 0 0 0 0,399 0,008 

N 89 89 88 88 83 90 38 24 24 32 89 

9 

Korr -,344
*
 0,199 0,298 ,444

**
 ,699

**
 ,697

*
 1 0,913 ,860

**
 ,364

**
 ,491

*
 

Sig. 0,032 0,226 0,065 0,005 0 0 . 0 0 0,183 0,002 

N 39 39 39 38 38 38 39 24 24 15 39 

10a 

Korr -0,171 0,386 ,513
*
 ,605

**
 ,873

**
 0,727 0,913 1,000

*
 ,900

**
 ,490

**
 0,668 

Sig. 0,426 0,062 0,01 0,002 0 0 0 . 0 0,324 0 

N 24 24 24 24 24 24 24 25 25 6 25 

10b 

Korr -0,236 0,314 ,437
*
 ,555

**
 ,874

**
 0,744 0,86 ,900

*
 1,000

**
 ,490

**
 0,709 

Sig. 0,266 0,135 0,033 0,005 0 0 0 0 . 0,324 0 

N 24 24 24 24 24 24 24 25 25 6 25 

12 

Korr 0,202 -,354
*
 -0,133 ,366

*
 0,125 0,154 ,364

*
 0,49 ,490

*
 1 0,314 

Sig. 0,267 0,047 0,474 0,039 0,511 0,399 0,183 0,324 0,324 . 0,08 

N 32 32 31 32 30 32 15 6 6 32 32 

15 

Korr -0,159 0,012 0,083 ,256
*
 ,244

*
 0,279 0,491 0,668 ,709

*
 ,314

*
 1 

Sig. 0,134 0,911 0,438 0,015 0,025 0,008 0,002 0 0 0,08 . 

N 90 90 89 90 84 89 39 25 25 32 91 

 

Textförklaring 

Korr – Korrelationskoefficient 

Sig. – Signifikans (2-tailed) 

N – antal respondenter som svarat 

** – Korrelationerna är signifikanta på nivå 0,01 (2-tailed) 

* – Korrelationerna är signifikanta på nivå 0,05 (2-tailed) 
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