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Ann-Kristin Kristiansson 

Sammanfattning 
Den här rapporten beskriver vägen fram till en kundrelationsplan som på ett konkret sätt 
visar hur relationen mellan Vattenfall Eldistribution AB och deras medelstora industri 
kunder kan utvecklas och förbättras. Planen grundar sig på personliga intervjuer som 
utförts hos kunder över hela västra regionens upptagningsområde, och ämnena som 
behandlas är både nätrelaterade och sådana som berör kontakten med nätbolaget. 

Monopol och ett pris som inte går att förhandla om ligger i vägen för att kunderna 
någonsin skall kunna älska Vattenfall, hur duktiga och serviceinriktade de än blir. Dock 
skulle barriärerna accepteras lättare om Vattenfall blev en i övrigt bra partner. Resultatet 
visar att kunderna tycker det är en bit kvar.  

Många är nöjda med leveranssäkerhet och elkvalitet, dock inte alla. Företag på 
landsbygden känner sig sämre behandlade och efterfrågar snara förbättringar, de vill 
kunna driva sin verksamhet på lika villkor. Alla kunder är överens om det konstiga i att 
de själva bekostar följder av avbrott som kunnat undvikas med mer framförhållning från 
Vattenfalls sida. Här vill de få en god förklaring. Vidare vill de att Vattenfall blir mer 
aktiva i sin kontakt med kunderna, de borde t ex förklara vad de kan stå till tjänst med, 
det har kunderna ofta ingen aning om. Vattenfall bör göra kunden mer delaktig, visa hur 
kostnaden faktiskt kan påverkas, förklara de krångliga avgifterna mm. Listan kan göras 
lång. Dessutom visar resultatet att information till kunderna ofta kommer på villovägar. 
Att ha fungerande informationsöverföring är en förutsättning för att överhuvudtaget ha 
en relation, det måste helt enkelt fungera.  

Vad vinner Vattenfall på att bry sig om sina kunder? Det finns flera svar på detta. 
Kundvård är en investering som mest kortsiktigt kostar pengar och tid, långsiktigt 
genererar det istället vinster i form av mer tid och effektivitet, positiva influenser på 
andra bolag inom koncernen, samt ökat kundförtroende. Dessutom drivs Vattenfalls 
egen utveckling framåt genom att leva upp till kundernas önskemål och krav.   

 

 

  Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Institutionen för teknik, matematik och 
datavetenskap, Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tfn: 0520-47 50 00 Fax: 0520-47 50 99 Web: www.htu.se 

Examinator: Lars Holmblad 
Handledare: Katarina Prick, Vattenfall Eldistribution AB 
Huvudämne: Elektroteknik Språk: Svenska 
Nivå: Fördjupningsnivå 1 Poäng: 10 
Rapportnr: 2004: E14 Datum: 2005-01-17 
Nyckelord: relation, kund, intervju, krav, kommunikation, kvalitet, plan 



DEGREE PROJECT 

ii 

A Plan For an Improved Customer Relation  
Ann-Kristin Kristiansson 

Summary 
This report shows a proposal that may help Vattenfall Eldistribution AB to develop and 
improve their relation to the medium-sized industrial customers. It consists of a plan 
with goals on a long-term basis, and activities to achieve these goals. The result of the 
project is based on personal interviews with customers from the west region’s 
distribution area. The matters for discussion are related to power supply in either 
technical or more non-technical terms concerning the contact between Vattenfall and 
the customer. 

The facts of monopoly and a price that won’t allow negotiations are barriers standing in 
the way for satisfied customers, even though cherished for. It would probably be easier 
to accept those barriers if Vattenfall’s customers felt that everything possible for their 
wellbeing was done.  

Many customers are satisfied with the safety and quality of the power supply, not 
everyone though. Companies not situated in cities feel less cared for and ask for actions 
without delay. All customers are agreed on the remarkable fact that they at one’s own 
expense have to cover for the consequences from power failure. The customers wish for 
Vattenfall to show more go-ahead spirit in their relations. Vattenfall is much too 
anonymous to most of their customers who often don’t know what Vattenfall can 
support them with above the obvious. With the help of more knowledge and 
understanding the customers would feel involved and be able to influence their situation 
much more than in the present situation. Today information for the customers often take 
the wrong way, and that has to be changed immediately. A correct working transfer of 
information is a prerequisite for having a relation at all.  

Why does Vattenfall have to care about their customers? As well as for other companies 
taking good care of customers will result in profitable situations. These are more time 
and efficiency, positive influences on other companies in the Vattenfall group, and also 
increased reliance. In addition to that, meeting the customers’ requirement drives 
development forward. 
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Förord 
Som avslutning på min utbildning till Elektroingenjör, 120 p, med inriktning 
elenergisystem, fick jag förmånen att bredda min utbildning med ett examensarbete av 
annorlunda karaktär för en elkraftare. Den nya kunskap jag fått genom det utgör på ett 
utmärkt sätt ett komplement till skolans formler och beräkningar. Dessutom har en hel 
del av kundernas problem varit av elkraftteknisk karaktär, och när man förstår ett 
problem är det lättare att se en lösning. 

”Min förhoppning är att jag nu står väl rustad för att möta verkligheten i form av både 
krånglande nät och krånglande kunder.” 

Vill slutligen rikta ett speciellt varmt tack till min handledare och tillika chef, Katarina 
Prick, för hennes kloka tips och uppmuntrande ord under arbetets gång.  
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Nomenklatur 
Effektkund: är inte säkringskund samt har maximalt effektuttag på 1,5 MW.  

Kvalitativ intervju: är en öppen och bred intervju utan förbestämda svarsalternativ.    

Kvantitativ intervju: har förbestämda svarsalternativ, ofta skalnivåsvar.  

Nätnyttomodellen: ett verktyg - modell – som visar vad som är ett skäligt nätpris. 

SNI-kod: statistiska centralbyråns söksystem för företags branschtillhörighet.    

Spånskiva: ett möte där idéer och möjligheter för ett projekt sammanställs och 
utvärderas.   

Årseffekt: ett medelvärde av de två högsta värdena tagna från skilda månader som 
ligger till grund för en av nätavgifterna. (Ersätts 2005 med månadsavgift och nytt sätt att 
sätta pris). 
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1 Inledning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört vid Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla på uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB, region Väst. Den 
behandlar ämnet kundrelationer och hur dessa kan utvecklas och förbättras. Segmentet i 
kundbasen som rapporten riktas mot är de medelstora industrikunderna i 
effektkundgruppen. I Region Väst finns även kundgrupperna privat samt stora 
företagskunder (mestadels regionnätkunder), dessa ingår dock inte i studien.    

1.1 Bakgrund 
Vattenfall Eldistribution AB är ett elnätbolag som ingår i koncernen Vattenfall AB och 
som har haft sin nuvarande konstellation sedan januari 2004, då fem nätbolag inom 
Vattenfall slogs samman till ett. Skillnader som funnits i arbetssätt hos bolagen lever 
kvar till viss del inom de olika regionerna även efter denna omstrukturering. Det finns 
dock gemensamma mål och riktlinjer som man strävar mot och arbetar efter. Dessutom 
finns idag en starkt lysande ledstjärna för hela Vattenfallskoncernen, och den är att sätta 
kunden i centrum.  

Ett företag som vill utvecklas och nå bästa resultat måste värna om sina kunder, och ta 
vara på kunden som en tillgång för företaget. Även ett monopolföretag som Vattenfall 
Eldistribution måste arbeta efter det synsättet. Det är förmodligen extra viktigt för ett 
företag i den positionen att vara ödmjuk i relationen med kunderna eftersom deras 
möjlighet att påverka sin situation är liten. Monopolet får inte utnyttjas på fel sätt. En 
uppmaning är därför på sin plats: ”Utnyttja istället chansen till att lära känna kunderna, 
det finns det tid till i en kontinuerlig relation.”  

Det finns andra starka skäl för kundfokusering: 

• ett av de viktigaste är att det gäller att arbeta på rätt sätt med rätt saker för 
kunderna, för att därigenom nå ökad effektivitet. Det ökar lönsamheten.  

• en annan aspekt är att om Vattenfall Eldistribution har nöjda kunder kan detta 
ge positiva influenser på övriga bolag inom koncernen.  

• det är i strävan att leva upp till kundernas ökande krav och behov som 
företagets utveckling drivs framåt.  

• för att ytterligare motivera varför man måste värna om kunderna kan nämnas 
företagets vision som lyder: ”Högsta kundförtroende!” Ett företags vision är ett 
långsiktigt mål som alla i företaget skall rikta sina insatser mot.  

Resultat för företag mäts idag inte enbart i kronor utan även i kundnöjdhet. Enligt 
rapporter i media återstår en del arbete för hela Vattenfall på den del som handlar om 
kundnöjdhet.  
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Inom funktionen Marknad, på enheten Företag Väst med säte i Trollhättan, har man 
kommit en bra bit på väg. De låter kunderna få komma till tals och använder denna 
kunskap som bas för förbättringar. I en relation kan inte bara en part ensam bestämma 
riktningen, utan det måste göras tillsammans. Att gissa sig till hur kunderna vill ha det 
är onödigt när man kan fråga. De har kanske idéer som är bättre än sina egna. Detta 
arbete är bara ett i ledet av flera pågående projekt man driver som syftar till en 
förbättrad kundrelation. 

1.2 Syfte och mål 
Arbetets syfte är att utveckla och förbättra relationen mellan Vattenfall Eldistribution 
AB och deras medelstora industrikunder. Målet är att ta fram en kundrelationsplan som 
på ett konkret sätt visar hur syftet kan uppfyllas. Tanken är att även övriga företag skall 
känna effekten av arbetet men fokus i undersökningen ligger på denna grupp. För att nå 
målet har arbetet delats in i ett par frågeställningar som skall besvaras: 

• Hur vill kunden ha det?  

• Hur kan Vattenfall Eldistribution bemöta det som kunderna vill? 

1.3 Avgränsningar 
I samråd med handledaren bestäms följande avgränsningar: 

• Segment: Kundrelationsplanen berör lokalnätskunder, medelstora industriföretag 
i effektkundgruppen.  

• Antal intervjuer: 38 företag intervjuas, (cirka 18 %).  

• Geografi: Endast Region Väst ingår i undersökningen, (f d Vattenfall Västnäts 
upptagningsområde). 

2 Förutsättningar 
En relativt stor del av detta examensarbete utgörs av en kundundersökning som utförs i 
form av intervjuer/diskussioner hos kunderna. Resultatet är beroende av en mängd olika 
faktorer. Några av de viktigare är följande: Vilka frågor ställs? Hur ställs frågorna? Är 
förhållandena under intervjuerna lika? Det är också viktigt vem man frågar. Träffar man 
den person som bäst kan svara och ge en sann bild? Har kunden förstått frågan? Har 
intervjuaren tolkat svaret korrekt? Hur ärligt och genomtänkt svarar kunden?  

Den sist nämnda faktorn kan intervjuaren inte påverka, i övrigt är det intervjuarens 
ansvar att se till att förutsättningarna blir lika för alla intervjuade. Detta är av största vikt 
eftersom det är den samlade informationen från intervjuerna som lägger grunden till 
resultatet.  
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2.1 Hjälpmedel  
För att få en blick för vilka frågeställningar som verkar mest angelägna att lyfta fram 
har dessa tidigare utförda undersökningar inom Vattenfall studerats: 

• NKI-mätning [1] 

• Nöjd? – en studie av kundtillfredsställelse [2] 

Vid sorteringen av vilka kunderna är har följande material använts:  

• Excelfil över effektanläggningar: Nätnyttomodell CVN Effekt. 

• SCB: s Företagsregister: Söksystem för branschindelning SNI 2002.  

3 Genomförande av kundundersökningen 
Detta kapitel ger en beskrivning av tillvägagångssättet för kundundersökningen. Vilka 
kunder valdes ut och varför? Hur gick intervjuerna till och hur dokumenterades dessa? 

3.1 Urval 
För att ge resultatet så stor relevans som möjligt gjordes valet att koncentrera studien på 
en kundtyp, industrikunderna i effektgruppen. I den här gruppen finns ofta personer som 
har större möjligheter att vara kravställare än vad privatpersoner eller små företag har. 
Det bör finnas stor potential att utveckla samarbetet med den här gruppen. I 
effektgruppen finns även en del företag som kommit att ingå i ”storkundsgruppen” 
tillsammans med regionnätkunderna men denna grupp har man redan strategier för. 
Diagrammet i figur 3.1 nedan visar antalet företag i effektgruppen. Varje kund (företag) 
kan bestå av en eller flera anläggningar. Antalet anläggningar uppgår till cirka 1200 och 
där står industrin för cirka 36 %, ungefär samma fördelning som för antalet företag. 

Effektkunder

269

404

industri
övriga

 

Figur 3.1 Industrin utgör en stor andel av effektgruppen. 



Plan för en förbättrad kundrelation 
 

4 

Av de 269 industrikunderna är cirka 200 stycken i storleken 0,1-1,0 MW. I den 
storleksklassen plockades 40 företag ut som representanter för de medelstora företagen. 
Fördelningen på branschtillhörighet kan ses i figur 3.2. Det urvalet är styrt bland annat 
för att fånga upp så kallade känsliga kunder med höga krav. De branscher som är 
benämnda ”Metall respektive Maskin” är verkstadsindustrier, och den gruppen 
dominerar bland industrierna.  

Intervjuurval

13

12

4

3

3

3 1 1

Metall Maskin Trä/Såg Papper Plast Textil Livsmedel Möbel
 

Figur 3.2 Branschfördelning i urvalet. 

För att eventuellt kunna spegla geografiska skillnader gjordes urvalet av företag över 
hela Region Västs upptagningsområde, se figur 3.3 nedan. 

 

Figur 3.3 Upptagningsområde för Vattenfall Eldistribution, Region Väst 
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3.2 Intervjuer 
Den här studiens faktainsamling består främst av material insamlat från intervjuer. 
Dessa har varit personliga, det vill säga, de har utförts vid besök hos kunden. När 
intervjuerna bokades klargjordes syftet med intervjun. För att få så jämförbara resultat 
som möjligt fick företagen själva utse vem som skulle intervjuas, ofta blev det en 
kombination av produktions-/el- och ekonomiansvarig. En del företag bad att få 
frågorna, se kapitel 3.2.1, skickade i förväg för att kunna förbereda sig.  

Metoden för den här intervjun är av kvalitativ art, vilket innebär öppna frågor med 
breda svar. Kunden svarar inte på förbestämda alternativ utan fritt. Denna typ av 
undersökning är överlägsen en kvantitativ undersökning då man letar efter lösningar till 
problem. Här kan det utläsas, svart på vitt, vad kunden tycker är problemet. Även en 
kvantitativ undersökning är bra, men säger mindre om bakomliggande orsaker. 

Tiden som avsattes hos varje kund var cirka en timma. Intervjun inleddes med att 
återigen klargöra syftet, sedan följde en kort presentation av Vattenfall Eldistribution, 
(här märktes att en viss förvirring råder när det gäller eldistribution kontra 
elförsäljning). Vidare diskuterades vilken typ av återkoppling kunderna skulle få efter 
att studien blivit klar. Intervjuerna dokumenterades skriftligt, bandspelare var aldrig 
aktuellt då flera kunder vid bokningen uttryckte att det skulle kännas besvärande. 

En intervju av den här typen blir lätt lite mer av en diskussion, så var även fallet här, det 
var egentligen bara positivt, då det fångade upp lite mer. Innan själva intervjun 
påbörjades, och i synnerhet efter, så gällde det att vara uppmärksam och lyhörd. Då 
pratar kunden och intervjuaren helt fritt utan manus, så långt från enkätfrågor/svar det 
går att komma. Det kom då fram synpunkter som var väl värda en tanke. Här syntes på 
ett tydligt sätt fördelen med en besöksintervju framför enkät- eller telefonintervju som 
kan ha en tendens att blir mer krystade till sin karaktär. 

Till sist: Utvärderingen av en kvalitativ intervju är omfattande och tidskrävande, det 
behövs en hel del tid till att tänka, att låta resultatet få sjunka in och mogna. Det gäller 
att hitta en röd tråd, så att det finns samband mellan den information kunderna gett och 
de föreslagna åtgärderna som följer av den. [3]  

3.2.1 Frågeställningar vid intervjun 

• Skulle du vilja börja med att beskriva din kommunikation med Vattenfall 
Eldistribution idag? 

• Om du varit i kontakt med Vattenfall Eldistribution vid något tillfälle, hur var då 
hjälpen du fick? 

• Har du besökt Vattenfalls hemsida och vad tyckte du i så fall om den? 
• Kundbladet Helt Enkelt, tar du del av det, och hur tycker du innehållet är, 

förslag på innehåll? 
• Är e-post och SMS bra kommunikationskanaler för dig? 
• Personlig kontaktperson, på vilket sätt skulle det vara värdefullt? 
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• Var elprisets uppbyggnad och tariffsystemet känt för dig? 
• Hur upplever du fakturan? 
• Prisvärdhet och affärsmässighet, vad är det för dig, och hur väl uppfyller 

Vattenfall Eldistribution detta? 
• Hur tycker du informationen inför planerade avbrott respektive vid oförutsedda 

avbrott fungerar? 
• Vad är väsentligast för er i samband med ett strömavbrott, (förutom att snabbt få 

strömmen tillbaka)? 
• Känner ni er tillräckligt informerade om Vattenfalls ombyggnadsplaner i ert 

område, känns det viktigt att få veta? 
• Anser du att elkvaliteten är tillfredsställande, om inte, hur yttrar det sig och har 

ni fått hjälp med elkvalitetsmätning?  
• Vilka andra Vattenfallbolag har ni eventuellt kontakt med? 
• Vad är du mest nöjd respektive missnöjd med som kund hos Vattenfall 

Eldistribution? 
• Vad hoppas du att den här intervjun och projektet som helhet leder till? 

4 En påtvingad och för kunden ointressant relation   
Somliga relationer kan sägas ha lite svårare utgångsläge än andra. Ett bra exempel på 
detta är den relation som studeras här, den mellan Vattenfall Eldistribution och deras 
kunder, en påtvingad relation. Det finns inget som kan nära missnöje så väl som när 
man inte har något val. Dessutom är Vattenfall Eldistributions tjänst av den karaktären 
att den inte väcker något större intresse eller engagemang hos kunderna. De vill inte 
lägga tid eller energi på något som inte berör deras kärnverksamhet. Kunderna får dras 
med Vattenfall och vice versa oavsett vad de tycker om varandra. Deras relation pågår 
kontinuerligt med varierande intensitet. Ibland kan det vara missnöje som ligger bakom 
en höjning i intensitet. Varför höra av sig annars, om allt fungerar? Skulle något kunna 
vara annorlunda?  

En missnöjd kund bör ses som en särskilt värdefull kund. Det gäller för varje företag att 
ta tillvara på den kunskap som dessa kunder sitter inne med, kunskap som kan hjälpa 
företaget till förbättringar. [4]  

Att ha bra rutiner för att ta hand om kundklagomål är med andra ord viktigt. Hos 
Vattenfall Eldistribution kan en besviken kund inte lämna företaget för att i stället köpa 
tjänsten hos någon annan. Företag som Vattenfall Eldistribution har därmed förmånen 
att få flera chanser på sig att göra vissa saker rätt i sina kundrelationer. Det kostar dock 
mer att utföra arbetsuppgifter på ”fel” sätt gång efter gång än att utföra dem på rätt sätt 
från början. 

Att hålla det man lovar är en grundläggande regel som skall efterföljas. Klarar man inte 
av det skall man lova mindre, eftersom det är viktigt att infria förväntningar. Vilka 
förväntningar finns, och är de rimliga? Har man verkligen klargjort för sina kunder vad 
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man kan och inte kan? Det är också viktigt för en relation att de inblandade kan påverka 
sin situation så mycket som möjligt  

Många företag tror att de är kundnära eftersom de tycker att de tillfredsställer kundernas 
behov. Men det räcker inte. En kund kan ha svårt att uttrycka sina behov, kunden vet 
inte alltid vad som är möjligt. För ett företag gäller det att visa detta och erbjuda kunden 
nya möjligheter, att hitta även de outtalade behov som finns hos kunderna. [5] En god 
relation behöver inte ta mycket tid i anspråk, det viktiga är att känna till varandras 
behov (även de outtalade), krav, möjligheter, förväntningar och önskemål. Man behöver 
alltså känna varandra väl för att kunna utveckla en god relation. 

5 Hur arbetar Vattenfall Eldistribution med kunderna 
idag? 

I detta kapitel ställs frågan: Hur gör man idag för att tillmötesgå kunderna?  

Först och främst ställer kunderna krav på att få ström, helst utan några avbrott, för det 
andra förväntar sig kunderna en god spänningskvalitet. Detta är de grundläggande 
basbehoven. Vad finns det för krav inom det här området som nätbolaget skall följa? 

Några andra frågeställningar som besvaras i detta kapitel: Vilka kanaler har kunderna 
för att hålla kontakten med nätbolaget, hur tas ärendena om hand? Hur informerar 
Vattenfall Eldistribution sina kunder? Mäter man kundnöjdhet och hur följs det 
materialet i så fall upp? 

5.1 Externa och interna krav när det gäller elkvalitet 
Ytterst finns det krav som ligger fastställda i normer som skall efterföljas. De normer 
som tillämpas idag är SS 421 18 11, [6] (t o m 1 kV, som 2005 ersätts med SS-EN 
61000-2-2 [7]), och SS-EN 50 160, [8] (t o m 35 kV). I normerna beskrivs bland annat 
de gränser som olika elkvalitetsparametrar förväntas ligga inom.  Dessa parametrar är 
följande: 

• Spänningens effektivvärde  

• Frekvens  

• Osymmetri 

• Flimmer 

• Övertoner 

I praktiska mätsituationer bör man ligga innanför gränsvärden för båda standarderna. På 
Vattenfall Eldistribution tillämpar man fr om 2004-01 den norm som anger det snävaste 
intervallet (SS 421 18 11). Med andra ord, den standard som är mest fördelaktig för 
kunden. Några interna styrande dokument för arbete med elkvalitetsfrågorna har man 
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inte, men det finns nedskrivna arbetsrutiner. Inom Region Väst i Trollhättan känner man 
dock att det finns ett starkt behov av gemensamma styrande dokument för Vattenfalls 
samtliga regioner. Vattenfall Eldistribution vill höja kraven på elkvalitet jämfört med 
vad som anges i normerna.  

Följande enkla räkneexempel visar hur många timmar i veckan spänningens 
effektivvärde tillåts ligga utanför angivna gränser (207-244 V) enligt de nya normerna: 

vh /4,805.0247 =⋅⋅ .  

Det skulle innebära en stor kvalitetssänkning mot idag om det tillämpades. 

Om en kund tycker sig ha elkvalitetsproblem kan Vattenfall Eldistribution med hjälp av 
en mätutrustning ta reda på om kundens problem är orsakat av nätet eller av kundens 
utrustning. Vattenfall Eldistribution (och även andra nätbolag) har här en viktig uppgift 
att förklara för kunderna hur nätet och kundernas olika utrustningar påverkar varandra. 
Här kan båda parter påverka situationen till det bättre. Det används alltmer störkänslig 
utrustning ute i industrierna, ibland kanske det finns alternativa lösningar som ”tål” mer. 
Det kan vara dyrare i inköp men inte i längden eftersom man kanske kan klara sig från 
vissa typer av störningar, som alltid finns, hur bra nätet än är. Kunden behöver så att 
säga anpassa sig till den verklighet som finns runt omkring, på samma sätt som 
nätbolagen självklart skall följa upp och göra detsamma. Men det är inte ens ansvar.  

5.2 Kanaler för kommunikation 
Generellt kan sägas att det i allmänhet är kunden som tar kontakt med Vattenfall 
Eldistribution idag och inte tvärtom. För företag i Region Väst finns i Trollhättan på 
dagtid kl 8-12 företagskundservice dit man kan vända sig för specifik hjälp, med såväl 
nätrelaterade frågor som frågor runt fakturan eller sin förbrukning. Övrig tid är kunden 
hänvisad till kundservicehuset i Umeå eller till att kontakta företagskundservice via e-
post.  

I Trollhättan anser man själva att man är lite av en akutmottagning för olika ärenden, 
sällan hinner man följa upp och utvärdera eller återkoppla som man egentligen skulle 
vilja. Det finns ingen specifik kunddatabas som är fokuserad på kund utan det är mer 
eller mindre enbart anläggningsdata som finns i kunddatabasen. Uppgifter om den 
specifika kundens behov framkommer inte där. Det förs heller ingen statistik över 
ärende- eller klagomålstyp varken på kund- eller på ärendenivå.  

Allmän information till kunderna bifogas oftast fakturan istället för att direktadresseras.  

5.3 Mäter man och följer upp kundnöjdhet?  
För att mäta kundnöjdhet gör Vattenfall Nät sedan några år tillbaka Nöjd-Kund-Index 
mätningar (NKI-mätningar) för bland annat företagskunder. Undersökningen bygger på 
telefonintervjuer med 1200 slumpvis utvalda företag över Vattenfall Eldistributions alla 
nätområden. Man mäter både nätfokuserade och mer övergripande/säljfokuserade 
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områden. Resultaten används till exempel för att upptäcka förändringar vid jämförelser 
med tidigare år; Hur ser utvecklingen ut? Har insatser som gjorts inom något område 
påverkat betyget? Vilka egenskaper tycks vara de mest styrande när det gäller att få 
nöjda kunder? De senaste årens undersökningar visar totalt sett en neråtgående kurva 
som resultat. [1] 

6 Resultat 
För enkelhetens skull skrivs fortsättningsvis enbart Vattenfall även om Vattenfall 
Eldistribution AB avses. Med kund avses industriföretagskund.  

I bilaga A finns svar samt övriga inlägg från intervjuerna dokumenterade. För att göra 
resultatet från dessa mer överskådliga presenteras här nedan en sammanfattning av 
intervjuerna som visar vad kunderna tycker. Efter det följer en analys av hur Vattenfall 
kan arbeta, för att till sist mynna ut i en kundrelationsplan som återfinns under kapitel 
6.3. 

6.1 Så här vill kunden ha det 
Överlag är de flesta kunder relativt nöjda med nätet. De tycker sig ha väldigt lite avbrott 
och tycker att även elkvaliteten håller god klass. Viktigt att uppmärksamma är dock att 
det fortfarande finns de som har problem. Detta är företrädesvis hos företag som ligger 
ute på landsbygden. För dem är det av största vikt att få se snara åtgärder och 
förbättringar.  

Ett annat irritationsmoment förefaller vara avgifterna, kunderna vet inte vad som är vad, 
tycker det är lite av ”kaka på kaka”. 

Många kunder anser att de har så lite att göra med Vattenfall att de inte vill kalla det för 
att man har en relation. De vill ha en relation enbart om det kan innebära förbättringar 
för dem. 

6.1.1 Dåligt nät skall ge billigt pris eller pengar tillbaka  

Kunder som upplever att de drabbas av för mycket avbrott känner frustration dels över 
att betala samma avgifter som de kunder som får en säkrare leverans, och dels över att 
man själv får stå för kostnaderna orsakade av strömavbrott. De efterfrågar någon typ av 
ersättning. Kunderna anser att det i flera fall är vårdslöshet eller försummelse som ligger 
bakom avbrotten. Detta eftersom fel i prioriteringen av underhåll, för glest utfört 
underhåll, utebliven eller bristfällig röjning etc. kan definieras som just vårdslöshet eller 
försummelse. De upplever att Vattenfall snålar in på åtgärder som skulle kunna främja 
leveranssäkerheten, vilket leder till att de drabbas och får betala. Ingen kund förväntar 
sig en 100 % -ig leveranssäkerhet, så insatt i tekniken är man. Men det man förväntar 
sig är att Vattenfall gör allt som står i deras makt för att garantera leverans. Om 
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Vattenfall inte gör detta vill man ha ersättning. Det senare gäller även de mer skonade 
kunderna. De frågar sig varför Vattenfall kan gå fria från ansvar här? De undrar varför 
de själva skall bekosta följderna som ett strömavbrott kan orsaka? Varför skall de betala 
för något som inte fungerar? Det minsta de begär är en god förklaring på varför åtgärder 
för att förbättra nätet uteblir eller varför ersättning inte kan betalas ut.  

6.1.2 Sponsra drabbade kunder 

En fråga som dykt upp mer än en gång är om inte Vattenfall borde sponsra en del av den 
självrisk som företag får stå för vid avbrottsförsäkring? Man tycker inte det är snyggt av 
Vattenfall att skylta med sitt namn i olika reklamsammanhang förrän de gjort det de 
skall, nämligen sett till att alla deras kunder får det de har rätt till, eftersom de betalar 
för det. En nöjd kund är värt mycket.  

6.1.3 De vill veta när strömmen kommer tillbaka 

Om, eller rättare sagt när, en kund drabbas av avbrott är det viktigaste önskemålet för 
kunden (näst efter att snabbt få strömmen tillbaka) att få reda på hur lång tid det tar att 
åtgärda felet. Kan personalen gå hem eller skall de vänta?  

En del kunder upplever att det är svårt att komma fram till felanmälan. De tycker inte de 
får några raka besked idag, angående tid och orsak (orsak är inte det viktigaste). Om 
avbrottsinformation via SMS fungerar optimalt tycker kunderna det verkar som en 
utmärkt service. Flera har börjat abonnera i samband med besöket.  

6.1.4 Kunskap kan överbrygga missförstånd 

I diskussionen med kunderna framkommer det att de överlag har ganska låga kunskaper 
om hur nätet är uppbyggt och vad det dimensioneras efter för krav. Ett exempel är 
kunden som undrar varför han inte får tillbaka pengar när han ligger under 50 % av 
årseffekten för sitt reaktiva effektuttag. Han irriterar sig över detta eftersom han tycker 
att Vattenfall då tjänar pengar. 

6.1.5 Finns det så mycket att kommunicera om? 

De flesta kunder har idag i stort sett obefintlig eller endast liten kommunikation med 
nätbolaget. Det är vanligt att kunden rör ihop elförsäljningsbolag med nätbolag, men 
efter att frågetecknen retts ut konstateras att eftersom det bara är eldelen man som kund 
kan påverka så är det där kunden känner engagemang. De ser inget behov av att 
diskutera något med nätägaren. Tiden kan användas bättre än så resoneras det.  

Här kommer en parantes men är ändå viktig: En fråga som kunderna ställt ett flertal 
gånger är varför inte Vattenfall Försäljning hört av sig till dem någon gång för att 
försöka värva dem. Kunderna får ofta telefonsamtal och olika erbjudanden från andra 
elförsäljningsbolag. Detta får följden att kunderna upplever att Vattenfall i allmänhet är 
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snobbiga och självsäkra på sin sak, att de inte ens försöker anstränga sig. Detta gäller de 
kunder som överhuvudtaget känner till att det finns ett elförsäljningsbolag inom 
Vattenfallkoncernen, många har uppfattningen att det är Plusenergi som ”är” Vattenfall, 
detta framgick av frågan om de hade kontakt med några övriga bolag inom 
Vattenfallkoncernen.     

Kunderna tycker inte Vattenfall talat om vad de kan göra för kunderna, finns det något 
som är till fördel för kunderna vill de självklart veta detta. I vanliga fall gör kunderna 
affärer med någon de har valt ut bland flera möjliga partners, då känner de oftast till vad 
de kan få hjälp med, men här i kontakten med Vattenfall har kunden inte direkt valt 
utifrån de premisserna. Man betalar och tiger, (för det mesta). 

6.1.6 Kan jag påverka kostnaden? 

På frågan om vad kunderna eventuellt ändå skulle vilja kommunicera med Vattenfall 
om kommer det efter lite funderande fram att de vill kunna följa sin förbrukning och få 
förståelse för hur avgifterna sätts. Fakturan i sig är enkel och tydlig men man känner 
förvirring över alla avgifterna, vad baseras dessa på? Alla kunder är medvetna om att 
man inte kan förhandla om priset. Kan de påverka sin kostnad genom att eventuellt 
förändra något i produktionen? Detta är efterfrågade kunskaper. En del kunder (som 
själva beställt) får varje månad en lista över sina timvärden skickat till sig, men har inte 
alltid klart för sig hur de kan utnyttja den informationen på bästa sätt.  

6.1.7 Fakturan är fel kanal för information 

Via fakturan skickas idag diverse information och utskick till kunderna, detta verkar 
inte vara någon bra kanal att överföra information till kunderna på. Ofta kastas denna 
typ av information redan i postöppningen. Kunderna menar att information skall skickas 
direktadresserat till person eller befattning.  

6.1.8 Gärna personligare kommunikation 

Kunderna vill helst ha kommunikation på ett personligt sätt. Det är inte nödvändigt med 
en speciell kontaktperson hos Vattenfall eftersom det inte finns så mycket att 
kommunicera om. Ett besök av Vattenfall eller telefonkontakt skulle uppskattas om det 
erbjöds. Hursomhelst, man vill se och höra mer från Vattenfall, de skall visa att de bryr 
sig mer om sina kunders väl och ve. En vanlig uppfattning hos kunderna är att större 
gruppträffar lätt kan bli för allmänna till sin karaktär. Skall man behöva lägga tid på 
”det här med elen” är det viktigt att tiden är effektivt utnyttjad.  

6.1.9 Gör hemsidan givande och användbar! 

Vattenfalls hemsida väcker inte någon uppmärksamhet i dag. Det är få kunder som hittat 
dit. En sak som efterfrågas är att kunna logga in och få information om sin förbrukning, 
samt att kunna simulera med värden, vad händer med priset om förbrukningen är 200 A 
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i stället för 250 A? Hur slår det ut på priset? Att kunna göra detta on-line skulle 
uppskattas. Då skulle de ta sig tid att besöka hemsidan. Då finns där ju något som känns 
angeläget. 

6.1.10 Vattenfall bör vara uppsökande i kontakten och klargöra vem man är, vad 
man kan, och vad man gör 

En viktig aspekt som framkommit i diskussionerna med kunderna är att man dessutom 
vill att Vattenfall skall ta initiativet till relationen. Vattenfall skall inte vänta på att 
kunden ringer. Om denna påtvingade relation skall kunna utvecklas och förbättras bör 
Vattenfall närma sig sina kunder istället för att gömma sig menar man. 

Kunderna undrar varför inte Vattenfall använder massmedia för att föra ut mer positiva 
saker om sig själv, som det är nu förknippas bara Vattenfall med negativa saker.  

Ur ovanstående sammanfattning av intervjuerna med kunderna kan vissa 
problemområden skönjas, där Vattenfall bör ta till någon form av åtgärd för att få ökat 
förtroende från kunderna. 

6.2 Hur Vattenfall kan bemöta det som kunderna vill - en 
analys 

Kunden har sagt sitt, vad svarar Vattenfall på det? I det här kapitlet följer en analys av 
vilka olika svar som finns på kundens krav och önskemål.  

6.2.1 Skall dåligt nät ge billigt pris eller pengar tillbaka?  

”Kunden har alltid rätt”, är en välkänd devis. Är det så? Detta varierar förstås, men det 
gäller dock att ta reda på de gånger kunden faktiskt har rätt eller fel. Med hjälp av 
nätnyttomodellen blir det enklare att se om kunden betalar ett skäligt och rättvist pris, 
detta skall förhoppningsvis vara ett hjälpmedel för båda parter. Ett steg som är taget i 
rätt riktning. När det gäller ersättning eller skadestånd följs de regler som står skrivna i 
avtalsbestämmelserna, NÄT 2004 N respektive H mellan kunden och Vattenfall. På 
Vattenfall finns numer en kundombudsman som kunderna kan vända sig till med 
allehanda frågor. 

Kunderna säger ofta att de inte bryr sig om varför det blir avbrott. Samtidigt finns hos 
dem en irritation över avbrott och dess följder. På Vattenfall (även hos andra nätbolag) 
muttras det i korridorerna; ”kunderna begriper inte någonting, de vet inte hur det går till 
i vår värld”. Hos kunderna hörs samma klagan; ”Vattenfall verkar inte fatta någonting 
om hur vi har det i vår värld”. Lever de i olika världar? Kunden blir bara mer irriterad 
om Vattenfall försöker förklara sig när något har hänt. Det blir lite som att tala till en 
vägg vid det tillfället. Försvar enbart utlöst av akutsituationer är alltid svagare än ett 
strategiskt försvar. De behöver prata med varandra ”om sina olika världar” istället för 
att klaga på varandra, det skulle bespara irritation och frustration i båda läger. Vattenfall 
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måste bli bättre på att tala om hur elnätet fungerar, vad det klarar av och inte. Vidare 
måste man tala om vad man gör för att öka tillgängligheten, inte bara vad man skall 
göra. Internt inom Vattenfall är det viktigt med ett bra underhållsprogram som visar var 
de största riskerna finns (ett nytt program för detta håller på att tas fram) tillsammans 
med uppgifter om var de kunder finns som är mest känsliga. Där dessa sammanfaller 
skall åtgärder snabbast sättas in.  

6.2.2 Sponsra drabbade kunder? 

Det går väl inte, eller? All sponsring handlar om att stärka sitt varumärke, det är känt för 
alla. Varumärket skulle med all säkerhet bli värt mer än idag om det gjordes, men allra 
mest värt vore det om det inte skulle vara nödvändigt. Låt förebyggande handling vara 
den bästa reklamen, det ger nöjda kunder och ett starkt varumärke.  

6.2.3 Om det går att säga när strömmen kommer tillbaka, så skall det göras 

Rubriken säger det mesta. Att ha bra rutiner runt avbrottsinformation är viktigt, särskilt 
vid storstörningar.  Detta arbetar man med att förbättra på Vattenfall idag.  

Om man skall ha avbrottsinformation via SMS är det viktigt att den fungerar, annars 
skall den bort då den bara är ytterligare ett argument för kunderna att Vattenfall inte 
klarar sina åtaganden. Teknik som inte fungerar är knappast smart. 

6.2.4 Visst kan kunskap överbrygga missförstånd 

Det är inget konstigt med att kunderna inte har tillräcklig kunskap om nät och el, de har 
ju sin verksamhet att tänka på, elen skall bara fungera, de skall inte behöva fundera på 
det. Till viss del bör nog Vattenfall även här delge kunderna ökad kunskap eftersom det 
kan överbrygga en del missförstånd och ge en ökad acceptans för priser. 

Det har nämnts tidigare att information är viktigt, att det är viktigt att prata med 
varandra. Här kommer det igen; kunderna behöver känna till Vattenfalls ”värld” bättre. 
Många klagomål skulle undvikas om kunderna bara fick chansen att förstå varför till 
exempel priset sätts på ett visst sätt. Vidare behöver kunderna få ökad förståelse för hur 
deras utrustning störs och stör. Det är inte bara ”Vattenfall som är boven”. Vattenfall är 
den part som vill ha ett bättre rykte, så missa inte chansen till förbättrat rykte som detta 
med att dela med sig till kunderna av sin kompetens skulle kunna ge. Det är för enkelt 
för att missas. 

6.2.5 Finns det så mycket att kommunicera om? 

Kunderna tycker inte det. De ser inte behovet eftersom de knappt vet vad ett nätbolag 
gör till skillnad från ett elförsäljningsbolag.  Vattenfall måste bli bättre på att förklara 
skillnaden, och vad man gör eftersom denna okunskap ibland ligger Vattenfall i fatet 
likaväl som för kunderna.  
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Kunderna har ingen aning om att Vattenfall Elförsäljning inte får göra reklam för sig i 
västra regionens distributionsområde (gäller inte regionnät) utan upplever det istället 
som överlägsenhet från Vattenfalls sida. Det ger dåliga influenser, dessa spelregler 
gynnar inte Vattenfall. Missförstånden runt elen frodas, och dessvärre ger de försämrat 
rykte åt alla. 

6.2.6 Kostnaden kan påverkas till viss del 

Att priset inte är förhandlingsbart är välkänt och frustrerande för kunderna. En gest som 
skulle ge många poäng till Vattenfall i sin strävan mot visionen ”Högsta 
Kundförtroende” skulle vara att här hjälpa kunderna med förståelse för hur effekt, 
energi och avgifter på dessa hänger ihop. Kunskaper om detta varierar kraftigt ute hos 
kunderna. Kunden kan ibland göra vissa förändringar i sin produktion som kan leda till 
lägre rörliga effekt- och/eller energikostnader. Det är viktigt att kunden känner att 
Vattenfall verkligen vill hjälpa kunden med detta. Denna ”tjänst” bör Vattenfall erbjuda 
aktivt, Vattenfall skulle vinna mer än de förlorar på det. 

6.2.7 Fakturan är fel kanal för information till företag 

Det är ett billigt och enkelt sätt att skicka information via fakturan, tror man på 
Vattenfall (och på många andra företag). Egentligen visar det sig vara ett dyrt och 
onödigt sätt eftersom undersökningen visar att få kunder har möjlighet att ta till sig 
information den vägen. Detta bör med andra ord ske på ett annat sätt.  

Vattenfall kan till exempel ha en lista över företagens kontaktpersoner och skicka 
informationen till dessa. Tycker Vattenfall att det är ett för dyrt sätt tänker de fel, 
eftersom det finns mycket vinster att hämta om man får fram sin information i dagens 
stora utbud på den punkten. Att skriva ner information är ingen konst, tricket är att få 
kunden att läsa den, och helst med intresse.   

6.2.8 Gärna personligare kommunikation 

Kunderna vill ha det så och det borde de få. Vattenfall har bara att vinna på att visa sig 
mer hos kunderna, som har en inneboende misstänksamhet mot stora Vattenfall och den 
är svår att övervinna. Det är svårare att vara kundnära när företaget är så stort som 
Vattenfall, men desto viktigare.  

Ett kort och koncist personligt besök, sedan telefon eller e-post som återkommande 
uppföljning på detta någon gång skulle uppskattas. Det finns knappast resurser hos 
Vattenfall för en mängd återkommande personliga besök, men det är nog lite av en 
engångskostnad för Vattenfall, då troligen kunden inte heller efterfrågar mer än ett 
besök. (De har nämligen inte heller tid eller resurser för det.) Då har man startat en 
relation som rullar på. Kunden kan få svar på frågor eller rättare sagt få svar på frågor 
han inte visste att han hade. Det är service. Att erbjuda all hjälp och kunskap man kan 
ge. Kunskap som kan ge kunden möjlighet att påverka sin situation.  
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6.2.9 Gör hemsidan givande och användbar! 

Varför är Vattenfalls hemsida inte mer välbesökt när så mycket satsas på den? Enkelt - 
kunderna har gett svaret; där finns inget som tilltalar kunden idag. Informationen på 
hemsidan är säkert bra men den väcker inget intresse. Där måste finnas något som ger 
även personlig information inte bara allmän, för att fånga uppmärksamhet.  

Vattenfall bör uppfylla kundernas önskan på denna punkt, de skall kunna få information 
om sin förbrukning och eventuellt även kunna simulera med värden för att se hur priset 
blir vid en förändring åt ena eller andra hållet. Det måste dessutom vara enkelt att hitta 
information och utföra ärenden, man försöker inte två gånger.  

Hemsidor i all ära men Vattenfall kanske skulle göra en ”hederlig gammal kalender” 
som komplement till hemsidan åt sina företagskunder, med allehanda kort matnyttig 
information om hur de till exempel kan sänka sina nätkostnader, viktiga telefonnummer 
(samt adressen till den nya användbara hemsidan). Det skulle säkerligen väcka positiv 
uppmärksamhet med en kalender i hemsidornas tidevarv.  

6.2.10 Vattenfall bör vara uppsökande i kontakten och klargöra vem man är, vad 
man kan, och vad man gör 

Detta säger kunderna och det bör Vattenfall anamma. De vill ha ett bättre rykte, då är 
det lämpligt att söka upp kunderna och visa vad de kan göra för dem. Att ringa och 
fråga om man kan vara till tjänst är ett sätt, ännu bättre är att ringa och säga; det här kan 
jag stå till tjänst med…, skall vi träffas och diskutera vidare? Det framkommer 
återkommande att kunderna inte vet skillnader på bolag inom Vattenfallskoncernen. Det 
är för rörigt. Vattenfall AB har en liten fickbroschyr i fickformat som gör nätkunderna 
ytterligare förvirrade då de får den av sitt nätbolag, den handlar nämligen mest om 
produktion och försäljning. Vattenfall Eldistribution måste göra sin roll i koncernen 
tydligare för kunderna, inte göra den suddigare. De borde göra en egen fickbroschyr att 
dela ut istället.  

Att det mest skrivs negativt om Vattenfall i olika medier är något som man nu försöker 
förändra inom hela Vattenfall. Det pågår till exempel ett projekt som bland annat skall 
ge journalister en mer nyanserad och sann bild om energibranschen. Detta är ytterligare 
ett exempel på ett steg taget i rätt riktning. 
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6.3 Kundrelationsplan 
I planen, som framgår av tabellerna 6.1-6.6, redovisas mål och förslag på aktiviteter 
som främjar utvecklingen mot dessa, dessutom finns ungefärliga måldatum med. De 
”löpande” aktiviteterna under måldatum skall utföras parallellt med övriga. En del av 
aktiviteterna, så kallade ”quick-win”, kräver förhållandevis liten insats men kan snabbt 
ge stor effekt på kundens uppfattning av att Vattenfall vill ge och ger sina kunder bästa 
service. Dessa kan alla utföras på ett tidigt stadium. Listan är sorterad efter målens 
måldatum, vilket innebär att utförandeordningen av aktiviteterna kan vara en annan. 

Tabell 6.1 Kundrelationsplanens mål 1, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet  Måldatum 
1. Fungerande kanaler 
för informations -
överföring mellan kund 
och Vattenfall 

 2005-09-30 

 Utse kontaktperson/befattning hos kunden  
– ta fram lista över företagens 

kontaktpersoner/befattningar 
– använd inte fakturan som kanal för 

allmän information till företag 

2005-08-31 

”quick-win” Ta fram och ge kontaktperson/befattning 
en lista med kontaktvägar till Vattenfall  

2005-09-30 

Tabell 6.2 Kundrelationsplanens mål 2, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet Måldatum 
2. Gör Vattenfall 
Eldistributions roll 
tydligare 

 
 

2005-12-31 

 Presentera på följande sätt vad företaget 
gör och vilka tjänster som erbjuds 

– ”Helt Enkelt”, direktadresserat till 
kontaktperson/befattning  

– flip – almanacka till alla företag 
(kan gärna ha lite humor, för det 
tror inte kunden existerar hos 
Vattenfall)  

– informationsbroschyr likt 
Vattenfall AB: s ”Kort om 
Vattenfall” fast med fullt fokus på 
nät 

– massmedia (konkret om vad man 
gör, inte enbart om vad man 
planerar att göra) 

– besök 

 
 
höst 2005 
 
2005-11-30 
 
 
 
2005-12-31 
 
 
 
löpande 
 
 
löpande 
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Tabell 6.3 Kundrelationsplanens mål 3, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet Måldatum 
3. Mer intern 
samverkan mellan 
enheter för att öka 
kundfokus 

 2006-08-31 

 Kartlägga (även i mål 4) störningskänsliga 
kunder, (inte bara storkunder) 

2006-08-31 

 I prioriteringen av om/var 
underhåll/ombyggnation skall utföras bör 
parametern ”utsatt företag” finnas med 

2006-08-31 

 Deltagande från Marknad på spånskivor i 
syfte att ge och få information  

löpande 

Tabell 6.4 Kundrelationsplanens mål 4, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet Måldatum 
4. Öka personliga 
kontakten – lär känna 
kunderna 

 2006-12-31 

”quick-win” Brev/mailkontakt till 
kontaktperson/befattning med   

– beskrivning av vad kunden vinner 
på en kontakt (se t ex mål 5)  

– erbjudande om besök hos kunden 
om det verkar finnas önskemål 

2005-09-30 

 Mailkontakt till kontaktperson/befattning 
– be kunden fylla i uppgifter 

(bestäms tillsammans med andra 
enheter) som är till hjälp för 
Vattenfall vid kartläggning över 
kundens känslighet och behov  

2006-03-31 

 Skapa en kundfokuserad databas med  
– ärenden + Vattenfalls svar 
– klagomål + Vattenfalls svar 
– återkoppling på ovanstående 
– behov 
– känslighet 
– uppdatera/lägg till SNI - kod för 

enklare sortering 
– kontaktperson/befattning 
– övrigt, som idag (anläggningsdata) 

2006-12-31 

 Inbjud kunder med liknande 
behov/verksamhet till gruppmöte då det 
finns angelägna ämnen att diskutera  

– max 10 företag 
– max 2h 

löpande 

“quick-win” Kundbesök vid nyanslutning och utökning löpande 
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Tabell 6.5 Kundrelationsplanens mål 5, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet Måldatum 
5. Ge kunden ökad 
kunskap och därmed 
ökad möjlighet att 
påverka 

 2006-12-31 

 
”quick-win” 

Erbjud förbrukningslista till alla kunder 
– mail  
– on-line (uppfyller två syften; se 

nästa aktivitet) 

 
2005-09-30 
2006-12-31 

 Skapa simuleringsprogram på hemsidan 
som visar hur en förändring i effektuttag 
eller förbrukning återspeglar på kostnaden 
(uppfyller två syften; en bra tjänst, 
samtidigt som den ökar chansen att kunden 
tar del av hemsidan i övrigt)  

2006-12-31 

”quick-win” Förklara följande  
– sambandet effekt, energi och hur 

avgifter baseras på dessa 
– hur elnätet dimensioneras 
– hur kundens utrustning påverkas av 

och påverkar elnätet 

löpande 

Tabell 6.6 Kundrelationsplanens mål 6, med aktiviteter och måldatum 

Mål Aktivitet Måldatum 
6. Ge kunderna snabb, 
konsekvent service 

 2006-12-31 
 

 
 
 
 
 
 
”quick-win” 

Skapa riktlinjer för ärende- och 
klagomålshantering 

– kunna söka på ärende/klagomål, 
inte bara på kund i den 
”kundfokuserade databasen” enligt 
mål 4 

– alltid återkoppla efter viktiga 
ärenden/klagomål  

 
 
2006-12-31 
 
 
 
löpande 

 Arbeta vidare med avbrottsinformation via 
SMS  

– informera om tjänsten 
– vet man när strömmen kommer 

tillbaka skall det anges 
– följ upp hur tjänsten fungerar 

löpande 
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7 Slutsats 
Redan vid bokningarna av intervjuerna märktes att det fanns ett behov av den här typen 
av studie. Många blev förvånade men glada över att Vattenfall brydde sig om deras 
åsikter, andra undrade om det verkligen fanns någon anledning till att ställa upp 
eftersom deras åsikt var den att Vattenfall ändå bara gör som de själva vill. Just denna 
sista kommentar är i sig ett stort skäl för Vattenfall att visa sig hos kunderna och 
förklara att båda parter vinner på ett utökat samarbete. 

Det gavs redan i förra kapitlet en analys på den del av resultatet som berörde kundernas 
åsikter. Anledningen till det var att det passade bra in där, eftersom en handlingsplan 
bör föregås av någon form av analys på en undersökning.  

Här ges en mer övergripande analys. 

7.1 Analys av resultat 
Vattenfall sitter i en otacksam sits. Namnet väcker inga hurrarop hos kunderna, tvärtom. 
Hur duktigt Vattenfall än blir på sin primära uppgift kommer de ändå inte lyckas få det 
som ur kundernas synvinkel heter ”nöjda kunder”. Varför lyckas de inte med det? 
Därför att Vattenfall (likt andra nätbolag) har monopol och eftersom kunden inte kan 
förhandla om sitt pris. Då var det sagt, låt oss nu gå vidare och se vad som ändå kan 
göras för att få så nöjda kunder som det är möjligt efter rådande förutsättningar.  

Kundrelationsplanen, som var målet med det här arbetet innehåller både enkla och lite 
mer krävande förslag på aktiviteter som kan utveckla och förbättra relationen till 
kunderna. Det viktiga är inte att följa den slaviskt (det vore dumt) utan att man gör 
något. Det kommer förmodligen krävas extra resurser i ett inledningsskede men det får 
inte ses som en kostnad, utan som en investering som genererar vinster i form av mer tid 
för viktiga arbetsuppgifter, positiva influenser på andra bolag inom koncernen, samt 
ökat kundförtroende. Det är viktigt att tänka långsiktigt men handla här och nu. 

Mycket i planen går ut på att överföra kunskap till kunderna som därigenom kan förstå 
och påverka sin situation så mycket som möjligt. Att göra kunden delaktig och mer 
aktiv i kontakten med Vattenfall har många effekter, bland annat kan det resultera i en 
insikt hos kunden att ibland är det faktiskt inte Vattenfalls fel, utan deras eget, att något 
inte fungerar som förväntat. Det är bättre att kunden inser det själv än att få det slängt i 
ansiktet av Vattenfall.  

En kund som känner sig som en väl behandlad kund accepterar ovanstående barriärer i 
form av monopol, icke förhandlingsbart pris (och effekten av åska) i mycket högre grad 
än en kund som inte upplever sig som värdefull av Vattenfall. Kunderna skall känna att 
Vattenfall gör allt som står i deras makt för att kunderna skall få hög kvalitet på såväl 
nätrelaterade som icke nätrelaterade tjänster. När kunderna känner det, då är visionen 
om högsta kundförtroende inte längre en vision utan verklighet. 
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A Sammanställning av intervjuerna 
 
I denna bilaga redovisas intervjusvaren, med början på sidan A: 4, fråga för fråga, inte 
företagsvis. Siffran i hakparantesen efter varje svar är en identifieringsnotering, men av 
hänsyn till lovad anonymitet har företagsnamnet tagits bort. 
 
Inledningsvis kommer lite kommentarer som visar att en personlig intervju är att föredra 
framför enkät eller telefon. Man fångar upp lite mer.  
 
Allvar och humor går hand i hand, här kommer några smakprov: 
 
– Jag känner en som är en ”prioriterad VIP-kund”. Vad är då jag? – en oprioriterad 

kund? 
 
– Det finns en ryggrad hos Vattenfall, dock något stel… 
 
– Handlingsplan? – enkelt.  

1. Byt ägare 
2. Byt namn 
3. Sänk priset 
 

– Hört i Dalsland:  
Vattenfall – ”nu ska vi investera i nätet, nu har vi pengar”. 
Kund – ”äntligen, träden blåser ner över våra ledningar hela tiden”. 
Efter en tid kom det några norrmän till bygden. De skulle byta luftledningen mot 
kabel. På den stora åkern plöjde man ner den nya fina kabeln. Problemet kvarstår. 
Kund – ”man vet inte om man ska skratta eller gråta”. 
 

– Strömmen den kommer och går lite hursomhelst, men fakturan den kommer i ur och 
skur. 

 
– Vattenfall är ju i en lika tråkig och anonym bransch som begravningsbyråer, man 

märker er inte förrän det går åt helvete…! 
 
– Vattenfall har muskler men ingen hjärna. 
 
I problembeskrivningen som jag skrev inför det här projektet står det bland annat 
följande; En målsättning är noll missnöjda och fler mycket nöjda kunder.  Borde kanske 
ha formulerat om meningen, den ger minst sagt prestationsångest. 
 
Andra synpunkter väl värda en tanke… 
 
– Vattenfall har ju inte precis massmedia med sig, det skrivs bara om er när det är 

dåligt. Ni får försvara er hela tiden. Det borde ni ändra på, jag har inte läst i min 
dagstidning om er i trevliga ordalag någon gång. Trots allt finns nog en del bra, men 
ni håller det för er själva. [3] 
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– Vattenfall har tagit på sig ett stort ansvar, ett ansvar som verkar för stort för dem 
eftersom de inte orkar hålla måttet fullt ut. [6] 

 
– Man agerar som det stora bolaget. Det känns som man är långt från sina kunder. 

Vattenfall tappar en bit av sin själ för varje förändring, så ska inte förändringar gå 
till. Man har inte lyckats behålla närheten. De är för stora för det. De bör dessutom 
vända på sitt organisationsschema, bildligt och bokstavligt. Andan hos flickorna 
man möter i kundtjänst måste djupare in i företaget. [8] 

 
– Är det en taktik ni har, att skicka en kvinna? ☺ [8] 
 
– Det är inte ofta man läser om Vattenfall i tidningen. Skriv i tidningen och berätta 

vad ni gör för alla pengar, istället för i ”reklamen”. Den kastar man ofta. [15] 
 
– Tekniken går framåt, vem vet, Vattenfall får se upp, man kanske får konkurrens. Då 

ligger man inte bra till hos svenska folket. [16] 
 
– Bra att man går utanför landets gränser nu när man stoppar här hemma. De går mot 

politiska beslut på sätt och vis. Det är bra, vi får bra och billigare el. [19] 
 
– När det blir strömlöst i Dalsland ett dygn verkar man skaka på axlarna, men blir det 

strömlöst i Stockholm en timme, så blir det riksnyhet. Det ska inte accepteras, den 
här förvridningen. [26] 

 
– Vattenfall bör delvis sponsra företagens självrisk vid avbrott som är orsakade av 

bristande underhåll eller utebliven röjning. Ni sparar pengar, jag förlorar. Varför 
ska jag betala för något som inte fungerar? Förklaring tack. [29] 

 
– Vi har ju obefintlig chans att få ersättning för bortfallet efter ett strömavbrott. 

Vattenfall tar betalt för sina tjänster fast de inte kan uppfylla sitt åtagande. Så 
fungerar det inte i vår bransch. Om inte vi kan leverera i tid till våra kunder får vi 
kompensera. Vi skulle i värsta fall kunna orsaka ett stopp på Volvo pga. utebliven 
ström. Det blir dyrt. Varför står Vattenfalla fria från det ansvaret? Förklara! 
Vattenfall verkar inte förstå hur det går till nuförtiden. Lever kvar i det gamla. 
Statliga företag ska drivas så att utvecklingen av industrier i landet kan främjas… de 
ska inte släppas lösa. [31] 

 
Frågor & Svar 
 
När syftet med intervjun har beskrivits för företagen har de själva valt ut lämplig person 
som man tror bäst kan svara. På det sättet blir resultaten mest jämförbara. Det är oftast 
VD: n, ägaren, ekonomi/produktion eller elansvarig. Företagen är av den storleken att 
alla dessa personer har en god överblick över hela verksamheten. I några fall är det flera 
personer med. I ett par fall har frågorna sänts i förväg, eftersom man önskat diskutera 
frågorna tillsammans. 
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1.− Skulle Du vilja börja med att beskriva din kommunikation med Vf idag? 
(Hur önskar du att den var?, Vad vill du helst kommunicera om?) 
2.− Om du varit i kontakt med Vattenfall Eldistribution vid något tillfälle, 
(Var det då lätt att få hjälp, nöjd, bemötande, etc..?) 
3.− Har du besökt Vattenfalls hemsida? 
(Åsikter om den, saknar något, etc..?) 
4.− Kundbladet Helt Enkelt, tar du del av det? 
(Åsikter, förslag på innehåll mm) 
5.− Är e-post en bra kommunikationskanal för dig? 
6.− Är SMS en bra form? (info. om SMS-tjänst) 
7.− Personlig kontaktperson, på vilket sätt skulle det vara värdefullt? 
8.− Var elprisets uppbyggnad känd för dig? 
(Berättat om det i inledningen, specificerat nätavgiftens delar) 
9.− Har du kunskap om vår prisstruktur, det vi kallar tariffer? 
(Fått hjälp att välja efter vad som är lämpligast för ert företag?) 
10.− Hur tycker du fakturan är?  
(Enkel, krånglig..?, elektronisk..)  
11.− Månadsfaktureringen…, informationen runt detta är tänkt att skickas med brev, 
blir det ett bra sätt att få den informationen på?  
12.−Prisvärdhet för dig? 
(Hur uppfyller Vattenfall…?) 
13.− Affärsmässighet, vad är det för dig? 
(Hur uppfyller Vf.., hur borde Vf agera för att vara ett affärsmässigt företag?) 
14.− Har du varit i kontakt med företagskundservice någon gång? 
(Vad gällde det?, Hur var kontakten?, Var det lätt att komma fram…?) 
15.− Hur tycker du informationen inför planerade avbrott fungerar? 
(Är aviseringen ok?) 
16.− Vad anser du om informationen i samband med oförutsedda avbrott? 
(Drabbats ofta, känslighet..?) 
17.− Vad är väsentligast för er i samband med ett strömavbrott? 
18.− Känner ni er tillräckligt informerade om Vattenfalls ombyggnadsplaner i ert 
område? 
19.− Anser du att elkvaliteten är tillfredsställande? 
20.− Har ni fått hjälp med elkvalitetsmätning? 
21. – Vilka andra Vf-bolag har ni ev. kontakt med? (underhållet…, elen..) 
22. – Vad är du mest nöjd respektive missnöjd med som kund hos Vattenfall 
Eldistribution? 
(Vad gör Vattenfall bra, vad måste förbättras..etc?) 
23. – Vad hoppas du att den här intervjun och projektet som helhet leder till?  
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1.− Skulle du vilja börja med att beskriva din kommunikation med Vattenfall 
Eldistribution idag? 
(Hur önskar du att den var?, Vad vill du helst kommunicera om?) 
Svar:  
– Det är via faxen, ser vår förbrukning, och om det är avbrott. Önskar få mer vetskap 
om ev. utbyggnadsplaner i området. [1] 
 
– Den är snudd på obefintlig, det är väl om det blir avbrott. Vill veta hur nätet omkring 
är uppbyggt, vilka reservvägar finns? Varför lyser det hos grannen, när det är svart hos 
oss? [2] 
– Vid felanmälan eller om det blir avbrott. Skulle vilja veta varför vi som är bara 20 m 
från transformatorstationen betalar lika mycket som de som ligger flera km bort. Jag 
tycker det är en konstig prissättning, det vill jag veta mer om. Sedan vill jag se att 
Vattenfall gör något åt luftledningen inne i samhället. Det har blåst på träd på den flera 
gånger, och det tar tid att laga. Sedan får man ju aldrig veta hur länge man tror det 
dröjer innan det är lagat. Det skulle vara bra om det gick att få info om det på något sätt. 
SMS-tjänst med avbrottsinformation? Det skulle kunna vara en väg att få info om det 
fungerar. En annan sak; Vattenfall har gnällt på oss om reaktiv förbrukning, så vi har 
kompenserat med batterier nu. Någon respons på det skulle vara bra, är det tillräckligt 
kompenserat, hur ligger vi till? Ska man inte höra av sig till sina kunder ibland? [3] 
 
– Ingen. Jo vid felanmälan. Inget speciellt jag vill diskutera, allt fungerar ok. [4]  
 
– Ingen. Det fungerar bra, har inga speciella önskemål. [5]   
 
– Endast lite. Har varit vid utökning. Inget att klaga på. [6]  
 
– Det har varit om kostnader. De är för höga! Vad står avgifterna för? Djungel. Om jag 
ska prata med någon ska det vara med någon som kan se till att det blir ändring! Man 
kommer aldrig fram när man vill något! Bara skit! [7]  
 
– Jag får en del utskick. Statistik över förbrukning, det är bra. Önskar man kunde 
simulera, se vad som händer med kostnaden om jag sätter en förbrukning på ett visst 
belopp. Lite svårt att kommunicera med Vattenfall, då de agerar som det stora bolaget i 
negativ bemärkelse. De är långt från oss företag. Vill gärna ha personlig 
kommunikation. Det använder vi på vårt företag. Vi har skrotat alla utskick. Ger större 
effekt med personlig kommunikation. Det är definitivt framtiden. [8]  
 
– Har ingen kontakt alls med nätbolaget. Där kan man ju inte påverka. Det är bara 
elbolaget vi har kontakt med. Om jag kunde påverka priset, hade jag gärna 
kommunicerat. Kan jag det? [9]  
 
– Nej, det är inte mycket. Inget särskilt jag undrar. [10]  
 
– Inte mycket, jo statistik över förbrukningen varje timme. Bra om man kunde träffas i 
all enkelhet för diskussion om det finns något angeläget. [11]  
 
– Det är vid problem. De är trevliga och hjälpsamma. [12]  
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– Det är inte mycket nuförtiden. Det fungerar bra med det mesta. [13]  
 
– Vi har beställt att få våra förbrukningsuppgifter med mail varje månad. Vi har inte så 
mycket annat vi undrar över. Det är väl i så fall avgifterna. Man får den hjälp man vill 
ha. [14] 
  
– Den kommunikation vi har är via fakturan, om den är felaktig så ringer jag. Jag har 
alltid haft ett bra bemötande. Snabba svar. Jag tycker sådan här personlig 
kommunikation, som vi har nu, är överlägsen alla andra kommunikationsvägar. Det är 
en bra början. Fortsätt. [15]  
 
– Vi har ingen kommunikation alls. Priset skulle vi vilja diskutera. Helst personligen, 
jag tror många undrar över priset. [16]  
 
– Inte mycket, om det skulle vara problem, inte annars. Vi har egentligen inga problem. 
Det som är intressant att få reda på skulle vara åtgärder som Vattenfall gör för att 
förbättra där det fortfarande är problem. Då är det lättare att acceptera prisnivån. [17]  
 
– Väldigt lite. Jag tycker man kopplas runt för mycket när man ringer kundtjänst. Det är 
ju så att vi har en del avbrott, hur är det med pengar tillbaka? Vi kan inte sköta vårt jobb 
för att ni inte kan sköta ert. Ni har ju pengar. Vi betalar men förlorar ändå. Varför får de 
nere i samhället tillbaka strömmen långt före oss? Vi förlorar pengar, borde man inte 
prioritera företag? [18]  
 
– Det är inte ofta. Vid felanmälan. Det var mer problem förr. Man drog en ny ledning, 
sedan blev det bra. Inget att klaga på där. [19]  
 
– Det förekommer ingen kommunikation. Jo förresten, en gång kom det arton personer 
hit. Vattenfall hade någon konferens eller nå´t, så vi har väl fått vår beskärda del av 
kakan… Vi har rätt hyfsad kontakt med Plusenergi, nähä det är ju inte ni nej. Vi har 
inga stor problem, då får det liksom vara. Tiden läggs på viktigare ting. Det är så det ska 
fungera, för alla. En självklarhet. Jag har varit här i 14 år och tror bara vi har haft ett 
avbrott. Vi är väldigt skonade. [20]  
 
– Bara via fakturan. Skulle gärna ha en dialog, vill att Vattenfall är uppsökande mot oss. 
Vad gör ni? Tala om det. Vad kan ni göra för mig? Kryp ur gömmorna. [21]  
 
– Vi hade en hel del tidigare. Vi skulle bygga ut. Det var bra hjälp hela vägen. [22]  
 
– Har nästan ingen kontakt. Försökte få svar på en del saker för några år sedan, det 
gällde korta avbrott vid åska, och en del andra avbrott som ställde till bekymmer för oss. 
Fick bara svävande svar. Som att tala till en vägg. Nu har det i och för sig blivit bättre 
med nätet, men Vattenfall är ingen favorit hos mig. Ställde inte upp med förklaringar 
om varför det inte fungerade när det var dåligt. Sådant kommer man ihåg.  [23]  
 
– Det finns ingen kommunikation med nätbolaget. Det mesta flyter som det ska, vi hade 
problem med avbrott tidigare, men inte nu. Det finns ju en del att prata om ändå, som 
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priset t ex. Varför finns alla dessa avgifter? Förklaringar skulle inget göra. Kan jag 
påverka? Vad kan jag få för hjälp av er i övrigt? Tala om sådant. Man har ju inte riktigt 
tid att ta tag i sådant själv. När vi hade problem förut ringde man en del, fick då alltid 
bra hjälp och trevligt bemötande. [24]  
 
– Nej, det är inte mycket. När det åskar är det ju en del problem. I Skåne, där jag är för 
det mesta, blir det aldrig några problem vid åska. Varför klarar man inte av det här? Om 
man blir drabbad av avbrott, finns det då någon typ av försäkring man kan ta? Vi 
förlorar ju mycket pengar. Betalar för något som ska fungera. Vill för övrigt få mer 
information om hur avgifterna är uppbyggda. [25]  
 
– Det är inte mycket. Via fakturan.  Vill gärna ha en kontakt någon gång då och då. Jag 
vill att Vattenfall ska vara den som söker upp mig! Helt enkelt för att fråga om man kan 
stå till tjänst. Skulle kännas bra, det blir inte av annars. [26]  
 
– Har ingen kommunikation alls. Skulle vilja kunna följa förbrukningen mer. Tariffer 
vet jag för lite om. [27]  
 
– Nej, jag har ingen dialog, men skulle vilja ha det. Vill diskutera avgifter, 
förbrukningsmönster, reaktivt effektuttag, (ligger över) mm. Skulle gärna få besök 
någon gång. Att ha sådana där möten när man är flera företag tycker jag känns 
meningslöst. [28] 
 
– Nej, fungerar det så fungerar det. Jag betalar för att det ska fungera. Lägger ingen tid 
på det när det fungerar och det gör det för det mesta. För den skull betyder ju inte det att 
jag inte vill kommunicera. Det finns mycket vi funderar över här när det gäller elen. Hur 
kan Vattenfall hjälpa oss med att komma tillrätta med den reaktiva effekten? Kan vi 
påverka vår förbrukning på något sätt? Det har varit tillfällen när det varit avbrott och 
då får vi säga att bemötandet varit bra. Man har löst det bra. [29]  
 
– Nej, bara vid felanmälan. Nuförtiden vet jag knappt vart vi ska ringa. Det var lättare 
att komma till rätt person förut. Man visste att de man pratade med kände till var vi höll 
hus. Nu är det mer opersonligt. [30]  
 
– Det är mycket lite. Faktiskt har jag precis nyss pratat med någon i Trollhättan, jag 
”beställde lista över förbrukning”. Det visste jag inte att det gick att få. Det var en 
student från energiprogrammet i Borås som skulle ha oss med i ett projekt också. 
Kontakten med Vattenfall är alltså via studenter. Det gick enkelt och bra att få den 
hjälpen av kundservice. [31]  
 
– Vi har väldigt lite kontakt. Vi får förbrukningsmönster till oss varje månad över 
timvärden. Har inte lagt på minnet hur det varit i kontakten med Vattenfall. [32]  
 
– Inte nu längre. För ett antal år sedan hade vi jätteproblem med leveranserna, det har 
blivit bra nu. Fast dras fortfarande med de förlusterna. Det var som att boxa på en 
sandsäck när det gällde ersättningsfrågan. Ska det vara så. Vi har inte haft någon 
”dialog” sedan här blev ombyggt. Det fungerar bra nu. Skulle möjligen vilja fortsätta 
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den dialogen. Kommer det att bli förändringar när det gäller ersättning? Vattenfall 
bedriver företag på ett fult sätt. De utnyttjar oss konsumenter. Vi bara hänger med. [33] 
 
– Har inte någon kommunikation. Vet inte vad det skulle vara om. [34]  
 
– Bara vid problem, idag är det inte speciellt mycket men tidigare… Vet inte vad vi 
skulle prata om, priset kanske? Det kanske kunde förklaras. Får lista över förbrukning. 
[35] 
 
– Förra året var det mycket. Vi byggde om. Gick bra, efteråt har han vi hade mest 
kontakt med hört av sig och hört hur allt fungerar. Känns bra. Kundtjänsten ringde vi 
nog också, och det var samma där, bara bra. [36] 
 
– Det är mycket lite. Ibland skickas det lite information, det är väl det. Får mailat 
uppgifter om vårt reaktiva effektuttag, vi ligger nog lite ”på gränsen”. Vet inte vad vi 
vill veta mer om eftersom vi vet så lite om vad Vattenfall kan ”stå till tjänst med”. [37]  
 
– Nej, vi har ju inga valmöjligheter. Vad finns det då att kommunicera om? Jag kan inte 
se att Vattenfall skulle lyssna på oss. De sätter ju vilket pris de vill, (nästan). Jo, 
förresten igår ringde jag faktiskt till den här kundtjänsten för att fråga om hur jag kunde 
läsa av mätaren och se förbrukningen. Då sa´ hon att hon hade det on-line, det hade jag 
ingen aning om. Nu säger du att det går att få de uppgifterna till sig varje månad. Det 
visste jag inte heller. Vad mer kan jag få reda på? Jag vet nog väldigt lite. [38]  
 
2.− Om du varit i kontakt med Vattenfall Eldistribution vid något tillfälle 
(var det då lätt att få hjälp, nöjd, bemötande, etc..?) 
Svar:  
– Förra veckan var det avbrott, när jag ringde blev jag förvånad över att ingen på 
Vattenfall visste om det, ser de inte det? Vad gör de? [1] 
  
– Det har varit bra, har haft kontakt via mail. Ringt felanmälan.[2]  
 
– Mnja, det är som sagt vid felanmälan, då vill jag få någon typ av besked om det skulle 
kunna gå. Jag är inte nöjd med det som det är i dag. [3]  
 
– Har inte vad jag vet haft den kontakten, när det mesta är bra så blir det väl så. [4] 
 
– Nej. [5] Denna fråga kommer from här att ingå i fråga nummer 1 istället. Frågan ställs 
fortfarande men är en följdfråga om inte kunden automatiskt kommer in på det. 

 
3.− Har du besökt Vattenfalls hemsida? 
(åsikter om den, saknar något, etc..?) 
Svar:  
– Det har jag gjort en gång. Den var väl ok, som de flesta. [1] 
  
– Nej. Jag ska nog gå in och kolla vad det står där. [2] 
  
– Ja, en gång. Jag skulle vilja kunna följa företagets förbrukning. [3]  
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– Nej, men det är nog ett rätt bra sätt att hitta information. Skulle vilja kunna gå in och 
se förbrukning, som på banken. [4]  
 
– Nej, har inte haft anledning. Har inga åsikter. [5]  
 
– Nej, har inte tid eller behov. [6]  
 
– Nej, det är bara ”bla bla” ändå, det går vi inte på. [7]  
 
– Ja, det har jag någon gång, vet inte i vilket samband. [8]  
 
– Ja, i samband med att vi bytte elleverantör. [9]  
 
– Har inga åsikter. [10]  
 
– Ja, den är bra. [11]  
 
– Bara privat, tror jag..vet inte..[12]  
 
– Behovet har inte funnits. [13]  
 
– Nej, vi har ringt om vi undrat något. Det känns bäst. [14]  
 
– Nej, det har jag aldrig haft något behov av. Men visst, annars är information där ett 
utmärkt sätt om man som sagt har behov. [15]  
 
– Nej, jag har alldeles för mycket att göra. Det där med elen, speciellt nätet blir lite 
tillbakaskjutet. [16]  
 
– Nej, har aldrig haft behov. [17]  
 
– Nej. [18]  
 
– Ja. I samband med att vi byggde ut. Tror vi ringde i stället. Enklare. Det där med 
hemsidor är inte så märkvärdigt. Bättre med telefon. Klara besked. [19]  
 
– Inte en endaste gång. [20]  
 
– Nej, det är inte det viktigaste. Fungerar det ägnar man det inte någon uppmärksamhet. 
[21]  
 
– Nej, det blir inte av. [22]  
 
– Nej, det finns inte tid. Vad skulle det hjälpa mig? [23]  
 
– Nej, orkar inte. [24]  
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– Nej, tar mig inte tid. Fast det verkar ju bra det du visar med tarifftrycken och där står 
ju lite allt möjligt matnyttigt. Nu vet jag det. Har som sagt inte tagit mig tid. [25]  
 
– Helt sporadiskt. Har ingen åsikt. [26]  
 
– Nej, bara i privat syfte. [27]  
 
– Ja, vi skulle bygga ut och behövde göra kabelsökning. Hittade nog det jag skulle. [28] 
  
– Nej, fast vi kan väl titta nu? (Det gör vi) [29]  
 
– Nej, finns det? [30]  
 
– Nej, jag har inte känt till att det skulle finnas något att läsa som är av intresse. Annat 
tar min tid, detta hamnar i skymundan. [31] 
 
– Nej, det verkar inte så kul. [32]  
 
– Har de en hemsida? [33]  
 
– Nej, det har jag inte haft tid till, eller behov av, kanske jag skall säga. [34]  
 
– Det tror jag aldrig jag har gjort. Jag vill prata med någon om jag undrar något. [35]  
 
– Förra året, i samband med att vi byggde om. Det ger mer att prata med någon. [36]  
 
– Någon gång, vi har lite stort reaktivt effektuttag, det var nog i samband med det. Tror 
inte det var någon vidare information där. Ringde i stället. [37]  
 
– Nej, vi hinner inte med. Det finns inget där som intresserar oss. (Hur kan hon, (första 
kvinnan förresten), veta det?). [38] 
 
4.− Kundbladet Helt Enkelt, tar du del av det? 
(åsikter, förslag på innehåll mm) 
Svar:  
– Nej, eftersom jag inte vet vad det är. Det är väl smidigt och billigt för Vattenfall med 
den lösningen, men alla företag skickar ju sin info med fakturan. Det blir helt enkelt för 
mycket. Det är fakturan som stjäl min uppmärksamhet. [1] 
  
– Nej, det har jag aldrig sett. Jag attesterar bara fakturan. Den informationen kommer 
inte fram till rätt person, det kan jag ju säga. V-fall skulle ha en lista med företagens 
kontaktpersoner så man inte tappar på vägen. [2]  
 
– Väldigt flyktigt. Är det förresten den jag får hem? Det är nog där jag tittat i den, inte 
på jobbet. Det kommer otroligt mycket information, man drunknar![3]  
 
– Det är ett bra sätt att nå ut. [4]  
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– Man får mycket post, inte minst reklam med fakturan, jag har inte läst. [5]  
 
– Ja, det läser jag lite. Ok. [6]  
 
– Den där fakturan är obegriplig, svår att tyda, tänk om vi skickade så´nt till våra 
kunder. Tycker inte reklam är bra. Skit! [7] 
 
– Det har jag (VD) faktiskt inte, vet inte var den hamnar, man måste ju veta att den 
kommer fram till rätt person, eller rättare sagt någon person. [8] 
 
– Det är bara fakturan som är av intresse faktiskt. [9] 
 
– Det kanske är med något, det är fakturan som jag tittar på. [10] 
 
– Jag brukar läsa igenom det. Står lite av varje, bra. [11] 
 
– Nej, det kommer inte hit, kanske bättre om adresserat till mig i separat brev? [12] 
 
– Den är med, det har jag sett. Kikar ibland. [13] 
 
– Jag har tittat i det någon gång. Det är inte något som jag lägger stor vikt vid. Vi har 
viktigare saker att informera oss om. [14]  
 
– Jag får nog säga att det inte har intresserat mig. [15]  
 
– Nej, den kommer inte till mig. (Produktions/fastighetsansvarig, elansvarig). [16]  
 
– Jag vet inte, nej det tror jag inte. [17]  
 
– Nej, det ser inte jag, reklam med fakturan sorteras bort i ett första skede. [18]  
 
– Nej, det gör jag inte, men fakturan tar jag ju hand om. Det är någon annan som öppnar 
posten. Det slängs nog. [19]  
 
– Ströläser, lägger som sagt inte tid. [20]  
 
– Det tror jag inte är med till mig, får nog inte den. (ägaren) [21]  
 
– Nej, det fastnar nog i kundtjänst. Slängs nog. [22]  
 
– Jag ser den men läser den inte. [23]  
 
– Får ju fakturan, men inte något mer, vet inte var det hamnar. [24]  
 
– Nej, den kommer inte med fakturan till mig. [25]  
 
– Det har jag inte sett, hamnar nog i slasken direkt. Adressera det till en viss ”lämplig 
befattningstyp” istället. [26]  
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– Det gör jag inte. Det är borta innan fakturan når mig. [27]  
 
– Ja, det brukar jag titta i lite. På vårt företag följer bilagor med fakturan runt. [28]  
 
– Nej. (Varken ekonomichef eller elansvarig får det till sig.) [29]  
 
– Nej, utskick, reklam och sådant som inte är ställt till person eller befattning åker 
väldigt lätt i papperskorgen. [30] 
  
– Jag tror det försvinner i postöppningen, det är bra om viktig information skickas 
direktadresserat. [31]  
 
– Det försvinner nog i postöppningen. [32]  
 
– Ser att det är med, men lägger ingen tid. [33]  
 
– Det är inget jag ser. Slängs nog. (ägare) [34]  
 
– Nej, det får jag inte till mig, det kastas väl. Det är dumt att skicka en massa med 
fakturan, risken är ju att fakturan också åker i soporna. (VD) [35]  
 
– Ögnar igenom det. Hade varit bättre med specifik för företag. Då hade det känts 
angelägnare. [36]  
 
– Bläddrar igenom om man hinner. (Både produktionschef och ekonomichef). [37]  
 
– Har inte tid med det som inte direkt rör vår verksamhet. Det slängs inte direkt. Vi 
lägger allt sådant i en hög. Tror ingen läser. [38]  
 
5.− Är e-post en bra kommunikationskanal för dig? 
Svar:  
– Det är överreklamerat, tycker jag. Svårt att sålla bland informationen, så mitt svar är 
nej. [1]  
 
– Ja, absolut. Hinner man inte läsa direkt så ligger det ju kvar. [2]  
 
– Det är bra. [3]  
 
– Ok, det är bra. [4]  
 
– Bra. [5]  
 
– Ja det är ok. [6]  
 
– Det är sådär. [7] 
 
– Bra, denna tids gula notislappar. [8] 
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– Ja, det är ett lätt sätt. [9] 
 
– Javisst. [10] 
 
– Det är bra. [11] 
 
– Bra. [12] 
 
– Det är bra, en daglig rutin. [13] 
 
– Den tittar vi på. Det är bra. [14]  
 
– Ja, den läser jag ju igenom varje dag. [15]  
 
– Ja, den informationen kommer ju fram. [16]  
 
– Möjligen, men det kommer ju så mycket. [17]  
 
– Det kommer mycket, men jag tittar alltid igenom avsändarna. [18]  
 
– Nej, det kommer för mycket. [19]  
 
– Nej, kommer alldeles för mycket. [20]  
 
– Nej, det tycker jag inte. Det kommer för mycket, kan inte hålla reda på allt. [21]  
 
– Tittar dagligen. [22]  
 
– Tittar varje dag, så ok för vissa saker. [23]  
 
– Kollar faktiskt igenom bara 1 g/vecka. Slänger mycket. [24]  
 
– Rutin att titta varje dag, ”det kommer fram”. [25]  
 
– Det fungerar bra. Men det får inte vara enda sättet. [26]  
 
– Bra. [27]  
 
– Bra. [28]  
 
– Ja, i vissa fall. Det är nog bättre än med fakturan i alla fall. [29]  
 
– Nej, jag vill inte prata med en mailgubbe. [30]  
 
– Mail är bra. [31]  
 
– Bra, men för mycket. [32]  
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– Det är ok. [33]  
 
– Det är ok. [34]  
 
– Bra. [35]  
 
– Det fungerar bra. [36]  
 
– Bra. [37]  
 
– Självklart. [38]  
  
6.− Är SMS en bra form? (info. om SMS-tjänst) 
Svar:  
– Ärligt talat vet jag knappt hur man gör. Måste man veta det idag?[1]  
 
– Nja, inte lika bra som e-post i alla fall. Jaså, kan man få avbrottsinfo på telefonen? 
Hur lång tid tar det? Det ska jag kolla upp. [2]  
 
– Det skulle vara med avbrottsinfo i så fall, om det fungerar. [3]  
 
– Ja, kanske, men vad skulle skickas med SMS? Verkar lite jobbigt och osäkert. 
Avbrottsinfo kanske bra, ja. [4]  
 
– Nej, bättre med ett brev, eller telefon att prata i. [5]  
 
– Ok, men lite krångligt. [6]  
 
– Nja. [7] 
 
– Nej, de fungerar inte när man behöver dem. [8] 
 
– Ja, för er SMS-tjänst, det kan nog intressera någon här, det ska jag kolla upp. Bra! [9] 
 
– Nej, använder mig inte av det. [10] 
 
– Avbrottsinformation är bra, annars inte. [11] 
 
– Ok. [12] 
 
– Nää! Ja, med avbrottsinfo kanske, som du säger. [13] 
 
– Nej, det håller vi inte på med. Vi är för gamla. [14]  
 
– Där är jag mer tveksam. Det är nog en generationsfråga. [15]  
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– Avbrottsinformationen via SMS verkar ju bra. Det är ett helt gäng killar här som 
skulle ha nytta av det. [16]  
 
– Nej, absolut inte. Ok med SMS-tjänsten för vissa. [17]  
 
– Vi har ju en del avbrott… [18]  
 
– Nej, vi har inte så stor användning. Det är en bra tanke. [19]  
 
– Ännu värre. (inte alls bra) [20]  
 
– Det är inte lönt, vi har inte sådana telefoner. [21]  
 
– Skulle nog vara bra i vissa sammanhang. [22]  
 
– Den här SMS-tjänsten verkar ju jättebra!! Fast vi har inga mobiltelefoner här på 
sågen… Tycker du vi ska skaffa det? (Här går jag faktiskt in och bromsar lite, det ska 
erkännas…) [23]  
 
– Nja, i vissa sammanhang då, som den där SMS-tjänsten. Har inte så mycket avbrott. 
[24] 
 
– Lite krångligt, men ok. [25]  
 
– Ok. [26]  
 
– Nej det tycker jag inte. [27]  
 
– Nej, det tror jag inte är något för oss.  [28]  
 
– Det verkar väldigt bra, det här med avbrottsinformation. (Elansvarig ber om hjälp att 
beställa tjänsten med en gång.) [29]  
 
– Eventuellt den här SMS-tjänsten. [30]  
 
– Låter vettigt med SMS-tjänsten, den kände jag inte till. [31]  
 
– Om SMS-tjänsten fungerar verkar det ju bra.  [32]  
 
– SMS är ok. [33]  
 
– Det verkar ok. [34]  
 
– Fungerar SMS-tjänsten så är den bra. [35]  
 
– Ja, SMS-tjänsten med avbrottsinfo om tid det tar att laga fel är ju bra, får man inte det 
beskedet (tiden) verkar den ju inget att ha. [36]  
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– Bra att få den informationen. För oss kanske det inte behövs, vi har nästan aldrig 
problem. [37]  
 
– Det är inget för oss. [38]  
  
7.− Personlig kontaktperson, på vilket sätt skulle det vara värdefullt?  
Svar:  
– Det behövs ingen personlig kontaktperson, men en lista på personer med 
telefonnummer, som jag kan plocka fram när jag ska kontakta Vattenfall, det vore inte 
fel. Jag tror inte jag har det. [1]  
 
– Ja, jag upplever att man får en bättre service då. ”Det är inte så lätt att lura den man 
känner.” [2] 
  
– Med tanke på den lilla kontakt man har, nej det är inte nödvändigt. Skulle vilja ha en 
riktigt bra annons i telefonkatalogen, för det är den man tar fram när man ska ringa, inte 
fakturan. [3]  
 
– Det känns inte viktigt eftersom det är så sällan man vill något. [4]  
 
– Nej, har inte tillräckligt att säga. [5]  
 
– Det är inte viktigt. [6]  
 
– Bara det är raka spår till beslutsfattarna så, annars bara skit! [7] 
 
– Behöver inte vara personlig, men det är trevligt, bra att känna varandra. [8] 
 
– Behövs inte, vi har inte så mycket kontakt. [9] 
 
– Har för lite kontakt för det. [10] 
 
– Behövs inte. [11] 
 
– Vi är lite utsatta här, kanske bra, slippa dra allt varje gång. Vill veta vad som görs för 
att här ska bli bättre. [12] 
 
– Det är bra för företag. [13] 
 
– Det är inte nödvändigt. Bara man får hjälp är vi nöjda. [14]  
 
– Ja, som sagt, det är trevligare med personlig service, allra helst om denna person kan 
avtala en tid och komma på besök. Det skulle jag tycka var det bästa. Inte för ofta bara, 
det har jag inte tid med. [15]  
 
– Nej, inget behov av det när det är så lite kontakt man har. Men att någon gång få en 
ordentlig presentation till sig av vad Vattenfall kan göra för oss, det skulle vara bra. [16]  
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– Det fungerar bra som det är. [17]  
 
– Har ju inte så mycket att säga förutom att ”nu är det strömlöst här”. [18]  
 
– Det är alltid bra, enklare. [19]  
 
– Inte viktigt. Men skulle gärna bli kontaktad. Det är inte säkert jag har något jag undrar 
eller så, men man bör fråga, det är väl ett bra sätt? [20]  
 
– Inte nödvändigt, så mycket vill vi inte. Fast man (Vattenfall) bör kontakta oss och 
fråga om man kan stå till tjänst med något. Någon gång! [21] 
 
– Det är aldrig fel. Hursomhelst bra med personligare information, bara inte i grupp, det 
skulle bara vara några som tog över, man behöver en personligare dialog. Telefon eller 
besök. [22]  
 
– Skulle vi gärna ha! Ibland dyker det ju upp frågor, men det blir aldrig av att jag ringer 
nuförtiden. Känns inte som det lönar sig. Bra att du kommer hit. [23]  
 
– Eventuellt, vill gärna prata med någon i stället för kontakt via mail eller brev. För 
opersonligt. [24]  
 
– Har för lite kontakt för att det skulle kännas nödvändigt. Däremot en personlig 
kontakt, att någon kommer hit och man kan få svar på sina egna funderingar, det skulle 
kännas bra. Som nu, jag har ju fått lite hjälp också, det var därför jag ställde upp på 
intervjun. Tänkte att även jag kunde få reda på lite av varje. Det känns bra. [25]  
 
– Tycker inte det behövs. Men ring gärna och fråga om vi undrar något. [26]  
 
– Behövs inte. [27]  
 
– Ja, gärna. [28]  
 
– Vill gärna ha någon form av kontakt, men det måste inte vara en viss person. [29]  
 
– Jag tycker inte det behövs, men det får gärna ringa någon person från Vattenfall och 
fråga om de kan hjälpa oss på något sätt. Det finns en del grejer som man undrar över 
men det är hela tiden annat som går före. Jag vill veta hur mätaren fungerar, vill veta 
hur vi kan dra ner på kostnaderna mm. [30]  
 
– Det bedömer jag inte som nödvändigt. [31]  
 
– Det ser vi inte som nödvändigt. [32]  
 
– Ja, speciellt vid problem. Det är viktigt att känna förtroende. [33]  
 
– Nja, tror inte det behövs. [34]  
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– Jo det är väl ok, inte nödvändigt. [35]  
 
– Ok, men fungerar nog ändå. [36]  
 
– Behövs inte, men gärna att någon kontaktar. Bättre än mail och brev i fakturan. [37]  
 
– Inget behov tycker jag. [38]  
   
Område: Pris, Avtal & Faktura 

 
8.− Var elprisets uppbyggnad känd för dig? 
(Har berättat om det i inledningen, specificerat nätavgiftens delar) 
Svar:  
– Det har jag rätt bra kännedom om. [1] 
  
– Rätt så. Vi följer mer vår förbrukning, för att kunna göra ev. åtgärder som kan göra att 
vi sparar pengar. [2]  
 
– Ja, det tycker jag. [3]  
 
– Jo, det känner jag till. [4]  
 
– Tror att jag har det. [5]  
 
– Ja, tillräckligt. [6]  
 
– Tycker mycket är dolt, är lite kryptiskt. Man ska inte behöva vända på fakturan för att 
få reda på saker! [7] 
 
– Har haft en ekonomiansvarig här som tidigare arbetat på energibolag, så jag har lärt 
mig. [8] 
 
– Ja, det är inga problem. [9] 
 
– Är väl bekant med det. [10] 
 
– Ja, det är jag. [11] 
 
– Rätt bra. [12] 
 
– Känner till hyfsat. Fast vad som går till lokalt och överliggande vet jag inte när det 
gäller nätdelen. Kunde få reda på det lite mer. Vill veta vad man betalar. [13] 
 
– Skulle vilja veta mer om hur priset är uppbyggt. Vart går pengarna? [14]  
 
– Ja, det har jag, tror jag. Det skulle inget göra att få information om priser och så när 
det blir dags för nytt avtal. [15]  
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– Ja det har jag. [16]  
 
– Nej, jag är inte speciellt insatt. Skulle vilja veta mer. [17]  
 
– Ja, dyrt och avgifter som är kaka på kaka, vad står de för? [18]  
 
– Nja, alla avgifter. Det är lite rörigt, jag förstår inte riktigt, sedan blandar jag ju ihop 
elen med nätet hela tiden. [19]  
 
– Hyfsad. Jag är besviken över prisutvecklingen. [20]  
 
– Ja, det vet jag. [21]  
 
– Ja, tidigare arbetade jag i energibolag, så det är välkänt. [22]  
 
– Har rätt så bra koll, men förstår inte allt. [23]  
 
– Rätt så, men varför alla olika avgifter? Vad är skillnaden? En förklaring vore inte fel. 
[24]  
 
– Känner hyfsat till det, men tarifferna vet jag inte så mycket om. Vad avgifterna står 
för har jag heller inte så bra ordning på, men nu vet jag ju lite mer. [25]  
 
– Något sånär. Vet inte riktigt vad avgifterna står för. Sedan avregleringen har det ju 
gått helt snett. Energibolagen verkar ju bilda kartell. (Det hör kanske inte hit, men det är 
rörigt med el och nät..) [26]  
 
– Sådär, vet att priserna stiger. [27]  
 
– Känner jag bra till. [28]  
 
– Känner till det litegrann. [29]  
 
– Det där sköts centralt så man är inte mer insatt än att man ser att förbrukningen verkar 
följa förväntningarna? [30]  
 
– Behöver inte ”kunna”, jag attesterar fakturan. Därför är jag lite dåligt insatt. [31]  
 
– Det är ganska känt. [32]  
 
– Jag har tvingats ”lära mig”. Det är ok. [33]  
 
– Ok. [34]  
 
– Ja, det är det. Fast hur stor är nätdelen egentligen? Kan den påverkas? [35]  
 
– Tillräckligt. Man följer debatten en del. Priset är högt, även nätet. Konstig 
prissättning. [36]  
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– Hyfsat. [37]  
 
– Vi kan det vi behöver, ointressant när man inte kan påverka hela priset. [38]  
   
9.− Har du kunskap om vår prisstruktur, det vi kallar tariffer? 
(Fått hjälp att välja efter vad som är lämpligast för ert företag?) 
Svar:  
– Som ovan. (bra) [1]  
 
– Nja, jag vet nog inte så mycket, har man frågor får man hjälp. [2]  
 
– Ja, det tycker jag. [3]  
 
– Det har vi ganska bra ordning på. [4]  
 
– Det är samma svar som förut. (har kunskap) [5]  
 
– Ja, tillräckligt.  [6]  
 
– Nja. Finns väl inget att välja på? Allt är för dyrt. [7]  
 
– Det är ok. [8]  
 
– Samma svar som förut, inga problem. [9]  
 
– Det är ok. [10]  
 
– Känner till. [11]  
 
– Kan det som behövs. [12]  
 
– Hyfsat där också. [13]  
 
– Nej, det rullar på. [14] 
 
– Ja, ganska bra, men info då och då… vet inte om vi har optimalt för oss. [15]  
 
– Sådär, skulle inget göra att få reda på lite mer. [16]  
 
– Samma svar som förra frågan. (inte så insatt)[17]  
 
– Lite dåligt. [18]  
 
– Det är svårt, fattar inte. [19] 
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– I samband med den där konferensen fick vi bl a hjälp med det, väldigt bra. De såg 
över vår utrustning också. Arton man, inte dåligt. Nej, det är ju inte så annars. Men det 
kändes bra. [20]  
 
– Rätt ok. [21]  
 
– Ja, tidigare arbetade jag i energibolag, så det är välkänt. [22]  
 
– Det är ganska ok. [23]  
 
– Ok, det rullar liksom på. Vet inte om vi har det bästa för oss. [24]  
 
– Se föregående fråga. [25]  
 
– Har fått hjälp av Vattenfall med det där. [26]  
 
– Längesedan man diskuterade tariffer med någon, vill ha mer kännedom där. [27]  
 
– Här är det lite sämre, vill gärna få mer förståelse. [28]  
 
– Skulle vilja få en förklaring på avgifterna. Hur kan vi ev. spara? Fast det vill inte ni 
säga? [29]  
 
– Som föregående fråga. Det där sköts centralt så man är inte mer insatt än att man ser 
att förbrukningen verkar följa förväntningarna? [30]  
 
– Nej, det är inte jag som bestämmer där. Har lite kunskap. [31]  
 
– Tarifferna är man inte speciellt insatt i eller de olika avgifterna. Hur hänger de ihop? 
[32]  
 
– Vet inte riktigt skillnaderna, men det rullar väl på. Vi har nog den vi bör ha. Viktigt att 
veta det. [33]  
 
– Ja, ganska bra. [34]  
 
– Vet inte hur de kommer till. Avgifterna räknas ut på ett konstigt sätt. [35]  
 
– Ok. [36]  
 
– Tarifferna är krångliga. Vad har vi? (Vi kollar fakturan, N2T, och upptäcker att deras 
avgifter motsvarar N3 – skumt. Har för mig att det var något speciellt med prisområdet 
Åmål och tarifferna N2T resp. N3 när jag gjorde statistiken i somras. Lovar återkomma 
till de om något är ”allvarligt fel”.) [37]  
 
– Jag tycker jag har bra koll. [38] 
 
10.− Hur tycker du fakturan är?  
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(Enkel, krånglig?) 
Svar:  
– Den har blivit bättre. [1] 
  
– Det är inga konstigheter. [2]  
 
– Den har blivit bättre. [3] 
  
– Som de flesta fakturor. Den är enkel.[4]  
 
– Det är inget speciellt, har sett många, den är bra. [5]  
 
– Inga problem, tydlig. [6]  
 
– Kass! [7]  
 
– De är lite röriga. Lite fikon över språket, fast det lär man sig. De är rätt bra ändå. [8]  
 
– Bra. [9]  
 
– Ok. [10]  
 
– Ok. [11]  
 
– Bra. Tydlig. [12] 
 
– Den är ok. [13]  
 
– Inga bekymmer. [14]  
 
– Det är inga problem, den är tydlig. [15]  
 
– Den ser jag aldrig. [16]  
 
– Den är ok. [17]  
 
– Inget konstigt förutom priset, överensstämmer inte med kvaliteten. [18]  
 
– Den är som den är, avgifterna lite många. [19]  
 
– Nätfakturan är acceptabel. [20]  
 
– Begriplig, men vår är bättre. [21]  
 
– Sådär. [22]  
 
– Ja, den är ok, fast förstår allt gör man ju inte. [23]  
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– Förstår inte varför man ska betala avgift på avgift. [24]  
 
– Rätt ok, när jag nu har tarifftrycket framför mig, så blir det klart mer begripligt. [25]  
 
– Bra för företag. [26]  
 
– Inga bekymmer, men den kommer lite sent. [27]  
 
– För oss företag är den bra. Stressigt vid slutfaktureringen. Får ringa och tjata och 
trycka på varje år. Den kommer för sent. Krångligt för oss. [28]  
 
– Lite svårt. (se föregående fråga) [29]  
 
– Vill förstå sambanden mellan avgifterna och förbrukningen bättre. Kan man påverka 
kanske? [30]  
 
– Den är ok. [31]  
 
– Den är ok, fast vad betyder avgifterna egentligen. Det är ganska många. Fakturan 
brukar i alla fall stämma med förväntat.  [32]  
 
– Det är inga problem. [33]  
 
– Den är ok. [34]  
 
– Den har blivit bättre. [35]  
 
– Den är ok nu, fast det var rätt rörigt när vi bytte tariff förra året. Det var fel ett tag.  
[36]  
 
– Hmm, nu är vi ju lite fundersamma. (det där med N2T och N3) Den är väl tydlig och 
så, fast man kan ju inte allt bakom. [37]  
 
– Tydlig, inget konstigt. [38]   
 
11.− Månadsslutfaktureringen…, informationen runt detta är tänkt att skickas 
med brev, blir det ett bra sätt att få den informationen på? 
Svar:  
– Det är ett bra sätt, tror jag. [1]  
 
– Skulle föredra den informationen via e-post. [2]  
 
– Det är ok. [3]  
 
– Ja, det är nog det bästa. [4]  
 
– Det är bra. [5]  
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– Brev är bra. [6]  
 
– Bra. [7]  
 
– Jaså, det blir nytt, vad händer om det blir fel? Känns som mycket ansvar ligger på 
kunden. Blir bra med information. [8]  
 
– Ok, det verkar ju bra. [9]  
 
– Separat brev bättre än med fakturan, visserligen handlar det om fakturan, men.. [10]  
 
– Bra med den informationen i ett eget brev. [11]  
 
– (jag glömde fråga, informerade bara) [12]  
 
– Posten öppnas varje dag. Bättre med brev än elektroniskt. [13]  
 
– Bra. [14]  
 
– Jag tror att jag fått information om det. Det är bra med brev. E- post lika bra. [15] 
 
– Brev bra. [16]   
 
– Det verkar ju bra, och brev är det bästa, men inte via fakturan. [17]  
 
– Bra. [18]  
 
– Bra. Eget brev, annars missar jag nog det. [19] Den här frågan börjar kännas lite 
onödig att redovisa. Redovisar hädanefter endast om någon avviker från ”bra”.     
 
12.−Prisvärdhet för dig? 
(hur uppfyller Vattenfall…?) 
Svar:  
– Det är att det ska fungera. För fem sex år sedan byggdes kontor, sedan lades de ner. 
Det kostar. Det ser konstigt ut.[1]  
 
– Det är väl vad jag får för pengarna. Det är väl rätt prisvärt och rimligt hos Vattenfall. 
[2]  
 
– Känns omöjligt att svara på det. Jag vet inte. De säger att vi har brist på el, även fast 
det regnat där det ska regna. I Kina ransonerar de. Har vi gjort det någon gång?[3]  
 
– Få det jag betalar för. Ganska bra. [4]  
 
– Det är inte bara ett lågt pris som är viktigt, utan hur bra produkten är. Vattenfall 
uppfyller väl det rätt bra. Hos oss. [5]  
 
– Priset är för högt i förhållande till vad man får. [6]  
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– Att priset är så lågt som möjligt! Man ska gynna företag. Det borde vara 
självkostnadspris! [7]  
 
– Beror på vad som avses; nät, tariffer, användarvänlighet, priser, känner jag mig som 
en kund?, erbjudanden i övrigt, säkerhet… Man kan säga att Vattenfall inte är världens 
mest kundvänliga företag. Känner mig inte som kund. Svårt att svara på, men priset är 
högt. [8]  
 
– Så länge man inte kan påverka är det omöjligt att svara på. [9]  
 
– Det har alltid fungerat, god tillgänglighet, har blivit bättre, förr blinkade det, nu är det 
löst, så det är väl ganska prisvärt.  [10]  
 
– Det är dyrt, men leveransen är ju bra… [11]  
 
– Nätet är inte bra, men priset är än värre. Fast det är stabilare nuförtiden. Känns ok 
ändå, vi har alltid fått hjälp. [12]  
 
– Det här med opåverkbarheten… Känns inte bra. Har ju inget val. Det är svårt att se 
om det är prisvärt. Vad ska jag jämföra med? Kan inte svara. [13]  
 
– Varan täcker behov till ett rimligt pris. V-fall ok. [14]  
 
– För dyrt, något annat kan jag inte säga. [15]  
 
– Det är dyrt i förhållande till vad som erbjuds. Tror jag… [16]  
 
– En vara som uppfyller mina krav. Varan som Vattenfall erbjuder är visserligen oftast 
av god kvalitet, men den är alldeles för dyr. Vart går vinsterna? Ni har inte kunnat 
förklara det på ett bra sätt. [17]  
 
– Bra pris, bra vara, ska det vara! Inget bra med andra ord. [18] 
 
– Ska ha valt att köpa, och vara värd det jag förväntar mig. Alltså för dyrt. [19]   
 
– Att det inte är några störningar. Det är ganska prisvärt får jag säga.  [20]  
 
– En vara jag väljer som lever upp till mina förväntningar. Vattenfall har monopol så 
det är omöjligt att besvara frågan. [21]  
 
– Varans pris ska vara rimligt. Borde vara billigare, jag jämför ibland med närliggande 
bolag. [22] 
 
– Vill ha bra vara till ett rimligt pris. Vattenfall är för dyra. Så bra är de inte. [23]  
 
– Betala för något man är nöjd med. Vet ju inte om priset är skäligt. [24] 
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– Bra pris, bra produkt är vad jag förväntar mig. Här går inte jämföra med något. Kan 
inte svara. Priserna går uppåt, men har det blivit bättre? [25]  
 
– Ska få en bra produkt. Det finns ju ingen konkurrens, så vad är då rätt pris, det blir lite 
svävande. [26]  
 
– Det ska vara ett rimligt pris. För oss är det en fråga om överlevnad. [27]  
 
– Man har ju inget att jämföra med, har ingen referens. Tycker det är väl dyrt. En 
mycket stor del av våra kostnader. [28]  
 
– Att vara nöjd med det man får. Är hyfsat nöjd, här är inte mycket avbrott. Priset 
däremot – så stora vinster och ändå så dyrt. Jag förstår att Vattenfall ska gå med vinst, 
men man ska väl ändå inte vara vinstmaximerande. På bekostnad av min vinst. [29]  
 
– Kunna jämföra, påverka, få en bra produkt. Här kan jag inte påverka eller jämföra så 
där blir inget bra betyg. Även om produkten, nätet, är bra nästan jämt. [30]  
 
– Leveranssäkerhet. Det kan bli bättre, vi har en del problem. [31]  
 
– Det ska vara en produkt man är nöjd med. Tycker att det är för dyrt. [32]  
 
– Det är svårt att säga, men vi betalar ju faktiskt för en produkt som ska fungera, det är 
märkligt att man betalar lika mycket när den inte fungerar. Förstår varför Vattenfall 
tjänar pengar. Vi kan ju drabbas av stora förluster då. Rättvisan? [33] 
 
– Välja en vara, den ska vara bra. Här finns inget annat, svårt att säga om det är prisvärt. 
Vi klarar att betala, men det är en stor del som går till elen och det där. [34]  
 
– Ha ett val, kunna förhandla… Vattenfall ska driva ett företag som håller igång 
infrastrukturen. De borde serva andra, inte leva på andra. Borde inte ha sådana vinster. 
[35] 
 
– Man vill ha en bra produkt. Vattenfall har i och för sig en bra produkt, men det går 
inte bedöma eftersom de har monopol. Efter avregleringen har avgifterna gått i höjden. 
[36]  
 
– Man måste kunna jämföra. Och kunna välja. Omöjlig fråga. [37]  
 
– Prisvärdhet är att få en vara av förväntad kvalitet till ett bra pris. Eftersom Vattenfall 
har monopol kan man aldrig se om de är prisvärda. [38]  
 
13.− Affärsmässighet, vad är det för dig? 
(hur uppfyller Vattenfall.., hur borde Vattenfall agera för att vara ett affärsmässigt 
företag?) 
Svar:  
– Vattenfall ger ett tvetydigt intryck. [1] 
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– Hur väl produkten uppfyller kundens krav. Tycker Vattenfall blivit bättre, fokuserar 
mycket på nätet. De gör ju trots allt en del faktiskt, det går framåt, det är bra.[2]  
 
– Ja, Vattenfall är nog ganska affärsmässigt, men det är så stoffilaktigt. Det hör kanske 
inte hit men deras elförsäljare är inte speciellt framåt om man jämför med mindre 
företags säljare. De anstränger sig inte, när jag har bett om information så har de skickat 
den, jag tycker inte de verkar vilja sälja. De är definitivt inget alternativ. Andra företag 
kommer hit om jag visar intresse för dem. Det får ni negativt av också. Man tänker att 
ni hör ihop. [3]  
 
– Vattenfall är affärsmässigt, man gör det man gör rätt så bra. Inte bättre eller sämre än 
någon annan. [4]  
 
– Det tycker jag är svårt att svara på. Man märker av det statliga, känner sig liten som 
kund, jag kan inte påverka. Det verkar som ett tungrott företag. [5]  
 
– Vet, inte riktigt. Vattenfall borde väl vara det, de tjänar ju mycket pengar.  [6]  
 
– Det går aldrig att uppfatta Vattenfall som affärsmässigt. De har dragit på sig svenska 
folkets vrede. Så länge de är statliga får de aldrig förtroende. [7] 
 
– Ta hand om sina kunder. Prioritera varje kund lika. Gör Vattenfall det? Om inte, så är 
de inte affärsmässiga. I alla fall inte affärsmässiga mot kund. [8] 
 
– Kan inte kunden påverka mer, så är man inte affärsmässig. [9] 
 
– Tror man är mer affärsmässig mot företag än privata. Rätt bra. [10] 
 
– Hur man uppträder mot kund. Blivit bättre. Bra exempel; kan följa förbrukningen. 
[11] 
 
– Det är väl ok. [12] 
 
– I botten finns monopolet, tveksamt om man kan vara affärsmässig då. Det känns inte 
så för oss som kund. [13] 
 
– Det ska vara balans på in och ut. Tveksamt om det är det hos V-fall. [14]  
 
– Det krävs lite mer ansats för att jag ska tycka det. Jag vill känna att jag är en viktig 
kund. Det ska man kunna kräva. Fram med det personliga återigen, det slår bättre i 
dagens samhälle. [15]  
 
– Omöjligt, vid monopol, så känns det. [16]  
 
– Trots mitt svar på föregående fråga får jag säga att Vattenfall är affärsmässiga. Med 
de vinsterna. [17]  
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– Beror på hur man ser det. Vi pumpas på pengar. Ni får pengar, går med jättevinster. 
Det är helt klart affärsmässigt för er, men inte snyggt mot kund. [18]  
 
– Har så lite kontakt… men visst, ser man det pengamässigt så är Vattenfall mycket 
affärsmässiga. Jag kan gilla det på något sätt. Man är ett företag som tjänar bra, det 
försöker vi alla. Som sagt, mot kund kan jag inte riktigt uttala mig. [19]  
 
– Behöver Vattenfall vara affärsmässiga? [20]  
 
– Tjäna pengar. Ett förhållningssätt. Omöjligt att vara affärsmässig för Vattenfall. [21]  
 
(här har jag missat i antecknandet, kan ej tyda) [22]  
 
– Att tjäna pengar. Så Vattenfall är väl affärsmässiga, men inte mot sina kunder som 
står maktlösa utan förhandlingsmöjligheter. [23]  
 
– Nej, monopolet känns som ett hinder. Om ni kunde ställa upp och erbjuda mig något 
mer kanske? Vad kan ni? Ni hör inte direkt av er. [24]  
 
– Visst, Vattenfall tjänar pengar. Men man utnyttjar situationen med sitt monopol. Jag 
som kund vill känna att jag kan påverka för att kunna kalla det affärsmässigt. Jag får 
betala hur illa det än är. Inte affärsmässigt då. Hur kan kostnaderna för oss kunder stiga 
när vinstnivån samtidigt stiger? Samtidigt är det inga förbättringar som ses. Är det 
rimligt? Det ger konstiga signaler. [25]  
 
– Att man gör det man ska, jag upplever inte att Vattenfall är affärsmässiga. Det finns 
en dubbeltydighet hos Vattenfall, man har stora vinster, men vad får vi? Jag klagar 
personligen inte på nätet, men vilken prisutveckling! Är den rimlig? Finns väl ingen 
annan bransch som är i närheten? [26]  
 
– Tjänar ju bra, det är väl affärsmässighet tycker jag. [27]  
 
– Man ska som kund kunna påverka sin situation. Kunna mötas på halva vägen. Därför 
uppfattar jag inte Vattenfall som ett affärsmässigt företag. [28]  
 
– Man har ju inte riktigt klarat sitt ansvar, det bör man göra. De har ett åtagande. Det 
kommer ju aldrig fram att de gör något för alla pengar. [29]  
 
– Vattenfall tar bra betalt för det de gör, de gör stora vinster. De kan ju (nästan) göra 
som de vill, känns inte som man kan förhandla med de direkt. [30]  
 
– Företag borde kunna påverka sin sits mer än privata kunder. Jag förstår inte hur 
Vattenfall tänker, de borde arbeta mer utifrån kundens behov, de verkar mest se till sina 
egna behov. [31] 
  
– Kunna förhandla, ge och ta. Vattenfall märker man ju aldrig av. [32]  
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– Man måste ha en relation för det första för att kunna svara. Vattenfall är enormt 
anonyma. När man inte kan få pengar tillbaka efter ett avbrott som kostat oss mycket 
tycker jag det är dåligt. De hänvisar till avtalet. De betalar bara om de varit ”vårdslösa 
eller försummat” något. Det är väl vårdslöshet och försummelse att inte klara av sitt 
jobb? [33]  
 
– Vet inte riktigt, Vattenfall är nog mittemellan. [34]  
 
– Vad affärsmässighet är? Vattenfall har monopol så det har inget med dem att göra.  
[35]  
 
– Samma svar som på förra frågan. (Att monopol = tvärstopp) [36]  
 
– Vad menas? Att kunna påverka kanske… Det är svårt att säga med Vattenfall. Tycker 
kanske att de borde vara lite mer på alerten, visa sig mer. Hur ska Vattenfall kunna visa 
sig vara affärsmässiga om de inte visar vad de går för i möte med konsumenterna? De 
har det för lätt. Gömmer sig. [37]  
 
– Nej, jag har ingen möjlighet att svara. Vattenfall kan inte vara affärsmässiga med de 
villkoren. [38] 
 
 
14.− Har du varit i kontakt med företagskundservice någon gång? 
(Hur var kontakten?, Var det lätt att komma fram…?etc.) 
Svar:  
– Jodå, det var ok. [1] 
  
– Går bra att få info och hjälp. [2] Denna fråga kommer att ingå i fråga nummer 1 
istället. 

 
Område: Nätrelaterat (leveranssäkerhet & elkvalitet) 

 
15.− Hur tycker du informationen inför planerade avbrott fungerar? 
(aviseringen ok?) 
Svar:  
– Jag vet inte om vi får det… Jo det är väl i tidningen det står?[1]  
 
– Tror inte vi haft något planerat avbrott. Annars står väl det i tidningen. Jaså, avisering 
5 dagar innan, det verkar tight om det skulle vara så. Vill ha minst 1,5 vecka för att 
kunna planera. [2] 
 
– Har nog inte haft något. Avisering 5 dagar innan är ok om avbrottet är planerat till 
max 1h. Annars vill jag nog veta detta 4 veckor innan i alla fall.[3]  
 
– Har egentligen inte haft det, jag tror inte det. Aviseringstiden fem dagar verkar lite, tio 
dagar mer önskvärt. [4]  
 
– Det vet jag knappt om vi haft. Fem dagar är tillräckligt [5]  
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– Den är bra. [6]  
 
– Det är ok. [7]  
 
– Det är inte mycket sådant. Fem är ok. [8]  
 
– Det är tillräckligt. Det har nog aldrig varit något. [9]  
 
– Det är ok för mig. [10]  
 
– Ok, lite kort avisering. [11]  
 
– Ok. [12]  
 
– Det har inte varit några problem. Har inga avbrott nuförtiden. [13]  
 
– Kan inte påminna mig att vi varit utsatta för det. Tio dagar skulle behövas. [14]  
 
– Om avbrottet är efter kl 16 är det inga problem. Man brukar försöka det tror jag? Då 
är fem dagar fullt tillräckligt. Annars skulle vi behöva upp mot en månad. [15]  
 
– Det fungerar bra, och aviseringstiden räcker. [16]  
 
– Det fungerar bra. [17]  
 
– Tillräckligt. Fungerar bra. [18]  
 
– Ja. [19]  
 
– Har inga. Ok.[20]  
 
– Det fungerar bra, är inga problem. [21]  
 
– Kan vara problem. En gång drog det ut på tiden mycket mer än vad som var sagt. Vad 
har vi som kunder för rättigheter när det blir sådant. Har vi några rättigheter alls? Vi 
betalar ju oavsett om vi får varan eller inte. Så fungerar det inte i våra övriga kontakter. 
[22]  
 
– Det är bra, avisering räcker. [23]  
 
– Det fungerar. Det får ju inte vara på dagtid. Det skulle vara problematiskt. [24]  
 
– Det har jag inte varit med om sedan jag tillträdde här. Aviseringstiden skulle räcka i så 
fall. [25]  
 
– Det fungerar bra. [26]  
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– Det har vi nog nästan aldrig varit drabbade av. Det fungerar bra. [27]  
 
– Det fungerar fint. Aviseringstid tillräcklig. [28]  
 
– Det har fungerat bra vid de gånger som varit. Det är ju inte ofta. [29]  
 
– Det fungerar bra. Har försökt ta hänsyn till oss. [30] 
  
– Det brukar fungera bra. [31]  
 
– Det är inga bekymmer. Avisering fungerar bra. [32]  
 
– Det har varit bra. [33]  
 
– Det går bra. [34]  
 
– Fungerar bra. [35]  
 
– Det får vi reda på i tid. Det har varit hanterbart. [36]  
 
– Varit ok. [37]  
 
– Vet knappt om vi haft något. Det skulle gå bra med den avisering som är. [38]  
 
16.− Vad anser du om informationen i samband med oförutsedda avbrott? 
(Drabbats ofta? Är det mer besvärande med korta blink, och ÅI än ett längre stopp med 
hänsyn till utrustning etc.?) 
Svar:  
– Sådär, inte lika mycket avbrott som förr, men det förekommer. [1]  
 
– Det är väl sisådär. Men ni hade den här SMS-grejen… det är nog bra. [2] 
 
– Behöver som jag sagt tidigare få veta när strömmen kommer tillbaka. Vid 
strömavbrott förlorar jag 10 000-tals kronor och får tillbaka? Man ska klara av sin 
uppgift som nätägare. [3]  
 
– Där vill jag ha mer. Lite knapp. [4]  
 
– Vi är nog inte så känsliga för avbrott som många andra är. Inga processer som ska 
hållas igång. Mest lyset som ska lysa. [5]  
 
– Det är ju väldigt lite avbrott nuförtiden. Korta avbrott är också besvärande. Hoppar fel 
i styrningen. [6]  
 
– Vi har väldigt lite avbrott. Nätet är väl det enda som är bra! Om det är avbrott är det 
bättre att vara strömlös ”hela tiden” än att det blinkar till. [7]  
 
– Personalen gör sitt. Bra om man kan få info om det dröjer. [8]  
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– Det är bra information. Det är inte bra med flera in och urkopplingar, blir streck i 
tyget, vi får slänga mer. Hellre vara borta tills felet är borta definitivt. [9]  
 
– Det händer nästan aldrig. Är väl bra att veta vidden, tiden… [10]  
 
– När det blinkar och blir stopp om igen blir det dyrt. Alla avbrott dyra. Bra om man vet 
hur länge det dröjer att laga. [11]  
 
– På vintern är det ju hopplöst. Det verkar inte bli något bättre. Här är man på undantag. 
Tycker det tar tid att åtgärda. Info ok. [12]  
 
– Har nästan inga avbrott nuförtiden. Värre förr. [13]  
 
– Kan man få veta hur lång tid det tar skulle det vara bra. Går det? [14]  
 
– Det är bättre att vara strömlös en stund än att det blinkar i ett. Vi har inte mycket 
avbrott får jag säga. Det är ju bra om man vet ung. tid. [15]  
 
– Det är viktigast att veta när strömmen kommer. [16]  
 
– Händer inte här, har nog inte varit ute för det. [17]  
 
– Alla avbrott över 0,5 s är lika illa. Åskan är bedrövlig. Bra att veta tid. [18]  
 
– Alla avbrott är lika krångliga. Nu har vi så bra ledning, händer nästan aldrig. Det var 
längesedan vi hade något att klaga på när det gäller det. [19]  
 
– Det fungerar ju som sagt, jag vet inte, alla avbrott är väl av ondo. [20]  
 
– Största problemet är ju åskan. Då är det kört direkt. Vi finns ute på landet och det är ju 
sämre här än för de i tätorterna. Ska det vara så? Viktigt med snabba besked vid avbrott. 
Hur lång tid det tar. Om det går att få veta. Det fungerar väl knappt? [21]  
 
– De avbrott som blir är mest i samband med åska. Vi är rätt känsliga för alla ”typer” av 
avbrott. Hinner sällan kontakta innan strömmen är tillbaka. Det är ju väldigt sällan det 
är något längre. [22]  
 
– Är ju en del problem med de här korta avbrotten. Fick ett brev för några år sedan med 
undanflykter på. Här ska du få se; det står om fåglar och ekorrar. Tröttsamt. Det har 
blivit bättre nu men är fortfarande ett problem för oss. Viktigast att strömmen snabbt 
kommer tillbaka. [23]  
 
– Vi har ju inte mycket problem, men jag undrar varför man möts av en automatisk 
telefonsvarare när man ringer felanmälan, och får köa, som säger; ”Det finns för 
närvarande inga felrapporteringar”. Det gör det väl eftersom jag inte kommer fram? 
Viktigaste i samband med avbrott är att strömmen snabbt kommer tillbaka och att man 
vet hur lång tid det hela kan tänkas ta. [24]  
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– När det är åska stör det ju mycket. Kan man inte klara sig ifrån det? Verkar fungera i 
Skåne i alla fall. Det är ju bra att veta tiden vid avbrott. Det brukar vara så korta avbrott 
så man inte hinner ringa knappt. Men det ställer till problem ändå. Allt stannar och ska 
startas om. [25]  
 
– Jag tycker det fungerar bra, har dessutom väldigt lite avbrott. Men mina anställda har 
problem, ger Vattenfall dåligt rykte. [26]  
 
– Vi har inga större bekymmer. [27]  
 
– Det är bra om det går att få veta tid. Vi klarar nog avbrott som är under halvsekunden. 
Det är egentligen bara åska som är problemet. [28]  
 
– Det fungerar bra. Fått hyfsad information och så. Viktigast att få problemet löst fort. 
SMS-information verkar ju bra, speciellt om det förhoppningsvis går att få en ungefärlig 
tid. [29]  
 
– Vi har inga större bekymmer nu, det var värre förr. Har fått lite diffusa besked ibland 
om man undrar hur lång tid de tror det tar. De allra kortaste avbrotten ställer inte till 
några större problem. [30]  
 
– Alla stopp är svåra. Våra maskiner kan starta på två sätt. Det rätta sättet och det 
felaktiga sättet. Om inte mänskliga ögat är oerhört uppmärksam efter ett avbrott kan vi 
ha en väv igång i 18 timmar, och sedan får vi slänga allt. Det blir förseningar som kan få 
följder ännu värre än själva materialförlusten. Det kan vara ett stort bekymmer. Vi har 
haft en hel del sådana här korta stopp. Inte bra de heller som sagt. [31]  
 
– Nuförtiden har vi inte mycket avbrott. Ser inte det som ett problem i dag. Om vi skulle 
ha avbrott så är vi känsliga även för korta, det kan bli fel. [32]  
 
– Förut hade vi mycket problem. Ett tag gick strömmen varje dag kl 11. Det var någon 
bonde i närheten som körde igång något då. Det var dåligt bemötande från Vattenfall 
hela tiden, ingen ville riktigt ta åt sig och få en lösning. Det blev en lång process. Har 
förlorat mycket pengar. Efter en lång tid blev problemet löst, men att det ska vara så 
svårt? Alla avbrott är störande, även korta kan ju orsaka stora bekymmer. [33]   
 
– Det är väldigt störande med de här korta avbrotten. Vad beror de på? Ibland hinner 
man inte ringa. Tar tid att komma fram, kö. [34]  
 
– Tycker det är lite dålig information ibland. En gång fick jag sagt att det skulle ta två 
timmar. Då åkte personalen hem, efter 15 minuter kom strömmen. De borde vara lite 
säkrare innan de ger besked. Jag ringde då upp och han bad om ursäkt och skulle se över 
hur rutinerna var. Tyckte jag fick ett bra bemötande ändå, även om det kostade mig en 
del… Varför kommer det avbrott när solen skiner och det är vindstilla, egentligen? Det 
kommer avbrott helt utan förvarning. Säkert 1g/mån. Det är så illa så jag tar det med i 
beräkningen när jag planerar tid för ett jobb. Kostar! [35]  
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– Det är inte mycket avbrott för det första. Är de långvariga blir det problem för då 
hinner plasten kallna, ingen fara om det går över fort. De här blinkningarna kan i och för 
sig vara störande. ”Det hinner stanna.” [36]  
 
– Sekundstopp är besvärliga. Det stoppar och det är besvärligt. Brukar inte få någon 
information. Det ska väl sägas att man inte ens hinner ringa. Inga stora problem. [37]  
 
– Har inga avbrott. [38] 
 
17.− Vad är väsentligast för er i samband med ett strömavbrott? 
Svar:  
– Att veta när strömmen kommer tillbaka, en timma, åtta timmar, då kan personalen gå 
hem. [1] 
  
– Att få strömmen tillbaka. Veta när den kommer tillbaka. [2]  
 
– (se tidigare) [3]  
 
– Veta längden på avbrottet. Tack och lov är det inte många avbrott. Det skulle kunna 
bli rätt allvarliga följder (en gasutveckling) om avbrottet blir just då komponenten är i 
”badet”. Här har vi väl i och för sig ett eget ansvar. [4]  
 
– Veta om problemet är hos oss eller om det är avbrott på någon ledning, och om det är 
stort. [5] Denna fråga kommer from här att ingå i fråga nummer 16 istället. 
 
18.− Känner ni er tillräckligt informerade om Vattenfalls ombyggnadsplaner i ert 
område? 
Svar: 
– Nja, skulle vilja veta mer. [1]  
 
– Nej, bra att veta allt sådant. Kan vara bra vid förhandlingar..säga att vi har ett bra nät, 
inga avbrott osv. [2]  
 
– Nej, det är inte nödvändigt. Kan väl vara bra kanske, men viktigast är att det bara 
fungerar. [3]  
 
– Som sagt allt fungerar för det mesta. Vet inte om det känns så nödvändigt. [4]  
 
– Det är inte så viktigt. [5]  
 
– Nej, det skulle vara bra. [6]  
 
(Jag glömde fråga) [7] 
 
– Nej, det kan vara intressant. Frågan är om det är viktigt egentligen, eftersom vi är rätt 
skonade här. Finns det planer? Det skulle vara om Vattenfall kom hit till bygden och 
berättade, annars tar man det inte till sig. En sådan sammankomst måste vara ”sharp”. 
Alla har ju ont om tid. [8] 
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– Det skulle vi vilja veta mer om. [9] 
 
– Det är inte det viktigaste. Viktigast är att vi alltid har ström. [10] 
 
– Ja. [11] 
 
– Det kan jag inte säga att jag gör, här görs inget åt problemet, när gör man det? Jag har 
ett företag att driva. [12] 
 
– Ja, men det händer väl inget här nu? Påverkar det oss får vi reda på det. [13] 
 
– Det mesta fungerar nu, så det är inte nödvändigt. Annan information, som ändringar i 
pris som känns angeläget istället. [14]  
 
– Vet inte om det behövs. Skulle vara i så fall i samband med att man ändå träffas 
personligen. [15]  
 
– Vi får ingen information. Alltid bra att veta. [16] 
  
– Nej, vet ingenting. Här är bra men hur är det för övriga? [17]  
 
– Det går rykten på byn ibland… får annars inget veta. Här är vi mycket angelägna att få 
se åtgärder. Kostar oss mycket pengar. Berätta, kom gärna. [18]  
 
– Bygg hos andra, vi klarar oss. Det gör de inte borta i Svenljunga… [19]  
 
– Ser inget behov, får ingen info om något. [20] 
 
– Får inget veta, men vill veta. [21]   
 
– Det är alltid intressant att veta vad som planeras. [22]  
 
– Får ingen information alls. Tycker det skulle kännas bra. [23]  
 
– Nej, här i området är det rätt bra. För Vattenfalls rykte är det viktigt att inte bara tala 
om vad som ska göras, utan också visa på faktiska förbättringar som gjorts. Tycker jag 
man är dålig på. [24] 
 
– Nej, det tror jag inte. Skulle gärna veta mer. [25]  
 
– Det vet man för lite om, det är mest snack och lite handling. [26]  
 
– Nej får inget veta, känns inte heller viktigt. [27]  
 
– Nej, man får inte reda på någonting. Vill veta. [28]  
 
– Det skulle vara bra om Vattenfall talade om vad de gjorde lite mer. [29]  
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– Sköter de sig och gör det de ska så är det ok. [30]  
 
– Tycker det är viktigt att få reda på att något kommer att ske. [31]  
 
– Känns inte viktigt om det inte rör oss direkt. [32]  
 
– Vill gärna veta mer. [33]  
 
– Inte viktigt. [34]  
 
– Om jag är berörd vill jag gärna veta. Det är väl alltid bra om de går ut och berättar om 
bra saker kanske. [35]  
 
– För oss känns det inte viktigt, men Vattenfall bör visa upp sig mer, där de visar 
åtgärder för att hålla igång landets infrastruktur som inte alltid verkar hålla ihop så bra. 
[36]  
 
– De ger ingen större information, det känns sisådär viktigt. [37] 
 
– Behöver inget veta. [38] 
 
19.− Anser du att elkvaliteten är tillfredsställande? 
Svar:  
– Ja, den är bra. [1] 
  
– Jag har ingen aning. (Hämtar ”fastighetskille” som säger) – Den är bra, vi hade lite 
problem tidigare men vi fick hjälp med lite mätningar och så, nu är det inga problem. 
[2]  
 
– Det är inget större problem. [3]  
 
– Är nöjd. [4]  
 
– Det är nog bra, det är lite darr på datorerna men det går över när maskinerna stannar, 
så det är väl ett ”eget” problem antar jag. [5] 
 
– Det är bra kvalitet. [6] 
 
– Det är bra kvalitet. [7] 
 
– Elkvaliteten är bra men jag tror den blivit sämre. [8] 
 
– Inga problem. [9] 
 
– Den är bra. [10] 
 
– Märker inte av några problem nu. [11] 



Plan för en förbättrad kundrelation 
 

Bilaga A:36 

 
– Upp och ner, avbrotten värst. [12]  
 
– Blivit bättre sedan vi säkrade upp. [13] 
 
– Har inga problem. [14]  
 
– Det har blivit bättre. De byggde en ny station här, sedan dess inga problem. [15]  
 
– Den är ok, vi är inte speciellt känsliga. [16]  
 
– Det är inga problem. [17]  
 
– Inget vidare, värst är frekvensen. Vi har inte haft någon hjälp, men kollat själva. [18]  
 
– Den är bra. [19]  
 
– Bra. [20]  
 
– Den får man väl säga är bra. [21]  
 
– Förekommer en del spikar, men har blivit bättre. [22]  
 
– Den är dålig ibland, får en del sådana här spikar. Vi har inte försökt göra något åt det. 
Är det lönt? [23]  
 
– Har inga problem. [24]  
 
– Tror inte vi haft några bekymmer. [25]  
 
– Den är bra. [26]  
 
– Bra. [27]  
 
– Ja, den är bra, vi har gjort mätningar själva. [28]  
 
– Den är sådär, vi har inte gjort några mätningar, men det skulle vi nog ta och göra. [29]  
 
– Den är nog rätt bra. Vi har inte haft behov att kontrollera. [30]  
 
– Har inte upplevt några problem. [31]  
 
– Precis som det finns fulöl, så finns det fulström och det har vi nog råkat ut för, fast det 
är nog vårt eget fel verkar det som. Vi har det under kontroll. [32]  
 
– Den är bra. [33]  
 
– Bra. [34]  
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– Sådär tycker jag. Vi har aldrig kontrollerat. [35]  
 
– En del störningar, fast vi är nog själva orsak där, utifrån är det nog ok. [36]  
 
– Den är bra. [37]  
 
– Vi har bra kvalitet. [38]  
  
20. − Har ni fått hjälp med elkvalitetsmätning?  
Svar:  
– Ja, vi har några automatsvetsar, när de drog igång blinkade det till. Det har vi fått 
ordning på nu.[1]  
 
– se svar 19 (bra nu) [2]  
 
– Nej, som sagt inga bekymmer. [3]  
 
– Inget behov. [4]  
 
– Nu har vi inget behov. [5] Frågan ”ingår” i nummer 19.  
 
21.  – Vilka andra Vattenfallbolag har ni eventuellt kontakt med? (underhållet…, 
elen..) 
Svar:  
– Inga. [1]  
 
– Tror lite med underhållet. Är inte säker. [2]  
 
– Tror att Vattenfall Service varit här, nej det var nog stationen, den är inte vår. Skulle 
som jag sagt tidigare inte välja att köpa el från Vattenfall, dels för att priset är högt men 
också pga. säljarens ovilja att just sälja. [3]  
 
– Plusenergi, nähä det är inte Vattenfall? Det fungerar bra i alla fall. [4]  
 
– Inga. [5]  
 
– Inga. [6]  
 
– Glöm det! [7] 
 
– Nej, inga andra. [8] 
 
– Är inte plusenergi = Vattenfall? [9] 
 
– Det är nog inga andra. [10] 
 
– Inga. [11] 
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– Inga. [12] 
 
– Köper elen därifrån. [13] 
 
– Inga. [14]  
 
– Nej, det är ju Plusenergi vi har, jag trodde det var Vattenfall. [15]  
 
– Inga andra. [16]  
 
– Har nog inga andra, nej. [17]  
 
– Värme. [18] 
  
– Inga. [19]  
 
– Inga. Säljer man el inom Vattenfall? Det kände jag inte till.  [20]  
 
– Är inte aktuellt nej. [21]  
 
– Inga. [22]  
 
– Nej. [23]  
 
– Inga. [24]  
 
– Inga. [25]  
 
– Inga. [26]  
 
– Det är inget annat. [27]  
 
– Inga. [28]  
 
– Värme. [29]  
 
– Inga. [30]  
 
– Nej. [31]  
 
– Inga andra. Finns det? [32]  
 
– Det är inga andra. [33]  
 
– Vi har inga andra. [34]  
 
– Inga. [35]  
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– Inga. [36]  
 
– De ser över anläggningen. Vattenfall Service. [37]  
 
– Nej. [38] 
  
22. – Vad är du mest nöjd respektive missnöjd med som kund hos Vattenfall 
Eldistribution? 
(Vad gör Vattenfall bra, vad måste förbättras..etc?) 
Svar: 
– Nöjd med råd man får om man frågar. Nöjd med nätet under sommaren…☺. När det 
blåser och snöar blir det katastrof… det fattar jag inte. [1]  
 
– Det känns bra med ett stort företag, de har resurser. Tycker tjänsten håller en rätt bra 
nivå, som man kan kräva. [2] 
 
– Tycker man ser förbättringar. Dåligt att man inte kan påverka sin situation. [3]  
 
– Jag är nöjd med det mesta, förskonade från avbrott och den biten. [4]  
 
– Har inte något att klaga på, det mesta fungerar. Så länge man har hälsan… [5]  
 
– Här på kontoret har vi ström varje dag, det har jag inte hemma. [6]  
 
– Det är väl stabilt och bra. Negativt är det här med ”grön el”. Där är man inte 
trovärdiga. [7] 
 
– Det finns hög kapacitet. Sämst är att man inte känner närhet till Vattenfall. [8] 
 
– Det är inget särskilt. Medelmåtta.  [9] 
 
– Jag tycker det känns tryggt, finns en kontinuitet. [10] 
 
– Kan inte klaga på leveransen, det negativa är priset. [11] 
 
– Positivt?? Negativt är i alla fall känsligheten för vädrets makter. [12] 
 
– Det är en hyfsad säkerhet. Negativt är att det är politiska beslut som påverkar. Man 
har inte en chans att kunna påverka. Monopol i ett marknadssamhälle… När det gäller 
kraften kan jag välja; take it or leave it. Här gäller bara take it. [13] 
 
– Inte reagerat negativt på något. Har inte stora problem – nöjd. Reflekterar inte så 
mycket. Att vi får ström är viktigt men det är er skyldighet, ni ska fixa det. Gör ni det är 
vi nöjda så att vi kan sköta våra affärer med våra kunder. [14]  
 
– Överlag en bra insats, inte mycket att klaga på. [15]  
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– Finns inget ”bäst”, sämst är opåverkbarheten. [16]  
 
– Det finns resurser, frågan man ställer sig är; bryr man sig? [17]  
 
– Positivt; inget.  Negativt; för stor aktör, avbrotten. Fixa det! [18]  
 
– Bäst; Det fungerar bra. Sämst; Förklarat dåligt varför de ska tjäna så mycket. Inga bra 
pedagoger. Men bra affärsmän. Jag är lite kluven där som du märker.  [19]  
 
– Man har resurser, men man är ju så himlá stelbent. [20]  
 
– Neg; För stora och opåverkbara. Pos; Kan inte komma på något. [21]  
 
– Bäst; ser förbättringar. Sämst; Det är dyrt och det förekommer en del spikar. [22]  
 
– Bättre nät nu än för några år sedan. Dåligt är att man är så liten, de gör nog som de 
vill. [23]  
. 
– Rörigt med alla avgifter, nätkostnad, elkostnad, osv. Kan inte klaga på nätet i sig. Det 
är väl det enda man kan. [24]  
 
– Det bästa; undantaget vid åska så har vi inga större problem. Negativt; Åskan, se till 
att hantera det bättre eller ge mig en bra förklaring varför ni inte klarar det. [25] 
  
– Kan inte se något positivt. Visst, nätet funkar, men det ska funka, jag betalar för det. 
Negativt är priset och attityden mot kunderna. Monopolet är det värsta. Då stannar all 
utveckling. [26]  
 
– Nja, inget som är bra. Dåligt är framförallt prisbilden. [27]  
 
– Kan inte hitta något som är direkt bra, det sämsta är att man inte kan påverka och 
förhandla. [28]  
 
– För det mesta kommer det ju ström. Sämst är att man inte kan påverka så mycket. Det 
vill man kunna. [29]  
 
– Förutsätter att jag ska få ström. Det sämsta är bristen på konkurrens och att man som 
kund inte känner att man kan påverka. [30]  
 
– 99 % av året har vi ström, det är väl rätt bra? Sämst är att Vattenfall inte verkar så 
framåt för ny teknik, och att kunden inte kommer i fokus. [31]  
 
– Bra att de är stora, de har muskler, men de är tvungna att visa dem lite mer. [32]  
 
– Bra; det funkar för det mesta. Dåligt; Att man är tvungen att dras med en sådan 
”leverantör”. Goodbye om det blir möjligt. Efterfrågar alltså konkurrens eller att staten 
bestämmer att det inte får vara vinster med i bilden. [33]  
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– Kan inte se att något är bra, dåligt att priset är så högt.  Svårt att komma fram vid 
felanmälan, svårt få tag på folk som kan fixa om det blivit fel. De har heller ingen 
lokalkännedom. [34]  
 
– Dåligt med avbrott fast det inte stormar. Dåliga förklaringar. Bra är att man ser 
förbättringar mot tidigare. Går åt rätt håll. [35]  
 
– När vi byggde om var Vattenfall bra att ha att göra med. Innan Vattenfall tog över 
hände ingenting. Så för oss blev det en förbättring. Negativt är ju att de kan göra som de 
vill. Fel att ett företag får göra så. Marknadsekonomi? [36]  
 
– Förut visste de vem vi var när man ringde. (Annat nätbolag som Vattenfall köpt).  
Elpriset är en alltför stor del av kakan. Inget som är speciellt bra. [37]  
 
– Där har jag inget att säga. Jo, monopolet är problemet. [38] 
 
23. – Vad hoppas du att den här intervjun och projektet som helhet leder till? 
Svar:  
– Att man inte bara läser igenom, utan tar till sig det som vi som intervjuas säger. Tas på 
allvar. [1] 
 
– Broschyren skulle jag ju vilja ha. Hitta en bättre väg för den. Sedan vill jag få tips, 
råd, kunskap om hur vi kan styra förbrukningen, hur vi använder nätet på smartaste sätt. 
[2]  
 
– Jag vill att någon tittar på våra synpunkter. Jag vill se handling. [3]  
 
– Jag har inte sagt mycket, men hoppas ändå att man läser och tar del av åsikter som 
kommer fram genom intervjuerna och åtgärdar det som behövs. Alla är kanske inte lika 
nöjda som jag?[4]  
 
– Inte läggs på hög. [5]  
 
– Lyssnar de så är det bra, men det tror jag inte. [6]  
 
– Tyvärr vill de nog inte lyssna på kritik. Jag kommer att tacka dig om de gör det och 
priset blir lägre. [7]  
 
– Projektet har öppnat upp dörren för kommunikation. Hoppas man fortsätter komma ut 
till sina kunder. [8]  
 
– Att man inte bara lyssnar. [9]  
 
– Har ju inget att klaga på, jag är ingen aggressiv människa. Det finns säkert de som har 
problem. Där ska man åtgärda. [10]  
 
– Hos oss fungerar det bra. Det kanske ni vill veta? [11]  
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– Att något händer här. Åtgärd. [12] 
  
(Frågan glömdes av.) [13]  
 
– Tala om vad vi tycker. [14]  
 
– Det är ett bra initiativ, att komma till sina kunder. Att visa att ni bryr er. Hoppas att 
det inte är tillfälligt. [15]  
 
– Lyssna och att man tänker på kunderna. Det kan ju bli konkurrens i framtiden. Se till 
att inte tappa kunderna. [16] 
  
– Det är alltid bra att komma till sina kunder. Bättre än annan information. Mer av det 
kanske? [17]  
 
– Agerande, kan man ju hoppas. [18]  
 
– Alla projekt som handlar om kundfokus och kommunikation är viktiga för ett företag, 
hoppas man inser det. Utan ett vettigt agerande där så håller det inte så länge, inte ens 
för Vattenfall. De kan bli ifrånsprungna en dag. [19]  
 
– Att man sätter in resurser där det behövs. [20] 
 
– Få upp en dialog. Veta vad man har för möjligheter som kund, om det finns några. Vi 
har personlig kontakt med alla våra kunder. Telefon är ju bättre än brev eller mail. Det 
är det minsta man kan begära. [21]  
 
– Tror absolut att det kan bli något. Bra initiativ. [22]  
 
– Att vi hör av er igen. Det är bra. [23]  
 
– (glömde fråga) [24]  
 
– Har ju redan lett till att jag fått en del förklaringar. Det skulle vara bra att fortsätta så, 
ha kontakt någon gång, det blir inte av att jag kontaktar, det måste ni göra. Ligger i ert 
intresse att få bra relationer som leder till bra rykte. [25]  
 
– Tror det kan vara svårt att ändra på Vattenfalls inriktning.  Jag vill få en feed-back, 
helst personlig. Forum är för allmänt, det kan lätt bli som en dåligt skriven 
tidningsartikel. [26]  
 
– Skulle vara bra med personligare info. [27]  
 
– Vill få en dialog åtminstone. Helst besök. [28]  
 
– Att de tar till sig det du beskriver. Skulle vara trevligt att få en återkoppling när 
projektet är färdigt. [29]  
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– Bra om du kan skicka hit någon. [30]  
 
– Mindre avbrott. [31]  
 
– Få hjälp att få billigare. [32]  
 
– Få tillbaka pengar man förlorar vid avbrott. Kan du fixa det så ska du få en andel. [33]  
 
– Det är väl alltid bra, allt hjälper ju till. [34]  
 
– Få förklaringar till avbrott. [35]  
 
– Det är bra att Vattenfall kommer ut, det kanske kunde bli mer. Vi har inget behov nu, 
men om. [36]  
 
– Få reda på mer om pris och avgifter. Kan jag ändra något här, hur slår det på priset. 
Sådan hjälp vill vi ha. Ger ni kanske inte? [37]  
 
– Tror det är svårt att få Vattenfall att lyssna. Vi har det ok, men inte många andra 
kanske? [38]  


