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Elbolagen jagar de nya affårsmodellerna 
Elmarknaden är inne i en transformation 
och många av dagens aktörer kommer att 
försvinna eller behöver förändras radikalt. 
Det tror såväl utmanare som Tibber och 
etablerade jättar som Vattenfall och Eon, 
men deras vägval skiljer sig åt. 

Digitalisering, solenergi och elbilar är 
några av drivkrafterna och jakten på nya 
affärsmodeller och den vinnande strategin 
är i full gång. 

"Det är inte frågan om 
elmarknadenkommerattför
ändras radikalt, utan hur 
snabbt det kommer att gå. Och 
på lite sikt tror jag inte att 
elmarknaden som vi känner 
den i dag ens kommer att exis
tera längre i takt med att 
bland annat delningseko
nomi och digital teknik helt 
ändrar på förutsättningarna 
och vad kunderna förväntar 
sig", säger Daniel Linden. 

Han är grundare av och Sve
rigechef på Tibber. Det norsk
svenska bolaget startades 
2016 och ambitionen är att 
utmana de traditionella aktö
rerna genom att använda ny 
teknikochnyaaffårsmodeller. 

"Hittills har energibolagen 
velat sälja så mycket energi 
som möjligt och så dyrt som 
möjligt. Vi vill i stället göra 
tvärtom. Vårt mål är att sälja 
så lite energi som möjligt och 
så billigt som möjligt och 
samtidigt erbjuda många nya 
och innovativa lösningar", 
säger Daniel Linden. 
Varför det? 

"För att det är det kunderna 
har intresse och behov av. 
I längden är det bara de bolag 
som erbjuder den största 
kundnyttan blir kvar. Det 
finns fortfarande över 100 
elbolag bara i Sverige, men 
inte minst den digitala revo
lutionen gör att många av dem 
inte kommer att behövas och 
därför sannolikt försvinner 
framöver." 

Iden att starta ett helt nytt 
slags aktör på elmarknaden 
växte fram under de år då 
både Daniel Linden och hans 
medgrundare, norrmannen 
Edgeir Vårdal Aksnes, job
bade med it-utveckling för 
just energibranschen. 

"Vi träffade säkert 200 
elbolag runtom i hela Europa. 
Och vi upptäckte att trots att 
utvecklingen exploderar inom 
alltifrån digitalisering till sol
celler och elbilar så är detväl
digt få elbolag som faktiskt 
gör några stora förändringar. 
Och fokuset på kunderna har 
länge v�rit närmast obefint
ligt", säger Daniel Linden. 

"Det skapar enorma möj-

ligheter speciellt eftersom 
digitaliseringen inklusive 
artificiell intelligens och 
blockchain i snabb takt öpp
nar helt nya möjligheter att 
både förstå kundernas behov 
och erbjuda nya innovativa 
tjänster och produkter som 
kan hjälpa till att kraftigt 
sänka kostnaderna och för
brukningen." 

Tibber som har strax under 
20 anställda ser sig som ett 
teknikbolag och där affärs
modellen är helt digital. Med 
en app i mobilen försöker nu 
bolaget helt ersätta de tradi
tionella elbolagen. Intjä
ningen sker främst genom 
den fasta månadsavgiften på 
39 kronor, medan själva elen 
säljs till inköpspris. 

"Tjänsten lanserades i Sve
rige och Norge förra året och 
gensvaret har varit fantas
tiskt. Vi har fått tusentals 
kunder och växer med r"U:nt 
20 procent i månaden", säger 
Daniel Linden, utan att vilja 
avslöja det exakta antalet 
kunder. 

"Med avancerad teknik och 
data om kundernas behov 
i realtid plus att vi köper in 
elen genom en automatisk och 
självlärande algoritm kan vi 
redan vara bland de ledande 
i ett erbjuda kunderna de läg
sta elpriserna. Vi är också 
återförsäljare av produkter 
för bland annat energieffek
tivisering och jobbar intensivt 
för att utveckla nya tjänster 
för bland annat smarta hem, 
elbilar och solpaneler." 

Tibber, som fått in runt 
40miljoner kronor från bland 
andra norska hotellmiljar
dären Petter Stordalen och 
energibolaget BKK, hoppas 
likt digitala utmanare i andra 
branscher vinna betydande 
marknadsandelar och på sikt 
nå årlig miljardförsäljning. 

Statliga Vattenfall, som är 
Sveriges största elbolag, delar 
synen att elmarknaden är 
mitt inne i ett stort skifte och 
där kartan kommer att ritas 
om framöver med bland annat 
färre traditionella aktörer 
samtidigt som en rad nya 
utmanare dyker upp. 

"Vårt mål är att sälja så lite energi 
som möjligt och så billigt som 
möjligt." 
DANIEL LINDEN, VD, TIBBER 

"Det har faktiskt 
hänt väldigt 
mycket i bran
schen de senaste 
åren, men det är 
inget mot vad 
som väntar." 
ANNA BORG, FINANSCHEF. 
VATTENFALL 

"For att överleva 
på sikt krävs 
mycket mer 
av nytänkande 
och innovation." 
SYLVIA MICHEL, 
VD, KRAFTRINGEN 

"Det har faktiskt hänt väl
digt mycket i branschen de 
senaste åren,men det är inget 
mot vad som väntar", säger 
Anna Borg, som i november 
tog över som finanschef på 
Vattenfall. 

Hon har tidigare bland 
annat varit Nordenchef på 
betaltjänstföretaget Klarna 

och pekar på att även energi
branschen måste räkna med 
att affärsmodellerna som hit
tills varit dominerande kom
mer att kompletteras eller helt 
ersättas av nya. 

"Ingen vet ännu exakt vad 
som kommer att hända eller 
vilka nya aff årsmodeller som 
kommer att vinna. Vår stra
tegi är därförattjobbamycket 
aktivt för att vara med och 
leda utvecklingen. Det gäller 
inte minst digitaliseringen 
som kommer att bli en kärn
kompetens och nyckel för 
framgång även i energisek
torn", säger Anna Borg. 

Elektrifiering avtransport
sektorn, där Vattenfall ska 
miljardinvestera i laddinfra
struktur är ett annat priorite
rat område. 

"Framtidens energiaffär 
måste också vara hållbar. Vi 
har beslutat att ställa om till 
fossilfri produktion och sam
arbetar med både stål- och 
cementindustrin för att bidra 
till att de kan minska sina kol
dioxidutsläpp", säger Anna 
Borg. 

Tyska jättekoncernen Eon 

har valt en delvis annan stra
tegi jämfört med såväl Vatten
fall som flera andra konkur
renter. Den klassiska elpro
duktionen har knoppats av 
i det separata börsbolaget 
Uniper. Nästa steg är en 
gigantisk bytesaffär med 
tyska konkurrenten RWE. 

''Affären där vi bland annat 
tar över deras dotterbolag 
Innogy är värd över 200 mil
jarder kronor och därmed 
sannolikt den största i kraft
sektorn i Europa någonsin. 
Den innebär att vi nu fortsät
ter att renodla mot elnät och 
kundlösningar, medan vi 
släpper vår förnybara pro-

duktion", säger Marc Hoff
mann, vd för Eon Sverige. 

"Vi är övertygade om att de 
aktörer som ger kunderna den 
bästa upplevelsenkommer att 
vinna. Genom affären ökar vi 
antalet kunder från 31 miljo
ner till SO miljoner. Vi bedö
mer också att elnätet, som 
med ny teknik blir allt smar
tare, blir helt centralt i den 
stora energiomställningen 
både här i Sverige och i övriga 
Europa där den förnybara 
energin sannolikt blir domi
nerande." 

I likhet med Vattenfall pla
nerar Eon stora investeringar 
i laddinfrastruktur och lös
ningar för elfordon. 

"Ett annat stortskifte är att 
allt fler kunder även blir pro
ducenter och vi ser stora möj
ligheter att på olika sätt hjälpa 
de många, både privatperso
ner och företag, som vill satsa 
på solenergi", säger Marc 
Hoffmann. 

"Vi har exempelvis utveck
lat en tjänst, solarcloud, som 
innebär att man kan lagra 
överskottsel virtuellt och där
med inte behöver något bat
teri. Det är ett slags internet 
för förnybar el. Men det är 
bara en av alla nya spännande 
affärsmöjligheter som öpp
nats när den nya energimark
naden nu växer fram i rasande 
fart." 

Kommunalägda Kraftring
ens vd menar att många av 
landets energibolag snabbt 
måste ställa om. 

"Energibolagen är av tra
dition och hävd starka och 
fokuserade på att producera 
och distribuera energi. Men 
det vi nu ser och upplever är 
inte bara en teknisk explosion 
utan också en gigantisk för
ändring av hela energimark
naden. För att överleva på sikt 
krävs mycket mer av nytän
kande och innovation.Jag tror 
exempelvis att kilowattim
men som säljbar produkt 
kommer att dö", säger vd:n 
Sylvia Michel. 

"Jag är övertygad om att det 
framöver är andra tjänster 
och lösningar baserade på 
kundbehov och funktion som 
företagen måste erbjuda. En 
fråga som borde trigga energi
bolagen är vem som blir el
och energimarknadens Spo
tify'?" 

KIM 

LUNDIN 
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NY DRIVKRAFT. Eldrivna bilar och värme från solceller innebär 

en övergång till förnybara energikällor. Digitaliseringen och de 

smarta mobilerna förändrar sättet att konsumera, bland annat 

el. Inom industrin pågår arbetet med att göra produktionen 

fossilfri, bland annat genom ett samarbete mellan Vattenfall, 

LKAB och SSAB, Hybritprojektet som Di har rapporterat om. 
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