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FÖRORD 

Under vårterminen 2007 har jag skrivit denna magisteruppsats på Högskolan i Halmstad. Det 
har varit väldigt spännande och roligt att genomföra den här studien. Eftersom jag har varit 
ensam har jag fått föra mina diskussioner med mig själv och det har även krävts en extra push 
i rätt riktning då och då. Därmed vill jag tacka alla som har stöttat och hjälp mig på vägen. 
 
Först och främst vill jag tacka min huvudrespondent Karen Jensen för hennes svar, 
kommentarer och åsikter i detta ämne, men även övriga respondenter på Shell, Q8, BAXI och 
energistyrelsen i Danmark, som varit mycket trevliga och tillmötesgående. Dessa har gjort det 
möjligt för mig att genomföra min uppsats. 
 
Även ett stort tack till min handledare Gabriel Awuah och mina två opponenter som under 
uppsatsens gång bidragit med konstruktiv kritik, som hjälpt mig att föra arbetet framåt genom 
att ge mig nya tankar och idéer. 
 
Slutligen vill jag tacka min pappa och min morfar, som även funnits med som ett stort stöd 
under uppsatsens gång och ställt upp i diskussioner för att få fram ett bra slutresultat. All hjälp 
och intressen har bidragit till att jag kunnat genomföra min uppsats, som jag är mycket nöjd 
med. Resultatet från uppsatsen kommer också att ligga till grund för och bidraga till Löhr 
Montage AB´s eventuella etablering i Danmark. 
 
Helsingborg 30 maj, 2007 
 
Författare: 
 
______________________________ 
Elisabeth Hallberg 
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EXEKUTIV SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle råder det en stor konkurrens bland alla branscher och företag, men vad är 
det egentligen som påverkar konkurrensfördelarna för ett företag eller en produkt. Eftersom 
energi är en viktig komponent i människors liv och vi har blivit mer miljömedvetna så har 
också  intresset för förnyelsebar energi ökat så tyckte jag det var ett intressant ämne att 
studera.  
 
Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad det är som påverkar förnyelsebar energis 
konkurrensfördelar. Med denna information skulle det sedan vara möjligt att se hur det går att 
etablera sig på marknaden. Eftersom jag var tvungen att begränsa mig valde jag att studera 
den danska pelletsmarknaden och därmed involvera fem respondenter. Studien har en 
huvudrespondent och de fyra andra användes för att få fram fullständig information om vad 
det är som påverkar pelletsbranschen. Resultatet går inte att generalisera då jag valde att gå på 
djupet genom ett kvalitativt upplägg. 
 
Slutsatserna jag kunde dra utav uppsatsen är att pellets redan idag ligger långt framme i sin 
utveckling. Det som påverkar pelletsbranschen var leverantörer, köpare, hotet från substituten, 
etableringshinder samt nuvarande konkurrenter.   Leverantörerna och Köparna styr utbudet 
och efterfrågan, samtidigt som kvalité och pris är två viktiga faktorer, som påverkar 
konkurrensfördelarna. Även hotet från substitutprodukter och deras snabba utveckling har sin 
påverkan på branschen då forskning och utveckling av pellets måste fortlöpa för att behålla 
sina konkurrensfördelar. 
 
 



 III

EXECUTIVE SUMMARY 

Today there is a big competition in the society amongst industries and companies, but what is 
it that really influences the competitive advantage for a company or a product. One reason to 
my chosen topic is that energy is an important component in people’s life and their 
environmental awareness has increased the interest in renewable energy. The purpose with the 
essay was to find out what is influencing renewable energy’s competitive advantage. It should 
be possible from this to see how it works to enter the market.  
 
Since I was forced to limit my research, I chose to study the Danish pellets-market and with 
that involved five respondents. The study had one main respondent and the other four were 
used to get complete information about what it is that influence the pellets-market. The result 
can not be generalized as I chose to make a depth study through a qualitative method.  
 
The conclusions I made were that the pellets-industry is quite far forward when it comes to its 
development. It was influenced by suppliers, buyers, the threat from the substitutes, barriers to 
enter and existing rivalry. The suppliers and the buyers control the supply and demand and at 
the same time quality and price are two important factors that influence the competitive 
advantage. The threat from the substitutes and their fast development has influences as the 
research and development of pellets need to continue to keep its advantage. 
 
To be able to enter the market the company needs to have lots of knowledge and competence 
about the industry, but it must also follow the rules that the Danish government has put 
forward. Above all there is a big need of capital, but if there is a willingness to see the 
opportunities instead of the barriers, everything is possible. 
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle råder det en stor konkurrens bland alla branscher 
och företag. Hur ska ett företag bete sig för att inta en marknad och 
vilka faktorer är det som påverkar? Eftersom miljön är ett väldigt 
aktuellt ämne i dagens samhällsdebatter, anser jag att det är mycket 
viktigt att ta itu med energiproblemet. Utifrån den här studien har jag 
valt att fokusera på det vad är som påverkar pellets 
konkurrensfördelar på den danska marknaden. 

 

1.1 Problembakgrund 
Energi är en viktig komponent i människans liv och något som påverkar miljön. Det är även 
en viktig faktor när det gäller hållbar utveckling för människa och miljö. Enligt regeringens 
skrivelse (2004) handlar den hållbara utvecklingen om att värna och nyttja resurser på ett 
hållbart sätt. Det handlar även om att effektivisera resurserna och att på lång sikt förvalta och 
investera i mänskliga, sociala och fysiska resurser. En avgörande förutsättning för utveckling 
och avstånd är att värna om naturresurser och människors hälsa. För att bära upp den hållbara 
utvecklingen krävs människors arbetskraft, kunskap och kreativitet (Regeringskansliet, 2004). 
 
Dagens energisystem uppfyller inte alla de övergripande krav på att jordens ändliga resurser 
inte får tömmas. De hotar livsmiljön för många människor, djur, växter och annat organiskt 
liv, vilket leder till ett samhälle där ingen vill leva (Johansson; Olofsdotter; Rolén; Sellberg, 
2005). Det hållbara samhället innebär ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd 
och sammanhållning förenas med en god miljö. Det gäller att samhället tillfredsställer sina 
aktuella behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredställa sina 
behov (Regeringskansliet, 2004). Sedan oron för miljön har ökat i dagens samhälle bland både 
experter och allmänheten så är det viktigt att ta itu med dessa problem för att rädda 
energiförsörjningen, utnyttjandet av ändliga resurser samt minska utsläppen av 
naturfrämmande ämnen för att skapa en hållbar framtid (Energimyndigheten, 2003).  
 
Malm (2003) anser att en av vår tids mest spännande utmaningar ligger i att lösa problemet 
med vår framtida energiförsörjning. Den energi som dominerar världens energiförsörjning 
med 80 % är fossila bränslen i form av olja, kol och naturgas. Det kan jämföras med de 
nordiska länderna där vattenkraft och kärnkraft bidrar med stor andel av energiförbrukningen 
och andelen fossila bränslen består av 50 % (Energifaktaboken, 2005). Sedan oljekriserna 
under 1970-talet har energiförbrukningen förändrats i många länder, då oljans andel minskat 
och kärnkraft och biobränslen har kommit istället. I och med att läget har förändrats finns det 
stora möjligheter för företag som arbetar med biobränslen att öka sin andel försäljning samt 
öka sin konkurrenskraft (Johansson et.al., 2005). 
 
Växthuseffekten är den mest omtalade effekten som påverkar vårt klimat. Den är av stor 
betydelse för energibalansen på jorden. Växthuseffekten uppstår genom att vissa gaser i 
atmosfären klarar av att fånga in och absorbera värmestrålningen från jorden samtidigt som de 
släpper igenom solens kortvågiga strålning (Energifaktaboken, 2005). Det är detta som höjer 
temperaturen i atmosfären. De viktigaste naturliga växthusgaserna är vattenånga, koldioxid 
(CO2), ozon (O3), metan (CH4), dikväveoxid (N2O) och klorerade kolväten s.k. freoner (EU, 
2007).  
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Vid förbränning av fossila bränslen leder detta till att halten koldioxid ökar i atmosfären vilket 
kan medföra att jordens medeltemperatur ökar. Det kan leda till ökenutbredning och att 
låglänta landområden översvämmas (Energifaktaboken, 2005). En viktig aspekt är att 
utsläppen av växthusgaser måste minska med 50 % till mitten av seklet (EU, 2007). Mer än 
hälften av gaserna kommer från energisystemet och detta är en av anledningarna till varför det 
redan idag är viktigt att bearbeta den nuvarande energisituationen (Johansson et.al 2005). 
 
Ett viktigt mål för Europa kommissionens energi policy är utvecklingen av förnyelsebar 
energi. Anledningen till detta är först och främst att förnyelsebar energi är viktig för att 
reducera koldioxidutsläpp. En ökning av förnyelsebar energi förhöjer hållbarheten i samhället 
men det hjälper också till att öka säkerheten av energilager genom att minska det 
gemensamma beroendet av importerad energi. På mellan och lång tids sikt förväntas 
förnyelsebar energi att bli ekonomiskt konkurrenskraftig med traditionella energikällor 
(Europa kommissionen, 2007).  
 
I framtiden kommer man vara tvungen att använda något mer miljövänligt energialternativ 
efter alla påtryckningar från politiker, experter och framför allt från allmänheten som ställer 
högre krav. Folkets krav kommer att vara större och få mer genomslagskraft i framtiden då de 
själva bestämmer vilken energikälla de vill använda. Även all reklam, som görs i dagens 
samhälle påverkar människornas miljömedvetenhet (Johansson et.al., 2005). Därför är det 
viktigt att redan idag komma fram till lösningar till uppvärmning av villor och offentliga 
lokaler som kommer att vara konkurrenskraftiga i framtiden. Många anser att det ser ljust ut 
för både biobränsle och solvärme, men även andra mer miljövänliga alternativ. Det kommer 
att bli vanligare att människor använder sig utav en kombination utav biobränsle och solvärme 
(Ariterm, 2006). 
 

1.2 Problemområde 
Enligt Porter (1986) så finns det olika faktorer som påverkar konkurrenskraftigheten på en 
marknad. Det gäller att analysera och komma fram till vad ett företag kan göra bättre än sina 
konkurrenter för att bli ett framgångsrikt företag. Inom energifrågan gäller det att få fram ett 
energialternativ, som uppfyller sina kunders krav om mindre miljöpåverkan, vilket kommer 
att öka konkurrensfördelen gentemot dagens redan etablerade energiförbrukning. Detta leder 
mig in på mitt valda ämne för att verkligen se vad det är som påverkar de olika 
konkurrensfördelarna på marknaden. 
 

1.3 Frågeställning 
Vad är det som påverkar förnyelsebar energis konkurrensfördelar i en bransch? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med min studie är att kartlägga vad det är som påverkar förnyelsebar energis 
konkurrensfördelar i en bransch när det gäller uppvärmning av villor och offentliga lokaler. 
Syftet är även att fördjupa läsaren i ämnet förnyelsebar energi och försöka beskriva hur det 
går att etablera sig på en stark konkurrensmässig marknad. 
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1.5 Avgränsningar 
Jag har valt att avgränsa mig till pelletsbranschen, som säljer och förmedlar förnyelsebar 
energi. Uppsatsen kommer att fokusera på den danska marknaden då uppdraget ligger i ett 
svenskt företags intresse för eventuell nyetablering på den danska marknaden i framtiden. 
Eftersom det företag jag ska hjälpa finns i Skåne så är de mest intresserade av uppvärmningen 
av villor och offentliga lokaler på Själland.  
 
Studien har begränsats genom att enbart använda Porter’s (1986) konkurrensanalys och med 
hjälp av denna ta reda på vad det är som påverkar pellets konkurrensfördelar samt se vilka 
möjligheter det finns för en nyetablering av ett pellets företag på den danska 
energimarknaden. 
 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppbyggd på följande kapitel. 
 
Kapitel 1 Inledning 
Introduktion till ämnet förnyelsebar energi, vilket följs av en problemdiskussion, som 
fokuserar på Porter´s konkurrensstrategi och dagens situation på den danska marknaden. I 
kapitlet finns även vald frågeställning och uppsatsens syfte presenterat. 
 
Kapitel 2 Metod 
I det här kapitlet beskrivs vilket tillvägagångssätt och val jag har använt mig av i uppsatsen. 
Slutligen diskuteras uppsatsens validitet och reliabilitet. 
 
Kapitel 3 Teoretisk referensram 
I det här kapitlet presenteras den teori som varit relevant för studien där modellen Porter´s 
konkurrensstrategi använts. 
 
Kapitel 4 Empiri 
En sammanställning av den insamlade data från studien, vilken följer den teoretiska 
referensramens struktur. 
 
Kapitel 5 Analys 
I det här kapitlet ställs teori och empiri samman och jämförs. 
 
Kapitel 6 Slutsats och förslag på vidareforskning 
I det här kapitlet drar jag mina egna slutsatser utifrån vad som kommit fram tidigare i 
uppsatsen. Även förslag på vidare forskning finns med i slutet av det här kapitlet. 
 
Kapitel 7 Källförteckning 
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2 METOD 

 
I detta kapitel redogör jag mitt tillvägagångssätt och insamlingsprocessen av 
information. Först förklaras den valda metoden, samt den alternativa 
metoden som valts bort. Därefter kommer val av forskningsansats följt av 
insamlingsmetod av teori och empiri. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Metodansats 
Upplägget i den här uppsatsen följer den deduktiva datainsamlingsmetoden, nämligen att gå 
från teori till empiri. Jag ansåg att den kvalitativa metoden passade bäst till min undersökning, 
då syftet med uppsatsen var att få en uppfattning av vad det är som påverkar de olika 
konkurrensfördelar förnyelsebar energi har i dagens energi politik.  
 

2.2 Den kvalitativa metoden 
Kvalitativa metoder betonar ofta närhet som ett viktigt element för studiens syfte för att få en 
så realistisk bild av objektet som möjligt. Syftet med uppsatsen var att få en djupgående 
inblick i ämnet och skapa en förståelse om det valda ämnet i studien. För att få ut bästa 
möjliga information om ämnet bestämde jag att detta skulle göras genom en djup-intervju. 
Detta då ord värderades högre än siffror, vilket avgjorde att den kvalitativa metoden var det 
bästa alternativet för min uppsats (Jacobsen, 2002). 
 
Fördelen med den valda metoden var att jag ville få fram en helhet som speglade verkligheten 
av det valda ämnet, men även få fram detaljer i själva fenomenet (Hartman, 2004). Detta var 
möjligt då frågorna var öppna och det fanns möjlighet till diskussion. 
 

2.3 Alternativ- Den kvantitativa metoden 
Kontrasten till den kvalitativa metoden är den kvantitativa och bör användas om man vill få 
en generell inblick och kräver en mångfaldsundersökning. Då syftet med uppsatsen var att få 
en mer djupgående inblick i ämnet och även få personliga svar i undersökningen, ansåg jag att 
den kvantitativa metoden inte var lämplig för mitt intresse. Jag värderade personliga svar i 
undersökningen och då den kvantitativa datainsamlingen oftast har frågeformulär med 
angivna svarsalternativ kunde den inte ge mig ett mer ingående djup och information 
(Jacobsen, 2002). 
 
Därför var det ett självklart val att välja den kvalitativa metoden istället för den kvantitativa 
för att få så uttömmande svar som möjligt och för att eventuellt kunna komma fram till nya 
idéer och slutsatser (Wisker, 2001). 
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2.4 Uppsatsens forskningsansats 
En deduktiv ansats valdes då jag ville gå från teori till empiri. Empirin utgår från befintliga 
teorier och teorin är ett generellt påstående om verkligheten. Dessa påståenden undersöktes 
sedan med hjälp av empirin för att få en återspegling av verkligheten (Hartman, 2004). 
Anledningen till detta val var att jag ville få individers syn på de teorier jag tagit fram om 
konkurrenskraftighet. 
 
Jag valde först att läsa in mig på ämnesområdet konkurrensstrategier och skaffa relevant 
sekundär data. Detta för att ha mer kunskap och förståelse när primärdata samlades in. Ett 
annat alternativ skulle ha varit att följa den induktiva ansatsen nämligen att gå från empiri till 
teori. Då jag redan hade lite förkunskaper inom det valda ämnet passade det sig bättre att först 
fördjupa mig för att sedan se om detta stämde överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). 
 
Jag var medveten om den kritik som Jacobsen (2002) nämner om den deduktiva ansatsen; att 
forskare letar efter den relevanta informationen som ger stöd åt de förväntningarna som de 
hade när undersökningen inleddes. Detta kan i sig leda till att viktig och sanningsenlig 
information förbises (Jacobsen, 2002). 
 

2.5 Metod för insamling av empiri 
Jag valde att engagera fem personer i min studie. Jag valde att ha en huvudrespondent och 
övriga respondenter användes för att få fram kompletterande information för att få en 
djupgående analys av mitt valda ämne. Då det var väldigt svårt att få till en tid att träffas med 
min huvudrespondent föll valet på att utföra en telefonintervju. Detta för att få fram så mycket 
information som möjligt, men även för att informationen skulle bli detaljrik. 

2.5.1 Urval 
Jag baserade undersökningen på ett strategiskt urval och den intervjuade huvudpersonen var 
medvetet utvald. Under urvalsprocessen tog jag hjälp utav det svenska företagets redan 
etablerade kontakter för att få fram rätt huvudperson, som kunde hjälpa mig med min studie. 
Detta för att kunna gå in på djupet och få en bild av vad som påverkar konkurrensfördelarna 
för pellets på den danska marknaden och få ut så mycket information som möjligt (Jacobsen, 
2002). Personen valdes även ut på grund av att hon ansågs vara lämplig för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställning och syfte, då hon jobbar som byggnadsingenjör inom 
byggnadstjänsten i Helsingör och Græsted- Gilleleje kommuner. Hon har därmed kunskap 
inom byggbranschen och är ingen förespråkare för pellets. Då min respondent inte hade 
fullständig information inom alla områden valde jag att kontakta de marknadsansvariga på 
Shell, Q8, BAXI och en person med huvudansvar för pellets på danska energistyrelsen, för att 
få kompletterande information. Dessa valdes ut då jag efter lite forskning kommit fram till att 
de är stora på marknaden och ansåg därmed att de hade god kunskap om den danska 
marknaden och vad det är som påverkar den.  
 

2.5.1.1 Kontaktprocess 
Jag tog kontakt med huvudrespondenten först genom mail för att se om det fanns något 
intresse hos den utvalda personen, men även för att göra henne uppmärksam om ett 
kommande telefonsamtal. Senare valde jag att ta telefonkontakt för att kunna bestämma tid 
för intervju. I och med tidsbrist för min huvudrespondent bestämdes att en telefonintervju 
skullegenomföras. Därefter skickades även intervjuguiden ut för att få respondenten mer 
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insatt i ämnet, som intervjun skulle behandla. De övriga respondenterna kontaktades 
sporadiskt per telefon under arbetets gång.  

2.5.2 Utformning av intervjuguide 
Jag valde att göra en intervjuguide med öppna frågor för att få struktur under intervjun. En 
annan anledning till valet var att få fram så mycket information som möjligt för att sedan 
kunna återkoppla informationen med teorin. Lundahl och Skärvard (1992) stärker att 
kvalitativa intervjuer bör utformas som öppna intervjuer, eftersom frågorna är av 
informationssökande karaktär. 
 

2.5.3 Insamling av information 
De primära data samlades in genom en telefonintervju med huvudrespondenten Karen Jensen, 
detta för att få fram intressant och relevant fakta. Även telefonkontakt med de övriga 
respondenter genomfördes för att komplettera och få fullständig information. Dessa 
respondenter Mikael Andersson på Shell Danmark, Gert Cold på BAXI, Sten Mörk på Q8 
samt Finn Bertelsen på energistyrelsen. Dessa respondenter var marknadsansvariga på 
respektive företag förutom Finn Bertelsen, som sitter med huvudansvaret för pellets på den 
danska energistyrelsen. En telefonintervju valdes för att respondenterna befann sig i Danmark, 
vilket även blev till en kostnadsfördel både när det gällde tid och pengar. Tiden som 
spenderades under telefonintervjun med huvudrespondenten var cirka 70 minuter och 
dessutom varade de sporadiska samtalen cirka 5 minuter var. 
 
Undersökt ämne var känsligt då det inte alltid var så populärt att ställa frågor om 
konkurrensen för ett visst energislag och därmed var respondenterna garanterad anonymitet. 
Dock fick jag tillåtelse att använda respondenternas namn i min uppsats.  
 

2.6 Kritik till vald intervjumetod 

2.6.1 Validitet 
Validitet består av intern och extern giltighet. Den interna giltigheten är enligt Jacobsen 
(2002) i fall jag faktiskt mäter det jag tror mig mäta, medan den externa giltigheten är något 
som visar hur generaliserbart ett ämne är. 
 
Enligt Lekvall och Wahlbin (1993) är det viktigaste med insamlingen av empirin att få en så 
rättvisande bild som möjligt av intervjuobjektets uppfattning och åsikter. När det gäller en 
telefonintervju är det svårt att observera respondentens aktuella kontexter och få fram deras 
reaktioner som kan påverka deras svar på frågorna. Detta medför att svaren kanske inte blivit 
lika utförliga och med lika hög validitet, som de hade blivit vid en personlig intervju.  
 
Efter en jämförelse av teori och empiri hävdar jag att uppsatsens frågeställning och syfte var 
besvarat. Utifrån mitt teoriavsnitt som bygger på uppsatsens frågeställning och syfte, 
sammanställdes intervjuunderlaget. På så sätt kunde jag ta med de viktigaste delarna ur teorin 
för att underlätta analysen när teorin tillämpades på empirin. Detta stärker uppsatsens validitet 
enligt Wisker (2001). 
 
I och med att den här studien koncentrerades på ett specifikt ämne så var det svårt att få den 
externa validiteten väldigt hög och därmed gick inte studien att generalisera. 
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2.6.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är enligt Yin (2003) att visa om någon annan följde samma procedurer och 
upprepade studien, så skulle de komma fram till samma svar och slutsatser.   
 
Innan intervjun genomfördes skickades intervjuguiden ut till respondenten för att hon skulle 
vara mer förberedd. Hon fick även tid att reflektera över ämnet, som skulle avhandlas. 
Fördelen med denna handling var att studien fick ett större djup, vilket ökade tillförlitligheten 
i svaren, eftersom respondenten var mer insatt vad intervjun handlade om. En risk med detta, 
som jag var medveten om, var att det fanns en möjlighet att respondenten gav de svar som 
hon förväntades att ge. Om så var fallet skulle svaren inte vara lika spontana och ärliga svar, 
som kanske hade framkommit om hon inte alls varit förberedd (Jacobsen, 2002). 
 
Reliabiliteten ökade då telefonintervjun inte påverkades av intervjuareffekten, vilket innebär 
att respondenten inte blev påverkad av intervjuarens närvaro utan kunde vara sig själv och 
inte uppträda onormalt (Jacobsen, 2002). Samtidigt så minskade det tillförlitligheten, eftersom 
jag inte var upplyst om den aktuella kontext, som respondenterna befann sig i. 
 
Nackdelen med vald insamlingsmetod var att det är svårt att göra en bandupptagning vid en 
telefonintervju, vilket påverkade att jag eventuellt inte fick med allt som sades under 
intervjun. För att minska detta antecknade jag så noggrant som möjligt under intervjun, vilket 
jag ansåg ökade reliabiliteten. Efter genomförd intervju sammanställde jag intervjun för att 
senare skicka den till respondenten för att se om jag tolkat den givna informationen korrekt. 
Detta ökade reliabiliteten ytterliggare då respondenten fick kontrollera att hennes svar stämde, 
men även för att se till att jag inte hade missförstått innehållet i svaren.  
 
Det som påverkar reliabiliteten är att forskaren har förutfattade meningar om ämnet, som 
influerar arbetet av data och hur det tolkas (Yin, 2003). Jag var medveten om denna svaghet 
och tog hänsyn till detta under arbetets gång. Viss osäkerhet finns alltid då antaganden måste 
göras, vilket leder till att verkligheten inte kan återspeglas exakt (Yin, 2003). 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

Under den teoretiska referensramen kommer modellen Porter’s 
konkurrensstrategi förklaras. Modellen tar upp fem konkurrenskrafter; 
Leverantörer, Köpare, Substitut, Etableringshinder samt Nuvarande 
Konkurrenter. Dessa begrepp kommer att redogöras var för sig för att 
ge en förståelse hur de påverkar ett företag. Modellen kommer i 
senare kapitel användas för att hjälpa till och analysera pellets 
branschens konkurrenskraftighet. 

3.1 Porter’s konkurrensstrategi 
En branschanalys börjar oftast med en generell undersökning av vilka krafter som påverkar 
organisationen. Anledningen till detta är att företaget ska kunna utveckla en konkurrenskraftig 
fördel gentemot konkurrenterna som redan finns på marknaden (Goett, 1999). För att 
analysera konkurrenskraften för en bransch är Porter’s konkurrensstrategi modell ett bra 
verktyg för att få reda på den slutliga vinstpotentialen i branschen. Konkurrensstrategins mål 
är att hitta en position i branschen utifrån vilken företaget bäst kan försvara sig mot de olika 
konkurrenskrafterna eller kan påverka dem till sin förmån (Porter, 1986). De fem olika 
konkurrenskrafterna visas i bilden nedan och kommer sedan att förklaras var för sig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Goett (1999) och Johnson och Scholes (1997) menar att de fem konkurrenskrafterna 
bestämmer tillsammans intensiteten i branschkonkurrensen och lönsamheten. Det är den 
starkaste kraften eller krafterna som styr och avgör den slutliga utformningen av strategin. 
 

3.1.1 Leverantörer 
Varje organisation har leverantörer av råmaterial eller tjänster, som används för att producera 
de slutliga produkterna eller tjänsterna (Lynch, 2003). Leverantörerna kan utöva 
förhandlingsstyrka gentemot deltagare i en bransch genom hot om höjning av pris eller 
minskning av kvalitén på levererade varor eller tjänster. Ett resultat av detta är att mäktiga 
leverantörer kan reducera lönsamheten hos en bransch genom sina egna priser (Boyd & 
Larréché, 2003). 
 
 

Etableringshinder

Leverantörer Köpare 

Substitut 

Nuvarande 
konkurrenter

Figur 1: Porter’s Konkurrentanalys
KÄLLA: Översättning av Michael Porters 
Five Forces tagit från Lynch 2003:103 
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Om följande punkter är tillämpade innebär det att leverantörerna har mer kraft och påverkan. 
 

• Leverantörsgruppen domineras av några få företag och är mer koncentrerad än den 
bransch den säljer till. Detta resulterar i att leverantörer som säljer till en mångfald 
köpare utövar ett avsevärt inflytande på priser, kvalitet och villkor (Porter, 1986; 
Investopedia, 2007). 

 
• De behöver inte tävla med andra substitutsprodukter om försäljningen. Detta är 

vanligast när leverantörerna är viktiga för tekniska orsaker. Till exempel så tillverkar 
de en nödvändig ingrediens i produktionsprocessen eller så är tjänsten de erbjuder 
nödvändig för att produktionen ska löpa jämnt (Lynch, 2003). 

 
• Leverantörernas produkt är en viktig komponent i köparens verksamhet (Porter, 1986; 

Investopedia, 2007). En sådan komponent är viktig för hur bra köparen ska lyckas i sin 
tillverkning eller produktkvalité (Swaan Arons och Wallewijn, 1999). 

 
• Leverantörsgruppen utgör ett trovärdigt hot om integration framåt. Detta skapar ett 

hinder för branschens möjligheter att förbättra de villkor till vilka de gör sina inköp 
(Porter, 1986; Recklies, 2001). 

 
Även personal och staten ska betraktas som leverantörer då även de kan påverka branschen 
och har stor makt. Staten kan påverka tävlingen bland konkurrenterna genom att styra 
branschtillväxten, kostnadsstrukturen genom regleringar och så vidare. De förhållande som 
bestämmer leverantörernas makt är inte bara föremål för förändring utan också utanför 
köpande företagets kontroll. Företaget kan förbättra sin situation genom strategi (Porter, 1986; 
Swaan Arons och Wallewijn, 1999). 
 

3.1.2 Köpare 
Köpare konkurrerar med branschen genom att tvinga ned priser, förhandla om högre kvalitet 
eller fler tjänster. Genom att göra så här spelar de ut konkurrenterna mot varandra på 
bekostnad av branschens lönsamhet (Boyd & Larréché, 2003). Förhandlingsstyrkan från 
köparna beror på ett antal faktorer som kännetecknar marknadssituation och den relativa 
betydelsen av dess köp från branschen i förhållande till branschens totala försäljning (Porter, 
1986). Köpgruppen är mäktig om följande omständigheter finns: 
 

• Den är koncentrerad och det finns få köpare eller köper i stora volymer i förhållande 
till leverantörens försäljning (Lynch, 2003; Investopedia, 2007). Detta betyder att 
betydelsen av affären med kunden ökar då en stor andel av försäljningen köps av en 
viss köpare. Köpare som köper i stora volymer har störst makt om branschen 
karakteriseras av höga fasta kostnader och en vilja att fylla kapaciteten (Porter, 1986). 

 
• Produkterna som gruppen köper av branschen utgör en viktig del av köparens 

kostnader eller inköp. I den här situationen är köparen villig att satsa resurser som är 
nödvändiga för att nå ett gynnsamt pris och köpa selektivt (Boyd & Larréché, 2003, 
Swaan Arons och Wallewijn, 1999).  

 
 



En kvalitativ studie om förnyelsebar energis konkurrensfördelar i en bransch 
 
 

Elisabeth Hallberg 10

 
• Om produkterna i branschen är standardiserade eller odifferentierade. Om en 

organisations produkt är lik en annan produkt från en annan organisation kan köparen 
lätt byta till en annan utan problem. Köparen kommer att göra bytet om kvaliteten är 
oförändrad genom bytet. Detta leder till att köparen därmed kan spela ut en annan 
leverantör mot den alternativa (Boyd & Larréché, 2003). 

 
• Branschens produkter är obetydliga när det gäller kvaliteten hos köparnas produkter 

eller tjänster. Köparna är mindre priskänsliga när kvaliteten hos köparnas produkter är 
starkt påverkad av branschens produkter (Recklies, 2001). Om produkten skulle 
krångla skulle det medföra stora förluster för organisationen (Porter, 1986). 

 
• Köparen har fullständig information. Förhandlingsstyrkan blir större då köparen har 

full koll på efterfrågan, aktuella marknadspriser och även leverantörens kostnader. 
Med full information är köparen i ett bättre läge att försäkra sig att han erhåller de 
gynnsammaste priser som erbjuds andra, men kan även bemöta leverantörers tal om att 
deras överlevnad är hotad (Boyd & Larréché, 2003). 

 
Konsumenter har en viss tendens att bli mer priskänsliga om produkterna de köper är 
odifferentierade, dyra i förhållande till deras inkomster eller av ett slag där kvalitén inte är 
särskilt betydande för dem (Porter, 1986). 
 

3.1.3 Substitut 
I en bransch konkurrerar alla företag i en vid mening med branscher som producerar 
substitutprodukter. Oftast ersätter inte substitut helt existerande produkter utan introducerar 
oftast ny teknologi eller reducerar kostnaderna för att producera samma produkt. Substituten 
minskar vinsten i en bransch genom att hålla nere priserna (Boyd & Larréché, 2003). ”Ju 
attraktivare priset är på jämförliga alternativ bland substitut-produkterna, desto fastare ligger 
locket på branschvinster” (Porter, 1986:43). 
 
Recklies (2001) menar att hotet från substituten existerar om där är alternativa produkter till 
lägre priser på marknaden. Andra faktorer som märkeslojalitet hos kunderna, nära 
kundkontakter, omställningskostnader för kunderna eller nuvarande trender ökar också hotet 
från substituten (Recklies, 2001). Det gäller enligt Lynch (2003) och Investopedia (2007) att 
företagen tänker på att det gäller att följa med i trenderna när det gäller teknologi för att 
minska hotet från substituten. En annan viktig faktor är att det kan finnas en möjlig minskning 
av vinsten om priserna hålls nere.  
 
Att agera mot substitutprodukter kan bli av stor betydelse för en bransch. Det gäller att ha en 
kraftfull och ihållande annonsering för att förbättra branschens position totalt sett. Detta gäller 
även produktkvalitetsförbättringar, marknadsföringsansträngningar samt förbättring av 
produktens tillgänglighet (Porter, 1986). 
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3.1.4 Etableringshinder 
Nya och potentiella etablerare kommer in på en marknad när vinstmarginalen är attraktiv och 
etableringshindren är låga. Nyetablering medför ny kapacitet, önskan att vinna 
marknadsandelar och ofta väsentliga resurser (Lynch, 2003; Investopedia, 2007). 
 
Enligt Porter (1986) finns det 7 olika etableringshinder att ta hänsyn till. 
 
Stordriftsfördelar 
Stordriftfördelar innebär att styckkostnaderna för en produkt minskar när den absoluta 
volymen per tidsenhet ökar. Dessa kostnadsminskningar förekommer i många branscher och 
är ett hinder för många nyetablerade företag. Orsaken till detta är att de måste producera en 
stor skala produkter för att det ska bli gynnsamt och för att möta de redan existerande låga 
priserna på marknaden. Att gå in på en marknad med en så stor skala innebär en stor risk 
(Porter, 1986; Lynch, 2003). 
 
Produktdifferentiering 
Företag, som redan har kända varumärken och hög kundlojalitet, ligger steget före dem som 
är nya och vill etablera sig. De har blivit kända genom tidigare annonsering, kundservice, 
produktskillnader eller helt enkelt beror det på att de var de första i branschen. Detta skapar 
ett hinder för etablering genom att de nya etablerarna får stora utgifter för att övervinna 
existerande kundlojaliteter (Porter, 1986; Boyd & Larréché, 2003).  
 
Kapitalbehov 
För att etablera sig på en marknad krävs investeringar inom teknologi, distribution, service 
och andra områden. Förmågan att investera och ha tillräckligt med kapital innebär en stor risk 
vilket avskräcker många företag från att etablera sig (Lynch, 2003; Swaan Arons och 
Wallewijn, 1999). Ett hinder för etablering skapas när det krävs ett stort behov att investera i 
stora kapitalresurser för att konkurrera. Detta gäller oftast när satsningarna är osäkra eller om 
det är engångssatsningar på grundläggande annonsering eller forskning och utveckling. 
Kapital är något som är nödvändigt i alla storsatsningar och det rör sig inte enbart om 
produktionsmedlen, utan även kundkredit, lageruppbyggnad eller täckande av initialförluster 
(Porter, 1986). 
 
Omställningskostnader 
När en kund är nöjd med en existerande produkt eller service är det svårt för det nya företaget 
att locka till sig den kunden (Lynch, 2003; Swaan Arons och Wallewijn, 1999). Kostnaderna 
kan omfatta utgifter för omskolning av anställda, för ny produktionsutrustning, utgifter och tid 
för att pröva den nya leverantören, behov av teknisk service, ny produktdesign och till och 
med psykiska kostnader för att avbryta leverantörsförhållande. Kostnaderna för bytet kan vara 
höga och det är då viktigt för nyetablerarna att erbjuda förbättringar i form av kostnader eller 
prestanda (Porter, 1986). 
 
Tillgång till distributionskanaler 
Nyetablerare måste i vissa fall försäkra sig om distribution för sin produkt, vilket kan uppstå 
som ett hinder om behovet blir för stort (Porter, 1986; Swaan Arons och Wallewijn, 1999). 
Det räcker inte att enbart producera en produkt med hög kvalitet, utan den måste även 
distribueras till kunderna genom kanaler, som eventuellt redan är upptagna av de redan 
etablerade företagen (Lynch, 2003). Det nya företaget måste övertala kanalerna att acceptera 
deras produkter genom priserbjudanden, samannonsrabatter och liknande, vilket i sin tur 
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minskar vinsterna. I en del fall är de etablerade konkurrenterna förbundna med kanaler genom 
långvariga relationer, högkvalitativ service eller till och med genom exklusiva avtal som gör 
att kanalen enbart får arbeta med en viss tillverkare. I de fall då detta hinder är för högt vid 
etablering måste det nyetablerade företaget skapa en helt ny distributionskanal för att komma 
över hindret (Porter, 1986).  
 
Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift 
Enligt Lynch (2003) och Thompson och Strickland (1998) är det största hindret för ett 
nyetablerande företag när ett redan existerande företag har hög kunskap om marknaden, har 
bra förtroende till större delen av kunderna, har investerat mycket i infrastrukturen för att ge 
den bästa servicen på marknaden, samt har specialist expertis. Dessa kostnadsfördelar är svåra 
för potentiella nya konkurrenter att kopiera oavsett deras storlek och uppnådda 
stordriftsfördelar (Porter, 1986).  
 
Enligt Porter (1986) är de viktigaste fördelarna faktorer som Patenterad produktteknologi; 
gynnsamma tillgångar på råmaterial vilket medför att etablerade företag redan har bundit upp 
de attraktivaste källorna till priser som avser en lägre efterfrågan än den som faktiskt råder.  
Gynnsam lokalisering och Statliga subventioner samt inlärnings- eller erfarenhetskurva är 
andra faktorer som skapar fördelar (Porter, 1986; Swaan Arons och Wallewijn, 1999). 
 
Statlig politik 
Staten har stor inverkan när det gäller att sätta upp regler för produktsäkerhet och 
produktlämplighet, men de står även för olika föreskrifter som ska gälla i en bransch. De kan 
begränsa eller till och med hindra etablering i branscher genom att införa tillståndsgivning och 
begränsa rätten till råmaterial. I fråga om miljönedsmutsning har staten rätt till att höja 
kontrollkraven, vilket kan öka det nödvändiga kapitalet för etablering och den nödvändiga 
teknologiska förfiningen och även optimal anläggningsstorlek (Porter, 1986). 
 

3.1.5 Nuvarande konkurrenter 
På en marknad råder det alltid konkurrens mellan etablerade företag och det sker genom 
välkända metoder för att skaffa sig fördelaktigare position. Det kan röra sig om taktiska 
åtgärder som prisutspel, reklamkampanjer, produktlansering, ökad kundservice eller 
garantiåtagande. Det är först när en eller flera konkurrenter känner sig pressade eller ser ett 
tillfälle att förbättra sin situation som konkurrensen uppstår. I slutändan så visar det sig att 
företagen är inbördes beroende av varandra eftersom om ett företag gör ett utspel så har det 
märkbara effekter på konkurrenterna, till exempel vid priskonkurrens. Detta kan leda till att 
det företag som tagit initiativet samt hela branschen får det bättre, men så är inte alltid fallet 
(Boyd & Larréché, 2003). 
 
Porter (1986) menar att det även här finns olika faktorer som påverkar rivaliteten. Först och 
främst beror det på om det finns många eller jämbördiga konkurrenter, sedan beror det på om 
branschtillväxten är långsam. Om den är långsam medför det att konkurrensen blir till ett spel 
om marknadsandelar för företag som vill expandera. Det är lättare att följa med tillväxten om 
den är snabb då det utgör en garanti för företagen att förbättra sina resultat genom att hålla 
jämna steg med branschen (Porter, 1986; Swaan Arons och Wallewijn, 1999). 
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Höga fasta tillverknings- eller lagerkostnader skapar ett starkt tryck på alla företag att nå full 
kapacitet, vilket oftast leder till snabba prissänkningar när det uppstår överkapacitet. Om 
produkten eller tjänsten är en standardprodukt baseras köparens val i stort sett på pris och 
service, vilket leder till att en intensiv pris- och servicekonkurrens uppstår (Lynch, 2003). 
 
Nedläggningskostnaderna involverar ekonomiska, strategiska och emotionella faktorer. Dessa 
innebär specialiserade tillgångar för verksamheten; fasta nedläggningskostnader – 
kollektivavtal; strategiska inbördes förhållande mellan enheter i företaget; Ledningens ovilja 
att lägga ner då de identifierar sig med verksamheten. Även staten och samhället påverkar 
företagen genom att förhindra nedläggning vid oro för arbetslöshet.  Om dessa kostnader är 
höga så leder det till att företag fortsätter konkurrera även om de får låg eller till och med 
negativ avkastning på sina investeringar. Inget företag lämnar branschen utan fortsätter 
fightas (Porter, 1986; Boyd & Larréché, 2003).  
  
Konkurrensintensiteten varierar mellan olika branscher. Porter (1986) menar att när det finns 
många likvärdiga konkurrenter på marknaden, ingen produktdifferentiering samt höga 
nedläggningskostnader, så råder det hög konkurrensintensitet.  
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4 EMPIRI 

I detta kapitel redovisas resultatet från min empiriska undersökning. 
För att få fullständig information har en telefonintervju genomförts 
samt ytterliggare telefonkontakt med några välkunniga leverantörer 
och danska energistyrelsen. Empirin följer teorins struktur för att 
underlätta senare arbete i analyskapitlet. 

 

4.1 Allmän introduktion 
I samband med oljekriserna på 70-talet började intresset för att använda pellets öka, då folket 
ville minska sitt oljeberoende. Pellets produceras av rester från träindustrin som sågspån, 
kutterspån, bark och liknande, vilket gör pellets till en ren naturprodukt. Detta torkas och 
pressas till cylindrar med en diameter på 5-12 millimeter (KO, 2005). Idag används pellets 
mest inom storskalig värmeproduktion, men det är inom villamarknaden den stora 
framtidspotentialen finns (Energimyndigheten, 2006).  
 
I Danmark bor cirka 5 miljoner invånare och per capita-användningen av el är betydligt 
mindre än i övriga nordiska länder. Förklaringen till skillnaden menar Energimyndighetens 
undersökning (2006) beror på att Danmark har ett gynnsammare geografiskt klimatläge och 
har en mindre andel elkrävande industri än de övriga nordiska länderna. En annan faktor är att 
de danska elpriserna är betydligt högre för både industri- och hushållskunder 
(Energimyndigheten, 2003). I den danska energipolitiken strävar man efter en elproduktion 
som har mindre påverkan på miljön och vill därmed öka konsumtionen av biobränslen.  
 
Danmarks elproduktion består till största del utav kol och naturgas i kraftvärmeverk och 
kondenskraftverk. Det är enbart en mindre del av elproduktionen som består utav biobränslen. 
När det gäller fastighetsuppvärmning så är 70 % av de danska bostäderna anslutna till 
fjärrvärmenät eller till naturgasnät. 20 % använder eldningsolja och endast 6 % har elvärme. 
Resterande värms huvudsakligen upp med hjälp ut av ved- eller pelletskaminer 
(Energimyndigheten, 2003). 
 
I Danmark heter det inte pellets utan træpiller, men jag kommer använda det svenska ordet 
pellets under fortsatt arbete.  
 

4.2 Faktorer som påverkar brasnchkonkurrensen 
Följande text redogör för vad empirin menar med vad det är som påverkar pelletsbranschens 
konkurrensfördelar. 

4.2.1 Leverantörer 
Respondenterna är eniga om att många av dagens oljebolag är leverantörer av pellets, men det 
finns även lantmäterier och andra firmor, som är specialiserade inom pellets påpekar 
Bertelsen (Energistyrelsen). Den största delen av pellets importeras från Estland, Kanada och 
Polen och en stor del kommer från Sverige. Tillverkningen av pellets i Danmark är inte stor, 
men det finns på en del ställen bland annat Lollan. Enligt Andersson (Shell) och Cold (BAXI) 
anser danskarna att det är svensk pellets som har bäst kvalité, men den har inte varit så lätt att 
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få tag på. De flesta av leverantörerna har stor kunskap inom området, men saknar information 
när det gäller justering av själva anläggningarna. 
 
När det gäller priset så ligger det på leverantörernas intresse att se till att prisutvecklingen 
följer olja och kol. Vid frågan om hur prisnivån ser ut just nu blev svaret från Karen och 
övriga respondenter att just nu är prisnivån stabil och pellets är betydligt billigare än många 
andra alternativ. Karen anser att det ligger även på leverantörernas intresse att nå ut till 
kunderna och att leverera i tid. De står för kvaliteten på det valda leveranssättet genom 
antingen bulkbil, storsäck eller normalsäck på pall. Alla leverantörer följer den danska 
standarden och ansvarar för att ge kunderna den bästa kvalitén på pellets som möjligt.  
 
När det gäller staten så jobbar de på att minska miljöpåverkan från elproduktionen. För att det 
ska bli möjligt så stöttar regeringen utvecklingen av förnybar energi. De vill förbättra 
energieffektiviteten, samt anpassa energisektorn till en reformerad energimarknad påpekar 
Karen. Bertelsen (Energistyrelsen) säger att regeringen har under ett antal år arbetat för ett 
större användande av trä, som energikälla i Danmark, bl.a. för att reducera CO2-utsläppen. 
Han menar att ett ökat användande av CO2 neutrala pellets bidrar både till att främja 
regeringens mål om en utveckling för en bättre miljö. Det medför också att Danmark kan leva 
upp till sin internationella förpliktelse att reducera det samlade CO2-utsläppet med 21 % från 
2008-2012 i förhållande till Danmarks CO2-utsläpp 1990. Dock finns det inte några 
miljöbidrag för pellets än så länge i Danmark så som det funnits i Sverige under 2006 säger 
Karen och som även Bertelsen (Energistyrelsen) påpekar.  
 

4.2.2 Köpare 
Marknaden i Danmark får från och med 2003 fritt välja vilken elleverantör de ska använda 
och är därmed det senaste landet i Norden som öppnade sin elmarknad för konkurrens. Det är 
konsumenterna, som har makten på marknaden och bestämmer därmed efterfrågan. På senare 
tid har detta medfört en ökad användning av pellets anser alla respondenter.  Karen menar att 
kundernas fokus ligger i att få bra kvalité till bra pris. Utsätts konsumenterna för dålig kvalité 
väljer de hellre en annan leverantör av pellets. Alla är beroende av energi och kan fritt välja 
vilket alternativ de vill ha, men i vissa områden finns det fjärrvärme eller naturgas och där kan 
det vara problem för köparna att själva välja vad de vill ha för energikälla som bränsle menar 
Andersson (Shell). 
 
Bertelsen (Energistyrelsen) menar att intressenterna av pellets är främst villaägare, men även 
de som driver offentliga lokaler och företag. Idag ligger förbrukningen av pellets på strax över 
37 000 ton i Danmark och det är fler än 100 000 danska familjer, som håller värmen med en 
pelletspanna eller pelletskamin, vilket motsvarar ungefär 6 % av den totala marknaden. Det är 
kundernas ekonomi, som styr valet av energi menar Mörk (Q8), men Karen lägger till att även 
kunskapen om installeringen och jobbet bakom användandet av pellets samt för- respektive 
nackdelar ligger till grund för valet av pelletsanvändning och övrig energi. 
 
Alla respondenter håller med om att diskussionerna om miljö och förnyelsebar energi har ökat 
och att det idag finns ett större intresse för biobränsle, men även för övriga bränsle. Det skrivs 
en del historier och artiklar om biobränsle, brännare och anläggningar, men också en del om 
utställningar och även framställningsmetoder, nya ämne att elda med, som till exempel raps.  
Detta är oerhört viktigt att nå ut med till kunderna för att öka deras intresse, och det är 
kundernas kunskaper om de alternativa energiernas för- och nackdelar som påverkar 
marknaden, anser dem.  
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Karen säger att kraven från kunderna, såväl från politikerna för ett mer effektivt och 
miljövänligt energialternativ har ökat på senare tid, vilket har lett till ett ökat intresse när det 
gäller att välja och påverka energialternativen. De danska kunderna har generellt bra kunskap 
om pellets och dess olika kostnader menar Karen och Bertelsen (Energistyrelsen). 

4.2.3 Substitut 
Karen säger att på dagens danska energimarknaden finns det olja, naturgas, avfall, träflis, 
halm, biogas och fjärvärme när det gäller uppvärmning av villor och offentliga lokaler. El i 
form av vindkraft, solvärme och bioenergi är också något som breder ut sig mer och mer och 
tar fler och fler marknadsandelar påpekar Bertelsen (Energistyrelsen). I dag används mycket 
korn som alternativt bränsle, eftersom priset är hälften så högt som på pellets och det är 
lättillgängligt säger Cold (BAXI).  
 
Dagens substitut uppfyller inte alla de miljökrav, som energistyrelsen har satt upp. Det 
internationella miljöavtalet om reducering av CO2 kommer att stärka den internationella 
efterfrågan om pellets och andra förnyelsebara energikällor menar Bertelsen (energistyrelsen). 
Karen menar på att i dagens samhälle finns det mycket information om att minska miljöhotet 
för att människorna ska tänka mer på miljön. 
 
Eftersom utvecklingen går väldigt fort inom energimarknaden och man kommer fram med 
nya och eventuellt bättre alternativ med jämna mellanrum, så gäller det för alla företag att 
följa med i marknadsutvecklingen. Det gäller även att ha fokus på pris och kvalité för att 
undvika att kunderna väljer substituten säger Mörk (Q8).  
 

4.2.4 Etableringshinder 
Karen anser att oljebolagen har ett stort intresse att bevaka pelletsutvecklingen på marknaden. 
Hon menar att det skulle innebära ett hinder för nya företag att ta upp konkurrensen med 
oljebolagen. För att kunna utveckla en pelletsmarknad anser Karen att det krävs partnerskap 
mellan verksamheter och mellan verksamhet och myndighet. Myndigheternas täta samarbete 
med de privata verksamheterna i energisektorn är ett lyckat exempel på en utveckling av en 
marknad där miljövänliga produkter blir konkurrenskraftiga. Samtidigt måste produkterna 
vara konkurrenskraftiga i sig själv för att få en stor del av marknaden, annars uppnår man inte 
någon större volym på marknaden påpekar Karen. 
 
Karen menar att en nyetablering kräver ett stort kapitalbehov som täcker teknologi, 
distribution, service, men även större marknadsföringsinvesteringar för att kunna anpassa sig 
till dagens marknad. Det är svårt att säga hur stora behoven är, eftersom det beror på storleken 
på företaget.  
 
Anderson (Shell) säger att pellets levereras på bulk med tankbil till stora återförsäljare med 
förråd, sedan finns det i storsäck bigpack eller i småsäckar på pall. Det finns många duktiga 
distributörer på marknaden, men han menar att det som kan bli ett hinder för ett nytt företag är 
att distributionskanalerna eventuellt är upptagna av existerande företag. 
 
Någonting som påverkar etableringsmöjligheten är produktionen av pellets. En ökad 
efterfråga innebär en ökad import, vilket troligen innebär ett något högre pelletspris påpekar 
Mörk (Q8). Cold (BAXI) menar att branschen är beroende av väderförhållanden och just nu 
finns det ett överskott av pellets på grund av den varma vintern.  
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Mörk (Q8) påpekar att det är en fördel att använda pellets, eftersom det inte påverkas av 
någon beskattning utan den finns idag bara på el och olja, eftersom dessa bränslen ses som 
mindre miljövänliga. Även företag som använder biobränsle i sin produktion slipper betala 
skatt och de minskar därmed också sina utgifter. Andersson (Shell) säger att priserna på 
pellets är hälften så höga som oljepriset i dagens läge och blir därmed inget direkt 
etableringshinder utan mer till en fördel, men i jämförelse med övriga förnyelsebara alternativ 
så kan det innebära lite högre priser. Mörk (Q8) påpekar att det inte är priset som kommer att 
ställa till problem för etablering utan det handlar om kvalitén på pellets. 
 
Karen säger att någonting som är viktigt att tänka på när man vill etablera ett ”nytt” företag på 
marknaden är att företaget behöver ha den rätta kompetensen och kännedomen om regler i 
landet när det gäller statens bestämmelser om energipolitiken. Det finns inga direkta 
restriktioner när det gäller pellets, utan det som förekommer är lokala regler och 
bestämmelser från kommunerna säger Karen och Andersson (Shell) håller med. Staten 
började gå in och kontrollera och styra marknaden för 10-12 år sedan. De danska sotarna 
genomför årligen en kontroll av alla eldstäder för att kontrollera att pannan är rätt justerad. 
Detta är ett etableringshinder för utländska företagen för de har inte samma 
inställningsmöjligheter på sina anläggningar eller samma standarder, som danskarna har, 
menar Karen. 
 

4.2.5 Nuvarande konkurrenter 
Respondenterna pekar på att det idag finns väldigt många olika företag som sysslar med 
pelletsförsäljning. Däribland finns de stora oljebolagen Danska Shell och Statoil. Det finns 
även andra energileverantörer som konkurrerar, fast med andra alternativ som till exempel 
fjärrvärme, som drivs med annan energi. De många pelletsdistributörerna och den goda 
tillgången på pellets ger bra konkurrens som i sin tur ger en låg och stabil prisbild anser 
respondenterna. Karen anser att det är många som installerar pellets på grund av ett ökat 
miljötänkande och ökade oljepriser därmed ser framtiden för pellets ljus ut, eftersom det är en 
bransch i tillväxt. 
 
Karen påpekar att när det gäller nedläggning av ett företag i pelletsbranschen innebär det inte 
några större skillnader jämfört med andra företag. Förhoppningsvis så krävs det enbart en 
nedläggning om man går i konkurs. Kostnaderna anses inte bli så höga, fast det beror givetvis 
på eventuella lagerkostnader och antalet anställda. Även uppbundna avtal för data, telefoni, 
lokalhyra samt garantier man har gett till sina kunder kommer att medföra extra kostnader. 
 
Det som påverkar konkurrensintensiteten är priset på energin, men framöver även 
miljötänkandet menar Karen. Den danska energipolitiken jobbar på att minska miljöpåverkan 
från elproduktionen. För att det ska bli möjligt så stöttar regeringen utvecklingen av förnybar 
energi. De vill förbättra energieffektiviteten, samt anpassa energisektorn till en reformerad 
energimarknad. Respondenterna är eniga om att en annan huvudfaktor som påverkar 
rivaliteten är kvalitén på produkterna. Den är oerhört viktig att ha fokus på, för att företaget 
ska få ut så bra produkter som möjligt, vilket alla respondenter är eniga om. 
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5 ANALYS 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att jämföras med 
empirin. Detta för att i kommande kapitel ha en möjlighet att göra en 
slutsats om uppsatsens frågeställning. Strukturen följer föregående 
kapitels upplägg. 

5.1 Leverantörer 
Enligt Porter (1986) har leverantörerna en stor betydelse när det gäller förhandlingsstyrka 
gentemot deltagare i en bransch genom hot av höjning av priserna eller minskning av kvalitén 
på levererade varor och tjänster. Detta är någonting som Karen håller med om då hon säger att 
leverantörerna i pelletsbranschen står för prisutveckling, kvalité både på produkt, men även på 
det valda leveranssättet genom antingen bulkbil eller säck. De flesta leverantörer har enligt 
Andersson (Shell) och Cold (BAXI) god kunskap inom området och de följer även den 
danska standarden för att få nöjda kunder.  
 
Respondenterna menar att i och med att det finns många leverantörer av pellets däribland 
oljebolagen, specialiserade firmor och lantmäterier och den mesta pellets importeras från 
andra länder kan leverantörerna påverka kvalitén och priset på produkterna. Detta stämmer 
överens med Porter’s (1986) teori om att leverantörernas kraft ökar om det är de som 
bestämmer och avgör pris och kvalité på marknaden. 
 
I pelletsbranschen är det leverantörernas priser som påverkar utvecklingen av pellets i 
förhållande till olja och kol, vilket på sätt och vis håller med Recklies (2001) teori om att 
leverantörerna skulle utgöra ett hot mot integration framåt. Alltså de påverkar den fortsatta 
utvecklingen på marknaden. 
 
Både Porter (1986) och Swaan Arons och Wallewijn (1999) menar att staten är en viktig 
leverantör, som påverkar konkurrensen genom att komma upp med regleringar. Inom 
pelletsbranschen påpekar Bertelsen (Energistyrelsen) att staten jobbar mycket för att minska 
miljöpåverkan från elproduktionen och har därmed satt upp mål för att minska denna. Även 
internationella förpliktelser som att reducera det samlade CO2- utsläppet måste branschen ta 
hänsyn till och därmed följer det Porters (1986) teori om att staten har stor inverkan som 
leverantör. 
 

5.2 Köpare 
Enligt Bertelsen (Energistyrelsen) så finns det fler än 100 000 familjer som köper pellets, 
vilket motsvarar cirka 6 % av den totala marknaden, vilket motsvarar Lynch (2003) och 
Investopedia (2007) teori om att marknaden är koncentrerad och har få köpare. Detta ökar 
betydelsen av affären. 
 
Respondenterna menar att eftersom alla är beroende av energi påverkar det pellets betydelse 
vid köp. Boyd och Larréché (2003) samt Swaan Arons och Wallewijn (1999) hävdar att detta 
påverkar köparens vilja att satsa resurser, som är nödvändiga för att nå ett gynnsamt pris och 
köpa selektivt. Invånarna i Danmark får nu fritt välja vilken elleverantör de ska använda och i 
jämförelse med Boyd och Larréché (2003) innebär det att omställningskostnaden är låg för 
köparna då produkterna är standardiserade. 
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Alla respondenter är eniga om att köparna har makten på marknaden, eftersom det är de som 
bestämmer efterfrågan och därmed påverkar priserna, vilket Boyd och Larréché (2003) säger 
påverkar köparnas makt. På senare tid har köparna ställt högre krav på ett mer effektivt och 
miljövänligt energialternativ, vilket har lett till ett ökat intresse för pellets. Köparna har enligt 
alla respondenter även kunnat ta del av olika diskussioner när det gäller biobränsle och 
pellets, vilket ökar deras fullständiga information och makt menar Boyd och Larréché (2003). 
 
Karen menar att kunderna tycker att det är viktigt att få rätt kvalité till rätt pris och utsätts 
köparna för dålig kvalité väljer de hellre en annan leverantör och därmed är kvalitén av 
oerhörd betydelse, vilket även övriga respondenter höll med i. Detta motsäger vad Recklies 
(2001) säger att branschens produkter är obetydliga när det gäller kvalitén för köparna, vilket 
även påverkar deras priskänslighet. Enligt Mörk (Q8) har även ekonomin stor betydelse, 
medan Karen lägger till att kunskapen om själva pelletsanvändningen samt för- respektive 
nackdelar menar respondenterna också påverkar, vilket kan ses i förhållande med vad Porter 
(1986) menar att om produkten skulle krångla skulle det medföra stora förluster för 
organisationen. 
 

5.3 Substitut 
I en bransch konkurrerar alla företag i en vid mening med branscher, som producerar 
substitutprodukter (Boyd & Larréché, 2003). I pelletsbranschen innebär detta många olika 
alternativ av energi. Däribland olja, naturgas, avfall, träflis, halm, biogas och fjärrvärme. 
Även solenergi, vindkraft och användning av korn är substitut till pellets menar Bertelsen 
(Energistyrelsen).  
 
Recklies (2001) menar att hotet från substituten existerar om de alternativa produkterna har 
lägre priser på marknaden. Så är fallet för korn då priset är hälften så högt, som på pellets, 
men är även mer lättillgängligt, menar Cold (BAXI). För att minska hotet från substituten 
hävdar Lynch (2003) och Investopedia (2007) att det gäller att följa med i trenderna inom 
teknologin, vilket stämmer mycket väl överens med energibranschen där utvecklingen går 
väldigt fort framåt. Det kommer fram nya och eventuellt bättre alternativ med jämna 
mellanrum. 
 
Mörk (Q8) menar att ha fokus på pris och kvalité påverkar kundernas val av substitut. Detta 
stämmer med Recklies (2001) och Boyd och Larréchés (2003) teori när de påpekar att 
kostnaderna för samma produkt, märkeslojalitet hos kunderna och nära kundkontakt påverkar 
konkurrensen från substitutprodukter. Porter´s (1986) teori om att agera mot 
substitutprodukter kan även ses som ett samband med empirin. Detta då han påstår att det kan 
vara av stor betydelse att förbättra produktkvalitén, men även ha en kraftfull och ihållande 
annonsering för att förbättra branschens marknadsposition. Enligt Bertelsen (Energistyrelsen) 
så uppfyller inte dagens substitutprodukter alla de miljökrav som staten satt upp och därmed 
ökar efterfrågan på pellets. Även ett informationsrikt samhälle om miljötänkande minskar 
hotet från substituten, menar Karen. 
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5.4 Etableringshinder 
Porter (1986) tar upp 7 olika etableringshinder, som företag ska ta hänsyn till. Den första 
gäller stordriftsfördelar och innebär att styckkostnaderna för en produkt minskar när den 
absoluta volymen per tidsenhet ökar. Enligt Karen så handlar det om att produkterna måste 
vara konkurrenskraftiga i sig själv för annars uppnår företaget inte någon större volym på 
marknaden. Karen menar att för att ha möjlighet att etablera sig på marknaden krävs det ett 
samarbete mellan verksamheter och mellan verksamhet och myndighet. Ett lyckat samarbete 
innebär en utveckling av en marknad där miljövänliga produkter blir konkurrenskraftiga. 
 
När det gäller Porter’s (1986) produktdifferentiering nämner han att företag som har kända 
varumärke och hög kundlojalitet ligger steget före den som är ny och vill etablera sig. Här 
menar Karen att det krävs stora marknadsföringsåtgärder för att öka kundlojaliteten gentemot 
dagens aktörer.  
 
Lynch (2003) och Swaan Arons och Wallewijn (1999) menar att förmågan att investera och 
ha tillräckligt med kapital innebär en stor risk, vilket avskräcker många företag att etablera 
sig. Karen anser att det är svårt att veta hur stora kapitalbehoven är, eftersom det beror på 
storleken på företaget. Kapitalet ska täcka den stora satsningen som involverar teknologi, 
service och marknadsföring. Omställningskostnad hos kunderna var något som Porter (1986) 
såg som ett etableringshinder, men inget som diskuterades i empirin. 
 
Porter (1986) och Swaan Arons och Wallewijn (1999) hävdar att nyetablerare måste försäkra 
sig om distribution för sin produkt. Lynch (2003) menar att det inte räcker att bara producera 
en produkt med hög kvalitet, utan den måste även distribueras till kunderna. Andersson 
(Shell) påpekar att pellets distribueras på bulk med tankbil till stora konsumenter med förråd 
och sedan finns det i storsäck bigpack eller i småsäckar på pall och att det finns många 
duktiga distributörer på marknaden. Något som både Lynch (2003) och Andersson (Shell) 
säger är att det som kan bli ett hinder för nyetablerarna är att kanalerna redan är upptagna av 
existerande företag och det är svårt att övertala distributörerna att acceptera deras produkter. 
 
Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift påverkar också företag (Lynch, 2003; Thompson 
och Strickland, 1998). De menar att redan existerande företag har hög kunskap om marknaden 
och bra förtroende hos kunderna, men även att statliga subventioner och gynnsamma 
tillgångar till råmaterial påverkar. Empirin stämmer väl överens med denna teori då även 
Karen hävdar att det gäller att ha den rätta kompetensen och kännedomen om 
landet/marknaden för att företag ska kunna ha en möjlighet att etablera sig på marknaden.  
 
Enligt Cold (BAXI) finns det idag ett överskott av pellets på grund av den varma vintern, 
vilket visar att branschen är väderberoende och påverkar därmed tillgången på råmaterial. En 
ökad efterfrågan innebär en ökad import enligt Mörk (Q8), vilket innebär ett högre pelletspris, 
vilket kan jämföras med Porter (1986) då han menar att nyetableringar påverkas då redan 
etablerade företag har tagit för sig på marknaden. Dock tror Mörk (Q8) att pellets har en 
fördel, då det i dagens läge har lägre pris än olja, men har eventuellt lite högre pris än övriga 
förnyelsebara alternativ. En annan fördel är att pellets inte har någon skatteavgift, som många 
av de andra energialternativen behöver betala då de är större miljösyndare. Detta stämmer 
överens med Porter (1986) och Swaan Arons och Wallewijn (1999) då de hävdar att en statlig 
subvention kan ge fördelar på marknaden.  
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Det sista etableringshindret, som Porter (1986) tar upp, är statlig politik och menar att staten 
har en stor inverkan när det gäller att sätta upp regler för produktsäkerhet och 
produktlämplighet. Här kan samband ses med empirin då Karen och Andersson (Shell) hävdar 
att det inte finns några direkta restriktioner när det gäller pellets, utan det som förekommer är 
lokala regler och bestämmelser från kommunerna, som man bör ha kontroll på. Däremot säger 
Karen att staten började gå in och kontrollera och styra marknaden för 10-12 år sedan. Staten 
ber sotarna genomföra en kontroll av alla eldstäder en gång om året för att kontrollera att 
pannan är rätt justerad. Detta menar Karen innebär bekymmer för utländska företag då de inte 
har samma inställningsmöjligheter på sina anläggningar, som de danska har. En jämförelse 
kan ges till Porter (1986) då han hävdar att om det handlar om en fråga om 
miljönedsmutsning höjer staten kontrollkraven, vilket kan öka det nödvändiga kapitalet för 
etablering och den nödvändiga teknologiska förfiningen. 
 

5.5 Nuvarande konkurrenter 
På en marknad råder det alltid konkurrens mellan etablerade företag och det sker genom 
välkända metoder för att skaffa sig fördelaktigare position (Boyd & Larréché, 2003). 
Respondenterna menar att de många pelletsproducenterna och den goda tillgången på pellets 
ger bra konkurrens som i sin tur ger en låg och stabil prisbild. Boyd & Larréché (2003) menar 
att om någon av konkurrenterna skulle göra ett utspel skulle det medföra märkbara effekter på 
övriga konkurrenterna, eftersom företagen är beroende av varandra. Som nämnt i empirin 
avsnitt 4.6 så visar ett lyckat samarbete mellan verksamheter och mellan verksamhet och 
myndighet exempel på en utveckling av en marknad där miljövänliga produkter blir 
konkurrenskraftiga. 
 
Enligt Porter (1986) påverkas rivaliteten om det finns många eller jämbördiga konkurrenter 
och sedan beror det på om branschtillväxten är långsam. Respondenterna menar att 
konkurrensen är hög då det är de stora oljebolagen, som gått in och börjat sälja pellets, men 
att det även finns andra alternativ till pellets som påverkar. Branschtillväxten är snabb enligt 
Karen, vilket enligt Porter (1986) och Swaan Arons och Wallewijn (1999) medför en garanti 
till att det är lättare att förbättra sina resultat om man följer med i det snabba tempot. 
 
Något som respondenterna påpekar vara viktigt inom branschen är att ha fokus på kvalitén på 
produkterna och detta kan ses i samband med Lynch (2003), då han menar att om köparens 
val baseras i stort sett på pris och service leder det till att en intensiv pris- och 
servicekonkurrens uppstår.  
 
Enligt Karen är pelletsbranschens nedläggningskostnader innebär inga större kostnader utan 
det beror givetvis på eventuella lagerkostnader och antalet anställda, men även uppbundna 
avtal för telefoni, data och lokalhyra. Ser man till Porter (1986) och Boyd och Larréché 
(2003) åsikt så innebär höga kostnader att man inte gärna lämnar branschen utan fortsätter att 
fightas även om man får en låg eller negativ avkastning.  
 
Något som empirin tar upp, som mycket viktigt är att den danska energipolitikens arbete med 
en minskad miljöpåverkan från elproduktionen spelar stor roll framöver för 
konkurrensintensiteten. Karen menar att staten stöttar utvecklingen av förnybar energi och vill 
därmed förbättra energieffektiviteten. Detta kommer därmed att öka konkurrensintensiteten 
bland dagens konkurrenter. 
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6 SLUTSATS OCH FÖRSLAG PÅ VIDAREFORSKNING 

I detta avslutande kapitel svarar jag på uppsatsens frågeställning vad 
är det som påverkar förnyelsebar energis konkurrensfördelar i en 
bransch. Kapitlet avslutas med implikationer och förslag på 
vidareforskning. 

 

6.1 Slutsats 
Det jag har kommit fram till med min undersökning är att pellets som bränsle ligger långt 
framme i sin utveckling och för att kunna hålla kvar sina konkurrensfördelar så gäller det att 
forskningen och utvecklingen fortsätter framåt. Branschen är väldigt beroende av sina 
leverantörer samt köparna, eftersom det är de som bestämmer utbudet och efterfrågan på 
marknaden.  
 
Något som också påverkar pellets konkurrensfördelar är hotet från dagens substitut, eftersom 
det finns många andra bra alternativ på energi. Då dagens energialternativ inte uppfyller alla 
de miljökrav som staten satt upp, så ligger pellets steget före just nu, men i och med en ökad 
forskning och utveckling av nya förnyelsebara energier ökar hotet och kraften från substituten 
till pellets. Detta påverkar de konkurrensfördelar, som pellets hade tidigare och de försvinner 
om inte pelletsbranschen fortsätter med sin forskning och utveckling. 
 
De olika etableringshindren som finns på marknaden är någonting som också påverkar pellets. 
I och med att oljebolagen, som redan idag är befintliga distributörer också tar stora 
marknadsandelar på pellets och de har stora ekonomiska resurser kan det vara ett hinder för 
nyetablerade företag att lyckas. Detta då nyetablerande företag inte har den stora kompetens 
eller kunskap om marknaden, som krävs för en etablering, vilket minskar möjligheterna att 
lyckas gentemot existerande företag. Det medför att det krävs en större 
marknadsföringsåtgärd för att bli synliga på marknaden och för att lyckas nå dagens befintliga 
kunder. Även de regler som staten sätter upp och deras förändringar har påverkan på 
pelletsbranschen. 
 
Den höga konkurrensen när det gäller pris och kvalité spelar en betydande roll för såväl 
företag som köpare och den har en stor påverkan på pelletsbranschen. Dock tror jag att den 
framöver kommer att leda till en bättre marknad med högre konkurrensintensitet, eftersom 
branschen är snabb i sin utveckling, men även företagen kommer att förbättras då marknaden 
ställer höga krav på dem.  
 
Jag tror utifrån vad som kommit fram i undersökningen att framtiden ser ljus ut för pellets och 
med en stat som stöttar miljöutvecklingen kommer det att ge goda förutsättningar. Dock tror 
jag att detta också kommer att medföra att kraven på pellets kommer att öka och därmed ökar 
intensiteten på marknaden. 
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6.2 Implikationer 
För att Löhr Montage AB eller liknande företag ska kunna etablera sig på den danska 
pelletsmarknaden krävs det att företaget är öppet och lyhörd för nya trender. Eftersom svensk 
pellets är önskvärd på den danska marknaden har företaget redan här en fördel. Löhr Montage 
AB kan erbjuda de danska kunderna pellets med hög kvalité till ett bra pris.  
 
Eftersom konkurrensen på marknaden redan idag är väldigt hög så är det oerhört viktigt för 
Löhr Montage AB att gå med i den danska branschorganisationen för att få fram all den 
kunskap som krävs på marknaden om såväl lagar och regler, samt annan nödvändig 
information. En viktig sak är att Löhr Montage AB kollar upp den viktiga informationen när 
det gäller installation av en pelletsanläggning, så att deras inställningsmöjligheter stämmer 
överens med de danska för att de ska få godkänt av staten. Eftersom det inte finns några 
direkta restriktioner av var man får installera pellets så gäller det ändå att ha kontroll på de 
lokala bestämmelserna som skiljer sig från kommun till kommun. 
 
Det gäller även för Löhr Montage AB att se till att ha det kapital som krävs för en etablering 
och eftersom företaget är relativt litet, så kommer det inte att innebära en alltför stor summa.  
 

6.3 Förslag på vidareforskning 
Jag skulle tycka att det vore intressant att göra en kvantitativ undersökning där man även 
blandar in konsumenterna i undersökningen för att se vad det är som påverkar deras val av 
energi i dagens energipolitik. Ett annat förslag skulle vara att involvera en leverantör, en 
köpare, någon som sysslar med substitutprodukter, en myndighet med god kunskap om de 
olika etableringshindren samt en nuvarande konkurrent för att få deras syn på marknaden.  
Sedan göra en jämförelse för att komma fram till en strategi för att vinna konkurrensfördelar 
på marknaden. 
 
Även en jämförelse mellan två olika länder och dess olika marknadsstrategier och miljökrav 
när det gäller energi hade varit intressant område att forska inom. Samt att studera hur EU’s 
krav och normer efterlevs i respektive land. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Pelletsbranschens påverkan på dess konkurrensfördelar 
 
Leverantörer 
 
När det gäller leverantörer… vad finns det för leverantörer när det gäller pellets i Danmark? 
 
Vilken påverkan har leverantörerna på marknaden?  
 
Vad gäller pris, kvalité etc.? 
 
Statens påverkan som leverantör? Har de några speciella styrmedel som de använder? 
 
 
Kunderna 
 
Vilken kunskap har de danska kunderna om pellets?  
 
Hur stor är deras påverkan på marknaden? 
 
Pris/kvalite? 
 
Finns det möjlighet till ökad försäljning då pellets är mer miljövänligt? 
 
 
Substitut 
 
Vilka substitut finns det för uppvärmning av villor och lokaler om man inte använder pellets? 
 
Till hur stor del används substituten idag? 
 
Varför väljs dessa alternativ? 
 
 
Etableringshinder 
 
Vad finns det för olika etableringshinder för ett nytt företag att inta pelletsmarknaden? 
 
Hur motarbetar man dessa? 
 
Vilken typ av agerande krävs för att öka kundlojaliteten gentemot dagens aktörer? 
 
Vilket kapitalbehov krävs för en nyinvestering? 
 
Hur levereras pellets? Tillgångar i Danmark? 
 
Vilka tillgångar till distributionskanaler finns det när det gäller pellets? 
 
Är branschen beroende av någonting? Väder, import, export.etc? 
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Vad krävs för att kunna etablera ett ”nytt” företag på marknaden?  
 
Fördel med pellets på marknaden jämfört med övrig energi? 
 
Hur hög är kontrollen av miljöbelastning från statens sida? Finns det något annat som gör att 
det blir ett hinder att etablera sig på marknaden? 
 
Nuvarande konkurrenter 
 
Vilka konkurrenter finns det redan idag på marknaden? Någon stor? 
 
Är branschtillväxten långsam eller snabb? På vilket sätt påverkar det konkurrensen? 
 
Nedläggningskostnader? 
 
Vad påverkar konkurrensintensiteten på energimarknaden? 
 
Kan miljöaspekten ha någon inverkan?  
 
Den danska energipolitikens reform att minska miljöpåverkan från energin. Hur påverkar det 
konkurrensen? 
 
 
 


