
CASE STUDY The network operator Ellevio 
chose WP Engine
The Company
Ellevio AB is one of Sweden’s largest electricity companies, powering close to a million homes and 
businesses with electricity. Ellevio’s market stretches from Halland in the south to Hälsingland in 
the north and from Smögen on the west to Stockholm in the east. The company has more than 400 
employees, and employs a number of contractors and consultants, pushing it to roughly 2,000 in 
personnel across Sweden. 

Ellevio is owned by the public pension fund, the Third AP Fund; Swedish insurance company 
Folksam, and Canadian Borealis Infrastructure Management, which invests in infrastructure of 
Omer, one of Canada’s largest pension funds.

The Challenge
In June 2015, Fortum sold its electricity distribution operations. Ellevio launched two months later. 
Ellevio quickly realized it needed a new website that enabled the company to move existing content 
while simplifying the ability to add and update new content.

Ellevio also needed a site that offered visitors a photo gallery, a press room, and a new customer 
contact form. The page had to be responsive and accessible via mobile phones and e-readers.

Ellevio’s web environment also required a feature called “My Pages,” which leverages data from 
Fortum’s database.

“After further review, we decided to build the new website with WordPress,” said Ellevio press officer 
Jonatan Björck. “Shortly thereafter, we decided to host our new WordPress site with WP Engine.” 

Ellevio first moved its promotions page to WP Engine’s managed WordPress hosting platform, and 
it worked very well, Björck said. 

According to Björck, Ellevio had several conversations with WP Engine’s WordPress specialists and 
shared Ellevio’s site requirements. WP Engine’s experts offered advice about which solutions were 
the best fit from a technical and legal perspective. 

“We had a very good dialogue and WP Engine understood our views and were quick to implement 
our wishes,” said Björck.

About WP Engine

WP Engine powers amazing digital 
experiences for websites and 
applications built on WordPress. Founded 
in 2010, WP Engine is headquartered in 
Austin, Texas, and manages European 
operations from London.

68-80 Hanbury Street,  
London, E1 5JL,  
United Kingdom 

info@wpengine.com  |  wpengine.co.uk 

The Solution
Ellevio’s site comprises hundreds of pages. With WP Engine, the company now can leverage 
a flexible platform that empowers site managers to adapt the website to the business’ changing 
needs. The company also enjoys better scalability and site speed through WP Engine’s EverCache 
technology, which for many WP Engine customers can make sites perform four times faster. Ellevio 
also has 24/7 access to WP Engine’s expert technical support, offering advice around the clock.

The Results
Working with WP Engine, Ellevio launched a new set of sites and was able to quickly and easily 
transfer existing content to the new environment. At the same time, Ellevio now has the ability to 
flexibly add new content to its sites.

Ellevio’s websites are is responsive and fast. And they perform beautifully on all form factors, from 
smartphones and tablets to desktops.

Industry
Energy

Company Size
400 employees

Site
Website with hundreds of pages 
including image gallery, press room, 
and My Pages

Challenge
Building a new website to integrate 
content and databases

Results
The ability to quickly and easily 
transfer existing content and create 
new content for the new sites

-  Jonatan Björck 
Ellevio Press Officer

“ We had a very good 
dialogue and WP Engine 
understood our views 
and were quick to 
implement our wishes.”



CASE STUDY Elnätsföretaget Ellevio valde 
WP Engine 
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Totalt förser företaget nära en miljon hushåll 
och företag, från Halland i söder till Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i 
öster med el.  De har drygt 400 anställda och sysselsätter med entreprenörer och konsulter totalt 
cirka 2 000 personer runt om i landet

Ellevio ägs av den allmänna pensionsfonden, Tredje AP-fonden, det kundägda företaget Folksam 
och kanadensiska Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, 
en av Kanadas största pensionsförvaltare. 

Utmaning
I juni 2015 sålde Fortum sin elnätsverksamhet och efter kort därefter lanserades det nya varumärket 
Ellevio. Med det kom självklart också behovet av en ny webbplats, dit de kunde flytta befintligt 
innehåll och enkelt kunna skapa nytt innehåll.  Bland annat så anropar ellevio.se flera applikationer 
som ligger kvar i Fortums webbmiljö, som Mina Sidor, Flytthjälpen och Entreprenörswebben.

Att få tillgång till en överskådlig bildbank och tillgängligt pressrum samt ett nytt kontaktformulär 
för kunder var också centrala delar i den nya hemsidan.

Att hela sidan skulle vara responsiv och tillgänglig via mobilen och läsplattan var ett viktigt krav. 

– Efter närmare genomgång beslutade vi oss att bygga den nya hemsidan i WordPress. Relativt 
snabbt därefter beslutade vi att hosta hemsidan med WP Engine, säger Jonatan Björck, pressansvarig 
på Ellevio.

Smidigt samarbete
– Under arbetets gång hade vi många samtal med olika personer på WP Engine där vi diskuterade 
och fick råd kring kravspecen, den tekniska lösningen och även de juridiska aspekterna som är 
viktiga att komma ihåg. Vi hade en mycket bra dialog och WP Engine förstod våra synpunkter och 
var snabba att genomföra våra önskemål, säger Jonatan Björk, pressansvarig Ellevio.

Ellevio hade tidigare hostat en  kampanjsida på WP Engine och tycket att det fungerade mycket 
bra. Därtill fick WP Engine bra rekommendationer vid rundfrågning i nätverket.

–  Arbetet innebar väldigt många samtal med olika personer på WP Engine där vi diskuterade den 
tekniska lösningen, krav och det juridiska. Vi hade en bra dialog och WP Engine lyssnade på vad vi 
hade för synpunkter, fortsätter Jonatan.

Om WP Engine

WP Engine, en ledande hostingtjänst 
för webbplatser och applikationer 
som bygger på WordPress. Företaget 
grundades 2010 med huvudkontor 
i Austin Texas och den nordiska 
verksamheten leds från Stockholm. 

68-80 Hanbury Street,  
London, E1 5JL,  
United Kingdom 

info@wpengine.com  |  wpengine.co.uk 

Lösningen
Webbplatsen består idag av hundra sidor och genom samarbetet med WP Engine får Ellevios 
webbteam:

   En flexibel plattform som låter ansvariga anpassa hemsidan till förändrade behov.

   Högre prestanda genom WP Engines avancerade EverCache teknik förbättrar svarstiden och 
anropstiden. I en jämförelse på sajtkollen.se, som testar prestanda på en webbplats utifrån bland 
annat laddningstid, antal förfrågningar från webbläsaren och hur mycket resurserna väger på 
hemsidan får Ellevio.se utmärkelsen Guld (92 poäng).

   Teknisk support 24/7

Resultat
Ellevio har nu en webbplats som är responsiv och snabb på såväl dator som surfplattor och 
mobiltelefoner.

Industri
Energi

Företagets storlek
400 anställda

Hemsida
Hemsida med hundra sidor inklusive 
bildbank, pressrum och Mina Sidor 
som anropar en databas 

Antal besökare
80 000 besökare

Utmaning
Att bygga en ny hemsida och 
integrera innehåll och databaser 

Resultat 
Enkelt att föra över befintligt innehåll 
i en ny struktur och skapa nytt 
innehåll på den nya webbplatsen. 


