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Sammendrag 

Denne masteroppgaven ser på hvordan aktørers konkurrerende ideer og interesser har formet 

beslutningen om effekttariff. Dette er en pågående prosess internt i kraftbransjen. Målet er å 

endre måten nettleien prises på, slik at vi kan utnytte strømnettet i Norge på en mer 

bærekraftig måte.  

 

Sentralt i diskursen står forbrukere, og tre teknologier knyttet til bærekraftig omstilling. 

Solenergi, energieffektivisering og elbiler er teknologiske utviklinger som endrer våre 

forbruksmønstre knyttet til strøm. Dette skaper ringvirkninger i strømnettet, der kjernen i en 

overgang fra energi til effekt er at noen må tilpasse seg denne utfordringen.  

 

Ved å dykke ned i den institusjonelle endringsprosessen analyserer denne oppgaven hvordan 

aktører kjemper for å få sine interesser og ideer representert i den nye tariffen. Gjennom 15 

intervjuer og dokumentanalyse, viser det seg at konflikten omkring effekttariff kan 

identifiseres gjennom to konkurrerende ideer. Disse ideene dreier seg rundt aktørenes 

definisjon av hva som er bærekraftig, og hvilken rolle strømnettet skal spille i en slik 

omstilling. Konflikten står her mellom kraftbransjen og aktører knyttet til de tre teknologiene, 

der kraftbransjen står for de dominerende interessene og institusjonene. På denne måten ser vi 

at ideer, interesser og institusjoner alle spiller en rolle i utformingen av effekttariff.  

 

Oppgaven finner at eksiterende interesser og institusjoner videreføres i utformingen av 

effekttariff. Nye ideer kan få beskyttet rom hvis de klarer å knytte ideen til eksisterende 

interesser og institusjoner, noe som er tilfellet med elbiler. Overgangen fra energi til effekt er 

en omstilling som strekker seg bredere enn til nettariffen isolert, noe som skaper barrierer for 

solenergi og energieffektivisering.  
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Forord 

Årene på TIK har åpnet øynene mine for kraftbransjen, og håper denne masteroppgaven kan 

bidra positivt til det videre arbeidet med effekttariff.  

 

Først og fremst vil jeg takke for at jeg har fått muligheten til å bruke to år til å fordype meg i 

den norske kraftbransjen – og da en ekstra stor takk til Håkon Endresen Normann som har 

veiledet meg gjennom en jungel av tekniske og samfunnsvitenskapelige funn, og alltid gitt 

meg ett dytt i riktig retning når jeg trengte det. Tusen takk til TIK for økonomisk støtte 

gjennom ETIS-prosjektet.  

 

For to år siden hadde jeg aldri hørt om effekttariff. Takk til Hafslund Nett som gjennom 

sommeren 2017 lærte meg om kraftbransjen og hva effekt er.  

 

Jeg vil også takke alle informantene som har delt kunnskap, perspektiver og ikke minst tid. 

Uten dere hadde det aldri blitt noen masteroppgave om effekttariff!  

Spesielt vil jeg takke Hannah Monsrud Sandvik for filosofisk språkvask, og Emilie Skogvang 

for backing hele veien. You go girl. 

 

 

 

Silje Totland,  

Oslo 28. mai 2018  
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1 Innledning 

 

1.2 Introduksjon av tema  

Aldri før har det vært så mye engasjement rundt en tariffendring. Aktører fra departementer, 

kraftbransjen, miljøvernorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner og næringsorganisasjoner 

ønsker alle å sette sitt preg på denne institusjonelle endringen. Hva er det med effekttariffen 

som engasjerer? I denne oppgaven vil vi se på hvordan utfallet av en institusjonell endring 

legger føringer for retningen en bærekraftig omstilling kan gå.  

 

Elektrisitet er grunnleggende for all sosial aktivitet i et moderne samfunn, og er dermed også 

et viktig felt å studere. Det globale behovet for en bærekraftig omstilling av energisektoren 

har blant annet resultert i teknologiske innovasjoner som forsøker å flytte forbruket fra det 

fossile til det fornybare. Endringen fra energi til effekttariff kommer som en løsning på en slik 

ringvirkning, og det er spesielt tre forbrukerteknologier som utpekes som viktige for 

innføringen av effekttariff: Energieffektivisering, solceller til privatboliger, og elektrifisering 

av transportsektoren. Dette er også kjernen i det brede engasjementet rundt effekttariff. Disse 

teknologiene er viktige for en bærekraftig omstilling, samtidig som de skaper utfordringer for 

strømnettet tradisjonelle oppbygging – det blir rushtid på det elektriske veisystemet. Hvem er 

det så som må tilpasse seg?  

 

Overgangen fra energi til effekt er en pågående institusjonell endring i kraftbransjen, der 

institusjoner setter visse rammebetingelser for aktørers handlingsrom. Samtidig så kan 

aktørene involvert forme disse institusjonene, der institusjonell stabilitet krever aktivt 

vedlikehold, og institusjonell endring er et resultat av at nye perspektiver erstatter de gamle. 

Det er i aktørenes interesse å få den institusjonelle endringen tilpasset seg selv så mye som 

mulig. Jeg argumenterer videre for at dette skjer i et samspill mellom ideer og interesser. 

Dette kan i større eller mindre grad påvirke valg av teknologi og innovasjon. Å få kunnskap 

og innsikt i denne prosessen fremstår derfor som viktig. En debatt innenfor 

samfunnsvitenskapen er hvorvidt det er interesser eller ideer som har noe å si for utfallet av 

politiske beslutningsprosesser (Kern, 2011). Aktørene involvert kjemper om å vinne den beste 

historien, og det er interessant å studere hvilke strategier og evner de har for å fremme sine 

ideer og interesser. Aktører kan få avgjørende konsekvenser for utfallet av ny nettleiestruktur 
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– og hvilke veier til omstilling samfunnet tar. Kan casen om effekttariff bidra til å belyse 

denne debatten? Iboende i institusjoner er en form for stabilitet, og tradisjonelt innenfor 

institusjonell teori har endring blitt forklart som noe som skjer utenifra – eksogent, og utenfor 

institusjonens kontroll. Dette er også en form for debatt innenfor både statsvitenskap og 

studier av bærekraftig omstilling. Jeg vil i denne masteroppgaven argumentere for at casen 

om effekttariff er et eksempel på en endogen endring.  

 

Kraftsektoren er inne i den mest omfattende moderniseringen siden Norge ble elektrifisert for 

over 100 år siden. Alle husstander i Norge skal innen utgangen av 2018 ha nye strømmålere 

(AMS) installert. Gjennom digitalisering kobles nettselskap, strømselskap og forbrukere 

sammen, og vi får mulighet til å ta i bruk nye teknologiske løsninger og måter å prise nettleie 

på. På denne måten vil utfallet av effekttariff påvirke alle i Norge, og å studere selve casen 

effekttariff er viktig på flere plan. Hvordan utformingen av effekttariff blir, vil styre hvordan 

tariffen kommer til å påvirker oss. Dette er i tillegg en pågående prosess, og det er viktig å 

studere beslutningsprosesser for å belyse og reflektere over hvordan og hvorfor utfall blir som 

de blir. I tillegg til at effekttariffens hovedfunksjon har til hensikt å få til endret sosial 

oppførsel. Hvordan effekttariffen utformes er viktig, da det vil påvirke kostnader for 

samfunnet, valg av teknologi, hvorvidt forbrukere får nye vaner og valg av vei mot omstilling.  

 

Denne masteroppgaven vil se på den politiske prosessen og maktkampene som har vært rundt 

utformingen og beslutningen av effekttariff, der ulike aktører har fremmet sine ideer og 

interesser med det målet å få tariffen tilpasset egne interesser. Det eksisterer lite 

samfunnsvitenskapelig forskning på kraftsystemet og det er i tillegg lite kjennskap til 

effekttariff utenfor kraftbransjen til tross for det potensialet det kan ha for et bærekraftig 

strømnett. Det trengs derfor mer forskning på dette feltet. Dette har motivert meg til å 

formulere følgende problemstilling:  

 

1) Hvordan har dynamikken mellom ideer og interesser påvirket beslutningen og 

utformingen om effekttariff?  

 

Denne masteroppgaven vil se på tidsperioden 2015-2018 og de to høringsrundene som utspant 

seg frem til forslag om abonnert effekt. Første runde var en konsepthøring med nærmere 

fokus på definisjonen av problemet. Andre konsepthøring fokuserte på utformingen av 

effekttariffen. Dette studeres som en prosess og er operasjonalisert gjennom:  
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A) Definere det institusjonelle bakteppet i denne prosessen:  

hvordan har overgangen fra energi til effekt har foregått? 

B) Hvilke aktører har vært involvert? 

 

Ved å fokusere på ideer og interesser så håper jeg å bidra positivt til debatten rundt hvorvidt 

det er interesser som dominerer politikken eller om ideer er viktige også. I tillegg til at jeg 

ønsker å bidra med perspektiver på endogene endringsprosesser. Hvordan dette 

forskningsspørsmålet er belyst gjennom masteroppgaven er kort presentert i delkapittel 1.2.   

 

 

1.2 Oppgavens struktur  

Denne masteroppgaven vil i kapittel 2 presentere en kort introduksjon til studier av 

bærekraftig omstilling som er en fremvoksende tradisjon innenfor innovasjonsfeltet. Kapittel 

3 presenterer litteratur rundt de tre analytiske begrepene ideer, interesser og institusjoner, og 

hvordan de kan forklare representasjon av, prosessen rundt og utfallet av 

beslutningsprosesser. Kapittel 4 går gjennom metodiske valg og refleksjoner fra 

planleggingsfasen, gjennomføringsfasen og analysefasen. Kapittel 5 presenterer casen i en 

empirisk kontekst for å forklare fremveksten av de institusjonelle faktorene som er et viktig 

ledd senere i analysen for å forklare aktørenes handlingsrom. Kapittel 6 er empirisk 

analysekapittel, og presenterer data fra 15 intervjuer, og dokumentanalyse av 3 rapporter og 

tilhørende høringssvar. Analysedelen presenteres i prosessens rekkefølge: 6.1 analyserer 

konsepthøringene og en presentasjon av aktørene involvert. 6.2 Trekker dette inn i en 

kontekst mot bærekraftig omstilling, og 6.3 & 6.4 analyserer det diskursive aspektet i 

prosessen. Kapittel 7 diskuterer funnene opp mot konseptene om ideer, interesser og 

institusjoner. Kapittel 8 trekker en avsluttende tråd fra tidligere kapittel og tilbake til 

forskningsspørsmålet i en konklusjon. Dette kapittelet drøfter også politiske implikasjoner og 

muligheter for videre forskning.  
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2 Litteraturgjennomgang  

I dette kapittelet vil jeg gi en introduksjon til feltet bærekraftig omstilling og gå nærmere inn 

på de teoriene jeg vil bruke i oppgaven. For å forstå samspillet mellom ideer og interesser vil 

jeg trekke på fler-nivåperspektivet (MLP) som teoretisk bakteppe til å forstå samspillet i 

sosio-tekniske systemer. Videre vil kapittelet presentere teori om hvordan bærekraftige 

omstillingsprosesser kan ta ulike veier. Perspektiver fra ny-institusjonalisme vil også bli 

presentert for å belyse beslutningsprosessen rundt effekttariff. De analytiske begrepene ideer, 

interesser og institusjoner vil defineres i kapittel 3. 

 

 

2.1 Innovasjon  og bærekraftig omstilling  

Denne masteroppgaven plasserer seg innenfor studier av innovasjon, og det tverrfaglige feltet 

bærekraftig omstilling1. Forskere innenfor dette feltet kommer fra varierte bakgrunner, og 

selv har jeg bakgrunn i statsvitenskap, noe som preger mitt perspektiv på bærekraftig 

omstilling. Det er en tanke at omstillingsprosesser bør studeres tverrfaglig, noe som gjør dette 

fagfeltet rikt av perspektiver på hvordan man best kan studere bærekraftige omstillinger. 

 

Selve feltet bærekraftig omstilling befinner seg i smeltepunktet mellom innovasjon og 

vitenskaps- og teknologistudier (STS) og trekker på perspektiver fra begge. Fra innovasjon er 

perspektivet om vellykket endring. Det vil si, i et tradisjonelt innovasjonsperspektiv handler 

det om hvordan bedrifter, og stater, best kan tilpasse seg i takt med markedsutvikling for å 

sikre seg markedsandeler (Tidd & Bessant, 2004, s.21). Dette perspektivet er med i 

bærekraftig omstilling også, men det legges til at vellykket endring innebærer et perspektiv på 

utvikling med fokus på det sosiale, miljø- og klimautfordringer, i tillegg til økonomisk 

utvikling (Redclift, 2005). I tillegg trekker det på perspektiver fra STS som blant annet 

refleksivitet i forholdet mellom det sosiale og tekniske (Bijker, Hughes & Pinch, 1987), og 

aktør-nettverk-teori (Callon et al, 2009). Eksempler på dette er hvordan Pinch & Bijker for 

alvor koblet det sosiale med det tekniske i sin studie av hvordan aktørkamper har formet 

hvordan sykkelen er utformet dag i dag. Aktør-nettverk er også et viktig fokusområde hentet 

                                                
1 Bærekraftig omstilling er oversatt fra det engelske begrepet transition studies. I litteraturen defineres det også 
som low-carbon transitions, energy transitons og sustainable transitions. Jeg bruker bærekraftig omstilling som 
samlebegrep.  
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fra STS, der aktører og nettverk skaper mening når de møtes i sosial praksis (Callon et 

al.2009).  

 

2.2 Sosio-teknisk system  

Et sentralt perspektiv innenfor bærekraftig omstilling er betegnelsen om sosio-tekniske 

systemer. Et sosio-tekniske system består av tekniske og sosiale aspekter, som utvikler seg 

gjennom en gjensidig avhengighet. Det tekniske kan styre hvordan vi mennesker utfører våre 

daglige rutiner, samtidig som det er i kontakt med mennesker at teknologien får mening 

(Hughes,1983). Energisektoren og transportsektoren er begge eksempler på sosio-tekniske 

systemer, og også relevante å studere innenfor bærekraftig omstilling, da de globalt er definert 

som de sektorene med størst potensial for å kutte eksempelvis klimagassutslipp. Eksempelvis 

er et sosio-teknisk energisystem satt sammen av produksjon, tilgang og bruk av elektrisitet, 

nettverk av aktører, institusjoner, materielle artefakter og kunnskap (Markhard et al. 2012, 

s.956). Store deler av litteraturen innenfor bærekraftig omstilling har frem til nå studert 

hvordan endringer har skjedd, og kan skje, av energisektoren (Verbong & Geels, 2007) og 

transportsektoren (Klitkou et al., 2015).  

 

Å studere hvordan sosio-tekniske system har blitt bygget opp, og hvordan disse igjen styrer 

våre sosiale vaner, er nødvendig om vi skal klare å styre teknologi mot en bærekraftig 

omstilling (Rip & Kemp, 1998, s.328). Tidligere studier har i hovedsak studert forsøk på å 

bevege seg i en bærekraftig retning.  

 

Et sosio-tekniske system har et behov for å endres, samtidig som at en endring av et ledd vil 

fører med seg utilsiktede ringvirkninger i resten av systemet (Geels, 2002, s.1260).. 

Bærekraftige omstillinger av slike systemer er gjerne prosesser som strekker seg over flere 

tiår, og gjerne i sykluser. Eksempelvis er det en utfordring for det ST-energisystemet i Norge 

at energieffektivisering har endret måten vi sosialt bruker strøm fra nettet, noe som skaper 

ringvirkninger og utfordringer for systemets infrastruktur. Dette er da en ringvirkning av 

endringer mot bærekraftig omstilling. På denne måten så skiller en omstilling av et sosio-

teknisk system seg fra en teknisk omstilling i at vi også endrer brukervaner, institusjonelle 

strukturer, teknologier og infrastrukturer (Markard, Raven & Truffer, 2012, s. 956). 
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Som nevnt er bærekraftig omstilling et tverrfaglig felt, med flere mulige innfallsvinkler. De 

fire dominerende perspektivene er: styring mot bærekraftig omstilling (TM), strategisk 

nisjestyring (SNM), flernivå-perspektivet (MLP) og teknologiske innovasjonssystemer (TIS) 

(Markard, Raven & Truffer, 2012, s. 955). Relevant for denne masteroppgaven er å trekke på 

MLP og styring mot bærekraftig utvikling. Sistnevnte er ikke selve essensen i denne studien, 

men den legger grunnlaget for det å videre interessere seg for å studere selve 

beslutningsprosessen, der målet er å styre mot en bærekraftig utvikling. Jeg vil først utrede 

MLP mer detaljert, før jeg beveger meg over til å presentere styring mot, og veivalg av, 

bærekraftig omstilling. 

 

2.2.1 Flernivå-perspektivet MLP 

MLP er et egnet verktøy til å forstå dynamikken som har utspilt seg i endingen av et sosio-

tekniske systemer. I denne masteroppgaven brukes MLP som et egnet bakteppe for å forstå 

dynamikken som har ledet frem til beslutningen om effekttariff. Dette bakteppe følger 

oppgaven fra start til slutt. Geels (2004) definerer MLP som en interaksjon over tre nivåer, 

der disse tre nivåene er en del av det sosio-tekniske systemet. Hovedpoenget innenfor MLP er 

at systemendring må skje gjennom en samproduksjon på tvers av disse tre nivåene, definert 

som det sosio-tekniske landskapet, det sosio-tekniske regimet og nisjeteknologier. Hva som 

menes med disse tre nivåene vil nå utbroderes mer detaljert:  

 

Det sosio-tekniske regimet er sammensatt av institusjoner som utvikler seg rundt, og støtter 

bruken av gitte teknologier. Et regime er på denne måten en definisjon av det etablerte, i 

likhet med det Nelson & Winters definisjon av et teknologisk regime (1986). Et regime er 

bygget opp av rutiner og praksis, som legger føringer for hvordan problemer skal løses og 

veivalg for fremtiden. Eksempelvis så kan kraftbransjen studeres som et sosio-teknisk regime 

(Andrews-Speed, 2016; Smith, Stirling & Berkhout 2005), noe det også vil i denne case 

studien. I den originale definisjonen av MLP, er det i regimet de inkrementelle endringer 

finner sted (Geels, 2004) 

 

Nisjeteknologier er beskyttede rom innenfor MLP der innovasjon finner sted. Med beskyttet 

rom menes at teknologien får statlig subsidiering, eller tilfeldig innpass i regimet ved at den 

institusjonelle strukturen åpner for det. Slik holdes de utenfor det reelle seleksjonsrommet. I 

nisjene foregår eksperimentering og læring, samt etableringer av praksis, rutiner og 

institusjoner. Betegnelsen nisjer brukes om teknologier som enda ikke er fult utviklet, men de 
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er typiske teknologier som eksempelvis vil bidra til bærekraftig omstilling. . Flere forskere 

har sett på hvordan ulike nisjestrategier kan bidra til økonomisk støtte (Raven et al., 2015) 

eller viktigheten av læringsarenaer og nettverk (Normann, 2017). Tradisjonelt innenfor MLP 

defineres nisjeteknologier som kilden til radikale endringer innenfor et sosio-teknisk system 

(Geels, 2004).  

 

Både nisjeteknologier og sosio-tekniske regimet består av aktører, regler, ressurser og 

teknologier. Det sosio-tekniske landskapet er de eksogene faktorene, og selve konteksten 

regimet opererer. Men eksogen menes her ytre hendelser utenfor aktører og institusjoners 

kontroll. Eksempler på eksogen endring er klimaendringer,  handelsblokade som påvirker 

tilgang på ressurser, samt politiske maktskifter (Geels, 2004). MLP har tradisjonelt definert 

endringer av de tre nivåene som et resultat av eksogent press som kommer fra landskapet. En 

energiomstilling kan i dette perspektivet bli forstått som et skifte fra et dominerende regime til 

et annet som et resultat av eksogent press, eller endogen uro samtidig som man opplever 

regime lock-in og modne radikale utfordrere (Loorbach, 2010). Et perspektiv denne 

masteroppgaven argumenterer for er at effekttariff er en endogen institusjonell endring. Det er 

en debatt innenfor samfunnsvitenskap hvorvidt regimeendring er endogen eller eksogen, og 

spesielt innenfor ny-institusjonalisme har tradisjonelt institusjoner blitt brukt til å forklare 

fortsettelse (Mahoney & Thelen, 2010, s.14). Dette vil jeg komme tilbake til i 2.3.  

 

2.2.2 Veivalg mot omstilling 

Som nevnt brukes MLP til å forstå hvordan teknologier får innpass i regimet, og endring 

finner sted. Et analytisk verktøy som er utviklet til å handle i en omstillingsprosesser, er Geels 

& Schot (2007) stivalgtypologi (pathways). Denne definerer fire mulige stivalg en omstilling 

kan ta, der valg mellom stier avhenger av hvordan nisjeteknologiene er posisjonert sammen 

med ytre press. I kontrast til MLP som er et analytisk og helhetlig bilde (Geels, 2004), trekker 

stivalgtypologien mer på aktørperspektivet (Geels & Schot, 2007). Det er aktører i form av 

beslutningsmyndigheter, bedrifter og organisasjoner som har evnen til å ta disse valgene. En 

reformulering mer relevant for casen rundt effekttariff ble utviklet av Geels et al (2016) der 

stivalgene flyttes til faktorer innad i regimet: aktørkoalisjoner, hvordan teknologien er 

implementert i regimet og institusjonell kontekst påvirker valg av, og skifte mellom, stivalg 

(s. 898-901).  
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De fire ulike retninger en omstilling kan ta er 1) Transformasjon: regimet tilpasser seg sakte 

til ytre endringer. Aktører i regimet kan også skifte posisjon. 2) Teknologisk substituering: 

aktive nisjeteknologier legger press på regimet. Fører til institusjonell endring til fordel for 

nisje, eller ingen endring. 3) Rekonfigurasjon: Nye allianser opprettes mellom regime- og 

nisjeaktører. Det oppstår kamper mellom aktørene for å få deres interesser tilpasset. 4) Trekke 

eller tegne nye linjer: Eksterne sjokk (eksempelvis krig) får regime til å miste legitimitet eller 

kollapse. Nye nisjer kommer inn.  

 

MLP har blitt kritisert for å fokusere for lite på aktører, makt og politikk. Som et svar på 

denne kritikken, har en rekke forskere utdypet dette de siste årene. Et perspektiv 

videreutviklet ut av MLP er styring mot omstilling (TM) har blitt utviklet som et perspektiv til 

mer konkret og bevisst ta politiske valg mot bærekraftig omstilling (Loorback, 2010). Denne 

modellen har vist seg å være veldig funksjonell til å styre spesielt energisystemer i en 

bærekraftig retning, da den hjelper stater å sette fremtidsrettede visjoner, eksperimentere og 

lære. På denne måten er TM en mer praktisk tilnærming til bærekraftig omstilling av sosio-

tekniske systemer. Forskning på feltet fokuserer i stor grad på hvordan denne modellen har 

utspilt seg politisk i Nederland (Smith & Kern, 2011; Kern & Smith, 2008), samt også i 

Storbritannia (Kern, 2014). Kritikken TM har fått, er at dette er en iboende politisk prosess, 

og det er ikke nødvendigvis at man ønsker eller kan styre mot slike prosesser. Styring mot 

bærekraftig utvikling innebærer et visst nivå at å velge vinnere og tapere, og dette er 

vanskelig da bærekraftige omstillinger er iboende politiske (Meadowcroft, 2009a).  

 

Meadowcroft (2011) peker på et lite perspektiv har utviklet seg til å se på selve politikken 

rundt beslutningsprosesser. Ideer, interesser og institusjoner. Det er i dette perspektivet denne 

masteroppgaven søker å belyse, for å se hvordan denne dynamikken har ført til beslutningen 

om abonnert effekt. Men først vil jeg utrede noen perspektiver innenfor teorien det er 

mangler, som jeg ønsker å bygge videre på.  

 

En av veiene er å trekke inn begreper fra studier av politikk, eksempelvis har det blitt hentet 

inspirasjon fra styringsbegrepet og ny-institusjonalisme (Andrews-speed 2016; Kern, 2011; 

Loorbach, 2010). Det er mer konkret i denne sammensmeltningen denne masteroppgaven 

befinner seg i. 
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2.3 Institusjonell teori   

Denne masteroppgaven trekker også på perspektiver fra statsvitenskap, noe som de senere 

årene har blitt trukket mer eksplisitt på innenfor bærekraftig omstilling (Kern & Rugge, 2017, 

s. 2), og som en kritikk på det noen opplever som mangel på mikronivået i MLP. Andrews-

Speed et al. (2016) peker på at det er høy grad av likhet mellom studier av institusjoner, og 

studier av sosio-tekniske regimer (s.216). Ved å behandle energisektoren som et sosio-teknisk 

regime, så han på hvordan man kan studere regimer med institusjonell teori får inngående 

innsyn i politiske prosessers påvirkning på omstilling. Forskere innenfor bærekraftig 

omstilling som trekker på disse perspektivene henter de i stor grad fra institusjonell teori. I 

neste del vil jeg presentere en introduksjon til feltet institusjonell teori med et 

statsvitenskapelig perspektiv.  

 

Denne masteroppgaven argumenterer for at endring i casen om effekttariff er en endogen 

endring. En debatt innenfor blant annet statsvitenskap og bærekraftig omstilling er hvorvidt 

institusjoner endrer seg eksogent eller endogent. Med eksogen endring menes i form av det 

tradisjonelle perspektivet på MLP, der landskapspress og modne nisjeteknologier erstatter 

eksisterende regime. Samt, nye ideer uten press kan også føre til endring av regimet. dette 

Institusjoner er alltid i endring,  Institusjoner kan begrense hva som kan gjøres, og 

institusjoner kan muliggjøre. Endogen endring betyr at regimet svarer på endringer som har 

utviklet seg over tid, og legger press på regimet. anerkjenner at et skifte mellom stier også 

handler om maktkamper, skiftende koalisjoner og institusjonelle endringer enn eksogent press 

fra landskap (s.897). Dette kan være trender som befolkningsvekst, velstand, teknologi og 

tilgang på ressurser. Eksempelvis det ST-energisystemet har tilgang på billig strøm, og 

teknologisk utvikling av energieffektive apparater skapt utfordringer for strømnettets 

konstruksjon.  

 

Mahoney & Thelen (2010) anerkjenner at institusjonell endring ikke bare er et resultat av ytre 

press som oppstår når endring er som mest nødvendig, det er også et resultat av aktører og 

deres strategier. Stabilitet er et resultat av aktiv mobilisering for å vedlikeholde eksisterende 

institusjoner, eller for å endre eksisterende institusjoner til å sammenfalle med egne interesser. 

Kort oppsummert så endrer institusjoner seg endogent i takt med hvilke aktører vinner 

kampen om ressursene. Ifølge Fuenfschilling og Truffer (2014) er sosio-tekniske systemer og 

regimer semi-sammenhengende og heterogene. Ved å trekke inn institusjonell teori i MLP 
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kan en få dypere forståelse for strukturer, hvordan de blir etablert og hvordan institusjoner 

påvirker aktørers opplevelse (s. 786). 

 

Schmidt (2008) har definert en fjerde form for ny-institusjonalisme, som tar ideer og diskurs 

på alvor: diskursiv institusjonalisme. De tre andre og mer etablerte formene for ny-

institusjonalisme rasjonell-, historisk- og sosiologisk institusjonalisme har forklart endring på 

ulike måter, men felles for de er fokuset på stabile institusjoner som endres av ytre faktorer. 

Sosiologisk institusjonalisme er basert på at aktører reproduserer en intern logikk. Endring 

forklares ofte her som at nye perspektiver importeres fra utsiden. Historisk institusjonalisme 

ser på hvordan makt og maktskifte utvikler seg over tid. Begrepene stiavhengighet og kritiske 

vendepunkt (critical junctures) er viktige begrep her. Rasjonell institusjonalisme handler om 

at aktørene er rasjonelle og følger egeninteresser. Disse tre ligger som et bakteppe til 

diskursiv institusjonalisme. Denne formen for institusjonalisme ser på det sosio-tekniske 

regimet som dynamisk, og forklarer endring som noe som skjer endogent i institusjonen 

(Schmidt, 2008). Det er også anerkjent av flere at disse fire formene for ny-institusjonalisme 

ikke har noen klare skiller, og at de burde brukes sammen for å forstå blant annet 

omstillingsprosesser (Andrews-speed, 2016; Schmidt, 2010), og institusjonell endringer 

(Mahoney & Thelen, 2010).  

 

Regimer er satt sammen av flere institusjoner, som legger rammene for hva som kan sies med 

mening. Institusjoner er en viktig del av regimer og bærekraftig omstilling, da det er her 

spillereglene og fremtidige veivalg for innovasjon blir besluttet. Likevel er det en mangel i 

omstillingslitteraturen at institusjoner ikke har blitt definert så grundig. Betydninger av 

institusjoner for denne masteroppgaven vil defineres nærmere i neste kapittel. 

 

 

2.4 Forskningsgap   

Som nevnt i innledningen er det interessant å komme med perspektiver på debatten rundt 

ideer og interessers betydning i beslutningsprosesser (Kern, 2011). Schmidt (2008, 2002) 

peker på at det trengs mer kunnskap rundt hvordan betydning av ideer vil variere i ulike 

sammenhenger. Når er det i så fall det er interesser som rår, og til hvor stor grad? Hvilke 

institusjonelle faktorer legger mer til rette for ideer, og hvilke legger mer til rette for interesse-

politikk? Rosenbloom et al. (2016) trekker frem behov for mer kunnskap rundt aktørers 
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diskursive strategier i omstillingsprosesser, og hvor stor påvirkning dette har på utfallet av 

endringen. Spesielt refereres det til konseptet om at landskapet er sosialt konstruert, og 

hvordan aktørene på ulike vis trekker på dette i kamper som utspiller seg i regimet.  

 

Geels et al. (2016) peker på at videre forskning innenfor stivalg-typologien vil være å se på 

aktørers varierende handlingsmønstre og hvordan de påvirker hvilke veier til omstilling som 

blir valgt. Geels et al. (2016) identifiserer også at det trengs mer forskning på bærekraftige 

omstillingsprosesser, som strekker seg vekk fra den etablerte dikotomien rundt regime/nisje, 

og heller fokuserer på aktørers maktkamp over de institusjonelle spillereglene for ulik typer 

teknologi (s.911).  

 

Denne delen har gitt en kort introduksjon til de viktigste aspektene innenfor bærekraftig 

omstilling som casen om effekttariff bygger videre på. Både MLP, stivalg og styring mot 

bærekraftig omstilling ligger som bakteppe til selve analysen. I casen om effekttariff er 

kraftbransjen definert som et sosio-teknisk regime, der forslaget om effekttariff representerer 

en endogen institusjonell endring.    
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3 Analytisk rammeverk 

I denne delen vil jeg presentere det analytiske rammeverket ideer, interesser og institusjoner 

som er forklaringsperspektiver på politisk utfall. Innledningsvis vil jeg gjøre rede for 

betydningen av disse begrepene, før jeg beskriver hvordan disse begrepene kan brukes til å 

belyse forskningsspørsmålet hvordan dynamikken mellom ideer og interesser har påvirket 

utformingen og beslutningen om effekttariff.  

 

 

3.1 Ideer, interesser og institusjoner    

Flere forskere har de siste årene trukket på de tre I’ene både innenfor bærekraftig omstilling 

og statsvitenskap (eg. Geels, 2014; Kern, 2011; Meadowcroft, 2011; Poteete, 2003). I tillegg 

har Rosenbloom et al (2016) utviklet et analytisk rammeverk som krysser MLP med 

diskursteori. Dette rammeverket ser på flerdimensjonale diskursinteraksjoner, og er et 

fruktbart perspektiv på de tre I’ene. Perspektivet rundt ideer og diskurs har en god stund blitt 

brukt til å se på utfallet av miljøpolitikk. Hajer & Versteeg (2005) oppsummerer hvordan 

ideer/diskurs har egner seg til å forklare endring når nye ideer kommer inn. I tillegg egner 

diskursanalyse seg til å studere språkets rolle i politikk, og hvordan diskurs kan påvirke en 

beslutningsprosess. Som nevnt i kapittel 2.3 har dette perspektivet i nyere tid fått mer 

eksplisitt fokus på institusjoners viktige rolle i endringsprosesser. Kort fortalt har 

institusjonell teori bidratt med kontekstuelle perspektiver der endringer oppstår.  

 

I neste seksjon vil jeg definere hva Schmidt (2008) og Kern (2011) legger i disse tre I’ene, da 

dette er vide begreper som trenger en kontekstuell definisjon. Videre vil jeg trekke inn 

perspektiver fra Geels (2014, 2016), Kern (2014) og Rosenbloom et al. (2016) for å vise 

hvordan de tre I’ene kan brukes til å studere institusjonelle endringsprosesser.  

 

3.1.1 Ideer og interesser  

Schmidt (2008) og Kern (2011) definerer og ser på det materielle innholdet i ideer; de 

bakenforliggende tankene som identifiseres gjennom narrativ. Ideer fremmes gjennom 

diskurs, og disse to behandles som separate analyseenheter. De bakenforliggende tankene 

består av to typer ideer; de kognitive og de normative ideene. De kognitive ideene påvirker 

vår definisjon av problem og mål, og de normative idéene påvirker vår forståelse av mulige 

løsninger. For å få til en institusjonell endring, kreves det at en nye idé transformerer 
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eksisterende interesser og institusjoner, gjennom å appellere til disse to typene av ideer  

hos de konkurrerende aktørene. Denne måten å studere ideer og diskurs på, er hentet fra 

Schmidt (2002) fjerde form for ny-institusjonalisme, som hun kaller diskursiv 

institusjonalisme. Diskurs vil utbroderes mer i 3.1.3.  

 

Jeg nevnte også innledningsvis at det er en etablert debatt innenfor rundt betydningen av ideer 

og interesser for politisk utfall. Debatten sirkulerer rundt hvorvidt det er interesser, eller om 

det er ideer, som har mest å si for politisk utfall (Kern 2011; Schmidt, 2010). Kan casen om 

effekttariff bidra med innsikt til denne debatten? Aktører er i all hovedsak drevet av 

interesser. Interesser er det som skal vedlikeholdes, men det er også det som skal endres. 

Aktørene ønsker at ressurser i form av institusjonelle utforminger passer så godt som mulig til 

deres interesser. Mahoney & Thelen (2010) definerer dette som at en institusjonell endring 

betyr at eksisterende interesser blir erstattet av andre. Dette kan eksempelvis være et resultat 

av et maktskifte. Maktskifter kan skje om en koalisjon av aktører klarer å endre den 

dominerende diskursen. å styre mot en bærekraftig omstilling innebærer å endre eksisterende 

interesser.  

 

Interesser defineres også forskjellig innenfor de ulike retningen av ny-institusjonalisme. 

Eksempelvis innenfor rasjonell institusjonalisme er aktører drevet av egenvinning. Et 

perspektiv som har blitt fremmet er hvordan man kan forklare at aktører skifter interesser. Det 

er her ideer blir en interessant forklaringsfaktor (Schmidt, 2010). Kern (2011) refererer til 

Blyth (2002) og argumenterer for at omstillingsprosesser av energisystemer er en situasjon 

der aktører ikke vet hvilke utfall som vil gagne deres interesser best. Dette fordi dette er høyst 

usikre prosesser, med mange mulige utfall. Det som er interessant å studere i en interesse/idé 

dynamikk (i en beslutningsprosess), er hvorvidt det er de eksisterende interessene som 

fortsettes – i denne analysen definert som det dominerende regimet, eller om det er nye ideer 

som kommer inn og transformerer det dominerende regimet (Kern, 2011; Mahoney & Thelen, 

2010; Schmidt, 2008). I en institusjonell endringsprosess utspiller det seg en maktkamp 

mellom ulike aktørers interesser i et forsøk på å endre institusjonene. I en analyse kan man 

identifisere aktørenes konkurrerende narrativ, og få innsikt i hvilke av disse narrativene som 

ble hørt, og hvilke av de som ikke ble det.  
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3.1.2 Institusjoner  

Kort definert er institusjoner rutiner som begrenser og gjør motstand mot endring, samtidig 

som de muliggjør for eksperimentering. Et argument er at for å få til en bærekraftig omstilling 

så må systemendring til. Dette skjer ved at nye ideer transformerer eksisterende interesser og 

institusjoner. Andrews-Speed (2016) peker på at institusjoner utgjør et viktig element i både 

sosio-tekniske systemer og regimer, og sier at det er bred enighet innenfor bærekraftig 

omstilling om at det er selve institusjonen som må endres for at vi skal klare å bevege oss mot 

en bærekraftig fremtid. Det er midlertidig ikke så enkelt å få dette til; institusjonelle regler og 

rutiner er dypt etablert på formelle og uformelle måter, og institusjoner former hva som kan 

sies med mening. 

 

Andrews-speed (2016) har videre observert at institusjoner defineres i varierende grad, og at 

det er behov for å trekke på perspektiver fra de fire ny-institusjonalisme-perspektivene i 

tillegg til Scotts (2008) definisjon av institusjoner som reguleringer (den formelle 

institusjonen), de kognitive og de normative institusjonene (de uformelle institusjonene). 

Institusjoner er rammer som begrenser aktører, motstår endring og muliggjør for endring 

(Meadowcroft, 2011, s.73). Et poeng er at den dominerende diskurser har dype røtter i 

eksisterende institusjoner, og disse har lettere for å vinne frem da de fremstår som kognitivt 

rett. Poenget er at institusjoner både muliggjør og begrenser valgene som er mulig i en 

endringsprosess.  

 

Andrews-Speed (2016) påpeker videre at ved å behandle kraftbransjen (i hans tilfelle 

energisektoren) som et sosio-teknisk regime, kan vi få innsikt i hvordan institusjonalisme kan 

belyse omstillingsprosesser (s.221). Institusjoner er en viktig variabel i en slik analyse da det 

bidrar med informasjon om konteksten (Andrews-speed, 2016). Dette har Kern (2011) 

identifisert hvordan institusjonell kontekst formet den politiske diskursen og aktørenes 

relative makt i henholdsvis Nederland og Storbritannia. Ulike stater trenger en egendesignet 

løsning på hvordan omstillingsprosesser best kan løses. Kern (2011) argumenterer også for at 

den institusjonelle konteksten har mye å si for hvordan en diskurs utspiller seg. Derfor er det 

viktig å se på hvordan diskursen er i interaksjon med den institusjonelle konteksten i Norge.  
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3.2 Diskurs: aktører, institusjoner og teknologi  

Diskurs er den interaktive prosessen ideer fremmes gjennom (Kern 2011, s.1119; Schmidt, 

2002). Diskurs er videre definert av Hajer & Versteeg (2005) som «en samling av ideer, 

konsepter og kategorier som sammen gir mening til sosiale og fysiske fenomen. Disse blir 

produsert og reprodusert gjennom praksis og rutiner» (s.175). Schmidt (2008) peker på to 

måter diskurs kan studeres på, der begge bidrar til en helhetlig forståelse av hvorfor noen 

idéer blir til politikk, mens andre ikke blir det. Dette er diskurs som prosess; der fokuset ligger 

på aktører og koalisjoner, og diskurs som representasjon; aktørers narrative strategier.  

 

Diskurs som prosess har et aktørfokus. Her finner vi en maktkamp mellom aktører med 

ulike interesser og tolkninger rundt hva målet er og hvordan det best kan løses (Rosenbloom 

et al., 2016; Hajer, 1995). Gjennom å studere diskurs som en prosess, kan vi få innsikt i 

hvorfor ideer blir vellykket eller ikke, ved å se på hvem som sier hva til hvem hvor.  Med 

andre ord, hvem er aktørene, hvordan organiserer de seg i koalisjoner, og hvordan er de i 

kontakt med hverandre. Her er det relevant å trekke tilbake til stivalg-begrepet, og hvordan 

aktørkoalisjoner, teknologier og institusjoner former vei mot omstilling (Geels et al, 2016). 

Med andre ord har mektige koalisjoner av aktører har større sjanse for å bli hørt av 

beslutningstakere. Ulike definisjoner av aktørgrupper har blitt fremmet. I denne analysen 

brukes diskurskoalisjoner (Hajer, 1995), og den mer dynamiske varianten relevante 

aktørgrupper (Rosenbloom et al. 2016). (2)  

 

Geels (2014) viser hvordan en dynamikk mellom de tre I’ene endret utformingen av The 

White Paper fra 2003 – 2007 i Storbritannia. I dette tilfellet endret fokuset seg fra å fokusere 

på fornybar energi til en utforming som reflekterte beslutningstakere og næringsinteressers 

etablerte praksis og interesser. Som forklaring på dette trekker Geels (2014) frem tre forhold 

mellom beslutningstakere og næring som legger føringer på hvilke perspektiver som lettest 

blir hørt. For det første eksisterer en gjensidig avhengighet mellom regimeaktør og 

beslutningsmyndigheter. For det andre er det regimeaktørene som sitter på, og produserer, 

kunnskap. Smink (2015) understreker også viktigheten av å produsere kunnskap som legger 

grunnlaget for en beslutningsprosess. For det tredje fører nære forhold mellom 

beslutningstakere og regimeaktører til at staten tar med idéene deres  inn i beslutninger. Disse 

tre forholdene utspiller seg i tre dimensjoner: diagnose – identifisering og definering av 

problem, prognose – prosessen å finne løsning på problemene, og motivasjon – bygge 

legitimitet og støtte rundt forslaget. 
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Et lignende funn ble identifisert av Kern et al. (2014) i hvordan en ny støtteordning for 

offshore vind ble laget på en måte som passet de store kraftselskapene, og gjorde det 

vanskelig for små aktører. Dette ble muliggjort gjennom diskurskoalisjoner, der eksisterende 

interesser vinner frem over nye ideer 

 

Disse aktørene går inn i en maktkamp, men konkurrerende narrativ og bruk av strategier for å 

fremme sine interesser/ideer. Diskurs som representasjon ser på narrative strategier og 

hvordan aktører fremmer sine narrativ (Schmidt, 2008). Gjennom å analysere diskurs som 

representasjon kan vi få innsikt i hvordan aktører bruker ulike former for strategier til å bygge 

mening rundt ideene i en bredere samfunnskontekst. Disse formene for ideer er typiske 

narrative strategier som bruk av metaforer, relatere til nasjonale mål og visjoner, referere til 

tidligere historiske hendelser eller ramme inn ideer på en spesiell måte. Diskurs som 

representasjon kanaliserer aktørenes ideer i ulike retninger samfunnet kan bevege seg i.   

 

Flere forskere har sett på hvordan narrative strategier kan brukes i beslutningsprosesser for å 

vedlikeholde eller endre en institusjon til sin fordel. Geels (2014) Regimeaktører kan motsette 

seg endring via diskursive strategier, som er mektige når de former hva som blir diskutert 

gjennom å sette agendaen, men også at de styrer hvordan ting blir diskutert (Geels, 2014, 

s.29). Rosenbloom et al. (2016) har utviklet et analytisk rammeverk som blander MLP med 

diskursteori. Begrepet flerdimensjonale diskursinteraksjoner ser på hvordan aktører i både 

regime og nisje bygger narrativ rundt de samme teknologiene ved å trekke på landskapet som 

narrativ strategi. På denne måten fremstår kampen mellom aktører i hvordan de fremmer sine 

narrativ – innholdet, til en kontekst. Det kanadiske energisystemet blir brukt som eksempel, 

og maktkampene som har oppstått i implementeringen av solceller i Ontario. Hajer & 

Versteeg (2005) refererer til erfaringer fra diskursive prosesser i miljøpolitikk, og hvordan 

spesielt begrepet bærekraftig utvikling blir brukt som et våpen i politisk maktkamp. Ulike 

perspektiver på hva som er bærekraftig, og hvordan en bærekraftig omstilling bør utspille seg, 

tolkes ulikt av aktørene involvert i en beslutningsprosess. Å studere diskursen rundt dette 

begrepet kan gi verdifull innsikt til innovasjon -og omstillingsprosesser (Hajer & Versteeg, 

2005, s.176). Carstensen (2011) peker på at det er en mangel på refleksjon rundt egne og 

andres ideer både hos beslutningstakere og statsvitere (Carstensen, 2011).3.3 Typologi på 

politisk utfall.  
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Avslutningsvis vil jeg bruke Kern (2011) sin typologi, som består av fire mulige 

forklaringsmodeller, på politisk utfall. Kern (2011) argumenter for at diskurs er formet av 

institusjonelle begrensninger. Vedlikehold av regimeaktørene kan føre til at en ny diskurs 

reflekterer eksisterende interesser og institusjoner. Radikal endring, her definert som den 

nødvendige systemendringen for å få til bærekraftig omstilling, vil skje dersom ny diskurs 

transformerer både eksisterende interesser og institusjoner (Kern, 2011, s. 1130). En koalisjon 

med de rette ideene kan utgjøre en forskjell til tross for å bli møtt av institusjonelle 

begrensninger og motarbeidelse av eksisterende interesser (Kern, 2011).   

 

 
Fig.1. Forholdet mellom diskurs, interesser og institusjoner i beslutningsprosesser. 

Figuren tar utgangspunkt i kategorier hos Kern (2011). 

 

I dette kapittelet har jeg presentert hvordan ideer, interesser og institusjoner kan brukes som 

forklaringsbegreper på politisk utfall. En institusjonell endring åpner opp et mulighetsrom for 

aktørene, for å spille inn nye ideer og transformerer eksisterende interesser og institusjoner. I 

en omstillingsprosess er det ikke sikkert aktørene vet hva deres interesser er. I tillegg til at 

dette er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å se på hvordan aktører endrer mening og 

inngår i nye allianser underveis. Målet mitt i denne oppgaven er å studere hvordan en idé blir 

til konkret politikk, mens en annen ikke blir det. Ved å ta utgangspunkt i narrativ-begrepet, 

ser jeg på hvordan ulike aktører konstruerer mening rundt problemer, og handler ut i fra det. 

Gjennom å studere diskurs som prosess og representasjon, kan vi få innsikt i hvordan et 

samspill mellom ideer, interesser og institusjoner har påvirket utformingen og utfallet av 

effekttariff. Blant annet blir landskapet brukt som strategi i regimet for å legitimere eller 

bygge ned en teknologisk innovasjon. Eksempelvis er institusjonell stabilitet et resultat av 

aktivt vedlikehold, der eksisterende aktører jobber for å tilpasse nye endringer til eksisterende 

interesser. Institusjonell endring oppnås først når nye ideer transformerer eksisterende 

institusjoner og interesser. Avslutningsvis vil empirien plasseres i Kerns (2011) tabell som 

viser en typologi over politisk utfall. 
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4 Forskningsdesign og metode 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for metodiske valg benyttet i denne studien. Dette er en 

kvalitativ case studie, der empiri er samlet inn gjennom semi-strukturerte intervjuer (primært), 

dokumentanalyse og observasjon (sekundært). Videre vil kapittelet begrunne hvorfor denne 

metoden er egnet til å svare på oppgavens forskningsspørsmål, og hvordan disse valgene 

(sammen med posisjonering og refleksivitet) påvirket forskningsetiske prinsipper som 

reliabilitet, validitet, og etikk.  

 

4.1 Kvalitativ case-studie 

Å gjennomføre en kvalitativ og deskriptiv casestudie er et godt valg når man søker å belyse 

hvordan-spørsmål (Yin, 2014). Effekttariff som case er kompleks og unik, der min 

motivasjon for å studere feltet er for det første, at dette er en pågående prosess det eksisterer 

lite kunnskap om. Kunnskap om prosessen er viktig for beslutningstakere og andre 

interessenter fordi det blir en landsomfattende endring som vil påvirke forbrukere, innovasjon 

og teknologi. Casestudier er godt egnet når man ønsker å samle inn dybdekunnskap om et 

fenomen, samtidig som casestudier er foretrukket når man studerer pågående hendelser (Yin, 

2014, s. 13). 

 

4.1.1 Valg av metode og rekrutering av informanter 

Effekttariff handler om hvordan man priser nettleie, og er i seg selv et snevert felt. Det er 

noen få som jobber med dette hos nettselskap, ellers så er det NVE som utformer det 

overordnede lovverket rundt tariffutforminger. Det eksisterer lite informasjon om effekttariff, 

og det som eksisterer er enten av teknisk eller økonomisk kvalitet. For å bli bedre kjent med 

feltet, gjennomførte jeg først en enkel medieanalyse. Jeg brukte søkeordene  ‘nettleie’, 

‘effekttariff’, ‘strøm’, ‘strømregning’ ‘effekttariffering’ og ‘AMS’ i Retriever for å kartlegge 

eventuelle diskurser, relevante aktører og konflikter i mediebildet. Et tidlig funn i 

undersøkelsen var at spørsmålet om at effekttariff er en fraværende debatt i media og blant 

politikere. Diskurser knyttet til kraftbransjen er i hovedsak knyttet til hvorvidt Norge skal 

investere i mer nett og strømkabler, noe som forså vidt er nært knyttet til effekttariff, men her 

valgte jeg å avgrense meg isolert til effekttariff. Informasjon og dokumenter knyttet til 

effekttariff fant jeg hos NVE, og en rapport utformet av THEMA(2015). For å sette meg inn i 

casen og aktørene involvert, ble det relevant å gjøre en dokumentanalyse av disse. Målet var 
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ikke å gjøre en full dokumentanalyse, men å få kunnskap om saken, kartlegge mulige 

konflikter og relevante aktører i disse.  

 

For å få innsikt i aktørenes bakenforliggende tanker og mål, samt perspektiver rundt 

eventuelle konflikter, valgte jeg å gå frem ved å gjennomføre intervjuer (Patton, 2002, s. 244).  

Fordi situasjonen er kompleks og involverer mange aktører var det utfordrende å velge ut de 

mest relevante. NVE mottok 62 høringssvar på sin første høring, og alle svarene representerte 

mulige informanter. Jeg startet med å identifiserte relevante aktørgrupper: Kraftbransje, 

myndigheter, interesseorganisasjoner, og næringsorganisasjoner definerte jeg som viktige 

grupper å ha minst to representanter fra hver av dem.  

 

Et annet aspekt å ta i betraktning er at dette representerer en heterogen aktørmasse, fra ulike 

geografiske områder i Norge. Geografisk plassering identifiserte jeg som en av konfliktene i 

høringen om effekttariff, spesielt blant nettselskap, samt at jeg også identifiserte uenigheter 

innad i hver aktørgruppe. Begrenset av en masteroppgaves omfang snevret jeg meg i første 

omgang ned til syv aktører. Dette fordi jeg antok at jeg ville lære mer gjennom intervjuene, og 

at dette ville føre meg til nye aktører. Det er viktig å ikke dra konklusjoner med en gang, og 

holde åpent for mer kunnskap (Yin, 2014). 

 

I tillegg til å gjøre en avveining av aktørene som var involvert, var det også viktig å reflektere 

over hvem som ikke var inkludert, og vurdere om disse bør intervjues. Jeg brukte 

snøballmetoden til å fange opp informanter som ikke kom tydelig til uttrykk gjennom første 

konsepthøring. Intervjuene fant sted før andre høringsrunde hadde frist, og det var først da 

alliansebygging kom til syne blant aktørene. Disse stemte overens med de aktørgruppe jeg 

hadde identifisert etter første høringsrunde som de dominerende konfliktene.  

 

Snøballmetoden ble også brukt på andre arenaer. I og med at jeg forsket på en bransje jeg ikke 

hadde så god kjennskap til, prioriterte jeg å delta på konferanser, næringspolitiske verksted og 

åpne møter for å observere de ulike bransjene og finne informanter. Jeg brukte også mitt 

personlige nettverk. Gjennom forskere på TIK og ansatte ved Hafslund Nett, der jeg tidligere 

har hatt internship, fikk jeg også tilgang til relevante informanter. En erfaring gjennom 

prosjektet var at det ikke var noe problem å få tak i informanter til dette prosjektet,  

utfordringen var i hovedsak at det var mange å velge mellom. Etter hvert var det også mange 

som ønsket å prate med meg, spesielt de små aktørene utenfor kraftbransjen. 
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4.1.2 Datainnsamling 

Kvaliteten på intervjudata avhenger av min evne som intervjuer til å stille de riktige 

spørsmålene på en god måte (Patton, 2002, s. 341). Det kreves mye forberedelser, både med 

tanke på hvilke spørsmål jeg kan stille, hvordan jeg stiller de, og hva slags informasjon 

informanten innehar. Jeg valgte å gjøre semi-strukturerte intervjuer, med en intervjuguide 

bestående av overordnede temaer (se: Vedlegg 1) for å sikre at jeg dekket de viktigste 

temaene (Patton, 2002, s. 346). Denne malen ble likevel skreddersydd til hver enkelt 

informant, avhengig av hvilken rolle informanten hadde og hvilken type bransje hen 

representerte. I intervjuguiden hadde jeg noen nøye formuleringer for å sikre meg mot 

variasjon, og at intervjuet fikk en god start (Patton, 2002, s.346).  

 

Intervjuet fulgte en pyramidestruktur (Hay), der jeg startet intervjuet med åpne spørsmål som 

åpnet opp for å få innsikt i aktørenes bakenforliggende årsaker, og samtidig også en mulighet 

til å lære mest mulig om informantenes syn på saken. I og med at intervjuets mål var å få 

innsikt i aktørenes ideer og interesser, var det viktig at intervjuobjektet fikk mulighet til å 

styre deler av samtalen (Leech, 2002, s. 667). Videre hjalp det meg å stille spørsmål på en så 

relevant måte som mulig til hver informant, da det ikke var så lett på forhånd å sette seg inn i 

deres ulike perspektiver på effekttariff.  

 

Oppgavens datamateriale er basert på 15 intervjuer, hvorav 11 ble gjort på tomannshånd, tre 

over telefon og ett via e-post. (For en oversikt over intervjuer se: vedlegg 2). Underveis i 

analysen er intervjuene referert til på denne måten: (tall). Gjennomsnittlig lengde på en-til-en-

intervjuene var 70 minutter. Telefonintervjuene var kortere, og jeg fant det mer utfordrende å 

få utfyllende informasjon fra informantene over telefon, da visuelle spor begrenser seg til 

stemmebruk. Her ble det også notert underveis mens samtalen fant sted, så noen detaljer kan 

ha blitt oversett. E-post-intervjuet var detaljert og informativt, men å intervjue gjennom epost 

har flere begrensninger. Avstanden mellom meg og informanten gjør at visse ting blir uklare, 

eksempelvis fører tap av visuelle spor med seg at ordene mangler innpakning. Det er også 

vanskelig å stille oppfølgingsspørsmål (Dunn, 2016, s.181).  og slik kunne skaffe seg mer 

informasjon om bakenforliggende tankeprosesser og forutsetninger? Jeg valgte også å takke 

nei til noen intervjuer grunnet tidsmangel.  
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4.1.3 Posisjonering og makt 

Jeg har intervjuet ledere, ansatte og rådgivere i både små og store 

bedrifter/organisasjoner/institusjoner. Felles for alle var at de var aktivt delaktige i 

utformingen av høringssvaret om effekttariffer. Gjennom hele prosessen, fra jeg kontaktet 

informantene til jeg skulle behandle dataene, var jeg nøye på å  skape et nøytralt forhold 

gjennom posisjonering og være tydelig på hva jeg ønsket av informasjon. Relevante aktører 

ble først kontaktet via e-post, der jeg formulerte meg med et saklig, men uformelt språk. Jeg 

ønsket at informantene skulle forstå meg som en nøytral aktør med genuint interesse for deres 

kunnskap om effekttariff. Før intervjuene antok jeg at disse personene ville oppleves mer som 

«elite», men intervjuene er eksempler på hvor dynamisk maktforhold kan være (Smith, 2006, 

s. 651). Eksempelvis så antok jeg at elite ville oppleves mest i møte med aktører i store, 

lobbyorganisasjoner og beslutningsmyndigheter. Opplevelsen var heller motsatt, at aktørene 

jeg intervjuet knyttet til mindre organisasjoner, gjerne nisjeaktører, opplevdes som å ha mer 

makt.  

 

I tidsrommet desember 2017 – februar 2018 jobbet aktørene med høringssvaret, der de enten 

ikke var klar over hvilken posisjon de skulle ta, eller opplevde at de selv ikke hadde 

tilfredsstillende kunnskap om saken. Intervjuene er preget av at dette var en usikker tid for 

informantene, og i noen intervjuer opplevde jeg at jeg fikk en posisjon der informanten 

tilegnet meg mer makt enn jeg ønsket i form av at de tilegnet meg mer kunnskap om saken 

enn det de selv hadde. I noen tilfeller opplevde jeg at informanten så på meg som et lobby-

medium.  I disse tilfellene forsøkte jeg å opprettholde en nøytral arena med fokus på læring, 

noe jeg  observerte at informantene satte pris på. Å studere opp (Howit & Stevens, 2016) 

ligger kanskje mest i forventningene når man skal intervjue personer med en høyere posisjon 

og med mer kunnskap på feltet enn en selv. Jeg brukte mye tid på å reflektere over min egen 

posisjonering ovenfor informanten etter hvert intervju. Min erfaring er at dette var vanskelig å 

predikere på forhånd før et intervju.  

 

4.1.4 Analytisk strategi: Prosess-sporing  

En måte å analysere data i en case-studie er gjennom prosess-sporing. Prosess-sporing kan 

defineres som «systematisk undersøkelse av bevis som skal analyseres i lys av 

forskningsspørsmål og hypoteser» (Personlig oversettelse til norsk, Collier, 2011, s. 823). 

Målet med prosess-sporing er å forstå årsak-virkning forholdene som medvirker til politiske 
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beslutninger (Gerring, 2007, Hall 2003). I følge Yin (2014) kan prosess-sporing gi verdifull 

innsikt til politiske beslutningsprosesser, noe som også er en av mine motivasjoner bak å 

skrive om effekttariff. Prosess-sporing betyr at man studerer en prosess fra start til slutt, ved å 

koble aktører og empiri til teoretiske kategorier. I casen om effekttariff er de teoretiske 

kategoriene ideer, interesser og institusjoner. Gjennom å studere prosessen rundt effekttariff i 

lys av disse begrepene kan bidra med teoretisk innsikt i praktisk politikk, og hva som fungerer 

eller ikke i omstillingsprosesser (Meadowcroft, 2011, s. 73).  

 

 

 
Fig.2. Prosessmodell 

 

 

Å forstå konteksten og de ulike aktørene som inngår i den er en sentral del av arbeidet med å  

studere en prosess. For å forstå hendelser, variasjoner og endring må man se spesifikt på 

aktørene som er involvert: aktørenes ideer, interesser, opplevelser og mål er viktige å studere. 

I tillegg så opptrer aktører både alene og i koalisjoner. Aktører drar på den strukturelle 

konteksten, samhandler med hverandre, fremmer sine perspektiver, endrer og viderefører. Når 

vi studerer omstillinger studerer vi både mangfoldet av aktører som er med i en slik prosess, i 

tillegg til at vi studerer aktører som skifter interesser, preferanser og identitet. Bærekraftige 

omstillinger sprer seg over lang tid, og dermed kan ikke en case-studie om en prosess fortelle 

alt (Geels & Schot, 2010 s. 96), men casen om effekttariff kan bidra med verdifull innsikt på 

et senere tidspunkt.  

 

Selve kjernen i å studere en prosessmodell, er fokuset på diskurs. Dette fokuset er spesielt på 

å forsøke å forklare hvorfor en idé vinner frem, og en annen idé ikke gjør det. Til dette er 

diskursanalyse et nyttig verktøy (Phillips & Jørgensen, 2002). Diskursanalyse egner seg også 

til å avdekke språkets rolle i politiske beslutningsprosesser, hvordan diskursen reflekterer 

praksis, samt bidra med innsikt til politiske beslutningsprosesser (Hajer & Versteeg, 2005, s. 
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176). Andre forskere som har brukt det samme teoretiske rammeverket har også analysert sine 

data gjennom prosessmønstring (Kern, 2011).   

 

Intervjuene ble transkribert straks etter gjennomførelse, og sammenlignet med notater tatt 

under intervjuet for å sikre at alt var forståelig. I en separat bok ble funn av interesse, og funn 

relatert til teoretisk rammeverk notert ned. Tiden etter intervjuet er kritisk for å sikre en rigid 

og valid studie (Patton, 2002, s. 383). Data ble først sortert i kategorier ved hjelp av verktøyet 

NVivo. For å forklare et fenomen, stipuleres antatte kausale sammenhenger. Dette er ganske 

utfordrende, derfor er det også viktig at antatte sammenhenger i datamaterialet reflekterer 

signifikante teoretiske proposisjoner (Yin, 2015, s.147). Data ble analysert etter kategorier 

innenfor teoretisk rammeverk – ideer, interesser, og institusjoner, og prosess-sporing. 

I tillegg brukte jeg penn og post-it lapper for å bedre kunne visualisere arbeidet underveis.  

 

 

4.2 Forskningsetiske prinsipper 

 

4.2.1 Reliabilitet og validitet 

To svakheter ved case-studier blir ofte trukket frem. For det første er der basert på subjektive 

konklusjoner som er tungt basert på egenvalg, det andre er at case studier er store, og det er 

lett å miste oversikten (Yin, 2014, s.47) Gjennom å triangulere intervjudata opp mot to runder 

med høringssvar, offentlige oppsummeringsrapporter og deltagende observasjon konstruerer 

jeg intern validitet rundt dataene. På denne måten har jeg samtidig kritisk reflektert over 

innholdet gjennom å veie funnene opp med flere kilder fra samme aktører. På den måten har 

jeg jobbet for å unngå å følge tvetydige spor og unngå feilaktige slutninger. En slutning finner 

sted hver gang man sier noe om noe som ikke kan observeres (Yin, 2014, s. 47). Dette er 

spesielt viktig når man studerer en endringsprosess, der utfallet enda ikke er sikkert.  

 

Når det kommer til størrelsen på case studien, så har jeg samlet inn store mengder data og har 

underveis måttet ta beslutninger om hvilke data jeg skal prioritere, og hvilke jeg skal legge 

mindre vekt på. Jeg valgte å prioritere intervjudata og å bruke høringssvar som utfyllende 

informasjon og til å triangulere data, noe som også økte empiriens validitet.   
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Målet med denne case-studien er å generalisere opp mot teoretiske proposisjoner. I denne 

sammenhengen bruker jeg case-studie for å vise hvordan innhold og kontekst påvirker 

institusjonell endring. Samtidig har jeg økt oppgavens validitet ved å trekke mine slutninger 

opp mot eksisterende teoretisk forskning gjort rundt lignende case studier der ideer, interesser 

og institusjoner brukes som teoretiske proposisjoner (Yin, 2014). Denne masteroppgaven kan 

ha samme funksjon for senere oppgaver.  

 

4.2.2 Forskningsetikk 

Før intervjuene ble gjennomført rapporterte jeg forskningsprosjektet til NSD I forkant av 

intervjuene fikk informantene informasjon om at deltagelsen i forskningsstudien er frivillig og 

at de når som helst og uten grunn kan trekke seg fra studien. Dette ble kommunisert gjennom 

et informasjonsskriv eller i muntlig form. Informantene fikk også informasjon om studien og 

hva jeg forsket på, samt at all informasjon vil holdes anonymt og konfidensielt. Intervjuene 

ble tatt opp med lydopptak og transkribert kort tid etter intervjuet fant sted. Intervjuene ble 

kodet med kodenøkkel, der transkriberinger, kodenøkkel og lydopptak ble lagret på separate 

PCer. Gjennom intervjuene ble kun bedriften/organisasjonens navn notert, da det ikke var 

nødvendig for studien å dokumentere hverken navn eller telefonnummer i prosessen. 

Kontaktinformasjon til informantene var lagret i e-posten min, som var den kanalen jeg stort 

sett brukte for å holde kontakten med dem. Det er kun jeg som har hatt tilgang til lydopptak 

og transkribert materiale.  

 

Effekttariff er en offentlig prosess, og selv om informantene er synlige i prosessen rundt 

effekttariff, syntes jeg  likevel at det var viktig at disse personene ble holdt anonyme i 

oppgaven. Som nevnt ovenfor er effekttariff et snevert felt, og ved å identifisere en 

bedrift/organisasjon, er det i de fleste tilfeller få personer involvert i høringene. Det er derfor 

lett å knytte en bedrift mot et navn.  

 

4.2.3 Hvilke slutninger kan trekkes på dette grunnlaget? 

Jeg har fått innsikt i aktørenes bakenforliggende årsaker og deres offentlige perspektiver rundt 

effekttariff. Jeg har identifisert to tydelige konflikter som deles av relevante aktørgrupper. 

Disse konfliktene kan enten forklares ut i fra ideer eller interesser, der institusjoner former 

hvordan en sak løses og hva som kan sies med mening. På dette grunnlaget kan jeg trekke 

analytiske generaliserbare slutninger.  
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Mens det er sikkert underliggende maktforhold jeg ikke klarte å observere, som betyr at det 

kan være andre kausale sammenhenger som også er viktige for ide/interesse-dynamikken. En 

case er unik i sin eksistens, så det er vanskelig å trekke sammenligninger til lignende caser. 

Det det kan bidra med er innsikt til politikere og beslutningstakere rundt viktigheten av å 

reflektere rundt viktigheten av både egne og andres ideer og interesser. Fra erfaring fra andre 

studier av politiske prosesser, er dette ikke så vanlig å gjøre (Carstensen, 2016).  
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5 Empirisk kontekst  

I dette kapittelet redegjør jeg for den empiriske konteksten rundt kraftbransjen som sosio-

teknisk regime. Først gir jeg et kort historisk tilbakeblikk på kraftsektoren i Norge, der jeg ser 

på hvordan forholdet mellom nettselskaper og staten har blitt etablert. Deretter ser jeg 

nærmere på aspekter ved den teknologiske utviklingen som har bidratt til 

omstillingsprosessen som foregått, og foregår, i kraftbransjen. 

 

 

5.1 Et historisk tilbakeblikk – forhold mellom kraftsektoren og staten 

Institusjoner er dynamiske av natur, og de involverte aktørene gjennomfører inkrementelle 

endringer basert på hvordan de ønsker at samfunnet skal se ut. Enhver endring i institusjonen 

åpner og lukker dører for fremtidige beslutninger. På samme måte vil tidligere beslutninger 

legge føringer for hvilke veivalg som er mulige i utformingen av effekttariff i dag.  

 

5.1.1 Utvikling og digitalisering av kraftsektoren 

Dagens spilleregler i kraftsektoren ble bestemt gjennom de markedsliberale kreftene på ’90- 

tallet. I 1990 ble energiloven vedtatt, og året etter trådde den i kraft. Resultater av dette var en 

liberalisering av kraftsektoren, der strømselskapene ble overført til markedet for fri 

konkurranse i salg av strøm. Forbrukere kunne nå kunne velge fritt hvilken strømleverandør 

de ønsket å benytte. Strømprisene ble derfra satt etter den nordiske spot-prisen i Nordpool, og 

styrt etter etterspørsel og tilgang (Rosvold, 2017). Nettselskapene fortsatte som monopolister 

under statlig regulering av NVE, og et nytt ledd blir opprettet; nettleie (Brænd, 2013). Denne 

overgangen strakk seg over flere år, og i 1999 ble NVEs regulering av tariffene mer 

formalisert (2). Denne nettleien fikk et energiledd, som er det vi har i skrivende stund. Før 

liberaliseringen var det kommunal eller fylkeskommunal ledelse som drev elverkene, og 

eksempelvis ble strømtariffene i Oslo bestemt av byrådet (2). Gjennom energiloven ble 

nettselskaper regulert av NVE for å sikre en nærere standard styring av de norske 

nettselskapene (Rosvold, 2017).  

 

Nettselskapenes oppgave er å drifte og vedlikeholde strømnettet, og kostnaden for å dekke inn 

dette kommer inn via nettleien. Nettsystemet i Norge består av tre nivåer: sentral-, regional- 

og distribusjonsnett. Det øverste nivået, sentralnettet, driftes av Statnett, mens regional- og 

distribusjonsnettet driftes av det lokale nettselskapet. Prosessen vedrørende overgangen til 
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effekttariff omhandler prising av distribusjonsnettet, altså strømnettet som går inn i nærings- 

og husholdningsbygg. Årsaken til at nettinvesteringer er effektrelaterte skyldes at store deler 

av det norske strømnettet er aldrende. Med aldrende strømnett menes at strømnettet på 230V 

skal erstattes med 400V som er det som er standard i resten av Europa. Effektutfordringer i 

230V skyldes også at energieffektive apparater er designet til å brukes i et 400V nett 

(Rosvold, 2018, 10.mai) Etter liberaliseringen i 1990 skjedde det et etterslep i nettbygging 

(Kirkeby, 2017), og store deler av det norske strømnettet trenger oppgradering. Statnett har 

estimert dette tallet til 140 milliarder norske kroner. Dette beløpet er omdiskutert blant aktører 

i kraftbransjen, og man er usikker på hvor mye teknologi og digitalisering kan løse denne 

utfordringen (5, 6, 13, 14).  

 

NVE regulerer hvordan tariffene utformes og hvor mye inntekt nettselskapene får lov til å ta 

ut. Om et nettselskap tjener for mye ett år, for eksempel, vil nettleien påfølgende år bli lavere 

(NVE, 2015, 7.oktober). Samtidig legger OED politiske føringer for NVE for å styre hvilken 

retning norsk energiutforming og politikk skal bevege seg i. Forholdet internt mellom NVE 

og OED er også inne i en omstilling, og blir påvirket av overnasjonale endringer i form av et 

EU-reglement. Om Norge trer inn i det Europeiske energisamarbeidet ACER, vil dette også 

påvirke hvilken rolle NVE har ovenfor kraftbransjen. Jeg vil ikke gå så dypt inn på dette her, 

men en viktig endring som har skjedd er at den delen av NVE som har ansvaret for å regulere 

nettselskaper ble i januar 2018 opprettet som en separat enhet i NVE; 

Reguleringsmyndighetene for energi (RME). Denne reguleringsmyndigheten er påkrevd i et 

energisamarbeid med EU, og RME få en noe mer selvstendig rolle i relasjonen med OED. 

Årsaken til at jeg nevner det som viktig her, er at det påvirker OEDs mandat over NVE i 

styring av nettselskaper. Selv om det er RME som har ansvaret for å regulere nettselskaper, 

har det blitt valgt å bruke NVE som betegnelse i denne oppgaven (NVE,2015, 25.februar).  

 

En omstilling fra energi til effekttariff innebærer en endret måte å prise nettleien på. I denne 

oppgaven (?) ser jeg på prising av distribusjonsnettet, altså kablene som går fra huset ditt og 

til nærmeste transformator. (Transformatorens funksjon er å senke hastigheten på strømmen 

fra motorvei til landevei, altså konvertere strøm fra høy til lav spenning.) Prisen du betaler for 

å frakte strøm fra transformator til huset ditt utgjør omtrent 30% av nettleien din, avhengig av 

hvilket nettselskap du har (NVE, 2015, 7.oktober). Denne delen kalles energileddet, og 

reflekterer transporten av kWh fra strømregningen din. Det er dette ledet som, med de nye 

strømmålerne, skal erstattes med et effektledd. Fig. 3 illustrerer den totale strømregningen, 
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bestående av både nettleie og strømutgifter. Det er denne du som forbruker får. Fig. 4 

illustrerer hvor stor del av nettleien energitariffen i dag utgjør. Det er dette leddet som skal 

byttes med et effektledd.  

 

 
 

Fig. 2 illustrerer den totale strømregningen du får, der nettleien og strømutgifter i snitt reflekterer like 

store kostnader. Prising av effekttariff er en del av nettleiebiten. Nettleien er illustrert i fig.3: nettleien 

består av skatter og avgifter (grå), og en del til nettselskaper og Statnett. Den lyseblå delen visualiserer 

hvor stor del av nettleien i snitt dagens energiledd utgjør – den delen som skal bli effekttariff.  

 

Energileddet skal erstattes med et effektledd for å gi en mer korrekt prising av det 

distribusjonsnettet leverer huset ditt: tilgang på strøm opp til en viss kapasitet, også kalt effekt. 

Energi og effekt er begge måleforhold på strømforbruk, der forskjellen er definert i tid. Energi 

– kWh, er gjennomsnittlig strømforbruk i en time. Effekt – kW, er hvor mye strøm du trekker 

fra nettet til en hver tid. Effekt regnes gjerne per sekund. Eksempelet (fig.5) gjengir ikke 

korrekte tall, men gir et visuelt bilde av strømforbruk i tid. Eksempelvis kan dette vise hvor 

mye en induksjonstopp (blå) trekker fra nettet, sammenlignet med hvor mye strøm en 

keramisk koketopp (rød) trekker fra nettet. En induksjonstopp bruker mindre energi (kWh), 

men har høyere effektuttak (kW).  

 

 
Fig. 5: En forenklet visualisering av forskjellen mellom å bruke energi (rød), og det å bruke effekt (blå). 

X-aksen er kWh, Y-aksen er kW.   

Fig. 3
Total strømfaktura

Fig 4: 
Nettleie isolert
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Kraftbransjen går nå gjennom den største moderniseringen siden Norge ble elektrifisert. 

Gjennom digitaliseringsprosjektet Elhub og utrulling av AMS får forbrukere og aktører i 

kraftbransjen nøyaktig og presis kunnskap om faktisk forbruk og eventuelle feil. Elhub er en 

digital kommunikasjonsplattform mellom forbrukeres strømmålere, nettselskap og 

strømselskap. Digitalisering av strøm- og nettjenester gir nye muligheter i det sosio-tekniske 

energisystemet. Gjennom presis informasjon om faktisk forbruk og utfordringer i nettet, kan 

bruken av strømnettet optimaliseres (NVE, 2015). Det åpner også opp et marked for teknologi 

og IT-bedrifter for teknologi som eksempelvis styringssystemer. AMS-måleren har i tillegg en 

ekstern port, HAN-porten, som kan kommunisere med elektronisk utstyr via trådløst internett.  

 

5.1.2 Mot bærekraftig omstilling 

I intervjuene spurte jeg informantene om hvordan og hvorfor har det skjedd en overgang fra 

energi til effekt. Informanter fra både kraftbransjen og NVE ga uttrykk for at dette er en 

gammel idé – «vi har hatt effekttariff så lenge vi kan huske» (2). Det har også vært planlagt at 

effekttariff skal innføres etter etableringen av AMS, som er en forutsetning for å kunne 

innføre effekttariff overhodet. (2, 5, 6, 10, 11). Selve beslutningen om å innføre AMS skyldes 

en standardisering fra EU og er et ledd i en utvikling mot smartere bruk av strømnett og 

involvering av forbrukere (NVE, 2011, s.4). EUs forslag rundt vinterpakken skal prioritere det 

indre energimarkedet i Europa. Spesielt fokus er det her på energieffektivisering, å sette 

forbruker i sentrum, samt målet om å bli verdensledende innen fornybar energi (EU, 

30.11.2016). Det er her interessant å se hvordan EUs forslag om vinterpakken ikke passer så 

godt med den norske utfordringen rundt effekt. I tillegg har vært et ønske fra statlig hold, 

fordi effekttariff vil gi en riktigere avregning av forbrukernes strømforbruk (NVE, 2011, s.9). 

Som en av informantene uttrykker det: 
Det er særlig de siste fem-seks årene det har vært et sånt fokus på [effekttariff], siden myndighetene har 

tenkt til å endre på dette her. Ja, eller det kommer vel fra at man har sett en annen bruk av nettet, og at 

den er annerledes. Effekt blir viktigere enn energi, da (11).  

 

21.januar 2016 ble det registrert en ny effektrekort i Norge. Effekttoppene skjer for det meste i 

vinterhalvåret, da oppvarmingsbehovet er på det største, men effektutfordringer er en trend 

som vil vokse (Energimeldingen, s. 28). På denne måten er effekttariff et resultat av 

overnasjonal-, nasjonal- og lokal politikk. Utviklingen i forholdet mellom energi og effekt er 

illustrert i fig. 5:  
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Fig. 6: Her ser vi utviklingen i årlig elektrisitetsforbruk og maksimalt effektuttak i prosentvis endring fra 1980  

og frem til 2016. Trenden er at effektuttak vil øke mer enn energiuttak, i følge OED. Kilde: NVE, Statnett 

(Energimeldingen, 2016, s.28).  

 

 

Nettariffen har alltid blitt brukt som et verktøy til å styre forbruk etter utfordringene for både 

strømnettet og vannmagasinene. Frem til ‘70-tallet var det mangel på kraft, og begrenset 

kapasitet på linjene inn til husene. For å begrense forbruket var det installert vippesikringer 

som fysisk sperret forbruk over en viss kapasitet. Fra slutten av ‘70-tallet var det mangelen på 

kraft som styrte tariffene, og gjennom et toprissystem og to telleverk i sikringsskapet ble man 

gjennom en overprisordning på strøm forsøkt gitt insentiver til å bruke mindre strøm (5). På 

‘90-tallet ble energitariffen innført for å gi sterkere insentiv til energiøkonomisering. 

Næringskunder har hatt effekttariff i mange år.  

 

I dag er det ikke mangelen på kraft eller kapasitetsutfordringer som er årsaken til effekttariff, 

men det er at vi har effekttopper (5, 6, 8,11,14).Når strømbruken når makskapasiteten i nettet, 

sier vi at vi har en effekttopp. Dette kan sammenlignes med en motorvei; jo bedre kapasitet 

(effekt) en vei har, desto flere biler kan kjøre på veien samtidig, og jo bedre veiene er, jo 

fortere kan man kjøre. Men nye veier med flere filer krever store investeringer. 

 

I sine rapporter omtaler NVE disse utfordringene kun som effekttopper, og det fremgår ikke 

hva de legger i begrepet. Effektutfordringene i nettet har i denne analysen blitt tolket som at 

de utspiller seg på tre måter. Den første er en generell trend der effektbruk øker mer enn 

energibruk som et resultat av energieffektivisering (fig.6). Den andre er at vi sjelden er i 

nærheten av å nå makskapasiteten i strømnettet, faktisk er det kun snakk om få timer i løpet 

av et år, og det er derfor behov for å bruke nettet på en mer bærekraftig måte. Denne 

effekttoppen slår ut i hovedsak i januar-februar, når vinteren er på sitt kaldeste (fig.8). Den 

tredje effektutfordringen er knyttet til et forventet scenario om økt effektbehov til 
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transportsektoren og målet om 1,5 millioner elbiler (fig.7) (Nasjonal transportplan, 2016; 

NVE, 2016). NVE frykter at dette vil føre til større effektbehov og nye kritiske effekttopper.  

 

 
 

Fig.7: Visualiserer mulig økt strømforbruk til transportsektoren frem mot 2039 (NVE, 2016c, s.10).  

 

 
Fig.8 Varighetskurve for 500 kunder hos Ringerikskraft-nett. Modellen viser at nettets makslast 

nåes i gjennomsnitt 33timer i året. Resten av tiden er det god kapasitet (NVE, 2017, s.2). 

 

Omstillingsprosesser i sosio-tekniske systemer er komplekse og skaper ringvirkninger i andre 

deler av samfunnet (Meadowcroft, 2011). Det er spesielt tre aspekter ved endret energibruk 

som skaper utfordringer for dagens måte strømnettet er organisert på (NVE, 2015). I rapport 

3:2015 utredes disse som elektrifisering av transportsektoren, desentralisert kraftproduksjon 

som ikke kan reguleres, og energieffektivisering av bygg og økt bruk av energieffektive 

apparater. Disse tre er et resultat av teknologisk utvikling, og ledd i en omstilling mot 

bærekraftig utvikling. Effektutfordringer er per dags dato allerede en utfordring i enkelte 

lokale distribusjonsnett. NVE forventer at etterspørselen etter effekt vil øke både gjennom økt 

befolkningsvekst og større etterspørsel etter effektkrevende apparater som elbiler. 

Effektutfordringer vil med andre ord bli mer pressende.  
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Elektrifisering av transportsektor 

Energisystem og transportsektor er de viktigste områdene å omstille på veien mot et 

lavkarbonsamfunn. Siden Norge har nært 100 prosent fornybar energi på fastlandet, er det 

elektrifisering av transportsektoren som er Norges valgte vei mot å kutte karbon i ikke-

kvotepliktig sektor. Transportsektoren i Norge står for omlag 60 prosent av utslippene i ikke-

kvotepliktig sektor, og store deler av nasjonale reduksjoner må derfor tas her (St.meld.nr. 33, 

2016, s.15). Et beskyttet rom har blitt skapt for elbiler gjennom et nasjonalt mål i Nasjonal 

transportplan (2018-2029) om blant annet nå 1,5 millioner elbiler innen 2030, i Norge (s.223). 

Dette har blitt bygget opp og muliggjort gjennom økonomiske insentiver på blant annet 

avgiftsfritak på bilen, og andre mindre og lokale fritak på bompenger, ferger, ladestasjoner, 

og tilgang til kollektivfeltet i Oslo (14).  

 

For at en fullelektrifisering av transportsektoren kan skje, må elbilene enten implementeres  

i strømnettet, eller strømnettet må tilpasse seg elektrisk transport (Kern et al., 2016;  

Raven, 2012). Kraftsektoren har diskutert ulike strategier for å nå dette målet. NVE 

konkluderer med at strømnettet tåler elbiler dersom de lades med styringssystem (NVE, 

2016c, s.11). Å få husholdninger til å investere i styringssystem har  blitt et delmål NVE har 

satt med effekttariffen, da det er sett på som nødvendig for å flytte strømforbruk til timer med 

ledig kapasitet (6).  

 

Desentralisert fornybarproduksjon  

Plusskundeordningen ble først innført som en frivillig ordning for nettselskaper og forbrukere 

(2). Regelverket ble oppdatert i 2017 for å gjøre det enklere for forbrukere å produsere og 

selge strøm selv. Plusskundeordningen ble da implementert i kraftbransjen gjennom en 

regulering. Plusskundeordningen er ment å være en støtteordning for kunder som ønsker å 

produsere strøm selv, men det oppfattes som en ordning for solenergi, da sol er den eneste 

teknologien som er egnet til egenprodusert strøm (6). Bygg kan montere solceller på taket 

dersom det er kapasitet nok i strømnettet hos det lokale nettselskapet. Det er også 

begrensninger på hvor mye en plusskunde kan mate2 ut på nettet om gangen for å forhindre 

farlige spenninger i strømnettet (Kirkeby, 2017). Strømselskaper betaler i variert grad for 

strømmen du produserer og mater ut på nettet. Plusskunder får fritak fra fastledd for 

                                                
2 En plusskunde kan maksimalt mate ut 100kW på nettet av gangen. Har man produksjon som overstiger dette er 
man per definisjon ikke en plusskunde, men en næringskunde med solceller uten fritak fra innmatingstariffen.   
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innmating (NVE, 2015, 2.oktober). Det vil si at ved å mate strøm inn på nettet får du fradrag 

fra nettleien som kompensasjon for å produsere egen strøm (NVE, 2016b, s.16). En 

gjennomsnittlig husholdning vil da spare i snitt 800 kroner på nettleien i året (NVE, 2017, 

s.19). Dette er NVEs reguleringer rundt det å produsere og selge egen energi (6). 

Plusskundeordningen har blitt kritisert av nettselskaper for å skape gratispassasjerer og dytte 

nettkostnadene over på naboen (2, 6, 11). 

 

Energieffektivisering 

Det har vært en økning i bruk av energieffektive apparater som til gjengjeld har et høyere 

effektuttak. Denne endringen er i hovedsak et resultat av en teknologisk utvikling som endrer 

måten forbrukere bruker strøm fra nettet på. Energieffektivisering, ble prioritert i 

kraftsektoren gjennom ‘90- og ‘00-tallet, da det var mangel på kraft i Norge, og gjennom 

energitariffen ble det gitt et insentiv til energieffektivisering (11). ENOVA ble opprettet av 

OED i 2009 som et fond for å fremme energieffektiviserende tiltak i bygg. ENOVA gir støtte 

til tiltak som solenergi, isolering og utfasing av oljefyr (enova.no). I oktober 2010 ble 

energieffektiviseringsdirektivet, det vil si reguleringer fra EU for energieffektivisering, 

implementert i Norge, som er (Regjeringen, 2013).  

 

I hovedsak legger dette pliktige forhold ovenfor både nettselskap, strømselskap og sluttkunde 

til å gjennomføre energieffektiviserende tiltak. I juli 2017 ble klimaloven implementert i 

Norge, med mål om å kutte 10tW i bygg gjennom energieffektiviserende tiltak (13, 14). 

Eksempler som trekkes frem er induksjonstopper, nattsenking og gjennomstrømnings-

vannoppvarming, samt elbilladere.  Dette kan føre til høyere effektuttak i tider der nettet 

allerede er belastet (NVE, 2015, s.4). Energieffektivisering har de siste årene fått mindre 

fokus i kraftbransjen, noe som kan forklares ut i fra skiftet fra energi til effekt (11). I tillegg 

har energimerkeordningen fra EU tatt over fokuset på energieffektivisering, noe som kan 

forklare hvorfor ENOVA i januar 2018 ble flyttet fra olje- og energidepartementet til klima- 

og miljødepartementet.  

 

5.1.3 Verktøy til å løse utfordringene: effekttariff 

Effekttariff er et av flere verktøy som kan brukes for å håndtere omstillingen mot et 

bærekraftig samfunn, og helt konkret for å møte elektrifisering av transportsektoren. 

Effekttariff skal innføres for alle privatpersoner i Norge, og gjennom en slik tariff vil det gi 

forbrukere insentiv til å flate ut forbruket sitt. «Det er den topplasttimen som nettet må 
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dimensjoneres etter, og det er jo egentlig den vi ønsker å redusere effektuttaket i, for å kunne 

utsette nettinvesteringer, som er relatert til økt effektuttak» (6).Gjennom elektrifisering av 

transportsektoren er det i hovedsak lokalt i distribusjonsnettet det oppstår problemer med 

strømkapasitet. Det anses som samfunnsøkonomisk lønnsomt å flytte forbruk og ikke 

investere i nytt, da det er så mange timer i døgnet med ledig kapasitet. NVE ønsker også at 

dette innføres så raskt som mulig, slik at forbruksendringer kan komme på plass før det blir 

kritisk (6). Det er viktig å fokusere på det som er viktig for NVE og nettet nå (11).  

 
Når effektbruken øker blir det større utfordringer fremover. Spesielt med de energieffektive husene som 

har høyt effektuttak, bidrar i mindre grad da, til å dekke kostnadene de er med på å forårsake enn store 

eneboliger, kanskje eldre boliger, som har et høyt energiuttak, med lavt effektuttak (6).  

 

I tillegg til at effekttariff skal ha funksjonen av å jevne ut forbrukeres effektuttak, er 

effekttariff også et ledd i en standardisering av tariffene. Nettselskap i dag har stor frihet til å 

utforme tariffene, , og de fleste nettselskap fører sin unike tariffpraksis. Spesielt har NVE fått 

tilbakemelding på fra større næringer som holder til ulike geografiske steder i Norge at dette 

oppleves som vanskelig å forholde seg til (1, 2, 6, 11, 12). Fig. 9 illustrerer variasjonen i 

norske nettselskapers utforming av nettleie per januar 2015 (NVE, 2015). 

 

 
Fig.9: Viser variasjonen blant nettselskapenes prising av nettleie med energiledd. Kilde: NVE (2015, s.35).  

 

En kort oppsummering av dette kapitlet viser at etter liberaliseringen av kraftsektoren skjedde 

spesielt to ting som er viktige; nettselskap og NVE er institusjonelt knyttet sammen gjennom 

lover og regler, og det ble et etterslep i utbyggingen av strømnettet. Utviklingen av hvordan 

prising av nettariffer har endret seg viser at tariffene i strømnettet har blitt brukt som verktøy 

til å håndtere utfordringene som ligger i strømnettet og i vannmagasinene. Per dags dato er det 

effekttoppene i strømnettet som er den største utfordringen, da de knytter seg til tre 

teknologier: solenergi, energieffektivisering og elbiler. 
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6 Analyse 

I denne delen vil jeg argumentere for at det foregår en endogen endring i kraftbransjen som 

her behandles som et sosio-teknisk regime. Kapittel 6.1 og 6.2 er organisert etter prosess-

sporing, og 6.3 og 6.4 som en diskurs rundt de sentrale nisjeteknologiene opp mot hverandre 

for å belyse hvordan regime, nisje og myndigheter snaker om disse på ulike måter. Analysen 

baserer seg på empirisk data fra 15 intervjuer og analyse av høringssvar og rapporter. Dette 

kapittelet organiserer dataene gjennom å bruke.   

 

 

6.1 To høringsrunder: 2015 – 2018 

Prosessen med å endre tarifferingen av distribusjonsnettet har foregått internt i NVE siden 

2012. Mellom 2015 og 2018 har dette foregått som en koordinerende politisk diskurs mellom 

partene i kraftbransjen og aktører knyttet til kraftbransjen. Årsaken til at myndighetene velger 

å gå inn for en endring i tariffstrukturen er at det har blitt vist at effekt er viktigere enn energi 

(5, 6, 8, 11).  

 

Diskursen har som nevnt vært sentrert rundt de tre nisjeteknologiene solenergi, elbiler og 

energieffektive apparater og bygg, som på hver sin måte skaper utfordringer for dagens måte 

å bruke strømnett på. Disse er et resultat av teknologisk utvikling som påvirker både 

teknologiske standarder og sosiale vaner (NVE, 2015, s.8). Resultatet er at nettkostnadene 

fordeles ujevnt på de ulike nettkundene, som fører til at nettselskaper opplever at de som 

betaler minst nettleie, også belaster nettet mest (2, 6, 11). Den samme utfordringen har 

nettselskaper og NVE observert hos plusskunder, som gjennom plusskundeordningen får 

fritak fra nettleien når de mater strøm ut på nettet. Fritak fra nettleien betyr at nettkostnader 

må dekkes inn av andre. Å bytte ut private fossilbiler til elbiler betyr at energisektoren får 

implementert en ny sektor inn på strømnettet. Dette må det tilrettelegges for på  enten ved å 

investere i nytt nett, eller ved bruke dagens nett på en smartere måte (NVE, 2015).  

 

6.1.1 Første høringsrunde: Konsepthøring 2015 

Å endre spillereglene for aktørene i et sosio-teknisk regime er nødvendig for å få til en 

bærekraftig omstilling (Meadowcroft, 2011, s.73). Utformingen av tariffer for uttak i 

distribusjonsnettet og overgangen fra energi til effekt er et eksempel på en institusjonell 

endring rettet mot bærekraftig omstilling. I rapporten Tariffer for uttak i distribusjonsnettet 
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(2015) presenterte NVE et forslag om å endre utformingen av tariffer for uttak i 

distribusjonsnettet. NVEs overordnede mål er at tariffen skal gi lavere nettkostnader (NVE, 

2017, 4.desember). Dette skal vi oppnå ved å få forbrukere til å flate ut effektuttaket. Det er 

viktig å få til disse forbruksendringene før det blir kritisk, slik at forbrukere vil klare å 

respondere på dette. Et annet viktig ledd er standardisering. Det er store frihetsgrader i dag for 

hvordan nettselskaper utformer tariffene (6).   

 

NVE ønsket i denne høringen å få innspill til tariffutformingen i distribusjonsnettet og 

kartlegge ulike teoretiske og praktiske fordeler og ulemper (s.6). De ville spesielt ha 

tilbakemeldinger på energileddets funksjon i tariffen, alternative prismodeller for en ny tariff, 

og synspunkter rundt forbrukerfleksibilitet. I denne analysen har jeg valgt å ekskludere empiri 

knyttet til forbrukerfleksibilitet fordi  flere av informantene definerte som et verktøy til å løse 

effektutfordringer i nettet når effekttariffer er på plass (2, 7). NVE fremmet forslag til tre 

mulige prismodeller: 1) målt effekt: en prismodell der du betaler for den høyeste effekttoppen 

din i en bestemt periode, 2) nettleie basert på sikringsstørrelse: det er størrelsen på 

hovedsikringen i huset ditt som avgjør hvilken tariff du betaler, og 3) abonnert effekt: du 

betaler en fast pris for valgt kW, og overforbrukspris for det du bruker over. Ingen av disse 

modellene ble fremmet av NVE med noen preferanse, men abonnert effekt ble sett på som det 

minst aktuelle alternativet fordi det innebærer endringer i kontrollforskriftene, noe som i 

hovedsak vil ramme fjernvarme (NVE, 2015).  
 
 
For å få innspill på utforming av effekttariff inviterte NVE aktører knyttet til energisektoren. 

Blant disse var aktører fra: 

 

Ø Kraftbransjen: nettselskap, strømselskap og fjernvarmeselskap.  

Ø Interesseorganisasjoner som for eksempel nærings-, miljø-, og 

forbrukerorganisasjoner 

Ø Myndigheter 

Ø Konsulenter 

Ø Forskningsinstitusjoner som NTNU og Sintef Energi 

Ø Aktører knyttet til næringslivet, eksempelvis entreprenører, elektrobransjen, transport, 

solceller og oppvarmingsløsninger 
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Aktørenes høringsinnspill ble kvittert ut og kommentert av NVE (2016a) i rapport 53 

Oppsummeringsrapport: Tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Alle informantene uttrykket at 

de var positive til å innføre et effektledd i nettleien, og viste stor forståelse for at en slik 

omstilling er på sin plass. En av informantene påpekte for eksempel følgende: 

 
Sånn systemet er i dag så betaler du egentlig ikke for det nettet leverer, nettet leverer jo først og fremst 

effekt (14), det kan være vinn-vinn ved å flytte forbruk, det vil ikke ha store innvirkninger, det kan gi 

lavere innvesteringer i nett og nettleie (10). Det handler om å flate ut forbruket, slik at vi kan unngå 

nettinvesteringer (5).  

 

Da jeg gikk gjennom de ulike høringssvarene til den første konsepthøringen, ble det raskt 

klart at de ulike aktørene hadde forskjellige perspektiver på energileddets funksjon. 

Nettselskaper og Energi Norge var enten for å fjerne energileddet helt, eller marginalisere det 

til å reflektere transporttap i strømnettet (NVE, 2016a, s.17). Henholdsvis norsk 

varmepumpeforening (NOVAP) og naturvernforbundet påpekte at det å fjerne eller 

marginalisere energileddet kan være et hinder for energieffektivisering fordi det blir mindre 

gunstig å spare strøm (NVE, 2016a, s 17). I høringssvarene var det  hovedsakelig 

nettselskapene som kommenterte valg av prismodell. De ønsket gjerne modellen målt effekt. 

Et fjerde alternativ ble også foreslått, time-of-use (TOU). Aktørene som fremmet TOU var 

Hafslund Nett, Energi Norge, Norsk Gartnerforbund, NOVAP og Naturvernforbundet. 

Hafslund Nett og Energi Norge fremmet denne modellen med argumentet om at det er den 

mest kundevennlige varianten fordi forbrukeren slipper å forholde seg til begrepet effekt. For 

NOVAP og Naturvernforbundet var positive til modellen fordi den beholder energileddet 

(s25).  

 

Flere av aktørene utenfor kraftbransjen, slik som Elektroforeningen, Forbrukerrådet og 

Elbilforeningen  gav uttrykk for at de syntes at det var vanskelig å kommentere på 

prismodellen under høringsrunden. For eksempel mente de at det ikke var nok informasjon 

rundt forslagene (14) og at flere alternativer til prismodellen burde utredes (Høringssvar 1, 

Bellona). De opplevde heller ikke at de ikke hadde nok kunnskap til å se konsekvensene av 

prismodellene (høringssvar 1, Forbrukerrådet; høringssvar 1, Efo). Norsk elbilforening 

fremmet et forslag om en egen tariff for elbiler. Deres forslag var å innføre et minstefradrag 

på 5000kW (høringssvar 1, Elbilforeningen; 14). Solenergiforeningen fremmet et lignende 
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forslag om å innføre egne tariffer for plusskunder og grønne bygg (høringssvar 1, 

Solenergiforeningen). NVE, ENOVA og OED er nøytrale i denne prosessen. 

 

Allerede under den første høringsrunden fantes det altså ulike perspektiver for tariffens mål 

og utforming.  

 

Som nevnt har prosessene rundt effekttariff fra 2012 til 2018 foregått internt mellom 

kraftbransjen og interessenter, og har vært fraværende både politisk og i mediene. Årsaken til 

dette kan være at prosesser preget av heterogene aktørører har en tendens til å bruke mye tid 

på det koordinerende arbeidet, og mindre fokus på å kommunisere ut til media og kunder. 

(Schmidt, 2008,s.311). De fleste av informantene mente det er utfordrende å kommunisere 

dette ut til forbrukere fordi de ikke forstår forskjellen mellom energi og effekt samtidig som 

de ikke har en interessere for strøm (2, 5, 6, 8, 11). I kraftbransjen er det også vanlig praksis å 

håndtere saker som omhandler regulering av kraftsektoren internt i NVE, samtidig som at det 

er åpent for at alle kan sende inn høringssvar på konsepthøringer. På denne måten åpner det 

opp for heterogene beslutningsprosesser i tråd med den norske institusjonelle oppbyggingen, 

som er definert av en korporativ kultur og en proporsjonal valgordning med tradisjon for 

flertallsregjeringer. Det er ofte mange stemmer som er med i en norsk beslutningsprosess  

 

Mellom publisering av oppsummeringsrapporten 2016, og beslutningen om tariffutforming i 

2017, var nettselskaper, Energi Norge, konsulenter og NVE involvert i eksperimenter rundt 

mulige utforminger av effekttariffen. En rekke piloter har blitt gjennomført i Norge fra 2005 

til 2018 for å eksperimentere med ulike veier til omstilling og for å involvere ulike aktører. 

Disse pilotene har i hovedsak blitt gjennomført, og gjennomføres fortsatt, av nettselskaper og 

frivillige husholdninger. Et eksempel på dette er Smart Energi Hvaler (smartenergihvaler.no), 

og et lignende prosjekt i Steinkjer (6). Norges Nett har senere innført effekttariff for sine 

nettkunder på Hvaler og Kråkerøy, og Ringerikskraft-Nett har innført abonnert effekt for alle 

sine nettkunder. Erfaringer fra disse pilotene har bidratt til kunnskap inn i beslutningen om 

effekttariff (6). Et sentralt element i diskursen rundt effekttariff er knyttet til forbrukeres rolle 

og evne til å tilpasse seg den institusjonelle endringen. Dette er i hovedsak preget av 

usikkerhet og det aktørene opplever som mangel på kunnskap om kundesegmentet (2, 4, 5, 6, 

7, 8,  9, 11, 13, 14, 15). Det ble derfor gjennomført en fokusgruppe i Nord-Trøndelag der de 

fire prismodellene ble testet på 40 deltagere. Deltagerne i fokusgruppen foretrakk abonnert 

effekt fordi de minnet dem om lignende abonnement fra mobilt og bredbånd (NVE, 2016d). 
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Grunnet til at denne nevnes i analysen er fordi den var et viktig kunnskapsgrunnlaget for NVE 

i utformingen av effekttariff (11; NVE, 2017, s.5).  

 

6.1.2 Andre høringsrunde: forslag til utforming 

I november 2017 publiserte NVE en rapport med tittelen «Forslag til endring i forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet i utforming av uttakstariffer i distribusjonsnettet» (NVE, 2017). 

Rapporten hadde høringsfrist 1. mars 2018. Forslaget i rapporten var å innføre prismodellen 

abonnert effekt som en standard for alle nettselskap. Dette forslaget innebærer også å ha 

samme modell for husholdninger og næringskunder. Til tross for at abonnert effekt ikke ble 

ansett for å være relevant i rapport 3 (NVE, 2015) og i påfølgende høring, var dette forslaget 

NVE kom opp med. NVEs argument for å velge denne modellen var at den er den mest 

kundevennlige, gir stabil inntekt til nettselskaper, og gir et konstant prissignal til forbruker om 

å flate ut forbruk (NVE, 2017). Abonnert effekt er også riktigst med tanke på at energileddet 

marginaliseres, noe som gir korrekt prising av nettbruk og lave administrasjonskostnader til 

nettselskap (NVE, 2017). NVE ønsket konkret tilbakemeldinger på hvordan abonnert effekt 

best mulig kan utformes med tanke på prising av overforbruk, sesongvariasjoner, bindingstid 

på abonnement og hvorvidt denne modellen også kan brukes på næringskunder (NVE, 2017).  

 

De samme aktørene som ble invitert til å sende inn høringssvar til runde 1 ble også invitert til 

å sende inn høringssvar på runde 2. Det var i denne perioden at intervjuene ble gjennomført. 

Som tidligere nevnt opplevde jeg at samtlige av informantene var usikre på hvilke 

konklusjoner de kom til å lande på og at det var vanskelig å si noe sikkert om utfallet. Mange 

mente også at høringsfristen 1.mars ikke gav dem tilstrekkelig med tid. (2, 7, 14, 15). Min 

gjennomgang av de 82 innsendte høringssvarene viser en nær unison enighet rundt selve 

målet om å gå over til mer effektbaserte tariffer. Svært få aktører ga tilbakemelding på det 

NVE ønsket tilbakemelding på i høringsdokumentet, som var tilbakemeldinger på hvordan 

abonnert effekt kan utformes. Samtlige aktører uttrykket både gjennom intervjuer og 

individuelle høringssvar, en forespørsler om at NVE trekker tilbake forslaget om abonnert 

effekt, da det ikke svarer til det overordnede målet med effekttariff.  

 

Gjennom å sammenligne høringssvarene fra 2015 (runde 1) med høringssvarene fra 2018 

(runde 2), så jeg at de som ikke fikk gjennomslag for sine synspunkter etter førte runde, 

bygget allianser rundt disse perspektivene i andre høringsrunde. Disse alliansene er bygget 

rundt de tre nisjeteknologiene energieffektivisering, solenergi og ladeinfrastruktur for elbil, 
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som også har stått sentralt i diskursen. Dette kapittelet har gjennom å analysere 

høringsrundene definert tre hovedgrupper av aktører med ulike ideer og interesser i diskursen 

rundt effekttariff. I kapittel 6.1.3 vil disse tre aktørgruppene presenteres og analyseres mer 

detaljert.  

 

6.1.3 Aktørene og deres interesser 

Jeg har delt de ulike aktørene inn i tre grupper: 1) NVE, forstått som nøytral 

styringsmyndighet 2) kraftbransjen, det vil si regimeaktører og 3) aktører koblet til 

nisjeteknologiene solenergi, elektrisk transport og energieffektivisering. Det er et mangfold av 

aktører med i denne prosessen; flere  enn de som lar seg kategorisere etter mitt system. Det 

finnes også eksempler på aktører som hører hjemme i mer enn én gruppe. En av kritikkene 

mot MLP er at det er vanskelig å definere grensene mellom nivåene (Jørgensen, 2012, 

s.1008). Det er flere aktører i denne analysen som glir over i både regime og nisje, 

eksempelvis kraftselskaper som investerer i solenergi, og nettselskaper som eier 

hurtigladestasjoner. Skillet mellom regime og nisje er her gjort mellom å definere de som 

drifter og selger strøm i Norge som regimeaktørene, og nisjeaktører er de som er tett knyttet 

til energibransjen via teknologier. I og med at denne analysen behandler kraftbransjen som et 

sosio-teknisk regime er det i denne sammenheng aktuelt å behandle kraftbransjen som 

regimeaktører. 

 

Aktørene er plassert i de tre gruppene basert på mønstre og fellestrekk funnet i de empiriske 

dataene. NVE er plassert i en egen gruppe da de som nøytral aktør skal veie opp høringssvar 

fra de andre aktørene. Her finner vi også Enova og Statkraft. Kraftbransjen blir i denne 

oppgaven definert som et sosio-teknisk regime, og aktører herfra blir behandlet som 

regimeaktører. Den siste gruppen, nisjeteknologier, er valgt ut i fra at de har stått sentralt fra 

begynnelsen av i diskursen rundt effekttariff. Derfor har denne analysen valgt å fokusere på 

disse tre kategoriene av teknologier som nisjeteknologier i en egen gruppe. Neste avsnitt 

forklarer mer inngående de tre aktørgruppene og deres interesser.  

 

 

Gruppe 1: Myndigheter 

Gruppe 1 består av myndigheter. Dette vil i hovedsak si NVE, men også olje- og 

energidepartementet (OED) og ENOVA. Disse plasseres i en egen gruppe, fordi de i denne 

prosessen opererer som nøytral myndighet som skal veie opp alle perspektiver nøytralt. Alle 
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informanter som ble intervjuet definerte NVE og nettselskaper som de viktigste aktørene i 

utformingen av effekttariff. Videre påpekes det at NVE som nøytral part skal ta hensyn til alle 

aktører og alle aspekter av hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. NVE får politiske 

føringer fra OED i sin regulering av kraftsektoren, og i forhold til tariffer plikter NVE å 

«kontinuerlig vurdere om regelverket på området fremmer samfunnsmessig rasjonell 

produksjon, overføring, omsetning og bruk av ulike energibærere og kilder» (NVE, 2015, 

s.6). I saker som effekttariff er det ikke vanlig med føringer fra OED (2, 11). NVE er et 

direktorat i OED, der OED legger nasjonale føringer på NVEs arbeid. Effekttariffer anses 

som lokale forhandlinger mellom NVE og nettselskaper. I tillegg ble det påpekt at det NVE 

sender til høring i prinsipp - og kanskje også i praksis - allerede er godkjent av OED (11, 14).  

 

Enova har fått mandat fra OED i forlengelse av energimeldingen (6), der effekttariff er et av 

fire satsningsområder fremover. Enova og NVE er tette dialogpartnere og 

søsterorganisasjoner (6). Enova er dessuten utpekt av NVE til å være bindeleddet mellom 

reguleringen og informasjonen som går ut til forbrukerne (5). Forholdet mellom NVE og 

Enova er noe usikkert etter at det ble flyttet til klima- og miljødepartementet (KLD). Statkraft 

hører også med i denne gruppen fordi de drifter sentralnettet, og er enige med NVEs forslag 

om abonnert effekt. Aktører som her har blitt plassert i myndighetskategorien er aktører som 

kommer fra OED, og aktører med tette bånd til NVE som i dette eksempelet er Statnett og 

ENOVA. Av andre myndigheter ble det klart etter andre høringsrunde at KLD er på 

nisjeaktørenes side og fremmer en konflikt mellom energi/effekt. Andre høringsinstanser fra 

departementene forble nøytrale.  

 

Gruppe 2: Regimeaktører 

Gruppe 2 er sentrale aktører i det sosio-tekniske regimet, og defineres som regimeaktører. 

Denne gruppen består i hovedsak av nettselskap, strømselskap, Energi Norge og fjernvarme. 

Som tidligere nevnt blir nettselskap også utpekt som den viktigste aktøren sammen med NVE 

i utformingen av effekttariffer. Nettselskapene er viktige i fysisk forstand, ved at de har 

ansvaret for kablene som strekker seg frem til boligene (6), og som premissaktør sammen 

med NVE i utformingen av nettariffer (7). NVE og nettselskaper er gjensidig avhengige av 

hverandre fordi nettselskaper utøver nettdrift og NVE regulerer nettdrift (Geels, 2014, s29).  

 

Strømselskaper har ikke tradisjon for å engasjere seg i utformingen av nettariffer, men har 

blitt involvert via en parallell endringsprosess der NVE ønsker å omdefinere monopol- og 
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markedsroller (7, 8). Den nye markedsmodellen, eller gjennomfakturering, er ett ledd i NVEs 

arbeid for å gjøre strømregningen enklere for forbrukeren. Dette skjer allerede ved at 

strømselskapet sender en felles faktura for både nett og strøm (2; NVE, 2015, 28.oktober.). 

Dette  innebærer en overføring av kundeansvar fra nettselskap til strømselskap. Dette har blitt 

en konflikt for begge parter i utformingen av effekttariff, som er uenige om hvordan en 

standard skal se og hvordan prismodellene skal utformes (høringssvar, 2; 7, 8, 11).  

 

Energi Norge er samlepunktet for både nett- og strømbransjen. Gjennom prosessen med 

effekttariff har Energi Norge arrangert næringspolitisk verksted for både nett- og 

strømselskaper, med konsulenter og NVE til stede. Både nettselskaper og strømselskaper har 

sendt inn felles høringssvar med Energi Norge, enten fordi de har sendt inn tidlig eller fordi 

Energi Norge har bedt de mene noe om saken (4, 8).  

 

Gruppe 3: Aktører knyttet til nisjeteknologier  

Gruppe 3 defineres som nisjeaktørene. NVE definerte i Rapport 3(2015) solenergi og annen 

desentralisert kraft, elbiler og energieffektivisering som årsaker og drivere til at tariffene må 

omstille seg. Diskursen i prosessen rundt effekttariff dreier seg i stor grad rundt disse 

teknologiene, og hvor viktige de er for et bærekraftig samfunn i Norge. På bakgrunn av dette 

har jeg plassert disse teknologiene sammen i gruppe 3, som består av det som defineres i 

bærekraftig omstilling og MLP som nisjeteknologier. Denne gruppen er en heterogen gruppe 

med aktører som ikke nødvendigvis har god kjennskap til hverandre. I tillegg til å ha vært 

sentralt i diskursen rundt effekttariff, kom også disse tre perspektivene tydeligere til syne etter 

andre høringsrunde (01.03.2018) gjennom alliansebygging. Disse tre alliansen er:  

 

1. Grønn vekst og energieffektivisering: Elektroforeningen (Efo), Nelfo, Bellona, 

Huseiernes Landsforbund og Forbrukerrådet. Aktører som Klima- og 

Miljødepartementet, WWF, Zero, Naturvernforbundet og norsk varmepumpeforening 

plasseres også her. 

2. Infrastruktur for elbil: Fortum Charge&Drive, Grønn kontakt, Ionity og BKK. Norsk 

elbilforening representerer forbrukerinteresser knyttet til elbil.  

3. Solenergi: Solenergiklyngen og solenergiforeningen.  

 

Flere aktører  refererte til Forbrukerrådet som en viktig representant for forbrukerperspektivet 

i utformingen av effekttariff (5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15). Dette tyder på at skillet mellom 
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regime og nisje ikke er fast, og at både regime og nisje er semi-sammenhengende 

(Rosenbloom, 2016).  

 

Analysen av de to høringsrundene viser at det finnes tre relevante aktørgrupper, som 

overordnet er enige i målet om effekttariffen, som har en interesse av at spillereglene 

utformes på en måte som gagner de best (Meadowcroft, 2011, Mahoney & Thelen, 2010). 

Som et resultat av dette er aktører fra både kraftbransjen og nisjeteknologiene uenige i 

hvordan en løsning for å løse effektutfordringene best kan utformes.  

 

 

6.2 To veier til omstilling 

I dette delkapittelet ser jeg på informantenes tolkninger av målet med effekttariff . Gjennom å 

dykke ned i de politiske dimensjonene rundt endringsprosessen og analysere aktørenes 

tolkning av målet (Meadowcroft, 2011), kan vi få innsikt i aktørenes bakenforliggende 

årsaker, ideer og interesser. Dette er interessant fordi det er målet med en omstilling som 

definerer hvilken retning en bærekraftig omstilling skal gå (Geels et al. 2016,). Analysen av 

dataene viser blant annet at aktørene opplever at målet med effekttariff er ambivalent. Videre 

viser analysen at aktørenes motstand mot NVEs forslag om abonnert effekt er et resultat av to 

konkurrerende ideer om hvilken retning den bærekraftige omstillingen skal ta. 

 

6.2.1 Ambivalente mål preget av usikker kunnskap 

I det øyeblikket en regulering åpnes opp for tolkning,  åpnes det et mulighetsrom for aktørene 

til å spille inn sine interesser og ideer (Mahoney & Thelen, 2010, s.13). Det er akkurat her en 

institusjonell endring finner sted. I prosessen rundt effekttariff fremmer regimeaktører og 

nisjeaktører sine tolkninger av målet med effekttariff inn til NVE, som er premissaktør i 

denne omstillingen (3). NVE står også her som en nøytral aktør i utformingen av spillereglene 

i det sosio-tekniske regimet (2).  

 

Et aspekt flere informanter både pekte på under intervjuene og fremmet i sine høringssvar til 

NVE, var usikkerhet knyttet til målet med effekttariff. Denne usikkerheten oppstod for det 

første fordi de ikke helt klarte å plassere hvor og når effektutfordringen oppstår (13, 14).  

Flere av informantene savnet mer inngående utredninger om faktiske forhold knyttet til 

effektutfordringer sett i et bredere samfunnsperspektiv (3, 5, 7, 13, 14, 15). De påpekte at 
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forslaget om abonnert effekt kommer for tidlig, og at mye usikkerhet vil forsvinne når det 

ligger praktisk kunnskap fra AMS-målerne i bunn. Dagens forslag er basert på et for snevert 

kunnskapsgrunnlag, og det kommer litt for tidlig (10, 13,14), og også for sent etter 

markedsutviklingen (7-9). Det var samstemt tilbakemelding fra aktørene at NVEs forslag 

burde vært bedre utredet og flere alternativer til hvordan effekttariffen kan utformes var 

savnet (Høringssvar 2, Bellona). En informant opplevde NVEs rapport som vanskelig å forstå 

(3). To av informantene påpekte også at de er usikre på hva målet med effekttariff egentlig er 

(2, 15), blant annet sier en informant:  

 
Vi klarer liksom ikke, vi bare lurer på, vet de [NVE] helt sånn nøyaktig hvor problemene er? Eller 

tenker de at ‘nå tenker vi å endre tariffsystemet sånn at det er litt mer viktig for det nettet faktisk 

leverer? (14) 

 

En informant påpeker at det aldri har vært så mye uenigheter i kraftbransjen rundt en 

endringsprosess før. «Det er ingen som vet hva de vil, og hva som er best... og ingen vet hva 

kunden vil!» (2). Energi Norge har av flere blitt observert i å ha en viktig rolle som 

mellomledd mellom partene i utformingen av effekttariff, både innad i kraftbransjen og utad i 

andre bransjer. Blant annet så har Energi Norge arrangert en del samlinger for aktørene i 

kraftbransjen (2, 6, 11). Med alle menes regimeaktører og NVE. Konflikten i kraftbransjen er 

sentrert rundt standardiseringen av tariffene, samt den parallelle endringsprosessen rundt 

aktørroller i kraftbransjen. «Standardisering er bra, så lenge det ikke er så langt unna det man 

ville gjort selv» (2). Det er lokal variasjon fra nettselskap til nettselskap, med eksempelvis 

ulike næringer og behov for strømuttak. Dette preger diskursen blant nettselskapene og hva de 

definerer som viktig i en tariffutforming. I tillegg er et viktig element usikkerheten som er 

sentrert rundt forbrukers evne til å tilpasse seg, og forstå målet med effekttariff (2, 7, 8, 9, 11, 

13, 14; høringssvar, 2).  

 
Jeg er ikke sikker på om målet med effekttariff egentlig er så veldig tydelig. De fleste er nok også usikre 

på om det vil klare å hindre nettinvesteringer, fordi forbrukere bryr seg jo ikke så veldig om strøm. De 

fleste er nok usikre på om dette vil ha noen effekt (...)Det ser bra ut på papiret. (2)  

 

I endringsprosesser, spesielt av energisystem, er det vanskelig for aktørene å forutse hvor 

utfallet kommer til å ende (Kern, 2011). Informantene presiserte gjennom intervjuer at 

situasjonen rundt effekttariff er preget av usikre utfall, og at de ikke vet helt hvilke valg som 

vil være best. Dette viser at det er en ambivalens rundt tariffens mål hos både regime- og 



 

 
45 

nisjeaktørene. Nisjeaktørenes usikkerhet til mål er i hovedsak sentrert rundt mangel på 

kunnskap omkring effektutfordringer. Usikkerheten til mål hos nettselskaper er i hovedsak 

knyttet til forbrukeres evne til å tilpasse seg.  

 

6.2.2 Ulike ideer rundt veivalg for omstilling  

En endring fra energi- til effekttariff innebærer en endring av energilovens paragrafer om 

hvordan tariffene skal utformes. NVE står som nøytral part i utformingen av effekttariffer, og 

veier høringssvarene opp mot hvordan det svarer til energilovens definisjon av tariffenes 

bruksområde (NVE, 2017). NVE sitter dermed på myndigheten til å definere hva målet med 

effekttariffen er. NVE sier følgende:  

 
Tariffen skal 1) bidra til en effektiv utnyttelse, og effektiv utvikling av nettet, og 2) være normativ og 

ikke-diskriminerende. Dette er nedfelt i energilovsforskriften og vi vurderer innspillene etter hvor stor 

grad de bidrar til å nå dette målet. Eller er det på en måte andre ting som ligger bak kommentarene og 

innspilla (NVE).  

  
Jeg vil analysere denne definisjonen opp mot informantenes tolkninger av målet og 

argumenter for at de ønsker at NVE trekker forslaget om abonnert effekt. Gjennom å 

analysere aktørenes argumenter opp mot det de respektivt definerer som mål, kan vi få innsikt 

i deres perspektiver rundt hvilken retning en bærekraftig omstilling bør gå (Geels et al, 2016).  

 

1. Tariffene skal bidra til en effektiv utnyttelse, og effektiv utvikling av nettet.  

Gjennom intervjuer referer de fleste informantene til denne delen av tariffen som omtaler 

effektiv utnyttelse og utvikling av nettet. Flere av nisjeaktørene definerte dette som at «vi ser 

logikken i å flate ut forbruk, slik at fremtidige nettinvesteringer unngås» (10, 13, 14, 15). 

Motstanden mot NVE sitt forslag er basert på at flere aktører knyttet til nisjeteknologier 

opplever at forslaget hverken svarer til eller bidrar til å nå nasjonale mål omkring bærekraftig 

omstilling. «Det som kanskje er viktigst for oss i utformingen av disse tariffene, er at de ikke 

hindrer grønn vekst og omstilling, men heller stimulerer til det,» mente for eksempel en av 

informantene (13). Fra disse aktørenes perspektiv fremstår det som at det er viktig at en 

eventuell ny tariff stimulerer og bidrar til grønn omstilling: «Vi ønsker å bidra til 

elektrifiseringen av Norge. Vi ønsker å bidra til å gå fra det fossile til det grønne.  

Hvor elektrisk kraft spiller en viktig rolle» (15). I tillegg er det viktig for aktørene fra 

solenergialliansen, at tariffen fortsetter å gi insentiv til å produsere lokal energi. Om 

energileddet forsvinner, opplever aktører fra solteknologinisjen «solenergi er i mange tilfeller 
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det eneste reelle alternativet til å kjøpe strøm fra nettet, og forslaget fra NVE er dermed med å 

svekke forbrukernes valgfrihet» (høringssvar 2, solenergiforeningen/klyngen).  
 

I omstillingen fra energi til effekt oppstår det en konflikt mellom aktørene. som fremmer 

energieffektivisering, og kraftbransjen, som definerer effekt som den viktigste utfordringen 

for strømnettet nå. Denne konflikten strekker seg til departementsnivå, og mellom KLD og 

OED. Det er også interessant i denne sammenheng at ENOVA ble flyttet fra OED til KLD, 

som kan tyde på at skillet mellom energi og effekt har blitt enda tydeligere også institusjonelt. 

Dette kan illustreres gjennom KLD sitt høringssvar til NVE:   

 
Selv om KLD i prinsippet støtter en riktigere prising av kraftnettet, vil vi framheve at regjeringen også̊ 

har ambisiøse mål for energieffektivisering og for tilrettelegging for ny fornybar energi. Det er uheldig 

dersom insentivene til utbygging av solkraft svekkes vesentlig med dette forslaget. Regjeringen har 

besluttet at energieffektiviseringsdirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger, 

og Stortinget har i energimeldingen fastsatt et mål om å redusere energibruken i eksisterende 

bebyggelse med 10 TWh innen 2030. Det er viktig at omleggingen av nettariffen skjer på̊ en måte  

som understøtter disse målene (høringssvar 2, KLD) 

 

Det samme kom frem i høringssvaret til alliansen rundt utbyggingen av infrastruktur for 

elbiler. Disse aktørene opererer i grenselandet mellom å være regimeaktører og nisjeaktører. 

De har kunnskap om kraftbransjen, og forstår NVEs posisjon i det å prioritere 

kostnadsfordeling av strømnettet.   
 

Vi opplever at det ikke er samsvar mellom NVEs oppdrag og de politiske målsettingene som vedtas. 

Det er behov for at disse er sammenfallende og at NVE også̊ bidrar til å utvikle tariffer som gjør 

elektrifisering av transportsektoren mulig i hele landet. (høringssvar 2, Grønn kontakt, Ionity, Fortum 

Charge and Drive & BKK) 

 

Disse perspektivene kommer også frem ved å analysere eksempler informantene trekker frem. 

En informant påpeker at måten NVE fremstiller problemet på er merkelig, da de får de til å se 

ut som om induksjonstopper er årsaken til at det blir effektutfordringer i nettet. Denne 

informanten forklarer at induksjonstopper egentlig bidrar til å redusere effekttopper gjennom 

å ha en energieffektiv kort brukstid (13). Dette kan tyde på at effektprising for NVE i 

hovedsak handler om rettferdig prising, der induksjonstoppen er et eksempel på en teknologi 

som krever mye effekt som ikke blir betalt for med en energitariff. I kontrast til dette opplever 

informanter som representerer nisjeteknologier dette som en straff for å velge energieffektive 
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apparater (14,15). Disse informantene sier også at de er bekymret for at forbrukere vil tenke 

på samme måten og ikke investere i energieffektivisering, solceller og elbiler (7, 13, 14, 15).  
 

Flere nettselskap har årevis med erfaring fra kundesegmentet, og er skeptiske til at effekttariff 

vil bidra til de nødvendige og ønskede endringene hos forbrukeren (2, 11). Regimeaktører i 

kraftbransjen opplever også at mye ressurser brukes på disse tariffutformingene og at lite vil 

komme ut av dem (2, 11). «Det er næringskunder som er de viktige her, det er viktig å huske 

på. Husstander utgjør en veldig liten prosentdel av det totale effektuttaket» (11). Kritikken fra 

regimeaktørene mot NVE er videre rettet mot forslaget om å innføre samme tariff, abonnert 

effekt, for både næringskunder og husholdningskunder. Begrunnelsen er at næringskunder har 

hatt effekttariff i mange år, og er vant med den modellen de har (2, 11). NVE mener at 

nettselskap er kritiske til å endre tariffmodellen for industri, da det er dette de er vant med (6). 

 

 

2) Tariffene skal være normative og ikke-diskriminerende. 

 
 At tariffen skal sikre riktig kostnadsfordeling, og ikke gi noen kunder en fordel foran andre, 

fremstår som det viktigste punktet i tariffutformingen for regimeaktørene. Gjennom at den 

skal være ikke-diskriminerende peker de på at dagens energitariff gjør at mange kunder blir 

gratispassasjerer ved at det er naboen som betaler (2, 6, 11). Nettselskapene er opptatt av at 

tariffene skal ha en riktigere kostnadsfordeling, samt gi et prissignal om å flytte forbruk fra 

høylastperioder til perioder med mye kapasitet. Et viktig poeng med å prise etter effekt er at 

strømnettet er felles eie, og det er riktig at alle som er koblet på betaler for den kapasiteten de 

bruker. Et rettferdig og teknologinøytralt strømnett er viktig for en fremtidig og sikker 

forsyning av strøm (6, 9, 11) der en normativ og ikke-diskriminerende tariff vil sikre at 

nettkostnadene fordeles jevnere på brukere av nettet (9, 11).  Informanter fra nettselskap, 

Energi Norge og høringsrunder sier at de opplever at modellen med abonnert effekt ikke 

svarer til det overordnede målet fordi den fører til økte administrative kostnader, er vanskelig 

for forbruker å forstå, og vil ikke føre til nødvendige forbruksendringer: «Det er et viktig 

argument for oss som nettselskap da, at en endring ikke skal føre til unødige økte 

administrative kostnader» (2). En informant gjennom intervju «at vi forstår prinsippet om 

rettferdig prisfordeling, det er ikke kontroversielt, men en eventuell endring må være basert 

på innovative løsninger» (10, 12).  
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Analysen viser at for nettselskaper, og noen strømselskaper, er riktig prising og ikke-

diskriminerende forhold det viktigste målet med en tariff (6, 8, 11). «Det viktigste er på en 

måte å, ha fokus på hva som egentlig er utfordringen for NVE, for nettet, og om dette er et 

virkemiddel som vil virke da. Vil kunder forstå det rett og slett» (11) Et riktig prissignal er 

også viktig, men dette er noe nettselskaper opplever som vanskelig å oppnå fordi forbrukere 

generelt ikke bryr seg om strøm- og nettleie (2). Aktører utenfor kraftbransjen refererer i 

hovedsak til tariffens mål om å utnytte de timene i nettet som er utenfor topplasttimen. De 

uttrykker også en skepsis til NVEs utforming av effekttariff, da den ikke bidrar til å stimulere 

bærekraftig omstilling i tråd med nasjonale klima- og energimål. De forstår at 

kostnadsfordeling er rettferdig (7, 10), men det er også viktig at tariffene ikke hindrer, men 

fremmer grønn vekst og omstilling (8, 13, 14, 15). 

 

Informantenes tolkninger av målet med effekttariff og argumenter mot prismodellen abonnert 

effekt kan  tyde på at regimeaktørene og nisjeaktørene har ulike narrativ rundt hvilken rolle 

strømnettet skal spille i en bærekraftig omstilling. Disse to aktørgruppene fremmer altså  ulike 

tankesett på mulige veier til omstilling som konkurrerer (Geels et al. 2016, s.62). Denne 

analysen viser også at siste høringsrunde representerer et veiskille der det kan oppstå et skifte 

mellom disse konkurrerende veiene til omstilling (Geels et al. 2016). I prosessen rundt 

effekttariff blir  ideer og diskurs derfor en viktig forklaringsfaktor for utfallet som ikke alene 

kan forklares basert på interesser (Kern, 2011). Henholdsvis nettselskaper, Energi Norge og 

NVE representerer narrativ 1, og nisjeaktørene representerer da narrativ 2.  

 

- Narrativ 1: Strømnettet skal være teknologi-nøytralt og fokusere på sikker forsyning av 

elektrisitet. 

- Narrativ 2: Strømnettet skal bidra til bærekraftig omstilling  

 

Narrativ 1 og narrativ 2 er begge opptatt av å gå i en bærekraftig utvikling, men med ulike 

perspektiver på hva som anses som bærekraftig utvikling av strømnettet. Elektrisitet danner 

grunnlaget for sosial aktivitet i et moderne samfunn (Geels, 2002), og denne omstillingen er 

drevet av at fremtidens samfunn skal være lavkarbon. Sentralt i begge narrativ er diskursen 

rundt de tre teknologiske nisjene: 1) solceller og desentralisert produksjon, 2) 

energieffektiviserende apparater og 3) elektrifisering av privatbiler. Disse er sentrale fordi de 

overordnet er en del av løsningen mot en bærekraftig omstilling, samtidig som de også er en 

del av utfordringen for strømnettet som legger grunnlaget for at omstillingen kan skje. 
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Narrativ 1 fremmes i hovedsak av nettselskaper, Energi Norge og NVE, og representerer det 

dominerende narrativet i prosessen mot effekttariff. I dette perspektivet skaper 

nisjeteknologiene utfordringer med dagens måte å bruke strømnett på. For at samfunnet skal 

håndtere en omstilling mot en elektrifisert transportsektor, kreves at prissignaler for 

fremtidsrettet bruk av strømnettet kommer på plass. Nisjeteknologiene elbil, solceller og 

energieffektivisering setter høyere krav til nettkapasitet som de må betale for.  

 

Narrativ 2 fremmes av aktører som representerer nisjeteknologier og kommer inn med nye 

ideer rundt hvordan strømnettet skal bidra til bærekraftig utvikling. I dette perspektivet er 

tanken at strømnettet skal legge til rette for og gi forbruker insentiv til å investere i 

eksempelvis nisjeteknologiene elbil, solceller og energieffektivisering.  

 

Som nevnt i avsnittet over, så fremmes narrativ 1 av både nettselskaper, Energi Norge og 

NVE. Dette kan kobles sammen med den institusjonelle sammenkoblingen mellom 

kraftsektoren og NVE, og hvordan tariffer tradisjonelt har blitt utformet for å løse utfordringer 

i nettet på en teknologinøytral måte (se: 5.1.1). For å kunne si noe om hvorfor NVE har lyttet 

til narrativ 1 i utformingen av effekttariff, vil jeg i de to neste kapitlene presentere aktørenes 

diskurs rundt disse tre teknologiene. Et narrativ er avhengig av koordinerte aktørnettverk og 

ideene brukt til å promotere nisjene (Kern et al.. 2014, s.636). Disse alternative tolkningene 

kan erstatte den eksisterende gjennom politiske maktkamper, dersom de klarer å endre 

eksisterende interesser og institusjoner (Schmidt, 2008).  

 

 

6.3 Kampen om den beste historien 

I denne delen ser jeg på hvorfor narrativ 1: strømnettet skal være teknologinøytralt og 

fokusere på sikker forsyning av elektrisitet, fremstår som mer fremtredende i beslutningen om 

abonnert effekt enn narrativ 2:strømnettet skal bidra til bærekraftig omstilling. Jeg belyser 

også hvordan samspillet mellom aktører, diskurs og institusjoner kan ha påvirket utfallet og 

beslutningen om effekttariff.  

 

6.3.1 Representasjon og koordinering i prosessen 

For å få gehør for sine interesser hos NVE må aktørene lykkes i å forklare hvorfor akkurat 

deres perspektiver er relevante for dem. (Schmidt, 2008).  
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Det eksisterer ulike ideer blant aktørene om hvilke roller de respektive nisjeteknologiene skal 

spille i fremtidens samfunn og energisystem. Spesielt i sosio-tekniske omstillinger blir disse 

kampene viktige (Smink, 2015). Narrativ fremmes gjennom ulike strategier, og det er flere 

måter regimeaktører kan påvirke beslutningstakere på, som gjennom gjensidig avhengighet, 

produksjon av kunnskap, og hyppig kontakt (Geels, 2014, s. 27-29). Eksempler på disse har 

blitt identifisert mellom nettselskaper og NVE. For det første vet vi at det er tradisjon for tette  

bånd mellom nettselskaper og NVE, der de er knyttet sammen via lover og regler. Sammen  er 

de med å skaper hvordan den institusjonell konteksten defineres, som setter rammene for 

hvordan effekttariff kan løses (Kern, 2011). Et eksempel på dette er at NVE og nettselskaper 

har definert at å løse effektutfordringer er viktigste prioritering.  

 

Læringsarenaer viktige for utviklingen av nisjeteknologier som solenergi og elbiler, der 

nettverk spiller en avgjørende rolle for å påvirke beslutningstakere (Normann, 2017). Som 

tidligere nevnt, er gruppen av nisjeaktører en heterogen sammensetting av aktører som ikke 

nødvendigvis kjenner til hverandre. Ved å sammenligne høringssvarene fra første 

høringsrunde med høringssvarene fra andre runde, så vi at alliansebyggingen først skjer etter 

at NVE har tatt en beslutning om utforming av effekttariff. Etter første høringsrunde er ikke 

narrativ 2 så fremtredende. Det er først etter andre runde at disse samlet seg i allianser for å 

fremme sine perspektiver.  

 

I tillegg oppfattes aktører fra nisjeteknologiene som noe mer heterogent sammensatt. Et 

eksempel på dette fremmes av en av informantene: «Vi representerer jo alle produsenter og 

leverandører av elektrisk utstyr, og materiell, og det er jo klart det er vanskelig å representere 

alle deres særinteresser inne i det her, det går ikke» (13). Flere av nisjeaktørene representerer 

også bransjer der det eksisterer interne spenninger. Det samme gjelder de aktørene som 

representerer både privatmarked og næringsmarked. Denne runden med effekttariff gjelder i 

aller størst grad husholdningene. Under den første høringsrunden var det ingen allianser som 

gav uttrykk for dette standpunktet? I høringssvarene.. Til den andre høringen kan vi derimot 

observere en alliansebygging mellom aktører fra nisjeteknologiene. Vi kan dele disse inn i tre 

ulike allianser, som representerer henholdsvis a) solenergi, b) elbiler og c) grønn vekst og 

energieffektivisering. Ved å analysere informantenes samarbeid med andre aktører, fremstår 

regimeaktørene som mer koordinert enn nisjeaktørene. 

 



 

 
51 

6.3.2 Hvem produserer kunnskap?  

Effekttariff oppfattes av flere av aktørene som et komplisert felt, og informantene presiserte at 

læring og innsamling av kunnskap omkring effekttariff og effekttopper har fått mye fokus 

gjennom prosessen. Informantene har hatt flere møter, både med aktører i sin egen 

aktørgruppe, og med de andre gruppene. Noen hadde også flere møter med NVE.  

 

I en omstillingsprosess der de regulerende myndighetene skal utforme aktørenes spilleregler 

er det naturlig å kjempe for de spillereglene som gir deg det beste utfallet (Mahoney & 

Thelen, 2010, s.23). Effekttariffen påvirker både offentlige ladestasjoner, plusskunder og 

energieffektivisering. I denne konteksten så handler det om å få best mulig spilleregler for 

sine teknologier og innovasjoner. 

 

Gjennom produksjon av kunnskap genereres makt og legitimitet - noe regimeaktører typisk er 

gode på (Smink, 2015). Kunnskapen om effekttariff er generert av nettselskapene, Energi 

Norge og NVE selv. Dette gjør at de, som regimeaktører, beholder makten (Smink, 2015).  

I hovedsak er begrensingene rundt prismodeller basert på nettselskapenes egne erfaringer fra 

effekttariff. Spesielt Ringerikskraft ble trukket frem i flere rapporter. Informantene, spesielt 

blant nisjeaktørene, opplevde at NVE tok mer hensyn til nettselskapene i utformingen, og at 

de selv satt på kunnskap som ikke hadde blitt tatt med i beregningene.  

 

Under intervjuene påpekte flere aktører at de var bekymret for mangelen på informasjon, 

kunnskap og utredningsgrunnlag for forslaget. Noen informanter, spesielt blant nisjeaktørene, 

peker på at de sitter på kunnskap som NVE ikke har spurt om. Andre aktører, som tilhører 

regimet, har selv produsert kunnskap de opplever mangler, og videreformidlet denne til NVE. 

«Det er litt svakt det som er gjort til nå – de må tenke på konsekvenser i et bredere perspektiv. 

Nettselskapene og NVE har fått drive på med dette helt alene» (7/9). Informantene fra gruppe 

3 presiserer også at de sitter på kunnskap som NVE ikke har tatt med i sin rapport:  
 

Jeg er kritisk til altså, den kunnskapen vi har om disse byggene – den kunnskapen har ikke NVE; de 

som sitter og vurderer dette. Fordi de kan få tak i målepunkt fra kanskje noen testboliger, og kanskje 

noen kontorbygg, men de får ikke det brede spekteret da (13) 

 

De har ikke sett på hvordan er det elbil-eiere lader i dag? Hvordan er lastkurven til folk som har elbil i 

husstand, f.eks. (...) Så savner vi en litt sånn høyere oppløsning da, type hvem bor i enebolig, hvem bor 

i rekkehus. Ja så det er informasjon vi er bekymret for (15)  
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Det som er interessant er at aktørene fra gruppe 2 har opplevelsen av noe av det samme, selv 

om  de selv har tatt aktiv del i å produsere denne kunnskapen for NVE :  

 
En ting som vi har gjort er, fordi NVE har ikke gjort så veldig mye analyser i dette notatet sitt. Har jo 

gjort litt da, men relativt beskjedent. Tørr jeg si. Så derfor har vi gjort litt i tillegg (11).  

 
Regimeaktører har gjennom prosessen produsert og bidratt med kunnskap som blir brukt som 

utgangspunkt for beslutningsprosessen rundt effekttariff. Eksempelvis har aktører fra regimet 

bestilt konsulentrapporter fra konsulentfirmaet Pöyry. For eksempel presiserte en informant i 

gruppe 3 årsaken til at de ikke ble involvert hos NVE:  

 
Vi kan jo ha teorier på hvordan man kan løse det [effekttariff], samtidig så opplever vi at det er NVE 

som foreslår endringen, og da, tenker vi at det er de som bør komme med, forhøre seg med for eksempel 

oss, vi som kjenner til problematikken, også komme med, utredning på akkurat det problemet (15) 

 

Aktører i gruppe 3 har også begrenset kunnskap om kraftbransjen, og flere av disse aktørene 

har heller ikke tatt kontakt med NVE underveis. NVE forteller at de er åpne for at alle kan 

komme og snakke med dem, og er også åpne for nye perspektiver. «Det er jo sånn at alle har 

mulighet for å kontakte oss å be om møte, om de ønsker det. Men det har de 

[solenergiforeningen] ikke gjort da» (10).   

 

En sammenligning av hvordan aktørene opplever sin egen rolle i prosessen kan tyde på at 

dette handler om et kommunikasjonsproblem, der både NVE og nisjeaktørene opplever at den 

andre parten skal ta initiativ til kontakt. For regimeaktørene er det sedvane å ta initiativ i NVE 

sine beslutningsprosesser. 

 

 

6.4 Hvordan knytte interesser og ideer til eksisterende institusjon  

I siste del av denne analysen vil aktørenes diskurs sees i lys av NVEs definisjon av målet med 

tariffen. Først vil aktørenes narrativ rundt elbiler presenteres, så narrativet rundt solenergi og 

plusskunder, før avslutningsvis narrativ rundt energieffektivisering presenteres.  

Hvorvidt et narrativ er en suksess eller ikke har like mye med nettverket av aktører, som det 

diskursive innholdet (Raven, 2012). Analysen frem til nå kan tyde på at kraftbransjen fremstår 

som mer koordinert og har tettere bånd til beslutningsmyndighetene.  
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I rapport 3:2017 ble forslaget om abonnert effekt presentert, og i et eget kapitel ble 

konsekvenser av de ulike modellene presentert for de ulike teknologiene diskutert gjennom 

prosessen (fig 10). Perspektivet til nisjeaktørene har vært bevisst hos NVE fra starten, noe 

som bringer frem spørsmålet om hvorfor disse aktørene opplever at NVE lytter mer til 

nettselskaper enn nisjeaktører.  

 

 
Fig. 10: Hvordan de ulike prismodellene slår ut for elbiler, elbiler med styring, solceller og bergvarme.  
Kilde: NVE (2017, s.19). 

 

 

6.4.1 Elektrifisering av transportsektoren 

Hvordan teknologier er satt sammen og er en del av institusjonen, kan si noe om aktørenes 

ressurser til å representere egne narrativ og hvilken vei en omstilling tar (Geels et al., 2016, 

s.897).  

 

Alle nisjeteknologiene har støtte politisk i variert grad. Elbiler har likevel sterkest nettverk 

gjennom politisk representasjon og de sterkeste insentivene.  

 
Vi har tatt opp i forbindelse med hurtigladere flere ganger, blant annet i forbindelse med 

energimeldingen som kom i 2016. Det ble tatt inn av mange av partiene på stortinget (...), spesielt da 

Arbeiderpartiet var i opposisjon i 2009. Da ble det nedsatt et offentlig råd for elektrifisering av 

veitransportsektoren, som tok opp det med effekttariff på hurtiglading. Det har vært tatt opp flere 

ganger fra elbilforeningens side, uten at vi har hatt så veldig klare meninger om hvordan det bør se ut, 

men vi har pekt på at det er en utfordring, og at man for eksempel kan gjøre sånn eller sånn. (13) 
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Elektrifisering av transportsektoren har også fremmet styringssystemer som en del av pakken. 

Dette perspektivet har blitt hørt av NVE i utformingen av effekttariff.  

 
Spesielt fra utlandet så er det veldig mange som er bekymra for nettet og elbiler, så fra vår side så har vi 

sagt ganske tydelig lenge at vi mener at får man til litt smart styring av ladingen, så vil det sannsynligvis 

gå bra i Norge. (14) 

 

Det er en nasjonal beslutning at transportsektoren skal implementeres i det sosio-tekniske 

energisystemet. Elbiler anses å være en teknologi man enkelt kan flytte forbruket på, og lade 

til tider med ledig kapasitet. Dette kan oppnås gjennom styringssystemer, og det blir da også 

viktig at tariffen skal gi et prissignal til å investere i slik teknologi. «Å flytte forbruk for 

elbiler er en løsthengende frukt, om du vil» (6) 

 

Gjennom prosessen med effekttariff har NVE forsøkt å sette forbrukere i sentrum, og 

gjennom en rapport i regi av Sintef ble det konkludert at nettet vil håndtere elbiler om de i 

størst grad lades hjemme (NVE, 2016c). Gjennom andre høringsrunde har dette skapt en 

konflikt mellom private- og næringsaktører i elbilnæringen blant de som fremmer 

ladesystemer.  

 

I elbil bransjen er det interessekonflikter mellom næringsaktører som driver med hurtiglading, 

og aktører rettet mot det private markedet som selger hjemmeladere. Elektroforeningen 

representerer begge disse sidene av saken, og uttrykker at det er utfordrende å tale begge 

parters sak (13). I tillegg uttrykker aktører fra både elektroforeningen og norsk elbilforening 

at hurtigladere har vært tariffert i mange år, og at det kommer til å gå fint fordi de er vant til 

det (13,14). I høringssvaret fra Grønn kontakt, BKK, Ionity og Fortum Charge & Drive, har 

de en annen oppfatning og opplever at forslaget om abonnert effekt kveler utbyggingen av 

ladeinfrastruktur. Næringsaktørene er redde folk ikke vil investere i elbil fordi de har 

rekkeviddeangst. Aktører fra næringsmarkedet og privatmarkedet for elbil fremstår 

ukoordinerte på bakgrunn av at de er konkurrenter.  

 

NVE har også vært mye i kontakt med markedsaktørene som driver med hurtigladere, og 

mener at valgt løsning straffer markedsaktører i mindre grad enn den de har i dag; målt effekt 

(6). I prosessen har privatnæringen rundt elbiler blitt tatt hensyn til i utformingen av 

effekttariff, samtidig som nettselskapene har kontroll på når forbrukere lader elbil. I følge 
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denne undersøkelsen foretrekker de fleste forbrukere å lade om natten, og dermed er det ikke 

så stort behov for offentlig ladeinfrastruktur for elbiler (NVE, 2016c).  

 

Et annet argument som fremmes gjennom høringssvaret fra Grønn kontakt, BKK, Ionity og 

Fortum Charge & Drive, er at i byer, spesielt i borettslag og leiligheter, så har ikke 

nødvendigvis privatpersoner tilgang til eget ladepunkt: «Disse personene er prisgitt en godt 

utbygget infrastruktur for å kunne bruke elbil».  

 

6.4.2 Solenergi  

Solenergi har blitt implementert i det sosio-tekniske regimet gjennom plusskundeordningen. 

Dette er en ordning som i hovedsak er ment å gjøre det enklere for forbrukere å involvere seg 

i kraftbransjen, der den teknologiske nisjen gis makt ved å få innpass i regimet (Raven, 2012). 

Dette er en ordning NVE har, og er ment å gi insentiv til forbruker, og ikke som subsidiering 

av solenergi som teknologi (6, 11). NVE har møtt mye kritikk fra nettselskaper rundt 

innføringen av plusskundeordningen (2, 11), og det har også blitt fremmet som en årsak til at 

nettselskaper ønsker effekttariff (NVE, 2016b). Solenergi har ingen nasjonal støtteordning på 

samme måte som elbil, men er implementert gjennom regime/nisjedynamikk og mottar støtte 

fra ENOVA om du kobler deg til nettet (5). Insentivet for solenergi til bedriftssegmentet er i 

hovedsak fremmet av energimerkeordningen (1, 3, 5, 7, 9, 12), og de er ikke påvirket av 

effekttariff på samme måte som næringer rettet mot privatmarkedet. Effekttariff for 

husholdninger påvirker også insentivet med solceller. Gjennom dagens ordning får forbrukere 

redusert energiledd for det som mates av strøm ut på nettet. Dette insentivet faller bort, og det 

blir mindre gunstig å selge overskuddsstrøm.  

 

Solenergi skaper utfordringer for det sosio-tekniske regimet på flere plan. For det første er det 

en ikke-regulerbar kraft som i tillegg produserer mye når vi trenger lite (5), og privatboliger 

koblet til nettet «krever likevel like mye effekt»(11) 

 
I forhold til effektuttak og sånn så er de [sol] ikke veldig gode, men samtidig så er det jo sånn at de 

produserer jo energi, og det reduserer nedtrapping av de dammene vi har, og vi har jo mer energi til å 

elektrifisere transportsektoren og eksportere til utlandet og sånn at kullkraftverkene blir stengt ned, så 

det er ikke sånn at det er helt bortkasta. Men sol løser ikke de effektutfordringene som på en måte er 

viktigere i Norge nå. (5) 
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Solenergi får fritak fra energileddet, men de må likevel ha samme kapasitet til huset i 

vintermånedene. Det har vært en kritikk mot plusskundeordningen fra nettselskaper, spesielt 

siden de får fritak fra selve energileddet i nettleien. Argumentet er at plusskunder blir 

gratispassasjerer, og lar naboen betale for seg (6,11). Her går konflikten mellom rettferdig 

prising, og solenergis mulighet til å konkurrere på lik linje som vannkraft (høring solenergi).  

 
Plusskunder er jo en ordning vi har, som gjør det enklere for kundene å mate strøm inn på nettet. Det er 

jo ikke sånn at det er nettariffen som skal bidra til å støtte solenergi, men støtte plusskunder. Man kan 

gjerne bruke andre virkemidler til det, og fornybar energi er jo viktig! Vi prøver å rendyrke tariffen også 

kan man bruke andre virkemidler til å nå de andre måla (6) 

 

Smith (2007) poengterer at bærekraftige teknologier ikke passer så godt i eksisterende 

regimer, da det er regimeaktørene som definerer de institusjonelle spillereglene i det sosio-

tekniske regimet kan man gå ut i fra at de også har en fordel.  

 
Noe av dette er jo også det at disse plusskundene skal betale for seg.. Solenergiforeningen er veldig 

skeptiske til det her fordi det ødelegger økonomien i det å ha egen produsert kraft, for vanlige 

husholdninger. Men det er viktig å huske på at det er 3,1 millioner kunder i Norge, også er det 1000 

plusskunder, man kan ikke gjøre det til et kjempepoeng (11) 

 

Solenergi er i seg selv ikke en radikal teknologi, men iboende i det å produsere og bruke 

strøm lokalt, kan det også gjøre dagens strømnettet overflødig. Dette er en trussel for 

strømnettets funksjonelle oppbygging. Et av de viktigste argumentene for effekttariffering er å 

kutte nettleien, og gjennom observasjon gjort på et foredrag3, en konferanse4, og fra en 

informant, fremstår det at et viktig ledd i det å holde nettleien lav er for å opprettholde 

strømnettets funksjon. «Jo dyrere nettleie, jo større insentiv for å koble seg av. Jo dyrere 

nettleie, jo større insentiv for sol» (4).  

Når det gjelder solenergi er det lite motstand mot selve produksjonen av energi, men den løser 

ikke effektutfordringene som da er den viktigste utfordringen for strømnettet i dag. I tillegg 

fremstår det at noen regimeaktører er engstelige for at solenergi skal bli konkurransedyktig 

med vannkraft.  
 

                                                
3 Jørgen Kildahl, foredrag på Klimafrokst med Norsk klimastiftelse 2.februar 2018 
4 Energieffektivebygg konferansen: foredragsholder fra BKK nett 
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6.4.3 Energieffektivisering og grønn omstilling  

Energieffektivisering i bygg er et nasjonalt mål, gjennom klimaloven, i tillegg til å være et 

viktig satsingsområde i EU (EU, 2016). Energieffektivisering fremstår som viktig for Norge, 

men ikke for kraftsektoren. Ansvaret for energi har frem til nå vært en primær del av 

nettariffen, og det har også vært mye fokus på energiøkonomisering (enøk) før i kraftbransjen 

(11). Energieffektivisering har nå blitt overlatt til energimerkeordningen, noe som også har 

blitt signalisert gjennom at ENOVA i januar 2018 ble flyttet til KLD.  

 

Hovedutfordringen er effektbehov, og gjennom første høringsrunde ble aktørene bedt om å gi 

tilbakemeldinger på energileddet. Både aktører fra regimet og nisjen sa i første høringsrunde 

at de syntes det var greit å marginalisere energileddet, eller fjerne det helt. Kun to aktører; 

NOVAP og naturvernforbundet, understreket da at å fjerne energileddet ville «av-insentivere 

energieffektivisering» (NVE, 2016a).  

 

Jeg tror folk blir mer nyansert i ENØK-tenkinga. Etter ‘80-tallet når dem tok vekk effekttariffen, så har 

man egentlig bare tenkt på energi. (...) Men nå når det kommer effekttariffer for husholdninger, så må 

man jo ta hensyn til effekt ovenfor samfunnet. Jeg er ikke så bekymra for at folk ikke skal gjøre 

energitiltak, jeg tror at det er mer, det blir riktigere type energitiltak i forhold til effekttiltak. (5) 

 

Det har også skjedd en forflytning av fokuset på energieffektivisering, som tydeliggjør at 

denne tariffendringen er en omstilling fra energi til effekt. «Energileddet er viktig, og viktig 

for norske klima og energimål. Energieffektivisering har vært i mange år, og dette er viktig 

for oss» (9). 
 

Fra informanter i kraftbransjen fremstår det som at overgangen fra energi til effekt er en 

virkelig omstilling, og der fokuset på energi ikke lenger er et pressende tema. Blant annet  

så har dette blitt overtatt av energimerkeordningen.  

 

Enøk er ikke så inn som det var på ‘90-tallet... da var det sånne sentre i kraftsektoren også.. nå har det 

vel blitt tatt over at den energimerkeordningen. Ja. Det er de som fokuserer på energieffektivisering nå 

(11).  

 

Det har vært en utvikling i kraftbransjen fra å ha fokus på energieffektivisering når dette var 

et behov i kraftbransjen, til at dette forsvinner ut nå som det ikke lenger er en utfordring 

knyttet til mangel på energi. Overgangen fra energi til effekt oppfattes å være til stede på flere 
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nivåer enn bare i overgangen til effekttariff. Det er en antydning til at kraftbransjen har 

separert seg fra energieffektivisering og overlatt dette til en annen politisk instans; nemlig 

klima- og miljødepartementet (KLD). Det er da interessant at KLD er en av de partene som er 

skeptiske til at NVEs forslag om abonnert effekt ikke svarer til overordnede nasjonale mål 

som nettopp energieffektivisering og bærekraftig omstilling.  

 

Denne analysen har gått gjennom tre deler; først definert hvilke aktører som har vært 

involvert i utformingen av effekttariff. Dette har vært både nøytrale myndighetsaktører, 

aktører fra kraftbransjen (regimeaktører) og aktører som representerer nisjeteknologier. 

Analysen viser at aktørene er enige om at en overgang fra energi- til effekttariff vil være et 

positivt mål mot et bærekraftig strømnett. Samtidig er det stor uenighet rundt hvordan dette 

målet kan nåes. Dette kan forklares ut i fra usikkerhet og ambivalens, samt to konkurrerende 

narrativ om hvilken retning denne utformingen burde gå. Siste del viser at regimeaktørene er 

mer koordinerte og har tettere bånd til beslutningstakere. Dette kan forklare hvorfor NVE har 

lyttet til regimaktørenes narrativ, og ikke det andre. Dette kan også forklares ut i fra at 

nisjeaktørene er lite koordinerte og ikke har bidratt med egen kunnskap i prosessen. De lykkes 

ikke med å koble sitt narrativ på en logisk og legitim måte til eksisterende institusjon.  
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7 Diskusjon  

I dette kapittelet vil jeg diskutere empirien sett i lys av de tre analytiske begrepene ideer, 

interesser og institusjoner. Disse begrepene brukes i denne sammenheng som 

forklaringsbegreper på politisk utfall, og vil bidra med å svare på forskningsspørsmålet: 

hvordan dynamikken mellom ideer og interesser har formet NVEs beslutning og utforming  

av effekttariff? 

 

Videre har jeg delt diskusjonsdelen opp i tre dimensjoner for hvordan aktører kan påvirke 

beslutningsmyndigheter via diskurs. Disse er diagnose, prognose og motivasjon (Geels, 2014. 

Etter Snow & Benford, 1988). Dette har jeg gjort for å se hvordan dynamikken mellom ideer 

og interesser utspiller seg på disse ulike dimensjonene, og hvordan disse eventuelt  

påvirker hverandre.  

 

 

7.1 Identifisere og definere problem  

Analysen viser at det er i hovedsak NVE og nettselskaper som har definert målet med 

effekttariff gjennom en intern prosess frem til 2015. Gjennom intervjuer ble også NVE og 

nettselskaper snakket om som de viktigste aktørene rundt effekttariff. NVE er nøytral 

regulerings- og beslutningsmyndighet, mens nettselskapene drifter strømnettet og sitter på 

nødvendig kunnskap om nettkapasitet. Hvilke aktører som bidra med ideer og interesser i 

definisjonen av et mål, legger også føringer for retningen en omstilling vil gå (Geels et al., 

2016). Her ser vi også at NVE og nettselskaper her utviklet en dominerende diskurs, som 

senere gjorde det vanskelig for eksterne aktører å påvirke beslutningen.  

 

Effekttariff er ett av flere verktøy til å løse det som har blitt identifisert som viktigste 

utfordring i kraftbransjen: effekttopper. Innad i kraftbransjen har man lenge tenkt at det vil 

være naturlig å gå over til effekttariff med de nye strømmålerne. Nettariffen endres ikke så 

ofte, og den har tradisjonelt blitt utformet for å løse de utfordringene kraftbransjen står 

ovenfor. Effekttopper blir altså utpekt som det som skal prioriteres i kraftbransjen, og tariffen 

skal rendyrkes til å løse dette problemet. Dette legger føringer på mulighetsrommet og 

hvordan problemet kan løses. 
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Sentralt i diskursen rundt effekttariff er husholdninger og de tre nisjeteknologiene solenergi, 

energieffektivisering og elbiler. Bruken av disse tre teknologiene har blitt definert som 

medvirkende årsaker til effektutfordringer som oppstår, og disse blir i den dominerende 

diskursen definert som utfordringer. Effektutfordringer er en endogene utfordringer i 

kraftbransjen som er et resultat av utviklingen av det sosio-tekniske energisystemet.  

Teknologisk utvikling har ført til endret sosial praksis, som endrer måten strømnettet brukes 

på. Dette skaper utfordringer for strømnettets originale bruksmåte. Dette former seg som den 

dominerende diskursen. Næringskunder har alltid hatt effekttariff, og det er nå på tide å 

innføre effekttariff for husholdninger. Husholdningenes belastning på systemtoppen er  

veldig liten i forhold til næringskunders, noe flere aktører peker på er dårlig bruk av ressurser. 

Analysen har vist at diskursstrategier er mektige når de former hva som blir sagt og hvordan 

ting blir sagt gjennom posisjonering (Geels, 2014, s.29). 

 

NVE har definert at det overordnede målet med effekttariff er å flate ut effekttoppene. Dette 

skal de få til gjennom å gi forbrukere økonomisk insentiv (effekttariff) og kunnskap om eget 

forbruk (AMS). Slik vil forbrukere flate ut forbruket gjennom dagen. I tillegg til dette ønsker 

NVE å gi forbrukere et prissignal om å investere i riktig valg av teknologi som samsvarer 

bedre med de effektutfordringene nettet står ovenfor i dag. Her ser vi at effekt har blitt 

identifisert som viktigste prioritet i kraftbransjen, og fremtidige løsninger bør bidra til å nå 

målet om å flate ut effekttopper.  

 

Elbilinteresser har også blitt fremmet tidlig i prosessen, både gjennom at dagens 

effekttariffering av næringen kveler utbyggingen av ladeinfrastruktur for elbiler, og at de har 

kommet med konkrete ideer om hvordan effekttariff kan bidra til å løse elektrifisering av 

transportsektoren. Tariffens tradisjonelle bruksområde har vært at den skal håndtere 

utfordringer i strømnettet. Det som er nytt i diskursen rundt effekttariff er at tariffen skal bidra 

til å løse et bredere samfunnsproblem. Aktørene som representerer elbilinteressene ble tidlig 

med i prosessen med innspill av ideer og interesser knyttet til effekttariff, og det blir opprettet 

et beskyttet rom for elbiler.   

 

NVE og nettselskapene har ulike interesser knyttet til effekttariffen. NVE ønsker å 

optimalisere strømnettet og flate ut effekttopper. Ved å få forbrukere til å flate ut forbruket sitt 

gjennom døgnet, ønsker NVE å unngå nettinvesteringer. Nettselskapene har interesse av å få 

en rettferdig kostnadsfordeling på nettkundene. Selv om de er skeptiske til at effekttariff vil få 
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forbrukere til å flate ut effektuttak, ønsker de likevel å prise nettet på denne måten. Selv om 

disse interessene har ulike utgangspunkt, der den ene fokuserer på kostnadsfordeling og den 

andre på å få til endrede forbruksvaner, er de likevel forenelige gjennom samme løsning.  

 

Innføring av effekttariff representerer en inkrementell endring i kraftbransjen, og det har vært 

vanskelig for mange aktører å få med seg innholdet i disse endringene. Prosessen rundt 

effekttariff har foregått som en intern diskurs , og den har ikke vært i medier eller til politisk 

diskusjon. Det er tydelig at posisjonen mellom NVE og nettselskaper har mye å si for hvordan 

de tar beslutninger. Både gjennom gjensidig avhengighet og et nært forhold, har de vært 

sammen om å definere hvordan effektutfordringer kan løses. I denne sammenheng har tilgang 

til medier hatt lite å si, og kraftsektoren har ikke for vane å gå ut med informasjon til 

sivilsamfunnet. Nettselskap og NVE er altså knyttet tett sammen. Dette gjør det enkelt for 

begge parter å dele de samme ideene. Geels (2014) beskriver dette som at aktører 

internaliserer ideer. 

 

Som nøytral beslutningsmyndighet er det NVEs oppgave å fremmer forslaget om 

regelendringer, i tillegg til at de også har autoritet til å ta selve beslutningen. På denne måten 

står NVE fritt til å definere hva effekttariffen skal bidra til å løse, og hvordan dette skal løses. 

På denne måten påvirker de konteksten. Definisjonen av problemet fremstår som en 

optimalisering av eksisterende regime, der det er i hovedsak NVE og nettselskapenes 

perspektiver som har blitt tatt med i betraktning. Vi står da i fare for å få en stiavhengig 

utvikling av politikk da det er utfordrende å få til systemendring uten å inkludere nye 

perspektiver og ideer (Kern & Smith, 2008).  

 

Kort oppsummert viser dette at det er NVE og nettselskapene som har lagt grunnlaget for den 

dominerende diskursen rundt effekttariff.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

7.2 Fremme løsning på problem 

Endringen fra energi til effekt får konsekvenser for en rekke ulike aktører, noe som betyr at 

nye aktører engasjerer seg i hvordan effekttariffen blir utformet. Aldri før har det vært så mye 

engasjement rundt en tariffendring, både innad i kraftbransjen og fra eksterne aktører, og 

NVE var overrasket over hvor mange som engasjerte seg i dette med effekttariff. Fra 2015 ble 
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aktører utenfor kraftbransjen invitert til å dele sine perspektiver på utformingen av 

effekttariff. Dette var aktører som representerte forbrukere, teknologi, myndigheter, 

miljøorganisasjoner og konsulenter. Første høringsrunde var å gi tilbakemelding på tre 

foreslåtte prismodeller; abonnert effekt, målt effekt og rushtids-prising (TOU). Analysen viser 

at nisjeaktørene mangler forståelse av kraftbransjen, og finner det utfordrende å komme med 

konstruktive tilbakemeldinger på de tre foreslåtte prismodellene. Gjennom første 

høringsrunde var det i hovedsak nettselskapene som hadde konstruktive forslag rundt hvordan 

effekttariffen burde utformes, der nisjeaktørene i hovedsak ønsket at disse ikke skulle gå på 

tvers av bærekraftig omstilling. 

 

Analysen viser at det etter første høringsrunde kom frem et konkurrerende narrativ til den 

dominerende diskursen rundt effekttariffen. Dette narrativet var fremmet av aktører fra 

nisjeteknologiene, og spesielt de tre nisjeteknologiene som ble utpekt som årsak/utfordring i 

identifiseringen av problemet. Den dominerende ideen hos NVE og kraftbransjen er at 

strømnettet skal være teknologinøytralt og ha en rettferdig kostnadsfordeling. Narrativ 2 hos 

nisjeaktørene fremmer at strømnettet skal bidra til bærekraftig omstilling.  

 

Da NVE foreslo abonnert effekt som modell, møtte det bred motstand fra både regime- og 

nisjeaktørene. Disse to narrativene forklarer uenigheten rundt NVEs forslag til abonnert 

effekt. En idé kan transformere eksisterende interesser om den fremmes på en logisk og 

legitim måte til eksisterende institusjon (Schmidt, 2008). På dette tidspunktet hadde den 

dominerende diskursen allerede blitt formet, og gjennom første høringsrunde ønsket NVE 

tilbakemeldinger på tre bestemte modeller. Disse modellene var vanskelig å forstå for 

nisjeaktørene. De klarte ikke å fremme sine ideer da de manglet ressurser til å gi konkrete 

høringssvar til NVE. Dette betyr at aktører fra nisjeteknologiene ikke klarte å fremme sine 

ideer logisk mot disse forslagene, fordi de kom sent inn i prosessen. I andre høringsrunde ble 

det bygget allianser rundt disse perspektivene.  

 

Analysen viste at det eksisterer ulike tolkninger rundt hva aktørene definerer som bærekraftig. 

Alle er enige i at bærekraftighet er bra, og at en bærekraftig omstilling ønskes. De har 

imidlertid to ulike perspektiver på hvilken vei som best leder til bærekraftig omstilling. For 

nettselskaper, Energi Norge og NVE, er ideen om at tariffen skal være rettferdig og rendyrkes 

dominerende. De argumenterer for at den viktigste utfordringen i kraftbransjen nå er 

effektutfordringer, og solenergi og energieffektivisering bidrar ikke til å løse dette problemet. 
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Siden de også ønsker å rendyrke tariffen, bør disse teknologiene få subsidier et annet sted enn 

gjennom nettariffen, for å sikre rettferdighet og teknologinøytralitet. Nisjeaktørene fremmer at 

det er viktig at bærekraftige teknologier fremmes gjennom tariffen. Ellers vil forbrukere ikke 

investere i dem, da de tenker at tariffene skal bidra til bærekraftig omstilling, noe som også er 

i tråd med nasjonale mål om energieffektivisering og økt produksjon av fornybar energi. 

Analysen viser at nisjeaktørene bygger legitimitet rundt ideene ved å trekke på nasjonale mål 

om bærekraftig utvikling og erfaringer fra Europa. På denne måten internaliserer de 

landskapet (Rosenbloom et al. 2016).  

 

Elbil er heller ikke en teknologi som bidrar til å løse effektutfordringene, men de var tidlig 

inne med å fremme et konstruktivt forslag som koblet elektrifisering av transportsektoren 

sammen med effekttariff. I valget om abonnert effekt viser at elbiler fremmet sine interesser 

ved å peke på at effekttariff også er en løsning for dem. Analysen fant ikke lignende uttalelser 

fra de andre nisjeteknologiene. Ideer er i denne sammenheng en viktig forklaringsfaktor på 

aktørenes tolkning av hva som er bærekraftig i henholdsvis regime og nisje. 

 

Ulike strategier har blitt brukt for å fremme de to narrativene omkring strømnettets rolle mot 

bærekraftig omstilling, både fra nisje- og regimeaktørene. Helt spesielt har diskursen vært 

fokusert rundt de tre nisjeteknologiene nevnt.  

 

Det ble observert både hos regimeaktørene og nisjeaktørene at dette har vært en prosess 

preget av usikkerhet omkring den reelle utfordringen for strømnettet, samt om hvordan 

forbrukere vil agere. Både regime- og nisjeaktørene er i tillegg usikre på hva målet med 

effekttariff er, og er usikre på hva som vil føre til det beste utfallet. Dette samsvarer med 

Blyth (2002) og Kern (2011) som argumenterer for at aktørene i omstillingsprosesser i 

energisektorer ofte er usikre på hva interessene deres er. Dette har vært en utfordring, men 

også en mulighet der aktørene blir involvert til å påvirke kunnskapsgrunnlaget. For det første 

ble en rekke eksperimenter gjennomført i regi av regimeaktørene for å støtte opp under deres 

perspektiver på de ulike prismodellene. Regimeaktørene (Energi Norge og nettselskapene) har 

tatt saken i egne hender og produsert noe kunnskap selv, eksempelvis ved å bestille 

utredninger fra konsulentselskapet Pöyry. Det fremstår som sedvane for aktører i 

kraftbransjen å engasjere seg med både NVE og Energi Norge. Dette viser at det er tette bånd 

mellom beslutningsmyndigheter, NVE og Energi Norge, og kan dermed forklare hvorfor disse 
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aktørene deler det samme narrativet.  Nisjeaktørene opplevde underveis i prosessen at det var 

utfordrende å komme med innspill på valg av prismodell.  

 

Det er interessant å se at det var et rom for nisjeaktørene å fremme sin kunnskap og sine 

perspektiver, men at de ikke har benyttet seg av muligheten. Eksempelvis ble det lagt merke 

til av NVE at enkelte nisjeaktørene ikke har tatt kontakt gjennom utformingsprosessen. Flere 

av nisjeaktørene gir uttrykker at det er NVE som gjør en endring, og om de trenger deres 

innsikt og perspektiver så tar de kontakt. Det tyder på at kommunikasjonskanalene ikke er 

helt på plass mellom noen nisjeaktører og NVE, og at det eksisterer en kognitiv begrensning 

som gjør at nisjeaktørene ikke fremmer sin kunnskap inn i prosessen. I tillegg til at 

nisjeaktørene har søkt kunnskap hos regimeaktørene rundt målet med effekttariff, noe som 

også har vært deres eneste kilde til informasjon som videre har påvirket deres ideer. Dette har 

først til at nisjeaktørene adopterer nettselskapene og NVEs perspektiver uten at de er klar over 

at dette skjer (Lukes, 2002). På denne måten har nettselskaper, Energi Norge og hurtiglader-

alliansen hatt større innflytelse på NVEs kunnskapsgrunnlag i utformingen av effekttariff.  

 

I tillegg til produksjon av kunnskap, spiller også de institusjonelle faktorene en rolle i hvordan 

kunnskapen flyter fra regime- og nisjeaktørene og til NVE. det er dette Geels (2014) peker på 

at det er ulike strategier regimeaktører kan motsetter seg endring på: gjennom produksjon av 

kunnskap som nevnt i avsnittet over, gjennom gjensidig avhengighet, og gjennom tette bånd 

som har utviklet seg gjennom nært samarbeid. Nettselskaper og NVE er knyttet sammen 

gjennom en regulativ institusjon, noe som for det første gjør at disse to ikke klarer seg uten 

hverandre. I tillegg er produksjonen og driften av elektrisitet selve fundamentet i et hvert 

moderne samfunn, noe som betyr at sikkerhetsaspektet er viktig i forbindelse med 

kraftsektoren. Det er vanskelig å sette deres interesser på spill. I tillegg til dette båndet, har 

NVE i tillegg basert utredningen og beslutningen omkring effekttariff på kunnskap produsert 

av nettselskaper. Dette viser at det er vanskelig å endre en institusjon når den er en integrert 

del av regimet.  

 

Selv om den institusjonelle konteksten i Norge åpner opp for samarbeid og heterogenitet, er 

dette likevel hindret av det tette samarbeidet mellom beslutningsmyndigheter og 

nettselskaper, der beslutningsmyndighetene har adoptert nettselskapenes interesser (Geels, 

2014). Dette skyldes også at nisjeaktørene fremstår som lite koordinerte. Det tette båndet 

mellom nettselskaper og NVE har vært sterkt gjennom hele prosessen. Dette kan forklare 
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hvorfor effekttariffen ble utformet på en måte som støttet opp under nettselskapenes 

interesser, og samtidig skaper barrierer for teknologiske nisjer som solenergi, infrastruktur for 

elbil og tiltak for energieffektivisering. Det samme så også Geels et.al (2016) i institusjonelle 

endringsprosesser rettet mot bærekraftig omstilling i Storbritannia (s.911). Dette skyldes også 

at nisjeaktørene fremstår som lite koordinerte. Svak koordinasjon og manglende initiativ til 

samordning har vi også sett fra offshore vind i Norge (Normann, 2017). Dette viser at 

institusjoner styrer hva som kan sies med mening (Kern, 2011). 

 

Det er viktig å reflektere over hva som er interesser og hva som er ideer. Dette har vært en 

situasjon preget av usikkerhet, og i de situasjonene vet ikke nødvendigvis aktører hva deres 

interesser er. Dette kan også forklares ut i fra hvordan regimeaktører modifiserer endringer til 

å passe til sine interesser (Kern, 2014). Det er interessant å se interessekonflikten mellom 

hurtigladere for elbiler, og insentiver for å lade elbilen hjemme. Her sitter aktørene som 

representerer hurtigladere på ressurser og kunnskap fra kraftbransjen, men de klarer likevel 

ikke vinne frem. Dette viser at kunnskap ikke er det eneste viktige i en maktkamp. Å fremme 

hjemmelading av elbiler gjennom styringssystem vinner gjennom da det er lettere å subsidiere 

på en måte som sikrer kostnadsfordeling og samtidig løser effektutfordringer. Disse aspektene 

var viktig både for nettselskap og NVE. Dette skaper barrierer for de andre teknologiene som 

solenergi og energieffektivisering. Interesser kan også være et viktig forklaringsperspektiv 

(Kern, 2011). Den institusjonelle konteksten har mye å si for hvordan denne prosessen 

utviklet seg. Selv om den heterogene kulturen i norsk politikk inviterte aktører fra hele det 

sosio-tekniske energisystemet, viser analysen at disse aktørene er avhengige av å relatere 

innholdet til den institusjonelle konteksten på en logisk og legitim måte. Det vil si, 

argumenter må samsvare med de kognitive og normative ideene hos NVE. Hvorvidt aktører 

lykkes i dette kan være vel så avhengig av tilfeldigheter, som av nettverk av aktører.  

 

Målet med å innføre effekttariff har mange årsaker, både nåværende utfordringer og 

fremtidige antatte utfordringer for strømnettet. Hovedårsaken kan defineres som å flate ut 

effekttoppene, en beslutning tatt av NVE på bakgrunn av data fra nettselskaper. Det fremstår 

som at ved å definere dette som målet, har alle andre ting blitt veid opp ettersom hvor vidt de 

løser effektutfordringen eller ikke.  

 

Det er interessant å se at den diskursive utviklingene gir legitimitet til noen syn fremfor andre. 

Dette ser vi i casen med elbiler og valg av ladeinfrastruktur. Begge disse fremmer utviklingen 
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av elbiler, men de er også konkurrenter. Aktører knyttet til offentlige ladestasjoner har lenge 

drevet lobbyvirksomhet opp mot NVE og politikere for å endre spillereglene, slik at de blir 

bedre tilpasset ladeinfrastruktur. I utformingen av effekttariff er det midlertidig blitt prioritert 

å gi insentiv til privatpersoner og hjemmelading, og disse fremstår som vinnere i utformingen. 

Dette kan være fordi det er lettere å kontrollere strømuttak i en privatbolig gjennom 

styringssystem, enn en offentlig ladestasjon. I tillegg er offentlige ladestasjoner ofte 

hurtigladere, og disse krever høyere effekt. Det kan argumenteres for at det er i 

nettselskapenes interesse at forbrukere lader elbiler hjemme til tider med ledig kapasitet. 

Dette kan vise et scenario der regimeaktørenes interesser reflekteres i den endelige 

utformingen av effekttariffen. Det er også en interesse for aktørene å selge eksempelvis 

solceller, varmepumper, styringssystem og panelovner. Man kan argumentere for at aktører 

som selger solceller har en interesse av å beholde status quo da deres forretningsmodell er 

bygget rundt energileddet. Aktører innenfor energieffektivisering har også interesse av å 

beholde energileddet, da det gir lavere nettleie med energieffektivisering. Det kan også 

argumenteres for at aktører innenfor solceller til privathus har interesse å beholde energileddet 

(energitariffen) for å opprettholde sin eksisterende forretningsmodell. 

 

Beslutningen om effekttariff er et resultat av en videreføring av eksisterende interesser og 

institusjoner, og en videreføring av tradisjonen om at tariffen skal utformes etter utfordringer i 

nettet. På denne måten er effekttariffen utformet av begrensningene som ligger i nettet. Dette 

kommer frem ved at elbiler blir vinner når de klarer å bidra til å løse effekttopper, samtidig 

som at energieffektivisering og solenergi blir nedprioritert i effektutformingen.   

 

 

7.3 Motivasjon og rom for handling 

I 7.1 og 7.2 diskuterte jeg hvordan aktørene fremmer sine interesser gjennom narrativ, og 

hvordan elbilinteressene ble fremmet ved at de koblet ideen om at strømnettet skulle fremme 

bærekraftig omstilling til effekttariff. Men dette er ikke alene nok til å forklare hvorfor 

energieffektivisering- og solenergiaktørene ikke klarte å vinne frem med sine argumenter.  

De tre nisjeteknologiene har vært en del av regimet en stund, og er også støttet frem gjennom 

nasjonale mål og reguleringer mot et bærekraftig samfunn. På denne måten er de i et MLP-

perspektiv modne. 
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Alle disse tre nisjeteknologiene som har vært sentrale i diskursen rundt effekttariff, er også en 

del av en bredere, nasjonal diskurs. Energieffektivisering har også eksistert i mange år, og var 

spesielt viktig i kraftbransjen når det var mangel på kraft. Det som er interessant er at ingen av 

disse teknologiene løser effektutfordringer, og er heller effektkrevende. Unntaket er solenergi, 

som bidrar til å redusere effekttopper i sommerhalvåret, men da argumentert for at dette er i 

perioder vi ikke har effektutfordringer i strømnettet. Nisjeaktørene trekker på landskapet som 

kontekst for å fremme sine narrativ, og i følge Rosenbloom et al (2016) er dette en viktig 

strategi å følge. Timing og utformingen av nisjeteknologiene er ikke hele forklaringsbildet i 

dette tilfellet. Timingen er knyttet til at Norge har ikke den mangelen på energi som på ‘90 og 

‘00- tallet. Hvis dette var utfordringer i nettet i dag, ville energieffektivisering og solenergi 

spilt større og viktigere roller. Det handler mer om å vinne motivasjon gjennom diskurs. 

(Smith, 2007).  

 

Den overordnede omstillingen fra energi til effekt strekker seg bredere enn prosessen rundt 

effekttariff. Nisjeteknologi passer ikke så godt inn i det etablerte regimet (Smith et al. 2007). 

Det at elbiler kom inn tidlig i prosessen med en løsning som inkluderte effekttariff forklarer 

hvorfor elbil fikk et beskyttet rom, og klarte å transformere eksisterende institusjoner. Her 

fant jeg at det etablerte regimets skifte i fokus fra energi til effekt gjorde det vanskelig for 

nisjeteknologiene å relatere egne ideer til eksisterende institusjoner. Overordnet har det også 

foregått en omstilling fra energi til effekt som gir narrativet til regimeaktørene og 

beslutningsmyndighetene et bredere fundament som reflekteres utover den isolerte casen med 

effekttariff. Dette begrenser handlingsrommet til nisjeteknologier som solenergi og tiltak for 

energieffektivisering, ved at det er vanskeligere å tilpasse diskursen til eksisterende 

institusjoner.  

 

I januar 2018 ble ENOVA flyttet ut fra OED og til KLD. Dette representerer en fysisk 

endring der energi flyttes ut av kraftsektoren. Energi er ikke like viktig som effekt, og det 

oppleves at dette også har blitt overtatt av energimerkeordningen. Med dette følger 

energieffektivisering og produksjon av fornybar energi som solenergi. For kraftbransjen betyr 

dette riktigere tiltak relatert til hvilke teknologier forbrukere velger å investere i, som også går 

bedre overens med strømnettets tradisjonelle oppbygning. Dette viser at dominerende 

diskurser kan ha et bredere grunnlag en selve casen effekttariff. Omstillingen fra energi til 

effekt snevrer inn handlingsrommet for solenergi og energieffektivisering ved at disse fysisk 

flyttes fra OED til KLD. Effekttariff er et mål for å håndtere effektutfordringene. Igjen, for å 
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sikre at omstillingsprosesser blir så riktig som mulig så burde perspektivene inkluderes fra 

starten av, om det er mulig å identifisere en slik ‘start’. Nye ideer kan komme inn og kanskje 

ikke transformere interesser, men om de passer inn i institusjonen kan de få beskyttet rom. 

Ideer krever kunnskap, de krever å komme inn tidlig, og de må fremmes av de rette 

aktørene(Schmidt, 2008) Som nevnt tidligere så ser vi at nisjeaktørene ikke kjenner like godt 

til kraftbransjen, og blir isolert fra kunnskapsproduksjon.  

 

Effekttariff er et eksempel på en endogen endring der målet er å styre det sosio-tekniske 

systemet mot en bærekraftig omstilling. I denne prosessen har det vært en rekke aktører med 

fra det sosio-tekniske regimet; både regimeaktører og aktører knyttet til nisjeteknologier har 

bidratt med innspill på utformingen. Diskusjonen viser at dynamikken mellom ideer, 

interesser og institusjoner har hatt påvirkning på tre ulike dimensjoner for innramning. I 

tillegg bruker både nisje- og regimeaktørene landskapet som narrativ strategi for å fremme 

sine perspektiver på nisjeteknologiene og hvilken rolle strømnettet skal spille i en bærekraftig 

omstilling. 

 

De sentrale aspektene i prosessen rundt effekttariff, og hvordan de relaterer til hverandre er 

illustrert i figuren under (Fig. 11). Effekttariff er endringsmekanismen satt i kraft av NVE der 

det institusjonen blir et filteret på hva som kan sies med mening; effekt er viktigere enn 

energi, og en institusjonell endring må bidra til å flate ut effekttoppene. Nisjeaktørene har 

gjennom prosessen bygget allianser for å fremme sine narrativ om at effekttariffen burde 

stimulere til bærekraftig omstilling. Aktører i elbilnisjen fremmet tidlig sine interesser rundt 

effekttariff, der NVE har valgt abonnert effekt fordi den er best tilpasset elbiler og 

styringssystem. På denne måten ble det valgt en prismodell som fremmer elektrisk transport, 

men samtidig på en måte som reflekterer eksisterende interesser og institusjoner. Et eksempel 

på dette er at det har blitt prioritert å støtte hjemmelading, og ikke utbygging av 

hurtigladestasjoner. Regimeaktørene har forsøkt å vedlikeholde institusjonen gjennom 

definering av problem og som snur på prismodellen slik at de som bruker mest effekt betaler 

mest. Modellen med abonnert effekt er en modell som gjør det vanskeligere for solenergi og 

energieffektivisering da disse nisjeteknologiene relaterer til energieffektivisering og 

produksjon av fornybar kraft, energifokus, noe som har blitt flyttet ut av kraftbransjen og over 

til KLD gjennom en omstilling fra energi til effekt. Den grå pilen tilbake fra utfall indikerer at 

prosessen rundt effekttariff i skrivende stund står ved et veiskille, der NVE må bestemme om 
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de vil trekke tilbake forslaget eller vedta det. I så fall så kan det åpne for en ny prosess og et 

nytt utfall.   

 

 
Fig.11. Prosessmodell 
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8 Konklusjon  

Avslutningsvis vil teori, analyse og diskusjon knyttes sammen for å svare på oppgavens 

forskningsspørsmål. Til slutt vil jeg på bakgrunn av funnene i denne oppgaven kort nevne  

politiske implikasjoner og forslag til videre forskning.  

 

 

8.1 Forskningsspørsmålet 

Innledningsvis ble det spurt: Hvordan har dynamikken mellom ideer og interesser påvirket 

utformingen og beslutningen om effekttariff?  

 

Ifølge tidligere forskning på feltet, er det behov en mer inngående forståelse av politiske 

beslutningsprosesser (Geels et.al, 2016, Rosenbloom et al. 2016, Kern, 2011). Det er også 

behov for å forstå betydningen av ideer, interesser og institusjoner rolle 

forklaringsperspektiver på politiske utfall – og som forklaringsfaktor på bærekraftig 

omstilling (Kern, 2011; Schmidt, 2010; Meadowcroft, 2011). Samt, kunnskap om hvordan 

aktører og aktørgrupper relaterer innhold til kontekst og hva slags utfall det får for bærekraftig 

omstilling (Rosenbloom et al., 2016). Denne oppgaven har dykket ned i selve politikken i 

beslutningsprosessen, og ser spesielt på aktørers rolle i en bærekraftig omstilling.  

 

For det første er ideer en viktig forklaring på ambivalensen som har oppstått i siste 

høringsrunde av effekttariff. Dette viser også at de tre aktørgruppene har ulike tolkninger av 

hva bærekraft er. I tillegg ser vi at aktørene endogeniserer landskapet ved å trekke på 

nasjonale mål som narrativ strategi for å fremme nisjeteknologier, eller vedlikeholde 

eksisterende interesser og institusjon. NVE og nettselskap deler narrativ, og dette skaper 

barrierer for nisjeaktørene. I tillegg til at nisjeaktørenes perspektiver ble inkludert på et altfor 

sent tidspunkt. Nisjeaktører – generelt perspektiver fra utsiden, bør involveres så tidlig som 

mulig slik at beslutningsprosesser tar med seg et bredt spekter av ideer og interesser med i en 

institusjonell endring.  

 

Beslutningen om effekttariff reflekterer eksisterende interesser og institusjoner, da den er en 

videreføring av tradisjonen om at tariffen skal utformes etter utfordringer i nettet. Case 

studien har også vist at nye ideer kan få innpass i eksisterende interesser og institusjon, om 

den klarer å relatere innholdet til konteksten på en logisk og legitim måte. På dette tidspunktet 
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er det usikkert hvilken beslutning NVE vil ta etter andre høringsrunde. Analysen viser 

imidlertid at i utformingen av effekttariff står det mellom to konkurrerende veier til 

bærekraftig omstilling. Disse veiene baserer seg på et narrativ i tråd med dagens forslag om 

effekttariff, som fremmer en rettferdig og nøytral kostnadsfordeling der bærekraftig 

omstilling er et resultat av dette. Den andre veien fremmer et forslag der strømnettet skal være 

med å bidra til bærekraftig omstilling som et verktøy i seg selv, der teknologier som elbiler, 

solceller og energieffektivisering får insentiver. Narrativ 1 ønsker å fremme bærekraftig 

utvikling på en samfunnsøkonomisk lønnsom måte, der et stabilt energisystem oppnås ved å 

endre det sosiale og tekniske. Systemendring mot bærekraftig omstilling skjer 

eksternt/eksogent, og dette følger et transformerende stivalg der de store aktørene fortsetter 

med makten (Geels et.al, 2016). Narrativ 2 ønsker å få innpass i kraftsystemet. Der 

energisektoren blir en del av et større bilde mot bærekraftig omstilling. Denne følger et 

teknologi subsidierende veivalg mot omstilling (Geels et al, 2016).  

 

Slik det er illustrert i Fig.1 viser analysen av dynamikken mellom diskurs, interesser og 

institusjoner, har funnet at ny diskurs (definert som forslaget om effekttariff) og eksisterende 

institusjoner støtter hverandre. Eneste unntaket er at elbiler har fått beskyttet rom ved at de 

relaterte teknologien til effekttariff. Derfor har abonnert effekt har blitt plassert øverst i 

midten, og litt mer mot venstre. På denne måten har det blitt en institusjonell endring i form 

av at forbrukere gis insentiv til å investere i styringssystem og hjemmeladere til elbil.  

Videre ser vi også i fig.1 at ny diskurs reflekterer eksisterende interesser.  

 

 
Fig.1. Forholdet mellom diskurs, interesser og institusjoner i beslutningsprosesser. 

Figuren tar utgangspunkt i kategorier hos Kern (2011). 
 

 

Analysen viser at narrativ 1 har blitt hørt av NVE. Dette fremstår først og fremst som et 

resultat av institusjonelle betingelser og eksisterende interesser, men også fordi elbiler har 
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blitt gitt et beskyttende rom som gjør at denne teknologien har blitt prioritert over de andre. 

Ettersom næringsaktører innenfor elbil som fremmer hurtigladerstasjoner også er tapere her, 

ser vi at det er nettselskapenes interesser som har blitt ivaretatt i utformingen av effekttariff da 

det er lettere å fremme elbillading i husholdninger enn hurtigladestasjoner. Med 

nettselskapers interesser menes ønsket om rettferdig kostnadsfordeling og riktig prising, slik 

at nettkostnadene fordeler seg jevnt utover alle kunder. Dette gjør det vanskelig for offentlige 

ladestasjoner, plusskunder og markedsaktører innenfor energieffektivisering.  

 

For at nye ideer skal vinne frem fremstår det her som viktig at disse fremmes tidlig i 

prosessen, og har støtte både eksternt (nasjonalt) og internt i regimet. Å fremme ideene tidlig 

vil gjøre prosessen enklere. Samtidig viser denne prosessen at regimeaktørene aktivt 

modifiserer endringer til å passe sine interesser. Dersom narrativ 2 klarer å endre NVEs 

perspektiver, kan utfallet få en politisk endring som ligner mer på de høyre siden i Fig. 8 

 

I selve definisjonen av problemet rundt effektutfordringer ble de tre nisjeteknologiene utpekt 

som roten til dette problemet. Det at denne diagnosen kom først, uten at nisjeteknologiene var 

direkte involvert, gjorde det vanskeligere for nisjeaktørene å fremme narrativ på en logisk og 

legitim måte til eksisterende institusjon. I tillegg fremstår nisjeaktørene som at de ikke er 

koordinerte nok til å bygge opp sin diskurs til å endre eksisterende institusjoner og interesser.  

 

Ideene knyttet til narrativ 2 er av regimeaktørene definert som problemet og utfordringene de 

møter. Disse ideene blir ikke tatt hensyn til i utformingen av effekttariff, da eksisterende 

interesser og institusjoner definerer disse som selve utfordringen. Denne oppgavens formål er 

ikke å trekke en konklusjon om hva som er positivt eller negativt med disse narrativene, men 

heller understreke viktigheten av at partene involvert reflekterer rundt at det eksisterer flere 

narrativ. I denne situasjonen var det mangel på koordinering blant nisjeaktørene og gjensidig 

avhengighet blant regimet og myndigheter som fremmet strømnettets nøytralitet og prinsipp 

rundt riktig kostnadsfordeling. Denne oppgaven har således bidratt til ny kunnskap om 

hvordan eller regimevedlikehold foregår. Gjennom casen om effekttariff, ser vi at dette har 

foregått gjennom et samspill mellom ideer og interesser. 
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8.2 Politiske implikasjoner 

Hvordan den endelige utformingen av effekttariff blir, vil få konsekvenser for hvilke valg som 

er mulige å ta i fremtiden. Effekttariff kan få mindre eller større konsekvenser. Eksempelvis 

kan det påvirke fremtidige valg av teknologi og innovasjon, samt at det kan få økonomiske 

konsekvenser for forbrukere med tanke på nettinvesteringer. Denne oppgaven søker ikke å 

svare på hva som er gode eller dårlige utfall i prosessen med effekttariff. Målet er heller å vise 

at en ambivalens rundt en institusjonell endring kan være et resultat av konkurrerende ideer, 

og ikke bare forklares ut i fra egeninteresse. Det er viktig at beslutningstakere og aktører 

involvert er bevisste på disse motsetningene, og hva som er deres egen posisjon i denne 

situasjonen. Dette kan gi verdifull læring, og bidra til å fremme innovasjon i samfunnet.  

 

 

8.3 Videre forskning  

Prosessen rundt effekttariff er nå ved et veiskille, og det vil være interessant for videre 

forskning å studere hvordan siste del av prosessen kommer til å utspille seg. Både hvordan 

samspillet mellom ideer og interesser påvirker det endelige beslutningsutfallet hos NVE, og 

også til hvilken grad effekttariff vil bidra til en bærekraftig omstilling. I og med at 

bærekraftige omstillinger strekker seg over flere tiår, vil det også være interessant om noen år 

å studere hvilken påvirkning effekttariff har hatt for fremtidige veivalg, noe som kan bygge 

videre opp under dynamikken mellom ideer og interesser.  Videre studier kan studere 

utviklingen av narrativene rundt strømnettet og hvordan maktkampene utvikler seg over tid. 

Gjerne i et større, politisk bilde enn jeg fikk mulighet til i denne masteroppgaven.  

 

For videre studier hadde det vært interessant å dykke dypere ned i valg av prismodeller. Hva 

var det som førte til at NVE valgte abonnert effekt i 2017 til tross for at de konkluderte denne 

modellen som uaktuell i 2015? I tillegg er det selve konflikten som oppstår mellom energi og 

effekt, og det kan være interessant å få kunnskap om omstillingsprosessen rundt energi og 

effekt, og rote rundt i begrepet energieffektivisering. Det hadde vært interessant å dykke ned i 

konflikten som er mellom norske behov og EU-standarder. Videre hadde det vært interessant 

å se på konsekvenser av å investere i nett eller ikke.  

 

Forbrukerforståelse dukket tidlig opp som en sentral utfordring i utformingen av effekttariff. 

Et forslag om en fremtidig, og en noe mer praktisk studie, er å undersøke hvilke av de to 
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narrativene rundt strømnettets funksjon forbrukere innehar. I så fall bør dette være en 

rettesnor for videre utvikling og utforming av effekttariff, da det er essensielt at forbrukere 

forstår formålet med effekttariffens formål – da den er ment å få til nettopp forbruksendringer. 

Å engasjere tjenestedesignere i implementeringen av effekttariff kan dermed være 

hensiktsmessig og fruktbart. 
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10 Vedlegg / Appendiks 
 
10.1 Intervjuguide  

 
Introduksjonsspørsmål • Din rolle og effekttariff 

• Nivå av kjennskap til effekttariff 

Effekttariff som virkemiddel • Målet med effekttariff 

• Snakkes det mye om effekttariff 

• Historisk erfaring 

Rammevilkår og ulike prismodeller 

 
• Viktigste aktører  

• Hvordan jobber dere for å bedre/endre 

rammevilkår 

• Effekten av slike tiltak 

• Samarbeid internt og eksternt 

• Standardisering  

• Hva er viktig for dere i utformingen av 

effekttariff?  

Høringen 2015/2016 • Hva har dere gjort 

• Høringen da og høringen nå 

• Samarbeid da og nå 

• Har noe endret seg? 

• Prosessen så langt  

Erfaring fra effekttariff og 

involvering av forbrukere  
• Husholdninger vs næringskunder 

• Har dere snakket med forbrukere 

• Utfordringer og muligheter rundt forbrukere 

• Forbrukerreaksjoner 

• Hvorfor viktig med kommunikasjon 

• Kundegrupper det går hardere utover?  

Teknologi • AMS 

• Valg av teknologi  

• Miljø- og klimamål 

• Solenergi/prosumers/plusskunder  

• El-bil  

Annet? • Temaer du ser på som viktige som jeg ikke 

har nevnt 
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10.2 informanter 

 

1. FUSen 
2. Hafslund Nett 
3. OTOVO 
4. Glitre Energi 
5. Enova 
6. Energi Norge 
7. Solenergiforeningen 
8. Fjordkraft 
9. Norsk varmepumpeforening (NOVAP) 
10. Solenergiklyngen 
11. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 
12. Grønn Byggallianse 
13. Elektroforeningen (EFO) 
14. Norsk elbilforening  
15. Huseiernes Landsforbund  

 

 

 

 

 


