
 

 

En kraftsektor i endring  

 
En studie av nettselskaper i forbindelse med 

omstilling av kraftsektoren 
 

Paul Markus Solheim Johnsen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Masteroppgave i Organisasjon, ledelse og arbeid 
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet  
 

UNIVERSITETET I OSLO  
 

Vår 2018 
 

 

 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



III 
 

En kraftsektor i endring 
En studie av nettselskaper i forbindelse med omstilling av kraftsektoren   



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Paul Markus Solheim Johnsen 

2018 

Tittel: ”En kraftsektor i endring” - En studie av nettselskaper i forbindelse med omstilling av 
kraftsektoren 

Forfatter: Paul Markus Solheim Johnsen 

http://www.duo.uio.no/ 



V 
 

Sammendrag 
 

Oppgaven er skrevet i forbindelse med InGRID-prosjektet, et internasjonalt 

forskningsprosjektet hos TIK-senteret som fokuserer på utsikter og utfordringer både på 

nasjonalt og europeisk nivå for å fremskynde energitransformasjonen. 

Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn og i forbindelse med det må det store endringer 

til i kraftsektoren for å kunne håndtere det fremtidige energibehovet. Dette medfører et inntog 

av nye teknologier, markedsmodeller og omfattende regulering (Reiten, Sørgard, & Bjella, 

2014). Nettselskapene spiller en viktig brikke i denne prosessen, men det er usikkert hvilke 

rolle de skal spille i årene som kommer. Hvilken rolle de kommer til å spille avhenger delvis 

av hvordan de selv imøtekommer forandringene.  

I lys av utfordringene man ser i  kraftsektoren er det av interesse å se på hvordan 

nettselskapene forholder seg til bransje i rask endring. Dette er essensielt for 

energiomstillingen fordi nettselskapenes strategi og aktiviteter kan vise om er villige til 

forandring eller om de holder igjen. Med slike innsikter kan man forstå bredere implikasjoner 

for omstillingen samt hva nettselskapene oppfatter og reagerer på. Fra empirien kom det frem 

at omgivelser og usikkerhet var et sentralt tema. Det var dermed interessant å se på hvordan 

dette påvirker atferden til nettselskapene og hvilke følger det har for omstillingen. Dermed ble 

det utarbeidet følgende problemstilling:   

” Hvordan påvirker omgivelser og usikkerhet nettselskaper med tanke på omstilling i 

kraftsektoren?” 

Videre ble forskningsspørsmål konstruert for å se på ulike aspekter som er relevant for 

problemstillingen. For å svare på problemstilling og de ulike forskningsspørsmålene ble det 

benyttet teori innenfor organisasjons-og innovasjonsfeltet. I dette studie ble det anvendt 

kvalitative metoder og har ytterligere tatt form i et case-format hvor dataen ble hentet ut via 

intervjuer og annen litteratur. Studien tok en abduktiv tilnærming som innebærer et samspill 

mellom teori og empiri, hvorav problemstillingen ble utarbeidet som et resultat av funnene. 

Videre ble forskningsspørsmålene utviklet for å belyse noe av utfordringene som ble plukket 

opp gjennom intervjuene. Dataen ble behandlet gjennom koding, som videre ble inndelt inn i 

noder som var basert på teorien som var benyttet i oppgaven. 
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I analysen ble teorien benyttet som et rammeverk for å kunne trekke frem funn som bidro å 

svare på de ulike forskningsspørsmålene.  

Gjennom funnene så kom det frem at omgivelsene blir  mer heterogene (flere aktører) å 

forholde seg til, og dynamiske (flere endringer). Dette vil føre til at det er vanskeligere å ta 

langsiktige forutsigbare beslutninger. Empirien viste at nettselskapene har ulike måter å 

håndtere usikkerheten på, men det var noen fellestrekk. Man så at nettselskapene opplevde 

usikkerhet knyttet til omgivelsene sine, spesielt var teknologi er et sentralt element for de 

fleste nettselskapene. Det regulatoriske spilte også en stor rolle for nettselskapene, spesielt var 

det nevn at effekttariffer vil spille en spille en stor rolle. Men tanke på fremtidsscenarioer var 

alle aktørene enige om at bransjen går mot. De fleste aktørene mente derimot at det ikke 

nødvendigvis var optimalt med tanke på sikkerhet og beredskap, og at dagens løsning 

fungerte meget bra. Disse funnene kan være med på å forklare handlingsmønstrene deres. 

Med tanke på den overordnede problemstillingen kan det konkluderes at de endrede 

omgivelsene skaper usikkerhet for nettselskapene. Denne usikkerheten vil da skape 

utfordringer for nettselskaper med tanke på å ta beslutninger rundt å tilpasse seg omstillingen. 

For kraftbransjen vil det da være en barriere med tanke på å imøtekomme omstillingen i 

forbindelse med at Norge skal bli et lavutslippssamfunn.  
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Forord 
 

Denne oppgaven var en lærerik og krevende avslutting på en mastergrad i Organisasjon, 

Ledelse og Arbeid. Studiet la opp til tverrfaglighet, som man kan se i oppgaven. Valget av 

temaet har vært en reise helt tilbake til første semester der jeg tok emnet ENERGI4010 – 

Bærekraftige energisystemer,  som var et tverrfaglig emnet hvor man lærte om alt som var 

relevant å kunne for å forstå seg på  kraftsystemet. Selv om jeg hadde interesse for miljø og 

energi fra før, vekket dette faget opp en interesse som førte til at jeg valgte andre lignende 

emner. Det var også årsaken til at jeg kom over forskningsprosjektet InGRID som denne 

oppgaven ble skrevet i samarbeid med. Å skrive denne oppgaven har vært både lærerikt og 

utfordrerne, men til gjengjeld har jeg nå lært en hel del om kraftsektoren og de ulike 

utfordringen Norge står ovenfor for å bli et lavutslippssamfunn. Jeg håper jeg får muligheten 

til å bruke denne kunnskapen senere i livet.  

I forbindelse med å skrive denne oppgaven vil jeg starte med å takke veilederen min Allan 

Dahl Andersen som har vært en sentral bit for denne masteroppgaven. Vi har hatt mange gode 

samtaler og jeg har fått meget god veiledning i denne prosessen. Jeg ønsker også å takke bi-

veilederen min Marie Byskov Lindberg som kom inn noe senere i løpet, men har kommet 

med essensielle bidrag som har løftet oppgaven betydelig. Jeg ønsker også å takke Lars 

Klemsdal for også hjelpe meg med råd når jeg har stått fast med teori. 

Gjennom hele utdanningsløpet og spesielt med å skrive masteroppgaven har det vært 

essensielt å ha hyggelige medstudenter som har bidratt til motivasjon, interessante samtaler og 

godt selskap. Jeg vil også takke venner og familie for støtte gjennom prosessen. 

 

Oslo, Juni 2018 
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1 Innledning 
 

Norge har som mål å kutte sine utslipp og omstille seg til et lavutslippssamfunn (Regjeringen, 

2017). Kraftbransjen er en viktig del av denne omstillingen og må tilpasse seg for å 

imøtekomme utviklingen. Kraftsektoren i Norge har vært kjennetegnet av en stabil og 

fleksibel tilgang til vannkraft, men inntoget av fornybar energi vil føre med seg store 

utfordringer for nettet.  Nettselskapene er blant aktørene i bransjen som å ta store tak for å 

tilpasse seg. Reguleringen i kraftbransjen har til nå gjort at nettselskapene har vært 

konservative med tanke på innovasjon (Multiconsult, 2016). Ny teknologi kan dermed føre 

med seg store utfordringer så vel som muligheter. Utviklingen tyder på at bransjen vil 

gjennomgå store endringer gjennom nye aktører som vil øke konkurransen og utfordre de 

etablerte aktørene.   

I forbindelse med det grønne skiftet og omstillingen som nå skjer i kraftsektoren er det viktig 

at bransjen er villig til å ta i bruk nye innovative løsninger. Det er interessant å se på hvordan 

nettselskapene forholder seg til de endringene som skjer som følge av omstillingen og hva 

dette har å si for utviklingen videre. Denne oppgaven vil derfor benytte både organisasjons- 

og innovasjonsteori for å svare på problemstillingen og de ulike forskningsspørsmålene. Ulike 

aktører vil bli intervjuet; 3 nettselskaper, 1 medlemsorganisasjon og en bransjeekspert for å 

belyse utfordringene, i tillegg til at oppgaven vil supplere med annen litteratur og empiri.  

 

1.1 Bakgrunn	
 

Klimaendringene regnes som en av de mest umiddelbare utfordringene verden møter i dag 

(IPCC, 2007) og man må løse disse utfordringene i nær fremtid. En global 

gjennomsnittstemperatur som overstiger 2 grader kan føre til en økning i både hyppighet og 

omfang i klimarelaterte hendelser. Det vil ytterlige ha økonomiske og samfunnsmessige 

konsekvenser ved at blant annet global matproduksjon og vannforsyning svekkes. En 2 

graders økning kan i tillegg det kan det heve risikoen for at terskelpunkter nås som kan 
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resultere til at klimaendringene blir irreversible (OECD, 2011). I kjølvannet av Parisavtalen 

har Norge forpliktet seg til å bidra til omstillingen og målet er å være et lavutslippssamfunn 

innen 2050.  Det er store investeringer og grep til for å omstille en økonomi som er basert på 

olje-og gass som energikilde og samtidig sikre arbeidsplasser og verdiskapning. Norge har 

rettet fokus mot hvordan de skal møte utviklingen, de teknologiske trendene og sørge for å 

være konkurransedyktige (konkurransekraft, 2016). Rapporten Grønn konkurransekraft (2016, 

s. 6) legger til grunn hvorfor omstilling er nødvendig: 

 

• Klimaendringene akselerer og Parisavtalen gir verden en marsjordre. 

• Raske endringer i demografi, teknologi og nasjonale satsinger setter nye rammer. 

• Petroleumssektoren vil ikke lenger være den samme vekstmotoren i norsk økonomi. 

• Norge trenger nye grønne arbeidsplasser og verdiskaping som kan erstatte forventet 

nedgang i petroleumsrelaterte bransjer. 

 

I forbindelse med denne omstillingen så spiller kraftsystemet en viktig rolle. Det norske 

kraftsystemet kan sees på som særegent i global sammenheng hvor 96,3 % av total 

elektrisitetsproduksjon i 2016 besto av vannkraft (SSB, 2017).  Norsk kraftforsyning er 

dermed ikke et problem i seg selv ettersom vannkraft er miljøvennlig, fornybar og gir stor 

fleksibilitet. Utfordringene i Norge handler mer om store kutt i fossil energibruk, samt 

utvidelse av det norske kraftmarkedet til andre europeiske land. Det norske nettforbruket 

dekkes av 47% fossil energi og 53% fornybar energi (Bendiksen, 2014) og mye av kuttene vil 

blant annet skje i transportsektoren. Kraftsystemet må derfor være dimensjonert til større 

elektrisk forbruk som følge av et forventet forbruk. I nyere tid har det blitt tatt en rekke 

beslutninger som skal føre til endringer og Reiten-rapporten (2014) konkluderte at strømnettet 

må være bedre organisert. Dette var på bakgrunn av behovet for bedre koordinering og for å 

unngå en sterk kostnadsvekst som følge av store investeringer i infrastrukturen. Endringene 

kan få vesentlig betydning for hvordan fremtidens nettselskaper vil se ut og med store 

konsekvenser for nettet kan man allerede se ulike trender i den norske kraftsektoren (Fiksen, 

Jenssen, & Harsem, 2015, s. 3): 
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• En økning av uregulert produksjon i distribusjonsnettet, samt økt kompleksitet i 

nettdriften på lavere nettnivåer 

• Endringer i forbruk av alminnelig forsyning, innføring av effekt intensive apparater og 

økte krav til energieffektivisering (som samlet sett kan gi lav brukstid i nettet) 

• Innføring av nye målere (AMS) hos alle forbrukere som øker mengden data og 

informasjon om bruk og drift 

 

Denne utviklingen vil kunne føre med seg stor usikkerhet for nettselskapene knyttet til 

hvordan forbruket vil bli påvirket og potensielle utfordringer med tanke på de teknologiske 

endringene. Endringer i markedet vil kunne skape en ny kraftsektor, blant annet vil man se en 

nedgang i produksjonsfleksibilitet på grunn av en økende innfasing av uregulerbar 

kraftproduksjon kan for eksempel bringe meg seg nytt markedsdesign og restrukturering av 

verdikjeden til aktørene i bransjen (Bjerkan, von Heyden, Landmark, & Roos, 2016).  

De norske myndighetene er godt i gang med å sette agendaen. I energimeldingen (Meld.St. 25 

(2015-2016)) har det blitt bestemt at Norge skal ha en effektiv og klimavennlig 

energiforsyning. Dette innebærer også at Norge skal ha ”styrket forsyningssikkerhet, lønnsom 

utbygging av fornybar energi, mer effektiv og klimavennlig bruk av energi, samt 

næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme 

fornybarressurser” (Damman, Ruud, Fodstad, Espegren, & Midthun, 2017, s. 13). Allerede 

har det blitt tatt initiativ til å vurdere hva et smartere strømnett vil innebære for 

nettselskapene, og hvordan teknologien kan tas i bruk, utnyttes og videreutvikles på best 

mulig måte for nettet (R. Solberg, 2016). Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har 

derfor satt på agendaen å se på dagens regulering og identifisere hvordan den er i hinder for 

utviklingen. De har hatt tett kontakt med relevante aktører for å se på hvordan de kan sette 

riktige rammer for at ny teknologi og markedsløsning kan bli utnyttet på best mulig måte.  

Framtidsscenarioet NVE ser for seg skal legge til rette for bedre koordinering av aktørene, 

samt bedre utnyttelse av fleksibilitet hos kundene (både i driftsplanlegging og i løpende drift) 

(NVE, 2017). 
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1.2 Problemstilling	
 

På grunn av de potensielle utfordringene i kraftbransjen og i forbindelse med å imøtekomme 

fremtidens kraftbehov er det av interesse å undersøke nettselskapene i forbindelse med 

omstillingen. Studien har tatt en abduktiv tilnærming med utgangspunktet i utfordringene 

nevnt ovenfor og har videre latt empirien styre den konkrete tematikken og problemstillingen. 

Etter å ha fullført intervjuer kom det frem at endrede omgivelser og usikkerhet var et viktig 

tema. Dermed ble følgende problemstilling utviklet: 

” Hvordan påvirker omgivelser og usikkerhet nettselskaper med tanke på omstilling i 

kraftsektoren?” 

For å undersøke nærmere på omgivelsene, usikkerhet og hvordan nettselskapene forholder seg 

usikkerheten ble følgende forskningsspørsmål utarbeidet: 

1. Hvordan endrer omgivelsene seg? 

2. Hvordan reagerer nettselskaper på økt usikkerhet? 

3. Hvorfor reagerer de som de gjør? 

4. .Hva betyr dette for videre omstilling i distribusjonsnettet? 

For å svare på forskningsspørsmål 1 ble organisasjonsteori brukt for å forklare hvorfor det er 

relevant å se på omgivelser, hvilken påvirkning det kan ha på nettselskapene og hva som kan 

føre til at usikkerhet oppstår. For å svare på spørsmål 2 ble det benyttet et rammeverk som var 

basert på ”funksjoner av innovasjonssystemet” (Hekkert, Suurs, Negro, Kuhlmann, & Smits, 

2007). Rammeverket omfatter de ulike aktivitetene nettselskapene utførte i respons til 

overgangen, og ga videre innsikt til hvordan usikkerhet påvirker atferden deres. For spørsmål 

3 har konseptet ”oppfattet usikkerhet” blitt benyttet og rammeverket til Meijer et. al (2006) 

blir brukt for å kategorisere ulike former for usikkerhet. Disse kategoriene er en praktisk måte 

å analysere usikkerhet på og baseres på innovasjonssystemer, men har blitt tilpasset til denne 

oppgaven for å se på aktørene. I tillegg ble ulike framtidsscenarioer utviklet for å belyse hva 

nettselskapene mener om hvor utviklingen i bransjen går, og hva de selv tenker er den beste 

løsningen. Dette kan være med på å få frem ulike utfordringer i relasjon til omstillingen, og 

samtidig være et underbyggende argument for hvorfor de opplever den usikkerheten. For å 

besvare spørsmål 4 vil empirien fra intervjuene brukes, i tillegg til annen relevant litteratur. 
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1.3 Oppgavens	oppbygning	og	struktur	
 

Videre i oppgaven være delt inn i 5 (2-6) kapitler. Kapitel 2 vil legge frem teorien som er 

benyttet for å analysere og belyse de ulike aspektene ved empirien for å svare på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Kapitel 3 inneholder en beskrivelse av det 

metodiske grunnlaget som ble benyttet i oppgaven. Kapitel 4 vil presentere en utdypende 

forklaring om caset, samt gå nærmere inn på det norske kraftsektoren. Resultater og analyse 

vil bli presentert i kapitel 5, hvor de ulike funnene fra intervjuet vil bli lagt fram og analysert i 

lys av teorien. Videre vil implikasjonene for funnene bli diskutert i kapittel 6 hvor 

problemstillingen og de ulike forskningsspørsmålene vil ble adressert. Kapittel 7 vil være det 

avsluttende kapitlet hvor det konkluderes, samt at ytterligere refleksjoner vil bli presentert.  

 

1.4 Begrepsavklaring	
 

Aktør - Samlebegrep for aktører i kraftmarkedet som Nettselskap, Kraftleverandør eller 

sluttkunde. En Aktør representerer en organisasjon eller en del av en organisasjon som deltar i 

bestemte forretningsprosesser. Innenfor en bestemt forretningstransaksjon vil en aktør agere i 

et spesifikt sett av roller (Elhub, 2017).  

Balanseansvarlig - Rolle i kraftmarkedet. En rolle som har en kontrakt for finansiell 

sikkerhet og balanseansvar med avregningsansvarlig for et balanseområde, som gir 

balanseansvarlig lov til å operere i markedet. Dette er den eneste rollen som kan kjøpe og 

selge energi på engros nivå (Statnett, 2013) 

Distribusjonsnettet-  Distribusjonsnett, eller fordelingsnett, er nett for fordeling av kraft helt 

frem til brukerne (Statnett, 2013). 

Inntektsramme - Er en ramme for tillatt inntekt på monopolvirksomhet. Norges Vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) setter en øvre grense for hvor store inntekter nettselskaper kan ha 

på sin monopolbaserte virksomhet (Statnett, 2013). 
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Nettoforbruk -  Nettoforbruk av elektrisk kraft er bruttoforbruk av elektrisk kraft fratrukket 

pumpekraftforbruk, annet eget forbruk og beregnet tap i linjenettet. 

Nettselskap - Aktør i kraftmarkedet (Elhub, 2017).  

Plusshus - Et plusshus produserer mer energi enn som går med til å produsere materialer, 

bygge, drifte og rive huset (Lavenergiprogrammet, 2015). 

Regionalnett - Er nett som har betydning for større områder – for eksempel deler av ett eller 

flere fylker (Statnett, 2013). 

Systemansvar - Overordnet ansvar for koordinert planlegging og drift av det samlede 

kraftnettet. I Norge har Statnett system-ansvar(Statnett, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

2 Teoretisk rammeverk 
 

I dette kapitlet presenteres teorien som anvendes for å analysere empirien og for å svare på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Først vil innovasjonsteori, sosio-tekniske 

overganger og rammeverk som ser på usikkerhetskilder og aktiviteter presenteres. Senere vil 

konsepter innenfor organisasjonsteori bli beskrevet. Teoriene legger til grunn for hvorfor det 

er relevant å se på omgivelser og hvordan omgivelsene kan påvirke en organisasjon.  

 

2.1 Overganger	og	innovasjonsteori	

2.1.1 Sosio- tekniske overganger og flernivåperspektivet 
 

For å unngå de mest alvorlige virkningene av klimaendringene må man ha en rask overgang 

til et lavutslippssamfunn (IPCC, 2015).  Når man har tidligere studert overganger har det vist 

seg at tradisjonelle tilnærminger kun har bidratt til inkrementelle endringer i forsøk på å løse 

klimautfordringene. Dette har gjort at flere forskere i nyere tid har blitt interessert i å se på 

overganger i lys av et større perspektiver som inkluderer samfunnet som vil bidra til mer 

radikale, stor-skala og integrerte sosio-tekniske endringer. Det sosio-tekniske har blitt utviklet 

til se på teknologisk utvikling og tar hensyn til bredden og kompleksiteten av teknologi (Rip 

& Kemp, 1998). Eksempler på sektorer som kan studeres kan være: Energiforsyning, 

vannforsyning, eller transport er systemer som er komplekse og involverer ofte en stor 

variasjon av aktører og komponenter, og kan dermed bli omtalt som sosio-tekniske systemer. 

Et sosio-teknisk system består av ulike elementer som teknologi, regulering, forbruksmønstre 

og markeder, kulturelle meninger og infrastruktur (Geels, 2004). En sosio-teknisk overgang 

innebærer da endringer i disse elementene. Endringene kan være teknologiske, materielle, 

organisatoriske, institusjonelle, politiske, økonomiske og sosiokulturelle (Markard, Raven, & 

Truffer, 2012).  

For å kunne ta hensyn til menneskelige påvirkninger og hvordan konteksten former og blir 

formet av nye innovasjoner (som bidrar til omstillingen) har ”flernivåperspektivet” blitt 

utviklet (Berkhout, Smith, & Stirling, 2004). Flernivåperspektivet er opptatt av evolusjonen 
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av sosio-tekniske systemer og som vist i figur 1 skiller det mellom tre analytiske nivåer: nisje 

(mikro), regime (meso) og landskap (makro). Det fokuseres på endringer i institusjonelle 

strukturer og aktørnettverk over tid, samt samspillet mellom endringer i de ulike nivåene. 

Perspektivet ser på teknologiske overganger hvor overganger skjer på grunn av nisjer (e.i. 

introduksjon av nye nytt) klarer å være i samsvar med utviklingen av regime og landskapet 

(Rotmans, Kemp, & Van Asselt, 2001). 

 

 

 

 

Figur 1: Sosio-tekniske overganger i flernivåperspektivet (Geels, 2012) 

 

Regime-nivået er det stabile elementet i det sosio-tekniske systemet og består av et nettverk 

med aktører. Kemp et al (1998, s. 182) forklarer et sosio-teknisk regime som: ”… hele 
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komplekset av vitenskapelig kunnskap, teknikk, produksjonsprosess teknologier, 

produktegenskaper, ferdigheter og prosedyrer, samt institusjoner og infrastrukturer som utgjør 

totaliteten av en teknologi.”. I regimet er regler og forestillinger med på å veilede ulike 

aktiviteter som foretas - som forskning, og de løsningene og strategere som velges av 

aktørene innenfor regimet. På dette nivået er det samkjørte regler i og mellom ulike regimer, 

e.g. teknologiske, vitenskapelige, industrielle, marked, myndigheter og kulturelle regimer. 

Nivået beskriver viktige faktorer for hvordan en samfunnsfunksjon (e.g. transport eller bolig) 

kan realiseres. Den dominante regimestrukturen kan hjelpe til å forklare endringene og 

retningen det sosio-tekniske systemet tar (inklusive materielle gjenstander og 

produksjonsressurser) (Ulli-Beer, 2013).  

Det har vært diskusjon rundt kritikken av multinivåperspektivet og dens mangel på fokus på 

aktørenes påvirkning (Genus & Coles, 2008; Smith, Stirling, & Berkhout, 2005). Flere studier 

har dermed rettet fokus mot aktørenes rolle i forbindelse med overganger som ytterligere viser 

at rollene til etablerte aktørene (Farla, Markard, Raven, & Coenen, 2012; Geels, 2014; Geels 

& Schot, 2007) og atferden til de eksisterende energiselskapene er derfor essensielt for 

overgangen til et bærekraftig energisystem.  

Denne oppgaven vil ikke bruke flernivåperspektivet analytisk, men som et bakteppe for 

oppgaven. Oppgaven vil da rette fokus mot regime-nivået som i denne oppgave reduseres til 

distribusjonsnettet og dets nøkkelaktører; lokale nettselskaper. Perspektivet løfter frem at 

handlingene og strategiene til slike regime-aktører kan være sentralt for hvordan 

omstillingsbanen for hele kraftsystemet utvikler seg.  

Overganger har blitt karakterisert av å bestå av flere faser: pre-utvikling, start akselerasjon og 

stabilisering (Geels, 2002; Rotmans et al., 2001). For denne oppgaven vil det blitt sett på pre-

utviklingsfasen på grunn av at kraftmarkedet fortsatt er i begynnelsen av omstillingsprosessen 

og det er fortsatt mange mulighetsrom for hvordan fremtiden vil se ut. Denne fasen preges av 

at det ikke er en klar retning i hvordan overgangen se ut. Aktiviteter rundt utvikling og 

utforskning (R&D) vil være dominerende der man utprøver nye alternativer og retninger (van 

Lente, Hekkert, Smits, & van Waveren, 2003).  Teknologiske løsninger vil variere på grunn 

av at det er mange teknologiutviklere som jobber med å skape nye produkter og tjenester, 

disse teknologiske endringene er interrelatert til endringer i den sosiale dimensjonen (Geels, 

2002). Mange av de ulike aktørene som er involvert vil ha sine egne mål og roller i 

overgangen. På grunn denne ulikheten vil aktørene ha forskjellige oppfattelse av usikkerhet 
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(Huff, 1978) som igjen vil føre til ulike handlingsmønstre. I form av usikkerheter som 

dominerer, altså hvilke former som har høyest usikkerhet, kan man si at usikkerhet rundt 

teknologi, politikk, ressurser, kunder og konkurrenter dominerer mest (Meijer, Hekkert, & 

Koppenjan, 2007). 

 

2.1.2 Innovasjonsteori 
 

I denne oppgaven bruker jeg ulike rammeverk fra innovasjonstradisjonen for å se på hvilke 

aktiviteter og usikkerhetskilder i relasjon til nettselskapene. Rammeverkene som blir brukt er 

basert på innovasjonssystemer. Et innovasjonssystem kan bli definert som alle institusjoner og 

økonomiske strukturer som påvirker både hastigheten og retningen for teknologisk endring i 

samfunnet (Edquist & Lundvall, 1993). En slik system-tilnærming betyr at man ser på 

sammenhenger mellom elementer i systemet, og ved å se på aktivitetene og oppfattelsene som 

skjer innenfor et innovasjonssystem kan man se på hva som leder til en overgang/omstilling. I 

senere år har det oppstått en funksjons-tilnærming til å studere hvordan hvor godt 

innovasjonssystemer fungerer (Edquist, 2011). Det antas at alle disse funksjonene må ha god 

«performance» for at innovasjonssystemet kan støtte opp om fremveksten av ny teknologi (i 

tilfellet teknologisk innovasjonssystem) eller bredere omstilling i samfunnet (for sektor, 

regional, eller nasjonal innovasjonssystem) (Edquist, 2011; Fagerberg, 2018). 

Selv om denne oppgaven ikke fokuserer på et helhetlig innovasjonssystem, men på aktører, 

benytter den seg likevel av rammeverkene fordi de er hjelpsomme med tanke på å svare på 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. 

 

2.1.3 Usikkerhetskilder 
 

Overganger er karakterisert av mange former for usikkerhet som kan være virke hemmende 

og må derfor anses å spille en stor rolle i relasjon til overganger (Kemp et al., 1998; Rotmans, 

2003; Rotmans et al., 2001). I dette avsnittet nyanserer jeg begrepet usikkerhet ved å inndele 

det inn i ulike kilder. Med en slik inndeling vil det være mulig å få tak på de underliggende 
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årsakene til at nettselskapene reagerer som de gjør ved å få innsikt på hvilke usikkerheter som 

stimulerer eller blokkerer nettselskapene. 

Når man skal analysere usikkerhet er det viktig å nyansere mellom objektiv- og subjektiv 

usikkerhet, et tema som vært mye diskutert (Jauch & Kraft, 1986; Kreiser & Marino, 2002). 

Tilhengere av objektiv usikkerhet argumenterer for at usikkerhet er en karakteristikk av 

omgivelsene som kan måles objektivt (Dess & Beard, 1984), mens motparten argumenteres 

for at usikkerhet er avhengig av oppfattelsen til individene og dermed ikke kan bli målt 

objektivt (Milliken, 1987). Man kan argumentere for at individets oppfattelse er sentralt i 

relasjon til hvordan man opplever usikkerhet ettersom informasjon i seg selv ikke har noe 

mening før et individ kan oppfatter det (Correa, 1994). Omgivelser er dermed verken sikkert 

eller usikkert, men er definert av hva aktøren oppfatter. Denne oppgaven vil se på subjektiv 

usikkerhet ettersom oppfattelsen kan være med på å påvirke aktørens atferd (Meijer et al., 

2007). Ved å skille mellom ulike kilder til usikkerhet kan det skape klarhet i hvilke grep og 

strategier man kan utføre for å håndtere omgivelsene. Meijer et al. (2006) foreslår seks ulike 

kilder til oppfattet usikkerhet: 

1. Teknologisk usikkerhet 

Denne kategorien handler om usikkerhet knyttet til ny teknologi, relasjonen ny 

teknologi har til infrastruktur (som teknologien er en del av) og usikkerhet knyttet til 

valg av ny teknologi.  

2. Ressurs usikkerhet 

Usikkerhet knyttet til ressurser handler om mengden og tilgjengeligheten en har til 

materialer, mennesker og finansielle resurser for å kunne tilpasse seg en ny situasjon 

og innovere.  

3. Konkurranse usikkerhet 

Konkurranse usikkerhet relateres til usikkerhet knyttet til atferden (potensiell eller 

faktisk) til konkurrentene.  

4. Leverandørusikkerhet 

Usikkerhet om leveranse med tanke på timing, kvalitet og pris. Mengden usikkerhet 

vil også bli påvirket av graden av avhengighet en har til leverandøren. 

5. Kundeusikkerhet 

Usikkerhet knyttet til endret preferanser hos kunder med tanke på ny teknologi, 
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kunders karakteristikk (e.g. etterspørsel etter energi) og utviklingen (langsiktig) av 

etterspørsel.  

6. Politisk usikkerhet 

Politisk usikkerhet handler om myndighetenes atferd (forutsigbarhet), regime og 

politikk/regulering. Slik usikkerhet kan komme av eksisterende eller fremtidig 

regulering. 

 

 

2.1.4  Innovasjonssystemets funksjoner og reaksjoner på usikkerhet 
 

Det er  mange måter å reagere på usikkerhet. Det er dermed være viktig å forstå hvordan 

usikkerhet påvirker atferden til de aktuelle aktørene. Ettersom oppfattelsen av usikkerhet er 

subjektiv kan det føre til ulike atferd og reaksjoner.   

For å belyse de ulike aktivitetene til nettselskapene vil oppgaven benytte seg av  

”funksjonstilnærmingen til innovasjonssystemer” og retter rammeverket mot aktører. 

Logikken er å se på hvordan usikkerhet påvirker aktørenes handlinger, og hvorvidt disse 

handlinger styrker innovasjonssystems-funksjoner. Det blir dermed en indirekte vurdering av 

hvordan usikkerhet til dels påvirker den bredere omstilling via beslutningstaking hos 

nettselskapene.  

Denne oppgaven drar på den listen av funksjoner som er utviklet i tradisjonen på teknologiske 

innovasjonssystemer fordi det er den mest etablerte funksjons-tilnærming til å analysere 

innovasjonssystemer (Hekkert et al., 2007; Jacobsson & Bergek, 2004; Johnson, 2001). I 

tillegg er disse funksjonene tilstrekkelig generiske at det er meningsfullt å anta at disse bidrar 

til suksessen av overgangen. Oppgaven følger funksjonene foreslått av Hekkert et al. (2007): 

1. Entreprenør aktiviteter 

Gripe forretningsmuligheter ved å benytte ny kunnskap, nettverk/relasjoner og 

markeder, samt eksperimentere for å samle inn mer kunnskap om teknologier og 

evaluere kundens reksjoner, myndighetene, leverandørene og konkurrentene.  

2. Kunnskapsutvikling 

Denne funksjonen handler om å tilegne seg ny kunnskap gjennom utfordring og 

utvikling (R&D) ved å utforske og prøve ut nye løsninger.   
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3. Tilegne seg kunnskap gjennom nettverk 

Bruke nettverk for å tilegne seg kunnskap fra aktører (forskningsmiljøer, myndigheter, 

kunder, entreprenører). Denne funksjonen kan se seg spesielt nyttig når det er mange 

aktører som er involvert i innovasjonsprosessen.  For eksempel så kan være aktiviteter 

som å delta på konferanser eller organisere workshops.  

4. Veiledning gjennom søkning/utforskning 

På grunn av ressurser er begrensede av natur er det viktig å prioritere og konsentrere 

investeringene når det flere teknologiske muligheter å velge for å unngå å ende opp med 

en mangel av ressurser.  

5. Markedsdannelse 

Det kan være utfordrende å konkurrere med ny teknologi mot allerede eksisterende. 

Derfor kan det være viktig å legge til rette ved å skape/denne nisjemarkeder eller å 

kunne konstruere skatteregimer som er hensiktsmessige for den nye teknologien. 

6. Ressursmobilisering 

Allokering av resurser (menneskelige og finansielle) er essensielt alle aktiviteter i 

innovasjonsprosesser 

7. Skapning av legitimitet/ motvirke motstanden mot forandring 

Handlinger for å påvirke omgivelsene og skape legitimitet for ny teknologi må ofte bli 

en del av det eksisterende regime som gjør at det er viktig med legitimitet. Dette kan 

være handlinger som lobbying eller å sette agendaen. 

 

2.2 Organisasjon	og	omgivelser	
 

I dette avsnittet presenterer jeg organisasjonsteorien som vil bli benyttet for belyse hvordan 

omgivelser kan påvirke organisasjoners atferden og beslutningstaking. 

Omgivelsene til aktører og hvordan disse påvirker aktørenes handlinger er også sentralt i 

flernivåperspektivet. Her tenkes det at ‘regimet’ bestående av institusjoner, teknologier, og 

aktør-nettverk setter en bestemt retning for aktørenes handlinger.  

Oppgaven trekker på organisasjonsteori for å få en mer nyansert forståelse av samspillet 

mellom beslutningstaking i en organisasjon og endringer i dens omgivelser. En organisasjon 
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kan ha ulike formål, karakteristikk og være fordelt på forskjellige geografiske områder, 

avhengig av disse faktorene vil det være ulike forhold som kan påvirke organisasjonen.  

 

2.2.1 Organisasjoner som åpne systemer  
 

En grunnleggende antakelse når man skal se på organisasjoner og dens omgivelser er at man 

ser på organisasjoner som systemer. Oppgaven bygger på teoriene til James Thompson (1967) 

anser ser organisasjoner som åpne, og antar videre at organisasjoner er påvirket av eksterne 

institusjonelle forhold (e.i. regelverk og andre organisasjoner). Organisasjoner er derfor ikke 

helt autonome til å velge hvilke strategier de ønsker å gjennomføre på grunn disse forholdene 

i omgivelsene. Paul Dimaggio (1983) mener at organisasjoner blir påvirket av forandringer i 

strukturen i deres organisatoriske felt. Fokuset ligger da ikke på en enkelt organisasjon, men 

på organisasjoner som befinner seg i samme felt. Definisjonen av et organisasjonsfelt kan 

variere, men det kan sies å bestå av organisasjoner som bytter tjenester (e.g. kunnskap og råd) 

og gjenstander (e.g. råvarer) med hverandre (DiMaggio & Powell, 1991). Det kan dermed 

sees på som en synergieffekt mellom omgivelsene og organisasjoner ettersom omgivelsene 

både er skapt av organisasjoner, men også påvirker. 

 

2.2.2 Hva er omgivelser? 
 

En definisjon av omgivelsene er: ”Alle forhold utenfor en organisasjon som kan ha en 

potensiell effekt på organisasjoners effektivitet og legitimitet (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 

199)”. Omgivelser omfatter både aktører og samfunnsmessige forhold. Aktørene kan være alt 

fra enkeltmennesker til grupper og andre organisasjoner. Samfunnsmessige forhold er tar for 

seg for ulike faktorer som vil påvirke samfunnet i en større sammenheng, eksempelvis 

økonomisk utvikling, lokale kulturelle karakteristikker, poltikk og internasjonale trender. De 

faktorene man ser på kan variere, alt ettersom hva som er av relevans. Når man skal analysere 

omgivelsene er det nyttig å inndele i ulike nivåer. Disse nivåene kan til tider være vanskelige 

å skille ettersom noen av de har en tendens til å gå i hverandre (Granovetter, 1992). For 

eksempel så kan nasjonale trender være påvirket internasjonale forhold. Det samme gjelder 
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teknologisk utvikling eller nasjonale politiske beslutninger som kan være en effekt av 

internasjonale vedtak og avtaler (Tranøy & Østerud, 2001). For å inndele forholdene på en 

logisk måte vil oppgaven benytte figuren til Jacobsen og Thorsvik (2013, s. 200): 

 

 

 

Figur 2: Inndeling av omgivelser i ulike nivåer. 

• Nivå 1 : Domenene (spesielle forhold) 

Kunder, samarbeidspartnere og konkurrenter, finner også over regler som gjelder for 

spesielt den type organisasjon/bransje som er fokuset i analysen. 

• Nivå 2: Nasjonale forhold 

Dette nivået gjelder på et makronivå og er ikke rettet spesifikt mot en bransje,  men 

mot nasjonens grender. Det kan derimot være endringer på dette nivået som kun 

rammer et området/bransje i et land. 
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• Nivå 3: Internasjonale og globale forhold 

Internasjonale avtaler kan være med å påvirke en industri eller en bransje, men 

sjeldent én spesifikk organisasjon litt ettersom størrelsen. Noen bransjer kan være mer 

eksponert til internasjonal politikk enn andre. 

Nivå 1 er ofte det nivået man kan lettest observere kausaliteter på grunn av av det er i nær 

relasjon til organisasjonen. Endringer på dette nivået kan føre til store omveltninger og kan 

skje over kort tid. Endringer i de to andre nivåene kan ofte være mer subtile og skje over 

lengre tid, litt ettersom hvilke endringer det er snakk om. 

I tillegg til å klassifisere i ulike nivåer kan man også inndele omgivelsene inn i to typer 

kategorier viser hvordan de påvirker organisasjonene, en praktisk måte å gjøre dette på er å 

inndele det i ”tekniske” og institusjonelle” omgivelser. 

 

2.2.3 Tekniske omgivelser 
 

Tekniske omgivelser kan ha direkte påvirkning på organisasjonens effektivitet og 

produktivitet, som videre definerer organisasjonens eve til å realisere mål. Det inngår svært 

essensielle elementer som leverandører, kunder og konkurrenter – relasjoner som 

nettselskapene ikke kan klare seg uten. Når man skal se på de tekniske omgivelsene kan man 

dele det i 3 kategorier (Jacobsen & Thorsvik, 2013): 

Input 

Kan sees på som ressurstilgang, altså eksterne forhold som sier noe om hvordan 

organisasjonen har tilgang på ulike ressurser. Type organisasjon kan definere hva slags 

ressurser og i hvor stor grad de er nødvendige for driften, og hvor den holder til kan også ha 

noe å si på hvor mye som er tilgjengelig til hvilken pris, og til og med hvor tilgjengelig det er 

i form av om det er ressurser som må i fraktes store avstander. 

Produksjon 

Produksjonen er knyttet til den teknologiske utviklingen i samfunnet. Med teknologi menes 

kunnskap og maskiner. Dette kan være en stor faktor for en organisasjon med tanke på 

profitabilitet og omstillingsevne. Hvis det enten er eksterne eller interne endringer (e.i. ønsker 
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å utvide produktportefølje), er det mest sannsynlig behov for ny kunnskap og redskaper, 

verktøy eller maskiner for å realisere målene.  

 

Output 

Når produktene eller tjenestene er ferdigstilt/produsert kan dette kategoriseres som ”output”. I 

dette siste leddet rettes det fokus på eksterne forhold som etterspørsel, tilstanden i markedet 

og andre faktorer som kan påvirker. Det markedet organisasjonen er rettet mot og de kundene 

som er relevante er det viktig å kunne tilpasse seg til. 

 

2.2.4  Organisasjoner og tekniske omgivelser  
 

En viktig antakelse er at en virksomhet må være konkurransedyktige ved at de er effektive og 

produserer tjenester og produkter som tilfredsstiller kundens behov. For å oppnå dette må 

nettselskapene ha en strategi for å håndtere omgivelsene for å oppnå de ønskede resultatene 

(Jacobsen & Thorsvik, 2013). For å analysere de tekniske omgivelsene kan det inndeles inn i 

følgende to dimensjoner (Thompson, 1967): 

1. Grad av kompleksitet (homogene og heterogene omgivelser) 

2. Grad av endring  (stabile og dynamiske omgivelser) 

 

2.2.4.1 Kompleksitet 

 

Kompleksitet kan deles in i homogene- og heterogene omgivelser. Homogene omgivelser vil 

si at det er få aktører en virksomhet må forholde seg til. Det vil da være lett å skaffe en 

oversikt over aktørene og hendelser som er relevante. 

Heterogene omgivelser innebærer at det er stor diversifisering i omgivelsene som betyr at det 

er mange aktører som en virksomhet må forholde seg til som vil mange ulike hendelser og 

trender i en gitt situasjon. Det er dermed vanskelig å ha en oversikt over hvem som er i 
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omgivelsene, uavhengig av hvordan man prioritere ettersom det er vanskelig å forholde seg til 

alle aktørene samtidig. 

 

2.2.4.2 Endring 

 

Endring inndeles inn i stabile og dynamiske omgivelser.  Stabile omgivelser vil det være få 

endringer over en gitt periode. En virksomhet kan da forutsi hva som vil skje fremover som 

kan gi store fordeler med tanke på planlegging. Hvis omgivelsene er dynamiske, vil det si 

mange endringer som man må forholde seg til. Endringene kan bety nye uforutsette 

situasjoner og hendelser som kan føre med seg potensielle utfordringer som må overkommes, 

noe som krever ressurser og tid. 

Man kan si at jo mer heterogene og dynamiske omgivelsene er jo mer usikkerhet vil en 

virksomhet oppleve ettersom det gjør det vanskelig å tenke langsiktig og at det samtidig 

kreves mye informasjon til å ta trygge avgjørelser. Aktørene i et sosio-teknisk regime vil i en 

tidlig fase av en overgang oppleve denne type utfordringer. 

 

 

Figur 3: Klassifisering av omgivelsene etter grad av kompleksitet og endring (bearbeidet 

versjon) (Jacobsen & Thorsvik, 2013, s. 208). 
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Omgivelsenes karakter definere i stor grad hvordan en organisasjon må organiseres og driftes. 

Figur 3 illustrerer hva slags struktur en organisasjon kan ha for å håndtere de ulike 

omgivelsene.  

Denne oppgaven vil ikke legge mye vekt på organisasjonsstruktur, men det kan være 

hensiktsmessig å nevne noe ettersom det kan gi indikasjoner på hva som kreves for å kunne 

for å håndtere de ulike omgivelsene. Hvis omgivelsene er stabile kan det planlegges på lang 

sikt og man har da muligheten til å standardisere arbeidsoppgaver. Man kan dermed ha en 

byråkratisk struktur som betyr at en organisasjon er bygget opp hierarkisk. En hierarkisk 

struktur er et system som kjennetegnes av autoritet og kontroll med klare arbeidsdeling og 

spesialisering av den roller gjennom rutiner og prosedyrer. Kommunikasjonen en i slik 

struktur er hovedsakelig vertikal. Hvis omgivelsene er dynamiske må man være fleksibel for å 

håndtere uforutsette hendelser. En organisasjon må dermed ha en organisk struktur som 

innebærer autoritet, kontroll og kommunikasjon er fordelt i et nettverk. Her vil 

arbeidsoppgavene bli endret og tilpasset etter behov, og kommunikasjonen kan både være 

vertikal og horisontalt. Endringer i omgivelsene kan være en påkjenning for organisasjoner 

ettersom det kan betyr store interne omveltninger som krever både ressurser og tid. Man kan 

uansett si at regime-aktører vil trenge organisatorisk endring for å overleve en sosio-teknisk 

overgang; ny teknologi alene vil ikke være tilstrekkelig.  

Jeg vil herunder ytterligere beskrive de fire typer omgivelser som er skissert i figur 3. 

 

2.2.4.3 Stabile og homogene 

 

I en konfigurasjon med stabile og homogene omgivelser vil virksomheter være preget av en 

byråkratisk struktur som innebærer standardiserte rutiner, lover og regler og et fokus på 

kostnadseffektivitet. Produksjonsmessig så vil det si at man ønsker å produsere til lavest 

mulig pris (Porter, 1996), og derav vil beslutningene sentraliseres i et stort og ”høyt” hierarki 

som ligner på maskinbyråkratiet (Mintzberg, 1979).  

 

2.2.4.4 Stabile og heterogene 
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Stabile og heterogene omgivelser tillater virksomheter til å diversifisere som kan både knyttes 

til å ha flere og ulike produkter og tjenester, samt å være tilstede i flere markeder (Volberda, 

1999; Williamson, 1975). Ettersom omgivelsene er stabile kan virksomheten fokusere på 

kostnadseffektivitet ettersom man har muligheten til å standardisere prosedyrer ettersom 

endringer i omgivelsene skjer i så liten grad at dette lar seg gjøre.  

 

2.2.4.5 Dynamiske og homogene 

 

I dynamiske og homogene omgivelser vil en virksomhet ha en strategi som gjelder kun ett 

marked eller segment. Ved å ha en slik strategi kan man bygge opp både høy, spesialisert 

kompetanse og samtidig ha muligheten til å bygge lojalitet for å få tett forhold til kunder og 

andre aktører innenfor det samme markedet/segmentet. Virksomheten vil dermed være 

relativt enkel i den forstand at den kun vil ha et fåtall av enheter som vil ha spesialiteter, 

styring gjennom rutiner og regler blir derimot vanskelig fordi det skjer mye endringer i 

omgivelsene, noe som innebærer at beslutningene må desentraliseres for å kunne reagere rask 

(Jacobsen & Thorsvik, 2013). 

 

2.2.4.6 Dynamiske og heterogene 

 

Implikasjonene for dynamiske og heterogene omgivelser er at virksomheter vil møte på 

usikkerhet i stor grad. For å kunne håndtere dette må det opprettes mange ulike enheter som 

skal kunne tilpasse seg hvert sitt segment effektivt og raskt. På grunn av det er mange enheter 

trengs mye koordinering innad i virksomheten, men dette kan ikke gjøres gjennom regler og 

rutiner på grunn av dynamikken i omgivelsene, men gjennom desentralisering av 

beslutningsmyndighet. For å sørge for at det koordineres samt at det tilegnes tilstrekkelig 

kunnskap er det viktig med en stor grad av informasjonsutveksling og samarbeid innad i 

virksomheten (Galbraith, 1994). Dette kan gjøres gjennom ulike løsninger, mange 

organisasjoner velger å satse på å finne tekniske løsninger for å sikre mye kommunikasjon, 

mens andre velger å legge til rette for møtevirksomhet og andre former for 

kommunikasjonsarenaer.  
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2.2.5  Nyansering av forholdet mellom tekniske omgivelser og 

organisasjonen 
 

Det er derimot ikke like preskriptivt i virkeligheten som det diskuteres ovenfor, som betyr at 

det ikke er like klart om hva slags struktur en virksomhet skal ha i forhold til konfigurasjonen 

til de tekniske omgivelsene. Dette kan komme av flere grunner: 

1. Mennesker er ikke alltid rasjonelle og det kan tas feilaktige beslutninger om 

omgivelsene. Beslutninger og mellom-menneskelige forhold kan bli preget av dette 

(Ilinitch, D'Aveni, & Lewin, 1996; Perrow, 1986; Pfeffer, 1992; Pfeffer & Pfeffer, 

1981; Prahalad, 2004; Siggelkow & Rivkin, 2005; Stacey, 1993) 

2. Organisasjoner har ikke alltid friheten til å tilpasse seg omgivelsene som de ønsker 

(Pfeffer & Gerald, 1978; Thompson & McEwen, 1958), dette kommer av flere årsaker, 

som blant annet konkurranse og avhengighet.  

3. De interne forholdene kan være svært avgjørende med tanke på hvordan de 

organisasjonsstrukturen utformes (Donaldson, 2001; Mintzberg, 1979; Payne, 2006). 

4. Omgivelsenenes karakter er ofte en blanding av flere kategorier, altså at de kan 

befinne seg innenfor flere tekniske omgivelser samtidig (Burton, Lauridsen, & Obel, 

2002; Drazin & Van de Ven, 1985; Payne, 2006). På grunn av dette viser det seg at 

virksomheter er mer effektive med komplekse strukturer enn å være organisert rundt 

en ”ren” struktur (Miller, 1993; Tushman & O’Reilly, 2002) som er diskutert ovenfor.  

 

2.2.1 Institusjonelle omgivelser 
 

Denne oppgaven vil ikke fokusere i stor grad på de institusjonelle omgivelsene, men ettersom 

nettselskaper leverer energi som er svært viktig for samfunnet, er det hensiktsmessig å nevne 

med tanke på hvordan de skal håndtere omgivelsene.  Når man ser på de institusjonelle 

omgivelser handler det ofte om den kulturelle konteksten, altså verdier, normer og 

forventninger som omgir organisasjonen og er med på å definere legitimiteten. For å oppnå 

legitimitet må det tas hensyn til forventningene til hvordan organisasjonen bør løse sine 

oppgaver og hvordan den blir akseptert og oppfattes i omgivelsene (Scott, 1995). Så på grunn 
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av nettselskapenes rolle i samfunnet er legitimitet viktig og de må organisere seg på en måte 

for å imøtekomme forventningene, normene og verdiene.  

 

2.2.2 Forholdet mellom tekniske og institusjonelle omgivelser 
 

En grunnleggende antakelse er at alle organisasjoner må forholde seg til disse to klassene.  I 

hvor stor grad man må forholde seg til disse omgivelsene vil være forskjellig, med tanke på 

hva slags type virksomhet det er. Man kan si at en liten bedrift er mindre utsatt for 

institusjonelle omgivelser enn en virksomhet som har flere tusen ansatte med forgreninger i 

andre land. En større bedrift er dermed mye eksponert for institusjonelle variabler ettersom de 

de berører flere mennesker. Figur 4 klassifiserer omgivelser og viser hvilke organisasjoner 

som vanligvis befinner seg innenfor de ulike klassene og viser eksempler på hvilke typer 

virksomheter som hører til de ulike klassene: 

 

 

Figur 4: Institusjonelle- og tekniske omgivelser (Jacobsen & Thorsvik, 2013) 

 

Selv om tekniske og institusjonelle omgivelser kan oppleves svært ulikt, er ikke skillet 

mellom de to klassene alltid like tydelige (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Eksempelvis kan en 

regulativ endring påvirke i like stor grad det institusjonelle som det tekniske . Dette kan 
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trekkes mot kraftbransjen: I mange land produseres energi i form av kullkraft og i nyere tid 

har man sett institusjonelle verdier endre seg på grunn av politiske holdningene rundt 

klimaendringer. Innføring av nye lover vil da kunne sette press på hvordan kraftselskaper 

produserer energi og dermed påvirke både institusjonelle og tekniske omgivelser. 

 

2.2.3 Omgivelser og avhengighet 
 

Det er dermed interessant å se på hvordan omgivelsene påvirker organisasjoner og grunnlaget 

for dette er at man kan si at organisasjoner er avhengige av omgivelsene sine. Denne 

avhengigheten kommer av at organisasjoner har behov ressurser som kan hentes fra 

omgivelsene - alt fra arbeidskraft til råvarer, samt institusjonelle faktorer som legitimitet og 

oppslutning, som kan være vel så viktig som fysiske ressurser, avhengig av bransjer og 

settinger (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Organisasjonens utforming og egenskaper er derfor 

betinget av omgivelsenes tilstand.  

 

2.2.4 Usikkerhet  
 

Som følge av denne avhengigheten kan organisasjoner oppleve usikkerheter knyttet til 

endringer i omgivelsene på grunn av at forholdene kan bli uforutsigbare (Emery & Trist, 

1965; Galbraith, 1977; Parsons, 1956; Williamson, 1975). I korte trekk kan man si at graden 

av forutsigbarhet vil definere mengden usikkerhet. Denne usikkerheten oppstår i avviket 

mellom informasjonen en organisasjon besitter og hva som behøves for å kunne ta sikre 

beslutninger og utføre gitte oppgaver. Galbraith (1977) var en av de som var opptatt av 

usikkerhet i lys situasjonsbestemt teori, et grunnleggende perspektiv som ser på 

informasjonsbehovet som en funksjon av usikkerhet. Altså jo mer usikkerhet det er desto mer 

informasjon trengs å innhentes. I omgivelser med lav usikkerhet vil man da kunne ta 

beslutninger med høy forutsigbarhet med lite informasjon som grunnlag. Usikkerhet kan 

dermed påvirke evnen til omstilling ettersom det kreves å tilpasse seg endringene i 

omgivelsene.  
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3 Metode 
 

I dette kapitlet skal det presenteres den metodiske fremgangsmåten som ble benyttet og 

rasjonale for valget. I tillegg belyses ulike utfordringer som oppsto underveis i prosessen. 

Metode i seg selv kan bli sett på et verktøy og en prosess til å løse problemer og generere ny 

kunnskap (Hellevik, 2003). I denne studien har kvalitative metoder blitt brukt for å prøve å 

forklare en dypere meningsforståelse ved å benytte seg av en fortolkende tilnærming. 

Ytterligere har studien et case-format hvor dataen ble hentet ut via intervjuer, samt annen 

litteratur for å beskrive tematikken og de ulike utfordringene. Studien tok en abduktiv 

tilnærming som innebærer et samspill mellom teori og empiri, hvorav problemstillingen ble 

utarbeidet som et resultat av funnene. Videre ble forskningsspørsmålene utviklet for å belyse 

noe av utfordringene som ble plukket opp gjennom intervjuene. Dataen ble behandlet 

gjennom koding, som videre ble inndelt inn i noder som var basert på teorien. 

 

3.1 Valg	av	forskningsmetode	og	design	
 

Oppgaven tar utgangspunkt i en konstruktivistisk tilnærming – at samfunnet og virkeligheten 

er sammensatt av menneskelige syn, som er konstruert av sosiale og kontekstuelle forhold. 

Konstruktivisme tar utgangspunkt i at den ”den anerkjenner den viktige rollen til observatøren 

og samfunnet i å konstruere de mønstrene samfunnsforskere studerer” (Moses & Knutsen, 

2012, s. 9) I forbindelse med å utvikle tematikken for oppgaven og finne en relevant 

problemstilling ble det brukt mye tid på å undersøke hva som kunne være interessant å se på. 

Selv var jeg noe kjent med kraftbransjen og de ulike utfordringene som har være belyst i 

medier, men var ikke sikker på det spesifikke temaet denne oppgaven skulle ta for seg. Det 

var derfor viktig å bygge et godt fundament og en forståelse for bransjen for å finne en 

problemstilling og et tema som fanget min interesse.  
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3.1.1  Design - Case 
 

Det ble valgt et case-studie design fordi denne tilnærmingen fremsto som den best egnede til å 

belyse oppgavens tematikk. Et case-studie design tillater forskeren å gå i dybden på et 

fenomen ved å se på hendelsene og de kontekstuelle forholdene, som ytterligere vil kunne gi 

forklaringer på et gitt fenomen (Hay, 2000). Det vil også legge til rette for at forskeren kan ha 

et holistisk og en meningsfult karakteristikk av ekte hendelser. I tillegg kan et case-studie 

belyse beslutningen og rasjonale til rundt disse beslutningene e.i. årsaken, hensikten, måten 

den ble tatt og resultatet som ble produsert som følge av beslutningen (Yin, 2009). Case 

studiet i denne oppgaven er et ekte studie og teorien blir brukt vil analysere for å kunne gi 

innsikt og informasjon for aktuelle aktører i bransjen. Tilnærmingen ble valgt for å kunne 

skape innsikt som potensielt kan anvendes av aktørene når beslutninger skal fattes som støtter 

opp mot en vellykket omstilling i kraftbransjen.  

 

3.1.2 Kvalitativ 
 

Det ble besluttet å bruke kvalitativ metode i forsøk på å forstå forholdene som skulle 

undersøkes. I tillegg vil det være mange variabler og aktører involvert som kan gjøre at det 

vanskelig å analysere ved å bruke kun kvantitative metoder. En kvalitativ tilnærming er en 

forskningsmetode som tar hensyn til menneskelige faktorer, som omgivelser og erfaringen, og 

ser i dybden på sosiale strukturer og individets tolkning (Hay, 2000). Ettersom menneskelige 

forhold anvendes i kvalitativ metode er det dermed ingen universelle sannheter som har rot i 

naturalismen. Dette gjør at forskeren må velge sin egen måte å tolke situasjonen på finne den 

mest hensiktsmessige fremgangsmåten (Hellevik, 2003). For å svare på 

forskningsspørsmålene har det vært viktig å få frem rasjonale og tankesettet til de aktuelle 

aktørene, samt få innsyn i eventuelle erfaringer de har hatt. Ved å kun bruke faktainformasjon 

vil det være vanskelig å forså årsakene til handlingene og dermed kunne bruke denne 

informasjonen til å ta bedre beslutninger. En kritikk som rettes mot kvalitativ forskning, samt 

casestudier er at det er en mangel på evne til å generalisere (Punch, 2013).  
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3.1.3 Abduktiv metode 
 

Til å begynne med var det gjort et forarbeid som la grunnlag for utformingen av oppgaven, 

men for videre konkretisering og utformingen forskningsspørsmålene la empirien grunnlaget. 

Derfor kan det sies at oppgaven benyttes seg av induktiv metode, men på grunn av 

applikasjonen av teorien for å forklare empirien lener oppgaven seg nærmere en abduktiv 

metode. En abduktiv metode kan sees på som en mellomposisjon og samspill mellom 

induksjon og deduksjon hvor empirien hjelper forskeren å utvikle ideer, mens teorien blir 

benyttet til å gi forskeren perspektiver på hvordan empirien kan forståes (Thagaard, 2013). 

Ved å benytte en abduktiv tilnærming kan et fenomen både forståes og forklares. Dette tillater 

forskeren å gi svar på ”hva” og ”hvorfor”- spørsmål. En slik tilnærming tillot oppgaven å 

utforske mulige utfordringer i kraftbransjen og ut i fra empirien finne ut hvilke som kan være 

interessante å se på. Teoriene vil da kunne hjelpe med å ramme inn empirien og dermed 

assistere forskeren med å skaffe en forståelse av fenomenet.  

 

3.1.4 Utvalgs-strategi 
  

Utvelgelsen skjedde som på bakgrunn av analytiske formål og ikke som hensikt til å kunne 

generalisere. I en kvalitativ tilnærming er det ikke nødvendigvis hensiktsmessig å ha et stort 

antall av informanter på grunn av at funnene ikke har som formål å representere eller bli 

generalisert, men som skal belyse ulike meninger i en spesifikk kontekst (Punch, 2013). 

Det ble avgjort relativt tidlig i prosessen at det var nettselskaper som skulle være fokuset på 

oppgaven, det var derimot ikke sikkert hvem i nettselskapene som skulle være informanter 

ettersom problemstilling ikke var utarbeidet. Senere da intervjuguidene og tematikken for 

oppgaven var noe mer bearbeidet var det tydelig at informantene måtte være personer som 

hadde et visst strategisk overblikk for både selskapet og bransjen. Derfor var ikke essensielt at 

denne personen hadde en spesifikk rolle i selskapet, noe som gjorde det enklere å finne 

informanter til studiet. Kriteriene som var lagt til grunn for utvelgelsen av informantene var 

med tanke på hvilke områder de tilhørte, hvor mange som bodde innenfor konsesjonsområdet, 
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og størrelsen på selskapet. Årsaken til dette var at det var tydelig ut i fra forarbeidet at 

nettselskapene ville ha forskjellige holdninger med tanke på tematikken jeg ønsket å belyse.  

For at oppgaven skulle få frem flere perspektiver for å forklare de ulike utfordringene 

bransjen opplever var det viktig å intervjue både små og store nettselskaper. De store 

nettselskapene ville bli intervjuet individuelt, mens ettersom de fleste mindre selskapene er 

representert i en medlemsorganisasjon var relevant å intervjue en slik virksomhet.  

For å få et overblikk av bransjen, i tillegg til å supplere oppgaven med faglige innspill var det 

hensiktsmessig å kontakte en ekspert på feltet. Utvelgelsen av denne informanten ble avgjort 

på bakgrunn av litteraturgjennomgangen tidlig i prosessen da det ble tydelig hvilke personer 

som hadde kjennskap til bransjen. I utgangpunktet var målet å få gjennomført flere 

ekspertintervjuer, men det viste seg at det skulle bli vanskelig på grunn av at potensielle 

informantene ikke hadde mulighet til å la seg intervjue. På tross av dette var det ene 

ekspertintervjuet svært informativt og har vært et viktig bidrag til denne oppgaven, både med 

tanke på å belyse aktuelle temaer og sørge for å være presis med terminologi og rollefordeling 

i nettbransjen.   

De første intervjuene på å forme oppgaven, førte til at tematikken som ble belyst var en 

aktuell problemstilling for bransjen og at spørsmålene var av relevans. I tillegg ble resterende 

informantene plukket ut på bakgrunn av tips fra de første intervjuene.  

Med hensyn til anonymitet så vil ikke oppgaven bruke navnene på verken nettselskapene, 

medlemsorganisasjonen eller eksperten som var intervjuet, benevningen vil dermed være 

”Nettselskap 1, 2, 3” (osv), ”Medlemsorganisasjon” og ”Ekspert”.  

 

Tabell informanter  

 

Størrelse selskap - kunder: 

Stort selskap: 100.000 (eller mer) 

Lite:  50.000 (eller mindre) 
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Hvem Info om virksomhet Info om informant Transkribert 

Nettselskap 1 

 

Stort selskap Vært i selskapet noen år, jobber med 

strategi. 

Ja 

Nettselskap 2 

 

Stort selskap To informanter. Begge lang erfaring i 

selskapet. Jobber med kommunikasjon og 

annet arbeid 

Ja 

Nettselskap 3 

 

Lite selskap Jobber med tekniske aspekter i 

nettselskapet, mye med AMS. 

Ja 

Medlems-

organisasjon 

 

Mange medlemmer 

som er små 

nettselskaper 

Jobber med å representere de ulike 

selskapene, og har dermed mye kunnskap 

om de ulike problemstillingene til sine 

medlemmer, samt har et overblikk av 

bransjen  

Ja 

Ekspert Konsulentbedrift 

som spesialiserer seg 

på kraftbransjen 

 

Jobbet mye med kraftbransjen så har mye 

kunnskap og kompetanse til å si noe om 

de ulike temaene som oppgaven tar for 

seg 

Ja 

 

3.2 Datainnsamling	
 

Dette avsnittet redegjøre for hvilke metoder som er brukt og hvorfor det var hensiktsmessig 

for oppgaven. Det vil også bli gått nærmere inn på hvilke utfordringer som ble møtt underveis 

i prosessen. Datainnsamlingen skjedde i to deler: Del 1 innebar litteraturstudie og Del 2 – 

intervju, empiri. 

 

3.2.1 Litteratur 
 

I starten var det fokus på å gjennomføre et litteraturstudie som innebar å lese seg opp på 

tematikken for å få informasjon om de sentrale utfordringene. Dette var viktig ettersom det er 
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et felt som innehar mange ulike temaer som hver for seg var en interessant område. 

Kraftsektoren er også kompleks med tanke på at det en mange faktorer som kan påvirke 

aktørene og bransjen i sin helhet. De regulatoriske, teknologiske og økonomiske forholdene 

spiller alle en viktig rolle med tanke på hvordan bransjen vil utvikle seg fremover. 

Litteraturstudiet var et viktig steg i utarbeidelsen av oppgaven og for å vite hvilken tematikk 

jeg ønsket å se på.  Litteraturen som var gjennomgått var innenfor temaet ”transition studies”, 

innovasjonsteori og organisasjonsteori. Det ble også gjennomgått rapporter i ulike slag som så 

på kraftbransjen i Norge, og andre forhold som var relevant til oppgaven. 

 

3.2.2 Empiri intervju 
 

I forbindelse med utformingen av oppgaven var det viktig å komme i kontakt med personer 

som hadde kompetansen og kunnskapen til å kunne si noe om bransjen og ulike synspunkt om 

nettselskapene. Ved få informasjon fra ”innsiden” kunne oppgaven innta eksplorerende form 

for utarbeiding av tematikken.  Intervjuer er en av de mest utbredt metodene for å tilegne seg 

data/fakta, den er ofte en rask og praktisk metode å få pålitelig informasjon fra kilden som 

kan bli brukt til å se generelle mønstre (Moses & Knutsen, 2012). I denne masteroppgaven 

har intervjuene blitt utført i form av semi-strukturerte individuelle én-til-én dybdeintervju.  

Semi-strukturerte intervjuer er en kombinasjon av ustrukturert og strukturert intervjuer, som 

vil si at man har forutbestemt intervjuspørsmålene i noen grad, men at man har i tillegg et 

element av fleksibilitet med tanke på hvordan saker blir diskutert (Hay, 2000). Et slikt format 

tillater at samtalen har en viss struktur, men at det samtidig er rom for utforske mulige 

interesseområder som kan være med på å belyse nye områder som ikke er forutsett. 

Intervjuguiden har fungert som et rammeverk for samtalen, men har ikke blitt fulgt til punkt 

og prikke. Den har ikke blitt tilpasset til hver enkelt informant, men fleksibiliteten semi-

strukturerte fører med seg har gjort at intervjuene har vært tilsynelatende svært ulike. 

Hensikten med et dybdeintervju er å kunne skape settingen for å konstruere frie samtaler som 

fokuserer på noen få spesifikke temaer (Tjora, 2010). Dybdeintervjuer tillater også forskeren å 

stille åpne spørsmål som gjør at man kan gå i dybden på de temaene forskeren har ønsker å 

snakke om. Dette frie formatet vil i tillegg tillate digresjoner som kan føre til funn som ellers 

ikke hadde være forutsett (Tjora, 2010). Ved å foreta dybdeintervjuer har man muligheten å 

studere meninger, holdninger og erfaringer, altså livsverden til informantene (Kvale, 1997). 
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Dette er relevant for denne oppgavene fordi det er viktig å få tak i relevant kunnskap og 

synspunkter som kan oppleves innad hos aktørene i bransjen.  Et viktig element når man 

utfører intervjuer er å ha strategier for å håndtere feil i innsamling og måling av data.  

Det ble utført totalt 5 intervjuere og lengden på intervjuene har variert fra 40 til ca. 100 

minutter. Innledningsvis ble det stilt spørsmål om samtykke for opptak av samtalene. Alle 

informantene stilte seg positive til dette. Videre ble det innledet med å fortelle om 

masteroppgaven og bakgrunnen for studiet slik at informanten skulle bli påmint om 

tematikken, og eventuelt skulle ha muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål hvis noe var 

uklart. Dette var også hensiktsmessig for å kunne aktualisere problematikken og vekke 

interessen til informanten, som er blitt påpekt å være et viktig element ved intervjuprosessen 

(Schoenberger, 1991). Generelt var alle informantene imøtekommende og interessert i 

tematikken og problemstillingene som var diskutert, noe som gjorde at det intervjuene ble 

svært informative.  

 

3.3 Databehandling	
 

Analyseprosessen kan sies å ha begynt fra start som følge av å gjennomgå litteratur, rapporter, 

artikler, konferanser og lignede som var med på å gi inntrykk av hvilke selskaper og 

informanter som kan være aa relevans. Etter gjennomførte intervjuer ble skrevet detaljerte 

referater (e.i. transkriberinger) slik at det ble trukket ut så mye informasjon fra intervjuene 

som mulig. Videre ble referatene bearbeidet ved å ta notater og skrive om de aktuelle funnene 

som kunne være interessante. Dette gjorde det mulig å få et overblikk over datamaterialet slik 

at man kunne ta et kritisk standpunkt til materialet og dermed komme med konstruktive 

refleksjoner. Tematikken åpner for mange ulike problemstillinger som kunne være aktuelle, 

og jeg ønsket å fange opp så mange som mulig. Å skrive notater og reflektere var en nyttig 

prosess i form av å bearbeide materialet og se sammenhenger. Videre ble datamaterialet kodet 

ved å ta i bruk verktøyet Nvivo for både transkribering og koding. Nvivo er et programvare 

som hjelper forskeren til å jobbe med empirien på en systematisk og strukturert måte. Koding 

kan ansees som en overgangsprosess mellom datainnsamling og datanalyse (Saldaña, 2015).  

En utfordring med å skrive masteravhandling alene er at man ikke har mulighet til å diskutere 
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funnene i stor grad. Det var i midlertid til stor hjelp å diskutere funnene med veileder og andre 

medstudenter for å se etter mønstre i datamaterialet.  

Kodingen ble sortert i noder som igjen var konstruert på bakgrunn av teorien. Dette var nyttig 

med tanke på å identifisere mønstrene og de ulike utsagnene i tematikken som ellers ikke var 

så tydelige. Videre ble funnene sortert i analyse-segmentet etter node-strukturen hvor sitater 

ble trukket frem for å illustrere de ulike funnene. Funnene i analysen ble da brukt i 

diskusjonen der de ulike funnene ble drøftet i lys av teorien og annen relevant empiri.  

 

3.4 Kvalitet	

3.4.1 Relabilitet 
 

Relabilitet er et begrep som beskriver sannsynligheten at et studie vil produsere samme 

resultat ved å bruke samme prosedyre (Schoenberger, 1991) e.i. konsistente og reproduserbare 

resultater (Hay, 2000). Relabilitet er et svært viktig element ved forskning da det tillater at 

funnene kan senere verifiseres gjennom andre studier som følger samme opplegg. En 

utfordring med kvalitativ forskning er at den baserer seg på nyanser, variasjoner og 

fortolkninger som har ført til en mangel på tradisjonell etterprøving av resultatene. Det er 

derfor essensielt å minimere feil i studiet (Yin, 2009), samt gjøre den så transparent som 

mulig ved å beskrive og dokumentere metodikken i studiet tilstrekkelig for å kunne sikre 

relabilitet.  

For å sikre relabilitet har denne oppgaven beskrevet intervjuprosessen slik at det leseren får en 

forståelse for datainnsamlingsprosessen. 

 

3.4.2 Validitet 
 

Validitet sier noe om samsvaret mellom teorien og empirien, altså hvor realistiske funnene i 

studien er. For å sikre validitet er det viktig å ha et presist språk og samtidig være tydelig med 

tanke på alle begrepene og konseptene som bli benyttet (Schoenberger, 1991). Det kan også 
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være hensiktsmessig å benytte seg av flere innsamlingsmetoder. I forbindelse med 

utarbeidelsen av denne oppgaven og intervjuguiden har det blitt benyttet mange kilder for å 

konkretisere problemstillingen og forskningsspørsmålene for å sikre at svarene er så 

virkelighetsnære som mulig. I tillegg har intervjuene blitt tatt opp slik at man har muligheten 

til å klargjøre eventuelle uttalelser, dette er også med på å heve relabiliteten. 

På grunn av begrensingene den kvalitative tilnærmingen har med tanke på generalisering kan 

ikke funnene til denne oppgaven bli sett på som representative (Punch, 2013). Som nevnt har 

oppgaven tatt for seg nettselskaper med ulik karakteristikk med forskjellige meninger, 

erfaringer og fortolkninger som ikke nødvendigvis er overførbare grunnet de spesifikke 

kontekstene nettselskapene befinner seg i. Funnene kan likevel være nyttige for videre arbeid 

for å få innsikter og innspill i forbindelse med omstilling i kraftsektoren.  

 

3.5 Etiske	betraktninger	
 

I lys av mulig eksponering av personsensitiv informasjon ble studien meldt inn til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) for å sørge for forsvarlig datainnsamling i henhold 

til retningslinjene til NSD. I tillegg sikre det at informantene er godt informert om hva det 

innebærer å delta i et slikt studiet, samt at de samtykker til vilkårene. Informantene ble også 

informert om anonymitet slik at verken navn på personen eller selskapet de jobbet i ville bli 

nevnt. Det var også spurt om samtykke med tanke på opptak av samtalen og eventuelt deling 

av materialet for videre forskning. I form av intervjuene var det tatt hensyn til at spørsmålene 

var nøytrale og ikke utrykke noen form for holdninger som ville påvirke svarene til 

informanten, eller som virket krenkende.  

 

3.6 Valg	av	teori	
 

I forsøk på å svare på problemstillingen og forskningsspørsmålene anvendte oppgaven 

forskjellige teoretiske perspektiver. Teoriene som ble benyttet kommer fra to ulike retninger: 

innovasjon og organisasjon.  Bakgrunnen for oppgaven handler om omstilling i kraftsektoren 
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og for at dette skal skje må ting gjøres på en annen måte enn tidligere. Innovasjon kan sees på 

som en prosessen og utfallet av å skape noe nytt og det var dermed relevant å benytte 

innovasjonsteori. Ved å belyse de ulike faktorene og stegene som bidrar til en omstilling, 

kunne oppgaven få frem noen av utfordringene i bransjen. En omstilling innebærer en 

overgang fra det gamle til det nye, og for å beskrive hva overganger er og hvilke elementer 

det består av ble teorier om sosio-tekniske overganger benyttet. Slike overganger kan bli 

inndelt inn i ulike nivåer gjennom ”flernivåperspektivet” og det var viktig å bemerke seg at 

denne oppgaven ser på aktører innenfor ”regime-nivået”, noe som fungerte som et bakteppe 

for problemstillingen. I empirien kom det frem at endringer i omgivelsene var et sentralt tema 

og at handlingene deres var påvirket av omgivelsene. Det ble dermed relevant å bruke 

organisasjonsteorien for å få en dypere analyse om samspillet mellom aktører og deres 

omgivelser innenfor et regime. 

For å svare på forskningsspørsmål 1 de tekniske omgivelsene analysert. Dette er på grunn av 

at det kom frem at mye av fokuset til nettselskapene gikk ut på den teknologiske utviklingen i 

bransjen som de måtte forholde seg til. Institusjonelle forhold ble allikevel anvendt ettersom 

nettselskaper leverer strøm som er et svært nødvendig element i samfunnet, og er dermed 

utsatt for institusjonelt press.  

Rammeverkene som ble brukt for å svare på forskningsspørsmål 2 og 3 er konstruert for å 

analysere innovasjonssystemer, men ble tilpasset caset til å se på aktører og ikke et helt 

innovasjonssystem. For forskningsspørsmål 2 ”hvordan reagerer nettselskaper på økt 

usikkerhet” valgte jeg å anvende funksjonstilnærmingen. Dette var en nyttig måte å beskrive 

aktiviteter som bidrar til en omstilling og ved å belyse hvilke aktiviteter som ble gjennomført 

og bakgrunnen for valget kunne jeg forklare hvordan de reagerte på usikkerheten. Med tanke 

på forskningsspørsmål 3 ”hvorfor reagerer de som de gjør” var det viktig å få frem hvilke 

usikkerheter de opplevde. Det var dermed hensiktsmessig å se på usikkerhetskilde ettersom 

det var tydelig at usikkerhet var en barriere for omstilling og at nettselskapene opplevde ulike 

former for usikkerhet.  
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4 Case 
 

I denne delen vil casen for oppgaven bli presentert. Først vil den norske kraftsystemet bli 

beskrevet for å gi informasjon om kraftsektor og andre relevante elementer som er viktig å ta 

med seg videre i oppgaven. Til slutt vil det presenteres ulike utviklinger og utfordringer i 

bransje med tanke på omstillingen, og rollen nettselskapene har.  

 

4.1 Det	norske	kraftsystemet		
 

Den norske kraftsektoren er organisert på ulike måter rundt aktivitetene produksjon, 

overføring og omsetning av kraft. Aktørene i bransjen vil ha ulike formål avhengig av hvilke 

aktiviteter de utfører. Aktivitetene kan være knyttet mot (Energifakta, 2017a): 

• Produksjon 

• Overføring 

• Omsetning 

 

I tillegg så har man reguleringsmyndigheter (NVE), virkemiddelsorganisasjoner (eks. Enova 

og Forskningsrådet), ulike tilbydere (e.g. Enfo som er en slags aggregator) og 

Interesseorganisasjoner (e.g. Energi Norge og Distriktsenergi). 

I form av regulering så setter Stortinget og regjeringen rammene og retningslinjene for 

forvaltningen av energi- og vannressursene, mens Olje- og energidepartementet har ansvaret 

for selve forvaltningen. Videre er NVE underlagt Olje- og energidepartementet og har 

nasjonal reguleringsmyndighet for elektrisitetssektoren, samt forvaltningen av de 

innenlandske energiressursene. Statnett er et statsforetak og har en helt sentral rolle i det 

norske kraftsystemet. Statnett har ansvaret for å bygge og drive det sentrale strømnettet, samt 

er operatør av det hele sentralnettet hvor de eier i overkant av 90%. De har også 

systemansvaret som innebærer kraftbalanse og legge til rette for leveringskvalitet i hele andet 

(Energifakta, 2017c). 
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Selve nettvirksomheten i Norge er strengt regulert (monopol), mens loven legger til grunn for 

markedsbasert produksjon og omsetting (salg) av kraft. Kraftmarkedet er regulert slik at 

ressursene blir utnyttet effektivt og at prisen ikke blir for høy. Levering av kraft er et nøkkel-

element i et samfunn og det er dermed viktig at det er sikkert og forutsigbart. Derfor er det 

naturlig at transmisjon og distribusjon av kraft er et monopol og kan ikke utsettes for 

konkurranse (Energifakta, 2017b). 

Den norske kraftnettet er preget av mye offentlig eierskap kombinert med et mangfold av 

aktører. Kraftnettet i Norge er delt inn tre nivåer: distribusjonsnettet, regionalnettet og 

sentralnettet. Som nevnt eier Statnett mesteparten av sentralnettet, hvorav de øvrige nettet er 

eid og driftet av ca. 140 selskaper fordelt over hele landet med ulik størrelse. I all hovedsak så 

er kraftnettet offentlig eid fordelt på stat, fylkeskommuner og kommuner. Resterende er privat 

eid. Figur 5 viser fordelingen av eierskap i nettet: 

 

 

Figur 5 - Fordeling av eierskap av nettet  (EnergiNorge, 2017)  

 

Kraftsystemet gjenspeiler de tre nivåene i kraftnettet. De større produksjonsanleggene er 

tilknyttet sentral-og regionalnettet, mens de mindre til distribusjonsnettet. Dette er på grunn 

av energibehov og spenningsforskjeller i de ulike nettene. Figur 6 illustreres de ulike 
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spenningsnivåene, samt strukturen på nettene.  

 

 

Figur 6 - Strømnettets spenningsnivå og selskapsstruktur (EnergiNorge, 2017)  

 

På distribusjonsnivå befinner det seg om lag 136 nettselskaper som besitter rundt 2.8 

millioner kunder. Nettselskapene varierer i stor grad i form av størrelse kunder, og befinner 

seg på ulike steder i landet som har videre implikasjoner på hvordan de driftes og økonomi. 

Hele 103 av disse nettselskapene har færre en 10.000 kunder, mens de åtte største har flere en 

100.000, og tilsammen utgjør over 1.6 millioner kunder.  De største aktørene befinner seg i og 

rundt de store byene (EnergiNorge, 2017). 

 

4.2 Nettselskaper	og	omstilling	
 

Kraftsektoren er i en omstillingsfase og det innebærer et inntog av nye teknologier og 

markedsmodeller, samtidig som de må tilpasse seg mer omfattende regulering (Reiten et al., 

2014). For nettselskapene innebærer det å drifte nettet på en smartere måe, også på lavere 

nivåer. Siden midten av 2000-tallet har man sett en kraftig investeringsvekst i kraftbransjen, 

hvorav kraftinvesteringene har nesten femdoblet fra 2000 til 2015. Man har sett at 

investeringer i overføring og distribusjon av elektrisitet har dominert. De store investeringene 
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i nettet kommer blant annet på grunn av store behov for en kraftig opprusting og 

modernisering av kraftnettet i tillegg til økte investeringer som følge på grunn av 

vindkraftutbygging (SSB, 2016). Ved å ta i bruk ny teknologi kan man å skape et smartere 

nett og ved å utnytte fleksibilitet i nettet kan man både utsette og redusere nettinvesteringer 

(Fiksen et al., 2015). 

Nettselskapene spiller dermed en stor rolle ettersom bruken av ny teknologi og andre 

løsninger kan ha innvirkning på omstillingen i bransjen. For at nettselskapene skal 

imøtekomme utviklingen må de være villige å ta i bruk innovative løsninger, men 

konklusjonene i rapporten «Fra forskningsresultat til marked» (2016) viser at det er lite kultur 

for innovasjon i nettselskaper i Norge. Dette kommer blant annet av 

inntektsrammereguleringen som har i mange år lagt til rette insentiver drift og 

kostnadsreduksjoner, men ikke for innovasjon. I senere tid har det blitt innført insentiver for 

innovasjon i inntektsrammen, men man har sett lite påvirkning av insentivene ettersom man 

fortsatt ser en lite bevissthet rundt FoU i nettselskapene. I tillegg er det flere netteiere som har 

en konservativ holdning til ny teknologi (Multiconsult, 2016). Rapporten slår også fast at 

klimavennlig energiteknologi er lite attraktivt hos nettselskapseiere og investorer i motsetning 

til andre bransjer som petroleum og programvareutvikling. Men flere nettselskaper retter 

allikevel mer fokus på innovasjon og de nye insentivordningene viser at ting går langsomt i 

riktig retning. På tross av denne utviklingen er det risiko med tanke på investeringer fordi at 

det er stor usikkerhet om hvor mye produksjon som vil komme fremover i tillegg til kort 

planleggingshorisont. Et resultat av dette kan føre til at nettløsningene som man velger ikke er 

tilpasset den fremtidig produksjonen og forbruket (Fiksen et al., 2015). I ulike bransjen har 

man tradisjonelt sett på de etablerte aktørene som fastlåste og lite endringsvillige, men nyere 

studier har vist seg at dette ikke er en universell sannhet (van Mossel, van Rijnsoever, & 

Hekkert, 2017).  

Nettselskaper kan ansees som etablerte aktør i kraftbransjen, og denne oppgaven har valgt å 

fokusere på disse aktørene på grunn av rollen de spiller i omstillingen. For å supplere med 

ytterligere kunnskap har det vært av interesse å få tak på eksperter som kan ha verdifull 

innsikt og et overblikk av bransjen og de ulike utviklingstrendene. Det finnes mange 

nettselskaper i ulik størrelse og det er tydelig forskjeller med tanke på ambisjoner og 

synpunkter i relasjon til størrelse og antall kunder. Det er derfor viktig å få med seg de ulike 

synspunktene i bransjen, som er grunnen til at det har blir valgt å ta kontakt med de mindre 
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selskapene. De fleste av de mindre selskapene er gjerne representert av en 

medlemsorganisasjon for å fremme synspunktene sine og oppgaven har valgt å ta kontakt med 

en slik medlemsorganisasjon.  

 

4.2.1 Fremtidsscenarier for nettselskapene 
 

I forbindelse med forskningsspørsmål 3 ”Hvorfor reager de som de gjør?” har jeg valgt å lage 

en modell for se på de mulige utviklingene i sektoren for nettselskapene. Dette kan være 

hensiktsmessig ettersom omstillingen fortsatt er i en tidlig fase og det kan være ulike 

preferanser på hva nettselskapene tenker om hvor utviklingen går, samt hva de selv mener er 

det beste scenariet. Disse preferansene kan ha videre implikasjoner hvordan de handler, noe 

som vil bli adressert i diskusjonen.   

 

 

Produksjon - Refereres til all form for generering av elektrisitet. Denne genereringen kan 

skje fra ulike kilder som har videre implikasjoner for distribusjonen.  

 

Kontroll – Kontroll i denne oppgaven omtales som nærmere hvem som har ansvar for å 
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distribuere energien. Dette kan gå begge veier i form av at det kan få nedstrøms fra 

kraftselskapene til forbrukerne, eller fra forbrukerne. Det vil også ha noe å si for 

forbrukerfleksibiliteten.  

Sentralisert – Sentralisert betyr at det er få aktører som har ansvaret (for enten produksjon 

eller kontroll) og at energi ofte kommer fra andre regioner enn der forbruket er.   

Desentralisert – Desentralisert kan også bli omtalt som lokalt, det vil si at de lokale 

distribusjonsnettselskapene har med systemansvar i form av å kunne styre fleksibilitet og 

andre ressurser i nettet.  

Scenarier: 

1. Dette er dagens løsning av kraftsystemet. I dette senarioet vil kraftsystemet domineres 

av en forutsigbar og relativt fleksibel produksjon som er tilknyttet sentralnettet. 

Energibehovet dekkes da i hovedsak av sentrale produksjonsressurser i form av storskala 

vannlager som vil videre bli distribuert av transmisjonsnettet.  

 

2. Man vil se en økt grad av distribuerte energikilder som vil si at energien vil bli 

produsert mer lokalt og tettere til forbrukerne. I dette scenariet vil Statnett stå for 

distribusjonsansvaret og tar dermed noe av rollen som de distribusjonsnettselskapene. Statnett 

vil da ha tilgang på mye mer fleksibilitet enn det de har i dag.  

 

3. Innebærer at de lokale distribusjonsselskapene har større mulighet til å regulere 

fleksibiliteten i nettet sitt i form av forbruk. Man vil se at produksjonen fortsatt er sentralisert, 

men innføringen av ny teknolog (e.g. batterier eller smart styringssystemer) gjør at man kan 

regulere forbruket. Forbruket er dermed relativt jevnt over døgnet og året, som sikrer 

forutsigbarhet for nettselskapene.  

 

4. Her vil kontroll av forbruket og produksjonen være hos distribusjonsnettselskapene. 

Det vil si at en stor andel av kraftproduksjonen mates inn i distribusjonsnettet (e.i. lokal 

produksjon) og er preget av å være uforutsigbar og ikke regulerbar. Det økte behov for 

forbrukerfleksibilitet vil da bli møtt med stor bruk av lagring og smartstyring av nett. 

Forbrukersiden vil da bidra, sammen med distribuert lagring og nett, til å dekke behovet. 

Energien som vil bli generert lokal vil da primært skje via solcellepaneler.  
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5 Resultater og analyse 
 

I dette kapittelet vil resultatene fra empirien bli presentert og analysert i lys av teorien. 

Teorien belyser ulike aspekter som er relevant for å svare på problemstillingen og de ulike 

forskningsspørsmålene. Kapitlet vil være lagt opp etter rekkefølgen til forskningsspørsmålene 

og strukturert i tråd med de teoriene som blir brukt. Forskningsspørsmål 4 ”Hva betyr dette 

for videre omstilling i distribusjonsnettet?” vil bli adressert i diskusjonen grunnet at det tar for 

seg implikasjonene av empirien og analysen med tanke på omstilling.   

 

5.1 Hvordan	endrer	omgivelsene	seg?	

5.1.1 Omgivelser  
 

Omgivelser kan sees på som alt som er utenfor en organisasjon som kan ha en potensiell 

påvirkning. Organisasjoner er avhengige av omgivelsene på grunn av fysiske ressurser og 

institusjonelle forhold. For å analysere de tekniske omgivelsene vil denne oppgaven bruke 

rammeverket til Jacobsen og Thorsvik (2013) der rettes det fokus mot to akser: 1. Om 

omgivelsene er homogene eller heterogene, og 2. Om omgivelsene er stabile eller dynamiske. 

For 1 vil betegnelsen være ”aktører” og for 2 vil det bli omtalt som ”planlegging”. 

 

5.1.1.1 Aktører (homogene eller heterogene forhold) 

 

Tradisjonelt har nettbransjen vært homogen som vil si at den har vært preget av få aktører. 

Nettselskapene har kunnet operere relativt fritt innenfor sitt konsesjonsområdet og det eneste 

de har forholdt seg til har vært krav som har vært påbudt fra myndighetene. Til nå har dette 

markedet vært uberørt, men det har nå kommet signaler som viser at den tradisjonelle 

modellen blir utfordret (Reiten et al., 2014). 
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En økt mengde av aktører vil øke usikkerheten fordi nettselskapene må dermed forholde seg 

til flere konkurrenter og det vil være vanskelig å holde oversikt over alle aktørene, samt vite 

hva man skal prioritere (Jacobsen & Thorsvik, 2013). Informantene ga ulike svar, men et 

felles trekk var usikkerheten om hvordan det kommer til å se ut med tanke på nye aktører. Det 

var likevel liten tvil om at det vil komme nye aktører på banen:  

”Det ene er jo produksjon, men alt det må jo styres og det må styres veldig lokalt fordi at i 

dag så pirker vi bare borti det med styring. Det kommer til å bli mye mer 

tredjeparsleverandører, eller at man (kunden/forbrukeren) tar den selv en bit av det her. – 

Nettselskap 2 

 

Nettselskap 2 nevner hvordan nye aktører vil kunne tilby forbrukerne andre måter å styre 

strømmen på. Dette er også et element som det fortsatt er usikkerhet rundt, men informantene 

har likevel noen tanker om hva som kan komme: 

”Det som blir spennende som  vi ikke vet så mye om er - hva er det som skjer bak vår 

måleren? Er det solceller, vind, batteri... Hvordan vil det aggere? Hvordan skal det 

koordineres? Hvordan får de bak måleren solgt strømmen hvis de har overskudd? Er det 

google og tesla som skal styre dette? Hvor er vi hen da?” – Nettselskap 2 

 

Regelverket er også formet slik at det åpner for nye aktører, som igjen setter press på 

nettselskapene: 

”Tredjeparsaktører kan søke om konsesjon og mest sannsynlig få det. Og borettslag kan jo eie 

det selv, evt. lease det fra Tesla eller Statoil, og så søke om konsesjon for å ha ansvar for dette 

mikronettet. Og etter den vinterpakken ble innført så må sikkert norske myndigheter, altså 

NVE, si ja til det.” – Nettselskap 2 

 

Kombinasjonen av det eksisterende regelverket og rollen de nye aktørene vil spille kan 

komme til å skape nye utfordringer til nettselskapene:  

”Du se jo allerede tendenser til det, som er en av de store tekniske utfordringene i fremtiden. 

Og derfor vil det komme aktører som tilbyr forbrukerfleksibiltet for å kompensere til for 

eksempel til Statnett og regionale selskaper, sånne typer løsninger.” – Medlemsorganisasjon 

 



42 
 

Flere av informantene som ble intervjuet har ytret at de forventer at det kommer andre aktører 

på banen som vil kunne utfordre nettselskapene. Det er både et resultat av den teknologiske 

utviklingen de siste årene og regelverket som åpner opp for nye aktører til å inntre i markedet. 

Man kan dermed kunne konstatere at omgivelsene har blitt heterogene, men det er uvisst 

hvordan aktørene vil ta form med tanke på hvilke rolle de vil spille i markedet og hvilke 

konsekvenser dette har for nettselskapene. Ved at omgivelsene er heterogene må 

nettselskapene utvikle strategier for å håndtere potensiell konkurranse.  

 

5.1.1.2 Planlegging (stabile eller dynamiske forhold) 

 

Endringer i omgivelsene kan være et avgjørende element for hvordan organisasjoner 

planlegger. For nettselskapene er dette spesielt viktig ettersom deres rolle i samfunnet fører 

med seg store investeringene i infrastruktur som gjør at de må kunne planlegge langsiktig for 

å kunne nedbetale kostnadene og skape verdi for forbrukerne. Når det er lite endringer i 

omgivelsene  (e.i. stabile omgivelser) kan nettselskapene ha en oversikt over utviklingen av 

markedet og forbruksmønsteret slik at de kan dimensjonere nettet for å håndtere spenninger 

og belastninger. Utviklingen i bransjen tyder på at det er en økning av uregulert produksjon i 

distribusjonsnettet (Fiksen et al., 2015, s. 3). Uregulert produksjon vil si at spenningen vil 

variere med tanke på årstid og tidspunkt på døgnet. Til nå har man hatt et forutsigbart nett 

som har vært planlagt og dimensjonert etter forventet forbruk, men nå som man ser en økning 

av plusshuskunder og andre fornybare energikilder vil det være en stor utfordring for 

nettselskapene å avgjøre hvordan de skal forholde seg til dette. Nettselskap 2 var klare på at 

bransjen har til nå vært forutsigbar, men at utviklingen som man når ser styrer hele markedet 

som påvirker hvordan nettselskapene planlegger: 

”Det er veldig interessant å se på en næring som har vært veldig regulert og forutsigbar. Til 

at nå denne utviklingen har tatt roret og styrer hele markedet og det påvirker hvordan man 

skal planlegge. Og nå må man bare vente å se hvor dette går, og det er veldig nytt.” – 

Nettselskap 2 

”Vi har vært en konservativ, hermetisk bransje i tiår etter tiår uten forandring. Og nå er det 

noe som er på gang da.” – Nettselskap 2 
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De andre informantene har ikke eksplisitt nevnt at de har utfordringer med planlegging, men 

de nevner at endringer i bransjen som teknologi, regulering og kunder gjør det vanskelig å 

hvite hvordan de skal investere i nettet.  Man kan dermed si at bransjen har gått fra å være 

stabil til dynamisk. Ved at omgivelsene er dynamiske må nettselskapene allokere tid og 

ressurser på å utvikle strategier for å håndtere nye situasjoner og hendelser.   

 

5.1.2 Sammendrag  
 

Fra intervjuene kom det frem at omgivelsene har blitt mer dynamiske og heterogene. Det kom 

derimot ikke frem i hvor stor grad, det var mest uttrykt at dette er noe som er i ferd med å skje 

og at det er noe som kommer. I form av økning av aktører kan det være mange ulike måter det 

vil påvirke nettselskapene. Hvis de får mer konkurranse kan det være en utfordring, men hvis 

det innebærer flere samarbeidspartnere kan det hjelpe med håndtere fremtidens energibehov.  

Når omgivelsene blir mer dynamiske vil det en utfordring for nettselskapene ettersom det byr 

på flere endringer på kort sikt. Tidligere hadde de mulighet til å planlegge langsiktig, men 

med den teknologiske utviklingen som har kommet er det usikkert om hvilken vei utviklingen 

vil kunne ta. Implikasjonene for nettselskapene ved at omgivelsene blir mer dynamiske og 

heterogene kan være forskjellig. Det er avhengig av hvordan nettselskapene selv velger å 

håndtere det, men empirien viser at det vil skape utfordringer for planlegging ettersom det blir 

vanskelig å forutse hva som vil skje i de neste årene.  

 

5.2 Hvordan	reagerer	de?	

5.2.1 Funksjoner 
 

I denne seksjonen vil det bli sett på hvilke aktiviteter de ulike aktørene foretar seg og 

rasjonale bak de handlingene for å kunne si noe om hvilken påvirkning omgivelsene har. 

Analysen baseres på rammeverket ”funksjoner av innovasjonssystemet” (Hekkert et al., 2007) 

som består av ulike aktiviteter (e.i. funksjoner) som bidrar til omstillingen.  
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5.2.1.1 Entreprenøraktiviteter 

 

Med tanke på entreprenøraktiviteter var Nettselskap 3 bevisste på å være klare på et tidlig 

stadiet at de ønsket å være å klare for utviklingen som ville komme, og har igangsatt en rekke 

prosjekter for å både imøtekomme kundene og være en del av utviklingen: 

”Det vi har gjort i den sammenhengen er at vår kraftleverandør har fått på plass en app og et 

system der vi har kjørt i gang et pilotprosjekt og fått med oss 2000 brukere. Og det vi har gjort 

er å ta i bruk AMS på en litt annen måte…… som gjør at du får fram reelle måleverdier på 

appen din.” – Nettselskap 3 

 

For Nettselskap 3 var det viktig å være en del av utviklingen: 

”Ja og det er viktig for oss. Det så vi ganske tidlig når vi ble ferdig med AMS så vi at det 

kommer utrolige mengder med data fra målerne som vi i utgangspunktet så litt problemer med 

å kunne håndtere og sette i system. Også har vi tross alt kjørt AMS prosjektet og det kostet oss 

40-50 millioner, så vi ønsker å få mest mulig igjen for den investeringen vi har gjort. Så en 

ting er at vi har forbedret prosesser rundt det som går på fakturering og avregning av 

sluttbrukeren som er i utgangspunktet som er det store for NVE at kunden skal slutte å lese av 

måleren sin, og at fakturaen skal bli riktig. Så for vår del har det vært den enkleste biten i det 

her, det som har vært komplekst har vært å nyttiggjøre all de andre dataene som AMS gir oss. 

Til å kunne drifte nettet våres på en mest mulig effektiv måte.” – Nettselskap 3 

 

På tross av mye forholdsvis lik oppfatning av utfordringene i bransjen, har spesielt nettselskap 

3 valgt i imøtekomme dette med å være tidlig ute i prosessen med tanke på 

entreprenøraktiviteter. Ut ifra svarene som ble gitt har det vært positivt for dem å ta i bruk ny 

teknologi. Nettselskap 3 har også påpekt at selv om veien fremover (i bransjen) har vært noe 

uklar har de igjennom diskusjoner innad i bedriften gjort seg opp meninger at de har vært 

sikre på at AMS ville spille en stor rolle i fremtidens nett. Med denne antakelsen var de i 

stand til å ta beslutninger rundt pilotprosjekter og utvalgt partnere de har samarbeidet med. De 

har riktignok påpekt at det har medført relativt store kostnader, men at de mener at det vil 

lønne seg på sikt.  
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5.2.1.2 Kunnskapsutvikling 

 

Kunnskapsutvikling kan innebære mange ulike aktiviteter, og det har vært forskjellige måter 

nettselskapene har gått fram for å ta til seg informasjon om utviklingen i bransjen. Det viste 

seg allikevel at de fleste var aktive med å prøve å tilegne seg kunnskap: 

”Vi startet med å øke vår kunnskap om hvordan vi skal spille mer effektivt sammen mer de 

distribuerte energiressursene (DER) og hva slags virkemidler som skal til” – Nettselskap 1 

 

Det var også opprettet egne enheter som jobbet med kunnskapsutvikling: 

” Så den fornybar delen, er det biten … som driver med FOU og ser på forretningsutvikling 

og ser om dem kan skape butikk av den virksomheten vi har, og finn på nye ting” – 

Nettselskap 2 

 

Nettselskap 3 har vært aktive med å bruke AMS teknologien til å få informasjon om kundene 

sine, som videre ville være med på beslutninger knyttet til nettinvesteringer: 

”Sånn at flest mulig av brukerne våres får nyttiggjort seg de verdiene som AMS gir oss, litt 

mer en bare timeverdiene. Så det er det vi har hatt mye fokus på og vi har deltatt ganske aktivt 

innafor FOU” – Nettselskap 3 

 

Nettselskap 2 virker positivt innstilt på hva AMS teknologi kan by på og ser at dette kan by 

flere muligheter:  

”Så det som er veldig interessant for oss det er faktisk å følge med på hva som skjer bak 

måleren, fordi det er der det skjer, ikke på vår side. Det er der batterier, vind og sol havner - 

lokal produksjon. For det er huseieren som driver det litt i dag da, eller industribedrifter, som 

velger å dekke tak med solceller, har vindmøller og batterier, og så kan de velge å selge 

strøm. Og salget trenger ikke å skje til oss, også kan det være andre som tar seg av styringa. 

Så tenker ikke huseieren på det mer.” – Nettselskap 2 
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Det er ulike måter nettselskapene har valgt å tilegne seg kunnskap. Intervjuene plukket 

derimot ikke i hvilke grad de ulike tiltakene var effektive, men at flere av de er nysgjerrige og 

ønsker å tilegne seg meg er et tegn på velvillighet til å omstille seg.  

 

5.2.1.3 Tilegne seg kunnskap gjennom nettverk 

 

Å tilegne seg kunnskap kan være et viktig tiltak for å få informasjon fra aktører 

(forskningsmiljøer, myndigheter, kunder, entreprenører) som har kompetanse innenfor 

spesielle områder. Her har det også vært ulike metoder for å erverve kunnskap gjennom 

nettverk, men mange har vært deltakende eller fulgt med på den politiske prosessen: 

”Og så har det vært mye frem og tilbake når det kommer til innføring av AMS foreskriften, det 

var masse høringer og innspill, og det var mange som ikke ønsket AMS velkommen.” – 

Nettselskap 3 

”Ja altså bare som et eksempel så er det mange høringer, som er i regi av NVE som 

omhandler nettselskapenes fremtid, som blir sendt ut. Og det går på lover og forskrifter, og 

ulike krav til nettselskapene, som NVE sender ut høringer på. Det kan være alt fra 3 til 10 i 

løpet av et år, med ulike viktigheter. Og det kan være alt, som for eks sånn som nå så handler 

det om effekttariffer. Og da må gå inn på høringen og analysere, og snakke med medlemmene 

og høre hva de sier, og så må vi danne en mening - hva er det som er fornuftig? Er det noen 

innspill vi må gi, som NVE ikke har gjort riktig for eks….”- Medlemsorganisasjon 

 

Det har også vært tatt initiativ til samarbeidsprosjektet som kan være en mulighet å tilegne 

seg ekspertkunnskap: 

”…så vi er med i et par prosjekter med det vi er mest inni nå er et prosjekt sammen med 4 

andre nettselskaper og et system som kommer i fra (selskap)….. Så hele jobben dere er å ta i 

bruk AMS dataneve ved hjelp av plattformen til (selskap). Så det en software som vi har tatt i 

bruk hos oss.” - Nettselskap 3 
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5.2.1.4 Veiledning gjennom søkning/utforskning 

 

Flere mente at det kan bli utforinger med tanke på potensielle kostnader som følge av 

investeringer og drift. I tillegg kan det bli reduserte inntekter da man vil se et inntog av flere 

plusskunder som kan føre til mindre bruk av nettet og derav mindre inntekter. Det kan dermed 

være ytterst essensielt å prioritere hvor ressursene skal allokeres. Nettselskap 3 har vært 

bevisste på dette i et tidlig stadiet, og hadde en strategi for å velge hvilke satsningsområder 

som kan være viktige:  

”Det som var hele starten i det, var at vi startet et forprosjekt på AMS helt tilbake til 2008. Og 

da satte vi oss ned og gjorde et godt stykke arbeid med å se hva slags type gevinster vi kan få 

ved hjelp av AMS, og da hjalp det hele organisasjonen. Og så har det vært mye frem og 

tilbake når det kommer til innføring av AMS forskriften, det var masse høringer og innspill, og 

det var mange som ikke ønsket AMS velkommen. For det har jo en kostnadsside og alle har 

kanskje ikke sett den store gevinsten med å innføre det. Men vi tenkte ganske pragmatisk på 

det ved å anerkjenne at forskriften kommer og når den endelig lå klar i 2012 så sendte vi ut 

den forespørselen vi hadde gjort klar og fikk opphandlet dette fortest mulig.” – Nettselskap 3 

 

Det kan tyde på at ikke alle nettselskapene har valgt å utforske til den grad som Nettselskap 3. 

Det kan være på grunn av de venter med å se hvor utviklingen går i form av teknologi, 

regulering eller hva de andre konkurrentene gjør.  

 

5.2.1.5 Markedsdannelse 

 

Ved å utøve markedsdannelse har man muligheten til å påvirke omgivelsene sine, og dermed 

endre forholdene slik at nye teknologier og nisjer får muligheten til å etablere seg i markedet. 

I intervjuene var det primært gjennom å involvere seg i den politiske prosessen som kan 

kobles til denne aktiviteten. Det var flere av nettselskapene som nevnte at de var aktive i 

høringer og bidro med innspill i forbindelse med vurderingen til NVE om det skille innføres 

effekttariffer (ET). ET var sagt å være et viktig element for flere av nettselskapene til å kunne 

drifte, og konkurrere i fremtiden. Det var likevel uenighet rundt ET, om det skulle innføres 

eller ikke. I tillegg til involvering i den politiske prosessen, kan man si at det finnes andre 
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måtes å tilpasse seg omgivelsene. Noen selskaper valgte å danne et markedsselskap som 

skulle satse mer kommersielt og ikke være involvert i monopolvirksomheten. Dette ga da 

nettselskapene muligheten til å utforske løsninger som kunne skape verdi for dem. 

Nettselskap 3 har valgt å opprette et markedsselskap som konsentrerer seg på spesielle 

segmenter som de mener er gunstige:   

”... vi er monopolvirksomhet så vi må være forsiktig med hva vi holder påmed, men vi har jo et 

markedsselskap som blant annet har den appen og de ser på potensialet til el-bil lading og 

solceller. Så de ønsker å ta i bruk AMS dataene for å kunne komme med bra forslag og inntak 

ute hos sluttbrukeren. Så det å være tidlig på det og være først ute på det.” – Nettselskap 3 

 

Det nevnes også at det er andre konkurrenter som har det samme tankesettet, å skape 

nisjemarkeder ved å opprette et eget selskap som jobber innenfor et spesifikt teknologisk 

området: 

”Det er et selskap som Agder Energi har (Enfo) som er det første selskapet som spesialiserer 

seg på forbrukerfleksibilitet. Og de er et selskap som er nasjonal, og til nå har det kun vært 

større bedriftskunder og går inn i avtaler om å få bruke deres fleksibilitet i forhold til inn-og 

utkobling av effekt.” – Medlemsorganisasjon 

 

Det er usikkert om markedsformering er aktiviteter som nettselskapene praktiserer i stor grad. 

Men ut ifra intervjuene er det som nevnt flere av de som er involvert politisk, noe som kan 

være med på å legge til rette for deres øvrige aktiviteter.  

 

5.2.1.6 Ressursmobilisering 

 

Det har vært nevnt at det er utfordringer knyttet til investeringer fremover. Dette har flere 

valgt å gjøre noe med, Nettselskap 3 har blant annet valgt å legge ressurser i smartmålere på 

tross av at gevinsten ikke har vært tydelig: 
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”For det har jo en kostnadsside (AMS) og alle har kanskje ikke sett den store gevinsten med å 

innføre det. Men vi tenkte ganske pragmatisk på det ved å anerkjenne at forskriften (AMS-

forskriften) kommer og når den endelig lå klar i 2012 så sendte vi ut den forespørselen vi 

hadde gjort klar og fikk opphandlet dette fortest mulig…..Også var det litt det med å være 

tidlig ute, det gir med stor sannsynlighet en bra pris på oppkjøpet våres, for mange av 

leverandørene var ivrige til å komme i gang.”- Nettselskap 3 

 

Nettselskap 3 har allokert mye ressurser til ny teknologi, og nevner at de ønsker å få igjen 

mest mulig av investeringene: 

”Ja og det er viktig for oss. Det så vi ganske tidlig når vi ble ferdig med AMS så vi at det 

kommer utrolige mengder med data fra målerne som vi i utgangspunktet så litt problemer med 

å kunne håndtere og sette i system. Også har vi tross alt kjørt AMS prosjektet og det kostet oss 

40-50 millioner, så vi ønsker å få mest mulig igjen for den investeringen vi har gjort..” 

 

5.2.1.7 Skapning av legitimitet/motvirke motstanden mot forandring 

 

Å skape legitimitet handler om å gripe inn i omgivelsene sine og potensielt sørge for at ny 

teknologi for en effektiv inntreden i markedet. Empirien viser at de fleste aktørene er 

involvert i den politiske prosessen ved å delta i høringer i forbindelse med vedtak som kan 

påvirke driften deres. Et eksempel på dette er effekttariffer, hvor informantene har nevnt at de 

har kommet med innspill til myndighetene for å prøve å påvirke utfallet. Det har også vist seg 

at det er uenighet rundt dette temaet, men at alle mener at uavhengig av at innføres eller ikke, 

vil det være en definerende faktor for fremtiden til mange nettselskap. Det er vanlig å være 

medlem av en interesseorganisasjon som vil fremme ens mening, noe som viser at 

nettselskapene tar en aktiv rolle i å forme omgivelsene sine, og derav skape legitimitet: 

”Det er en forskrift som er ute på høring, vi har jo interesseorganisasjoner som jobber for oss 

som blant annet Energi Norge og Distriktsforeningen, så de tar de innspillene vi kommer med 

her for å tune tariffen til å bli mest mulig fleksibel slik at det ikke blir en rigid løsning.” - 

Nettselskap 3 

 

Det er mange måter man kan skape legitimitet på. Flere nettselskaper velger å være 

imøtekommende i forhold til kundene sine og med det skape godvilje i omgivelsene. Ved å få 
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et godt forhold til kundene sine kan man få informasjon om hvilke teknologi som kan være 

aktuelt å satse på, i tillegg til kundenes holdning til denne teknologien. Nettselskap 3 har vært 

i god kontakt med kundene sine og dermed kunne tatt informerte beslutninger om hva som 

virker eller ikke.  

 

5.2.1.8 Vente-og-se 

 

” Vente-og-se” er en kategori som har blitt konstruert for å plukke opp handlingsmønstre som 

reflektere aktørenes motvillighet til å handle. Det er viktig å vise alle aspekter av respons i 

relasjon til omstilling og usikkerhet, og ved å belyse inaktivitet kan dette bidra til å skape en 

forståelse hvorfor noen aktører velger å ikke handle, som videre kan ha implikasjoner for 

omstillingen. Nettselskap 2 har formidlet at usikkerhet om hvordan bransjen vil se ut i form 

av teknologi, samt potensielle konkurrenter. På tross av at de har en FOU avdeling, har de 

formidlet for at de venter på at ny teknologi skal inntre i markedet:  

”Vi gjør det, men vi følger med på utviklingen vi og, vi er ikke helt der i dag. Vi aner jo bare 

konturene som skal komme, det må for det først en liten revolusjon til innenfor 

batteriteknologi. Så kan man lagre energi lokal billig og ikke minst sikkert….. Altså bruken i 

strøm i Norge går opp, for landet er i vekst, vi blir flere og fler, men hver enkelt så går 

forbruket ned. Men nok en gang, så er det ting som er veldig usikkert, "vi sitter og føler på 

været", så vi følger med og ser det litt an. Vi føler at vi ikke trenger å rushe, men vi må være 

våken.” – Nettselskap 2 

 

Men på tross av de selv sier at de ”ser det litt an” så har de stor interesse av å være med på 

utviklingen.  

”Vi liker ikke å si det, vi vil heller være med på utviklingen, men sånn ideelt sett så er det det 

som fungerer og så kan man garantere noe. Men det er spennende med nye ting, og vil gjerne 

være med på den reisen der og se hvordan vi kan være med på å bidra og se på hvordan vi 

kan være med på og bidra til et slikt system” – Nettselskap 2 
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Dette kan illustrere at det ikke står på holdningen og villigheten til å fornyelse, men at 

usikkerheten de opplever fører til at de ikke ønsker å ta store steg i form av hvilke teknologier 

de ønsker å ta i bruk.  

 

5.2.2 Sammendrag  
 

Ut i fra intervjuene som fremkom det at de hadde ulikt fokus med tanke på hvilke aktiviteter 

som ble utført. Noen var mer aktive enn andre med å sette i gang prosjekter for å være foran 

sine konkurrenter, mens andre hadde mer fokus på informasjonsinnhenting. Det var også 

aktører som hadde en mer passiv holdning og var mer på utkikk etter signaler som kunne 

legge et grunnlag for å ta sikre avgjørelser. Å være politisk aktiv ved å delta på høringer og 

bidra med innspill var en aktivitet som flere mente var gunstig. Dette kan sees på både som en 

måte å påvirke omgivelsene sine på, og en måte å innhente informasjon.  

 

 

5.3 Hvorfor	reagerer	de	som	de	gjør?	
 

Det dette kapitlet så vil det bli tatt ulike rammeverk for å prøve å plukke opp årsaken til 

hvordan de ulike aktørene reagerer som de gjør. Det kom frem i empirien at usikkerhet er et 

sentralt element med tanke på beslutninger rundt planlegging og drift, derfor ble rammeverket 

til Meijer et. al (2006) adaptert til å få tak på hvilke former for usikkerhet de opplevde. I 

tillegg vil fremtidsscenarier bli brukt for å få frem hva de ulike aktørene tenker om hvilke 

retning utviklingen går i, samt hva de selv foretrekker. Dette kan være med på å belyse 

hvorfor de reagerer som de gjør.  
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5.3.1 Usikkerheter (opplevd) 
 

Usikkerhet er knyttet til endringer i omgivelsene og det avviket som oppstår mellom den 

informasjonen en organisasjon har og hva som er behøvd for å ta forutsigbare beslutninger. 

Oppgaven ser på opplevd usikkerhet for å fange opp den subjektive oppfatningen til aktørene.  

I denne seksjonen vil det bli redegjort for hvilke ulikeusikkerhetskilder de ulike aktørene 

opplever. 

5.3.1.1 Teknologisk 

 

Det er tydelig at teknologisk usikkerhet står sentralt hos de aller fleste nettselskapene som ble 

intervjuet. Dette oppfattes også som en barriere for mange, og de er stadig på søken etter å 

prøve å forstå hvilken retning det går i: 

”De (i R&D avdelingen) ser jo litt i glasskula dem og, fordi vi vet jo ikke hvilken retning dette 

tar. Det er jo teknologidreven noe og, og ofte teknologi som kommer i morgen, som kan ta det 

i en helt annen retning enten om det er batteri eller produksjon av hydrogen eller noe annet, 

og el-bil produksjon, elektrifisering av ferger, båter, skip, trigger jo masse nye løsninger som 

vi ikke har svaret på.” – Nettselskap 2 

 

Den teknologiske usikkerheten gjør at det uklart i hvordan nettselskapene skal håndtere 

energiflyten. Dette demonstrerer en klar linje mellom hvordan usikkerhet kan påvirke 

handlinger og investeringer nettselskaper vil foreta seg ettersom det er vanskelig for det å 

avgjøre hva som er det mest hensiktsmessige valget å ta: 

”Det vi er usikker på er hvordan vi skal håndtere den energiflyten som bli i nettet våres, og 

det er der den jobben vi legger ned nå i de prosjektene vi er involvert i…” Nettselskap 3 

 

I tillegg til at det vil påvirke investeringer og beslutninger nettselskapene vil foreta seg er det 

også sett på som usikkert fra et samfunnsperspektiv, i tilknytting til sikkerhet:  
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”Nei sikkerhet og beredskapsmessig vil det bli større utfordringer i fremtiden, fordi når du får 

større variasjon i forbruk …. Og det vil jo innebærer større utfordringer for nettet å takle 

variasjonene enn det det har vært før, som har vært stabilt. Så nettmessig og teknisk sett så 

ville det være større utfordringer i fremtiden enn det vil være frem til nå, hvor det har vært et 

stabilt nett...” – Medlemsorganisasjon 

 

Ny teknologi som tas i bruk føre med seg mange fordeler, men kan også potensielt skape 

utfordringer for nettselskapene grunnet større variasjon med tanke på spenning. Usikkerheten 

kan også kobles opp mot at det ikke kun er én teknologi som kommer, men fler – noe som 

gjør det vanskelig å ta avgjørelser med tanke på drift og planlegging av nett.  

 

5.3.1.2 Ressurs 

 

Usikkerheter i med tanke på resurser er spesielt sett i relasjon til utfordringer knyttet til 

investeringer. Som nevnt i øvrige avsnitt så er det mange ulike teknologier som kan benyttes 

for å løse fremtidens kraftbehov, men på grunn av investeringens omfang er det snakk om 

store kostnader som må nedbetales på sikt. Tidligere har bransjen vært preget av mye 

stabilitet og få aktører, samt hatt muligheten til å planlegge i langt frem i tid. Men nå som man 

ser store endringer, og mange teknologiske muligheter er denne forretningsmodellen 

utfordret: 
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”Mer effekt og mindre energi, energieffektivisering, lavenergi bygg, distribuert produksjon, 

smarthus. Hva av dette kommer, hvor det kommer, hvor fort det kommer, hvor mye. Samtidig 

som de har en investeringshorisont på 15-40 år, litt avhengig hva det er, i distribusjonsnettet. 

Og det er snakk om veldig mye penger i infrastruktur, med en lang levetid….. Så du har alle 

disse usikkerhetene og utfordringene i en sånn investeringsbølge, men samtidig så dukker det 

opp nye muligheter for at nettselskapene kan løse det på en annen måte, så de må finne ut av 

mulighetene og hvilke de skal bruke og hvordan, og hvilke sparer de penger på, og hvilke får 

de lov til å bruke… Så det er liksom hva synes vi er lurt, og hva synes regulator er lurt, og så - 

hvordan redusere investeringene mest mulig? Fordi det er et usikkert bilde der ute, men 

samtidig oppfylle direkte krav og regulering som er pålagt oss, som en kritisk infrastruktur. 

Men ingen har svaret.” – Ekspert 

 

Det er ikke bare utfordringer i tilknytning til kostnader. Slik det ser ut vil dagens 

finansieringsmodell potensielt føre til store inntektstap for nettselskapene:  

”For vi mener at den modellen kan bli utfordra da, for vi vet jo ikke hvordan det blir. For det 

er et byggeprosjekt ikke så langt unna, med 3000 mennesker, for hvis utbygger begynner å 

tenke på lokal produksjon og lokalt nett. Da er det plutselig 3000 mindre å dele regninga på, 

det vises godt det altså.” – Nettselskap 2 

”Og det har vært en stor utfordring frem til nå, fordi da har plusskundene fått det i pose og 

sekk, fordi betaler de mye mindre fordi de slipper å betale dimensjoneringen i nettet, og da er 

det de andre kundene i nettet som ikke er plusshus som står for inntektene. For nettselskapene 

skal jo ha den samme inntektsrammen uansett….det er den såkalte dødsspiralen….” – 

Medlemsorganisasjon 

 

Dette kan ytterligere føre at det kan bli mer lønnsomt for de med plusshus etterhvert som 

nettleien går opp. Resultatet kan føre til flere som vil bygge plusshus og dermed sitter 

nettselskapet igjen som den store taperen som følge av at de sliter med å få inn inntekter til å 

dekke kostnadene assosiert med drift og utbygging av nett. Det er mye teknologi som kan 

være med på å løse denne problematikken og det er mange potensielle forretningsmuligheter 

som kan komme, men til nå er det vanskelig å si noe konkret om hvilke fordeler den nye 

teknologien kan føre med seg: 
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”For det har jo en kostnadsside (AMS) og alle har kanskje ikke sett den store gevinsten med å 

innføre det. Men vi tenkte ganske pragmatisk på det ved å anerkjenne at forskriften kommer og 

når den endelig lå klar i 2012 så sendte vi ut den forespørselen vi hadde gjort klar og fikk 

opphandlet dette fortest mulig” – Nettselskap 3 

 

5.3.1.3 Konkurranse 

 

Omfanget av konkurransen kan ha mye å si for hvor mye usikkerhet en aktør kan oppleve, og 

det kan videre prege hvilke beslutninger som tas. Det har blitt uttrykt flere ganger at det vil 

komme flere aktører på banen som tilbyr forbrukerne nye løsning som kan utfordre 

nettselskapene. Nye aktører er i stor grad knyttet til teknologien som forbrukerne tar i bruk: 

”Det som blir spennende som ikke vi vet så mye om er - hva er det som skjer bak vår måler? 

… Er det google og tesla som skal styre dette? Hvor er vi hen da?.... Det kommer til å bli mye 

mer tredjeparsleverandører (e.i. kan være fleksibilitetstilbydere), eller at man tar den selv en 

bit av det her. For det er jo litt steinalder mye av det som foregår, på hus og..” - Nettselskap 2 

 

Man ser allerede at det har kommet nye aktører på banen som kan konkurrere med 

nettselskapene:  

”Du se jo allerede tendenser til det, som er en av de store tekniske utfordringene i fremtiden. 

Og derfor vil det komme aktører som tilbyr forbrukerfleksibiltet for å tilby å kompensere til for 

eksempel til Statnett og regionale selskaper, sånne typer løsninger… Alt i alt så ser man at det 

er tegn som tyder på at det vil komme flere aktører på banen som kan komme til å konkurrere 

med de etablerte selskapene som i årevis har vært dominerende i bransjen..” – 

Medlemsorganisasjon 

 

Et viktig element er regulering og hvorvidt åpner for at andre aktører til å inntre i markedet. 

Fordi Norges energipolitikk er integrert med det europeiske regelverket er det nå i nyere tid 

åpnet opp for konkurranse:  
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”(M - men det er vel ikke sikkert at de får konsesjon fra myndighetene? Det er vel en stopper 

for dem?) Tredjeparsaktører kan søke om konsesjon og mest sannsynlig få det, og borettslag 

kan jo eie det selg, evt. lease det fra Tesla eller Statoil, og så søke om konsesjon for å ha 

ansvar for dette mikronettet. Og etter den vinterjakken er innført så må sikkert norske 

myndigheter, altså NVE, si ja til det” – Nettselskap 2 

 

Hva konkurrentene tilbyr vil ha mye å si for hvordan nettselskapene skal posisjonere seg, og 

hva de skal satse på fremover: 

”Ja at det er det som er usikkert, om det blir nettselskapene eller tredjeaktører. Om det er de 

kommersielle som går inn i avtaler med bedrifter, private husholdninger og plusskunder osv. 

så er det de som blir sentrale ift Statnett som kan kjøpe effektstyring av de, tilgang på alle de 

kundene og må betale for de. Statnett betaler også i dag for å få tilgang til effekt av de store 

produsentene og de store forbrukerne….. vi tendenser til allerede i dag, isteden for at det er et 

nettselskap som må ut til kunden og skaffe avtaler. Jeg ser for meg at det er de 

forbrukerfleksibilitetsleverandørene som gjør det.” – Medlemsorganisasjon 

 

5.3.1.4 Leverandør 

 

Usikkerhet i tiknytning til leverandører ble ikke nevnt i særlig stor grad. Dette kan komme 

som følge av at det ikke ble eksplisitt spurt om dette, men at leverandører ikke ble nevnt kan 

være et tegn på at aktørene og informantene ikke opplever stor usikkerhet på dette området. 

Nettselskap 3 nevnte likevel at i forbindelse med arbeidet deres med AMS var det 

leverandører som var klare og ivrige til å være med på prosjektet. Man kan tyde dette som om 

at det kan være en villighet hos leverandører til å være med på slike prosjekter som kan være 

grunnen til at nettselskapene ikke opplever usikkerhet på dette området i særlig stor grad. På 

en annen side så kan man trekke paralleller til den teknologiske usikkerheten. Nettselskapene 

har ved flere anledninger nevnt at de er usikre på hvilken teknologi som vil bli brukt og hvor 

mye det vil koste. Dette kan tolkes som at de er usikre på leverandørene.  
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5.3.1.5 Kunde  

 

Kundene kan være en avgjørende faktor for beslutningene til nettselskapene. Det er viktig å 

kunne ha en oversikt over de fremtidige forbruksmønstrene til kundene, samtidig som å vite 

hvordan kjøpemønstrene deres kommer til å bli. Flere av informantene har uttrykt en 

usikkerhet med tanke på hvordan kundene deres kommer til å skaffe seg strøm i fremtiden, og 

på grunn av nettselskapene inntektsmodell kan dette føre til utfordringer:  

”Men det er klart at prissystemet rokkes jo ved hvis husholdningene kobles av, som hyttefelt, 

for det skal ikke så mye til før byrden blir stor da. Og konkurransemuligheter næringslivet har 

når de plutselig får flere hundretusener i ekstra kostnader med nettleie kan jo bli tung å bære 

for dem, de har jo innrettet seg den prisen er. Så det er mye usikkerhet i hvordan det her ender 

opp.” – Nettselskap 2 

 

Spørsmålet er hvordan nettselskapene skal håndtere dette. Det vil være viktig for dem å 

tilpasse seg endringene og kunne fremstå som attraktive for kunden. Det er derimot vanskelig 

å vite hvordan de skal forholde seg til utviklingen når det foreløpig er stor usikkerhet knyttet 

til den fremtidige kunden:  

”Kanskje nettselskapet kunne tatt en rolle der vi kunne ha tilbudt tjenester som er attraktive 

med lav nettleie og med batterier at vi har kjøpt kraften og selge tilbake, at vi har tatt en 

større rolle der. Det er jo også ting som diskuteres, men det er ikke noe svar på det her. For 

når en huseier finner ut at vi er så dyr at det lønner seg å koble seg av, så er det et signal om 

at det er noe som ikke er bra….” – Nettselskap 2 

 

En økning av plusshus vil sørge for at kundene totalt sett i løpet av året vil bruke nettet i 

mindre grad, men ved behov for å benytte vil dette føre til store spenningsutfordringer til 

nettet. Nettselskapene må også sørge for at nettet er tilstrekkelig dimensjonert for å håndtere 

disse spenningene, som gjør at man må investere i et nett som vil kan tåle dette:  
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”Men trenger da ikke så mye nett. Men det store utfordringen i Norge er da en vinterdag i 

Januar, da vil det være utfordringer med å produsere med solpanelene, vindmøllene vil 

produsere noe, men utfordringen går på de solkundene, de plusshus kundene. Og da må det 

være et visst nett for å levere strøm til de som ikke kan produsere noe til seg selv, og det er 

utfordringen her i forhold til nettselskapene fordi de vil tape inntekter gjennom året til de som 

produserer lokalt, men man må allikevel opprettholde et vist nett for å kunne levere strøm. Og 

det er en av de største dilemmaene i fremtiden - det er hvordan skal man bygge opp tariffene 

for å gjøre det rettferdig i det systemet der.” – Medlemsorganisasjon 

 

5.3.1.6 Politisk 

 

Regulering vil være en avgjørende faktor for hvordan nettselskapene skal opptre i form av 

investeringer og hvordan de skal driftes. Til nå har det være klare regler som nettselskapene 

har forholdt seg til, og som også har fungert som retningslinjer til hvilke investeringer som må 

gjøres for å håndtere strømbehovet. Men nå kan det virke som den rollen myndighetene har 

hatt som en veiledende funksjon for nettselskapene er i endring: 

”Myndighetene begynner å spør oss. Fordi de dilter litt etter fordi det går så fort det 

teknologiske så myndighetene kan ikke forutse så mye og de har ikke et apparat tror jeg på det 

her… myndighetene er usikker på hva de for lov til å gjøre. For myndighetene har de inntekter 

i form av skatt og avgifter på dagens løsning, men den blir jo vanskelig å få inn.” – 

Nettselskap 2 

 

Fremover vil det være viktige avgjørelser som myndigheten må ta, og som kan føre til store 

endringer ikke bare for nettselskapene, men også forbrukerne. Ut i fra intervjuene har det blitt 

utrykt ulike meninger om hva de mener er riktig med tanke på effekttariffer (ET). Noen mener 

at dette er helt avgjørende for nettselskapenes overlevelse, i tillegg til at det er hensiktsmessig 

for samfunnet fordi det vil føre til en proporsjonal prising av effekt som i dag ikke er priset. 

Andre mener at ET ikke nødvendigvis er det beste løsningen. Blant annet NGO og 

klimaforkjempere mener dette fordi det sees på som høyst nødvendig å innføre solkraft for å 

få ned utslippene. De ulike meningene har vært til høring hos NVE, men det er fortsatt 

usikkert om hva som vil bli resultatet: 
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”Men det er jo det som har vært den store utfordringen nå i den høringen som har vært til 

NVE, som har hatt ET på høring, at det er jo veldig mange som ikke vil ha det. Det er en 

veldig stor andel som har vært veldig negative til det her, slik at NVE er veldig usikker på om 

de tør å innføre det. Så det er jo en kjempesak. En av de største sakene det med ET, for hvis du 

hadde fått det innført så hadde det blitt mye mer lønnsomt for de 

forbrukerfleksibilitetsselskapene å få tak i ting og styrt og kobla ut for kundene…..” – 

Medlemsorganisasjon 

 

Det vil også endre utviklingen av plusshus:  

”Fordi effekttariffer det er foreslått av NVE for å gjøre at disse plusshuskundene må betale 

mer enn det de har gjort frem til nå….. ”- Medlemsorganisasjon 

 

På grunn av kompleksiteten til kraftsystemet, de ulike aktørene i bransjen og den teknologiske 

utviklingen er det vanskelig for myndighetene å vite hvordan bransjen skal reguleres. Men 

rollen regulering spiller er avgjørende for hvilke teknologier som vil komme:  

”Og det regulatoriske, det er jo hvordan man regulerer disse tingene vil jo avgjøre om det 

kommer... Så du har alle disse usikkerhetene og utfordringene i en sånn investeringsbølge, 

men samtidig så dukker det opp nye muligheter for at nettselskapene kan løse det på en annen 

måte. Så de må finne ut av mulighetene, hvilke løsninger som skal brukes og hvordan. Og 

hvilke sparer de penger på og får de lov til å bruke - da er du på batteriproduksjonen. Så det 

er hva vi synes er lurt og hva regulator synes er lurt. Så spørsmålet er, hvordan redusere man 

investeringene mest mulig? Der et usikkert bilde, men samtidig må man oppfylle krav og 

regulering som er pålagt, som for eksempel en kritisk infrastruktur. Men ingen har svaret.” – 

Ekspertintervju 
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5.3.2 Fremtidsscenarier for nettselskapene 
 

I forbindelse med den overordnede problemstillingen var det viktig å se på hva de ulike 

aktørene tenker om både hvilke retningen kraftsystemet går i og hva de selv foretrekker. For å 

kartlegge dette ble det utviklet en fremtidsscenarier for å konseptualisere ulike 

framtidsscenarioer.  Når de ulike aktørene ble vist figuren og videre spurt om hvilke retning 

kraftsystemet går i, var det tydelig at det var en enstemmighet i at den går mot det grønne 

scenariet. Flere var ganske klar på hva de tenkte med å gå klart ut med å si: 

“Tenker den grønne.” - Nettselskap 2 

“Retningen er jo klar.. Den går i den veien der (grønn - 4), også spørs de om hvor langt det 

går den veien der….” - Ekspertintervju 

 

Hos Nettselskap 2 var gang tydelig at denne utviklingen ville gå i retning til mer desentral 

produksjon og distribusjon og disse forventninger kunne også knyttes opp med deres 

holdninger og handlinger, på grunnlag av flere aktører forberedt på å tilpasse seg 

omstillingen: 

“Ja vi forventer at der skjer, så vi er nødt til å utfordre oss på hvordan vi bygger nett i dag, å 

finne alternative løsninger for å få ned kostnadene kraftig ned. Og da må vi posisjonere oss i 

forhold til hva som skjer bak måleren, og det er jo fornuftig uansett. Så da tar vi i bruk sånn 

teknologi for å få ned kostnadene uansett.” – Nettselskap 2 

 

Nettselskap 3 viste noe usikkerhet med tanke på hvordan fremtiden blir, men tar likevel sikte 

på at det går nærmere grønn, altså mer lokal produksjon. Dette velger de også formidle videre 

til kundene. Det kan tyde på at denne usikkerheten ikke er så stor at de vegrer seg for å gi 

signaler med tanke på hva som er riktig å gjøre til kundene sine:  

”Altså jeg tror, og de signalene vi gir til kundene våres som ringer inn og spør om å få noen 

tips om dette rundt sol og solcelleanlegg så sier vi at de gjerne kan montere solcelleanlegg, vi 

har klargjort målere for å håndtere det - vi har en egen tariff som sånn sett håndterer de 

tingene der. Så vi tar i mot det som måtte komme….” 
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Et viktig element ved konstruering av fremtidscenarioer er å være spesifikk om hvilke 

tidshorisont det er snakk om. For medlemsorganisasjonen ble det ytterligere påpekt at 

scenariene kan variere med tanke på hvilke tidsperspektiver man ser på.  

”På kort sikt, i forhold til å få mer desentralisert produksjon - så er det kanskje sol og vind og 

lignende kilder, og det er avhengig av subsidier. ….Og det er mellom 3-8 år. På lengre sikt er 

det snakk om 8 år og oppover. Og da taler mye for at solpaneler og lignende blir lønnsomt i 

seg selv, uten subsidier. Og da vil det bli mye mer lokal produksjon, når de blir økonomisk 

lønnsomt uten subsidier….” Medlemsorganisasjon 

  

Hvordan bransjen kommer til å se ut handler mye om økonomien og utviklingen rundt 

teknologi, med andre ord hva som er lønnsomt for aktørene i bransjen og hvordan løsningene 

faktisk kommer til å se ut. Dette gjelder nettselskap, leverandørene, myndighetene og med 

tanke på kunder ettersom kraftsektoren er en kompleks bransje med ulike drivere som vil 

bære med på å definere hvordan fremtidens kraftsektor vil se ut. Det inntrykket intervjuene 

har gitt, er at det er en tydelig retning og trender i bransjen, men at det er usikkert med tanke 

på hvordan de skulle forholde seg til det. Retningen i seg selv var klar, men det tekniske og til 

og med det regulatoriske er avgjørende elementer med  tanke på hvordan aktørene skal 

forholde seg til omstillingen. 

 

Preferansene, altså hva aktørene selv mener er den mest hensiktsmessige konfigurasjonen av 

kraftsystemet kan illustrere og være med på å forklare handlingsmønstret til aktørene og 

samtidig belyse kompleksiteten av omstilling av kraftbransjen. Under intervjuene ble det stilt 

spørsmål rundt denne tematikken, og det var tydelig at de fleste aktørene mente at dagens 

løsning var den beste: 

”For oss så er det jo at som den modellen som er etablert og den kan du si er både trygg og 

sikker (e.i. sentralisert produksjon og kontroll). Det er et kjempekonsept med stabilitet og 

leveringskvalitet, og alt det der, men vi må forholde oss til hva som skjer.” - Nettselskap 2 

 

I tillegg til at dagens løsning er ønskelig, utdypet Nettselskap 1 videre hvilke ulemper solkraft 

kan ha for norske forhold :  
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”Nei altså, jeg tror vi har en veldig fin fornybar energikilde som er regulerbar og forutsigbar 

og sentral og nedbetalt, altså den er helt fantastisk. Og sol har jo ikke de egenskapene på noen 

som helst måte, og i tillegg er det i Norge hvor vi har høyt strømforbruk på vinteren hvor 

solproduksjonen er på sitt laveste. Det er veldig lav korrelasjon mellom produksjon og 

forbruk, sammenlignet med andre lang hvor den korrelasjonen er mye høyere”. - Nettselskap 

1 

 

Det var også sikkerhetsmessige grunner til at dagen løsning er foretrukket, noe er har kommet 

frem som et viktig tema for nettselskapene deres ettersom de har en forpliktelse til samfunnet 

med å forsyne energi. Ny teknologi kan føre med seg mange fordeler, men ut ifra intervjuene 

kom det frem at det var flere usikkerheter knyttet til hvordan fremtidens teknologi kan tilby 

samme sikkerhet som vannkraften kan tilby: 

“Nei sikkerhet og beredskapsmessig vil det bli større utfordringer i fremtiden, fordi når du får 

større variasjon i forbruk på grunn av flere produsenter som vil være avhengig av solen, eller 

om det er kalt, eller vind, så vil du få større variasjon i produksjonen. Og det vil jo innebærer 

større utfordringer for nettet å takle variasjonene enn det det har vært før, som har vært 

stabilt. Så nettmessig og teknisk sett så ville det være større utfordringer i fremtiden enn det 

vil være frem til nå, hvor det har vært et stabilt nett..” – Medlemsorganisasjon 

 

5.3.3 Sammendrag 
 

Teknologisk usikkerhet oppfattes som en barriere for de aller fleste på grunn av at dette står 

sentralt  med tanke på fremtidig drift og videre investering i nettet. Det er også usikkerheter 

rundt hvordan den nye teknologien kommer til å være med tanke på sikkerhet og beredskap. 

Sentralt var ressurser knyttet til både inntekter og kostnader, som også var sterkt knyttet til 

politiske vilkår og kundeusikkerhet. Slike trenden utvikler seg i dag, ser det ut til at det bli 

flere plusshuskunder. Plusshuskunder benytter seg generelt mindre av nettet i løpet av året 

som vil føre til mindre inntekter til nettselskapene. Likevel må nettselskapene dimensjonere 

nettet til å kunne håndtere perioder med høyt effektuttak. Dette betyr da at kostandene vil 

være det samme, muligens høyere enn det som er i dag. Ved eventuelt innføring av ET vil 

dette endres og nettselskapene kan da få inntekter også med tanke på effektuttak.  
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Konkurranse var noe nevnt, men fremsto ikke like viktig som de andre faktorene ettersom det 

er fortsatt for tidlig å si om hvor mange potensielle konkurrenter vil komme i årene fremover. 

Med tanke på fremtidsscenarier var det en klar enighet at utviklingen gikk mot mer 

desentralisert produksjon og kontroll (grønn – 4). Det var dermed ikke et scenariet 

nettselskapene foretrakk ettersom de mente at dagens løsning (rød – 1) er sikker, forutsigbar, 

fornybar og fleksibel.  
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6 Diskusjon 
 

I dette kapitlet vil de ulike forskningsspørsmålene bli diskutert. Diskusjonen vil trekke inn 

relevant empiri, teori og annen litteratur for å prøve å svare på forskningsspørsmålene. 

Besvarelsen vil derimot ikke være en ja/nei besvarelse etter om en omstillingsprosess er 

kompleks og det er flere faktorer som vil påvirke tempoet til overgangen. Denne oppgaven 

har valgt å se på hvordan de eksterne faktorene påvirker nettselskapene, med fokus usikkerhet 

og hvilke implikasjoner det har for omstillingen. 

 

6.1 Hvordan	endrer	omgivelsene	seg?	
 

I tiden fremover vil nettselskapene møte mange utfordringer. Bransjen vil settes på prøve og 

det er et behov for at selskapene tar beslutninger om strategier for å imøtekomme disse 

utfordringene.  

Ettersom organisasjoner er avhengige av omgivelsene sine vil utfallet av beslutninger som tas 

vil være påvirket av omgivelsene. For å analysere omgivelsene har denne oppgaven blant 

annet sett på de tekniske omgivelsene. Gjennom empirien og annen litteratur kom det fram i 

analysen at kraftbransjen har blitt dynamisk og heterogen, men at det er uvisst i hvor stor 

grad.  

Det er tydelig at konkurransebildet endres ved at det er stadig økende konkurranse med 

internasjonale og heldigitale aktører. Disse nye innovatørene inntrer i bransjen og river ned 

gamle monopoler ved bringe inn ny teknologi. Dette kan være et sterkt signal om at tiden er 

inne for innovasjon i bransjen. Noen etablerte aktører i kraftsektoren har vist seg å være 

endringsvillige ved å integrerer andre tjenester som blant annet TV, fiberbånd og smart, 

digital energistyring (L. R. Solberg & Westre, 2017). De tradisjonelle tankene om hvordan et 

nettselskap skal driftes er dermed i ferd med å endres. Reiten rapporten (2014) viser også at 

det er signaler fra myndighetene at det må skje en endring for å håndtere fremtidens behov. 

Det er vanskelig å si hvordan konkurransebildet vil bli og hvor mange aktører som vil komme 

inn i bransjen, men ved å se på potensialet som ny teknologi kan føre med seg (e.g. smarte 
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nett) vil det kunne representere store endringer for både forbrukere/produksjon og netteiere i 

distribusjonsnettet. Hvis energilagring hos forbrukerne skulle bli utbredt, vil man potensielt se 

nye aktører som tilbyr fleksibilitet i framtiden (Fiksen et al., 2015). 

I en dynamisk-heterogen konfigurasjon må en organisasjon ha evnen og ambisjonene til å 

kunne respondere til endringer i omgivelsene. Dette krever blant annet en stor grad av 

koordinering innad i organisasjonen og desentralisert beslutningsmyndighet (Jacobsen & 

Thorsvik, 2013). På grunn av nettselskapenes ansvarsområder kan dette skape store 

utfordringer ettersom det må tas hensyn til at de må kunne levere strøm til forbrukerne. Når 

det skal utarbeides en strategi for å håndtere omgivelsene, kan det være viktig å undersøke 

videre hvor mange aktører de må forholde seg til og hvilke endringer man forventer kan 

oppstå. Bevisene tyder på at nettselskapene må endre seg for å håndtere omgivelsene, noe 

som kan potensielt kreve store inngrep. Ut ifra intervjuene har de fleste informantene allikevel 

vist seg positive til endringene, som kan være en indikasjon på at de er villige til å omstille 

seg.  

 

6.2 Hvordan	reagerer	nettselskaper	på	økt	usikkerhet?		
 

I denne oppgaven benyttes det funksjoner for å analysere hvordan nettselskaper reagerer på 

økende usikkerhet. Empirien viser at nettselskapene har ulike måter å håndtere usikkerheten 

på, men det var allikevel noen fellestrekk. De fleste holdt på med en eller annen form for 

kunnskapsutvikling, om det var igjennom forskning eller nettverk. Dette kan skyldes at 

kunnskapsutvikling er en aktivitet med relativ lav risiko ettersom det ikke krever mye 

ressurser for å tilegne seg kunnskap. Kunnskap kan også senke usikkerhet og øke 

forutsigbarhet på grunn av det kan bidra til å skaffe en oversikt over utsiktene i markedet. Det 

var uttrykt utfordringer knyttet til ressursmobilisering. Når et nettselskap skal foreta 

investeringer, er det ofte i en slik størrelsesorden at det bør være lav risiko av hensyn til 

forbrukerne. Usikkerhet rundt ressursmobilisering kan virke som årsaken til at flere velger å 

engasjere seg i politiske prosesser for å sørge for at regelverket ikke skaper utfordringer for 

nettselskapene. Aktiviteter som markedsformering kan være med på å skape rammer for 

nettselskapene å operere i, samt skapning av legitimitet. Gjennom disse funnene er det 
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ytterligere tydeliggjort at de ønsker å inngå i aktiviteter som er lavkost og som vil potensielt 

senke usikkerheten rundt investeringer.  

Entreprenøraktiviteter var det kun ett nettselskap som var involvert i. Nettselskap 3 var den 

eneste aktøren som uttrykte at de var aktive med utrullingen av ny teknologi. De var tydelige 

på at de hadde forberedt seg tidlig på den teknologiske utviklingen. De hadde vært enige 

innad i organisasjonen om at de ønsket å være tidlig ute og ikke ligge langt bak konkurrentene 

side. Derfor hadde de valgt å satse på en rekke teknologier og andre samarbeidsprosjekter 

som ville potensielt skape verdi for dem, samt sørge for at de imøtekom endringene i 

bransjen.  

Flere nettselskaper kan sees på som passive med tanke på å adaptere teknologi på en stor 

skala. De som var mest passive var allikevel aktive med å tilegne seg kunnskap på ulike 

måter, men var ikke villige til å gjøre store innvesteringer på grunn av store usikkerheter. Man 

kan dermed si at de hadde en ”vente-og-se” holdning, det vil si at de lar markedet avgjøre 

hvordan de skal handle. På tross av de velger å være tilsynelatende passive er de fleste 

positive til utviklingen fremover. Det er dermed vanskelig å avgjøre dette handlingsmønstre 

som ”motvillighet”, men det kan sees i lys av at man er risiko-averse, eller at de ikke ser det 

på som nødvendig å handle umiddelbart.  

For å svare på spørsmålet ”hvordan reagerer nettselskapene på økt usikkerhet” kan man si at 

noen valgte å imøtekomme usikkerheten ved å være proaktive med ulike løsninger, mens 

andre var i påvente for å se hva som ville skje fremover.  

 

6.3 Hvorfor	reagerer	de	som	de	gjør?		
 

Gjennom empirien kom det fram at nettselskapene opplevde en hel del usikkerhet i forhold til 

omgivelsene sine. For å ytterligere spesifisere hva slags former for usikkerhet ble det 

rammeverket fra Meijer et al. (2006) for å få en videre forståelse på hvorfor nettselskapene 

reagerer som de gjør. Kraftbransjen har eksistert lenge, men med tanke på omstillingen som er 

i ferd med å skje, la denne oppgaven frem at bransjen er i pre-utviklingsfasen. Denne fasen 

som er karakterisert av visse handlingsmønstre og usikkerheter som dominerer frem til neste 

fase. Spesielt var det tydelig at teknologi er et sentralt element for de fleste nettselskapene om 
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hvordan de skal reagere. Teknologi kan også knyttes til mange av de andre 

usikkerhetskategoriene ettersom det vil kreve ressurser å investere i teknologi for og det vil 

også være avgjørende med tanke på kunder og konkurranse. Det politiske spilte også en stor 

rolle for nettselskapene med tanke på fremtidig regulering, spesielt var det nevnt at 

effekttariffer vil spille en stor rolle. Med tanke på fremtidsscenarier kan det argumenteres for 

at hvis det var en enstemmighet i bransjen, altså at alle aktørene var enige om at utviklingen i 

bransjen var hensiktsmessig for samfunnet, ville de kanskje opplevd mindre usikkerhet, samt 

kanskje har sett en annen atferd.  

Gjennom å se på ulike aspekter av omgivelsene er det tydelig at nettselskapene opplever 

utfordringer knyttet til å håndtere omgivelsene. Ettersom bransjen er i en omstillingsfase er 

det essensielt at aktørene har strategier for hvordan de skal investere i teknologi. Fra empirien 

hentet fra intervjuene kom det frem at mange usikkerheter kan knyttes til nivå 1 - ”Domene”. 

Aktørene og institusjonene på dette nivået er i nær relasjon til nettselskapene som gjør at 

endringer kan føre til store forandringer på kort tid. Det kom allikevel frem av både nivå 2 

”Nasjonale forhold” og nivå 3 ”Internasjonale og globale forhold” hadde en grad av 

påvirkning. Nasjonale regulering kan påvirke hvordan nettselskapene driftes med tanke på 

kostnader og inntekter. Her var effekttariff et tema som kom ofte opp og det var tydelig at 

dette kunne være avgjørende for videre planlegging og strategiarbeid. Det teknologiske 

utviklingen kan også sees i lys av den internasjonale reguleringen som satte i gang en 

innovasjonsbølge av fornybar energi, som videre hadde konsekvenser for de norske 

selskapene.  

 For å svare på forskningsspørsmålet ”hvorfor reagerer de som de gjør” kan det argumenteres 

med at ettersom omgivelsene er dynamiske-heterogene og at de opplever ulike former for 

usikkerhet er det vanskelig for nettselskapene å planlegge lang sikt. Derfor ser man en stor 

variasjon i hvordan de handler med tanke på investering i teknologi og andre aktiviteter 

knyttet til omstilling. Dette har implikasjoner for investeringer og risikoplanlegging, og 

nettselskapene må potensielt gjennomføre en intern endring for å ruste seg opp mot 

kortsiktige endringer. I tillegg vil usikkerhetene de opplever ytterligere utfordringene knyttet 

til å ta beslutninger som følge av lite informasjon om hvordan bransjen vil se ut fremover.  

Det er derimot vanskelig å si hvilke faktorer som påvirker atferden og i hvilken grad. Et 

spørsmål som kan stilles er hvorvidt variasjonene i reaksjonsmønstret kan knyttes til evne. En 

debatt i bransjen rundt stordriftsfordeler handler om at nettselskapene med høyest antall 
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kunder vil være bedre rustet til å håndtere større risiko enn de mindre selskapene. Evnen til å 

omstille seg kan da mulig være et resultat av finansielle muskler og et mulighetsrom i form av 

hvor mange kunder man har tilgang til.   

En annen forklaring kan være ambisjonsnivå. Det kom frem fra intervjuene at noen aktører 

var mer ambisiøse enn andre når det gjaldt å være tidlig ute i prosessen. Ved å ha klare 

retninger på hvor man ønsker at organisasjonen kan gå, kan det føre til at man tar langsiktige 

beslutninger som stiller dem i en sterk posisjon med tanke på omstillingen i bransjen.  

Kompetanse kan også forklare noe med handlingsmønstrene. Ved å ha riktig kompetanse 

innad i organisasjonen kan den ta informerte avgjørelser og dermed senke risiko. I tillegg vil 

relevant kompetanse være viktig med tanke på å være bevisst på hvilke rolle teknologi kan 

spille for å håndtere økning av uregulerbar produksjon, økt forbruk og nye forbruksmønstre.  

 

6.4 Hva	betyr	dette	for	videre	omstilling	i	

distribusjonsnettet?	
 

En omstilling i kraftbransjen innebærer mange endringer. Energi er en essensielt del i 

samfunnet og fører med seg komplikasjoner på grunn av det er mange elementer som må bli 

tatt hensyn til. Myndighetene og de ulike aktørene involvert i omstillingen må dermed ta 

beslutninger for sikre lavest mulig risiko. En omstillingen i kraftbransjen innebærer likevel 

innføring av nye innovative løsninger som potensielt krever store investeringer og noe risiko. 

Det er dermed viktig for de relevante aktørene å ta beslutninger på best mulig grunnlag. 

Eksempelvis ser man at utviklingen går mot mer fleksibilitet må nettselskaper vurdere 

hvordan de skal imøtekomme dette. En løsning vil kunne være kjøp av fleksibilitet via 

tredjepartaktører, eventuelt vil det være å investere selv i teknologi. Dette vil også være 

påvirket av regulering med tanke på hva som er mest lønnsomt. Det vil uansett være 

nødvendig for nettselskapene å vurdere hvordan de allokerer midler og hva som er den beste 

løsningen. Hvis et nettselskap skulle velge å kjøpe fleksibilitet vil dette kunne påvirke 

beslutninger knyttet til nettutvikling, driftsplanlegging, beredskapsarbeid og operasjonell 

drift. Utnyttelsen av en slik fleksibilitetsløsning kan føre med seg interne omlegginger i form 

av rutinger, ansvarsområder og kompetanse.  En slik innføring vil kunne føre med seg økt 
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kompleksitet, men kan samtidig skape engasjement innad i virksomheten (Fiksen, Tennbakk, 

& Wikum, 2017). Det er uansett hensiktsmessig å ta beslutninger tidlig i utviklingen. Da vil 

man kunne oppnå ulike fordeler (Wiersholm, 2014): 

1. Bli en attraktiv samarbeidspartner 

Dette kan være for eksempel skje ved å ta initiativ til konsolidering ved å bygge regionale 

relasjoner. Ved å ha samarbeidspartnere kan det skape forutsigbarhet gjennom 

stordriftsfordeler. Kunnskaps og kompetanse kan komme ut av samarbeid med de riktige 

aktørene.  

2. Sikre tilstrekkelig kapital 

Det er mange måter dette kan gjøres på, en måte er å få inn flere aksjonærer som er villige til 

å stille med midler til en omstilling. 

3. Realisering av verdier (helt eller delvis) 

Ved å ta avgjørelser rundt hvor fokuset skal ligge, det kan være på ny kjernevirksomhet 

knyttet til for eksempel produksjon eller nett.  

4. Sikre forutsigbarhet i fremtidig avkastning 

Avgjørelser knyttet til forvaltning av lokale eiendeler, utbytte politikk eller refinansiering av 

låneavtaler kan bidra til å sikre forutsigbarhet med tanke på fremtidig avkastning.  

5. Sikre økt kompetanse 

Nå som det skjer en bølge der nettselselskaper skal digitaliseres i stor grad har man sett at det 

er et stort behov for ny kompetanse, spesielt med tanke på it. Ved å være tidlig ute kan man 

sikre seg å få tilgang på den kompetansen som det er behov for.  

6. Sikre arbeidsplasser 

Fundamentet i et selskap er de ansatte som gjør at det kan være flere grunner til  å sikre 

arbeidsplasser. Det kan for eksempel være med på å skape en god kultur i bedriften som 

støtter opp mot de overordnede målene som er satt. Det kan også hjelpe til med å skape 

forutsigbarhet for de ansatte slik at selskapet kan få ny kompetanse og kunnskap ved investere 

i sine ansatte.  

Svaret på hva som skal til for å oppnå en vellykket  omstilling i kraftsektoren er komplisert. 

Det er viktig å bemerke seg rollen til omgivelsene når man skal se på omstillinger. En 

grunnantakelse i denne oppgaven er at nettselskapene er ikke helt frie med tanke på å ta 



70 
 

beslutninger på grunn av avhengigheten de har til omgivelsene sine.  Nettselskap vil derfor bli 

påvirket av endringer i omgivelsene og er både utsatt for sterke institusjonelle- og tekniske 

omgivelser. Dette fører til både avhengighet med tanke på legitimitet -at de må tilfredsstille 

de ulike forventningene, normene og reglene, og begrenset handlingsrom ettersom det er 

mange ulike faktorer de må forholde seg til. Med tanke på de tekniske omgivelsene har de 

gått fra å være stabile og homogene til at de begynner å bli mer dynamiske og heterogene kan 

dette ha store implikasjoner for hvordan man må organisere seg. Internt kan det bety en 

byråkratisk til en organisk struktur. En slik omveltning kan kreve mye ressurser og tid.  

Hvordan dette skal løses er avhengig av ambisjonsnivået til virksomheten, så vel som hva 

som er mulig, men slike omgivelser vil uansett skape utfordringer når man må omstille seg.   

Videre viser empirien at usikkerhet er et element som kan påvirke måten nettselskaper handler 

på og det må dermed utvikles ulike strategier for å sørge for at nettselskapene håndterer disse 

usikkerhetene.  Grunnet kraftbransjens organisering og struktur er det ikke bare 

nettselskapene som må ta grep, politikere, eiere og andre institusjoner må også kunne se på 

omgivelsene og ta vurderinger om til hvordan man skal tilrettelegge for en effektiv omstilling. 

Regulering kan være med på å påvirke handlingsrommet til nettselskapet i form av 

investeringer, planlegging og annen aktivitet som bidrar til omstillingen. Forskning må 

dermed være med på å utvikle kunnskap og forståelse på sosio-tekniske endringer slik at man 

kan regulering kan legge til rette for en effektiv omstilling. Eksempelvis forskes det på 

hvordan eksperimentering med regulering kan være en metode for finne en optimal måte å 

regulere på for å legge til rette for ny regulering rundt vitenskap, teknologi og innovasjon. 

Slik regulering for å bidra til å takle globale samfunnsutfordringer, som FNs bærekraftsmål, 

klimaendringer, ulikhet, sysselsetting og veier til økonomisk vekst og utvikling (Schot & 

Torrens, 2017). 

Samspillet mellom regulatorer og aktører i bransjen vil være viktig for en omstilling, men sett 

fra empirien har noen nettselskaper allerede har tatt valg med tanke bruk av ny teknologi. 

Dette kan tyde på at det er handlingsrom for å ruste seg opp mot omstillingen og det vil være 

hensiktsmessig for nettselskapene å ta beslutninger rundt hvilke strategier som er optimale for 

å håndtere endringene. 

Hvis kraftbransjen skal imøtekomme utfordringene som følge av omstillingen må man finne 

de rette løsningen for fremtiden og tenkte nytt der man har løst utfordringer på tradisjonelt 

vis. Flere har trukket sammenhenger mellom evnen til å innovere, ta i bruk nye løsninger, og 
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selskapet størrelse. Direktøren i NVE er en av de som mener at det er for mange små 

selskaper som bremser innovasjon og at det hadde blitt mer innovasjonskraft hvis det hadde 

blitt færre og større selskaper (Hermansen, 2017). Med tanke på dagens regulering er det 

mulig å bruke ressurser på innovasjon uten at det går utenfor inntektsrammen, men å få 

godkjent prosjekter er krevende. De store selskapene har vært dyktige til å tilpasse seg 

reguleringsmodellen, samt søke om midler, men finnes eksempler på mindre selskap som har 

vært innovative (Wiig & Ljunggren, 2018). Det er derfor mange retninger omstillingen kan ta, 

og både den teologiske utviklingen og reguleringen av bransjen vil være avgjørende faktorer 

for å si noe om hvordan nettselskapene vil ta i bruk ulike innovative løsninger. Denne 

oppgaven har forsøkt å belyse ulike utfordringer nettselskapene opplever i form av omgivelser 

og usikkerhet, som videre har blitt lagt frem har en påvirkninger på hvilke handlinger de 

foretar seg med tanke på omstillingen. Man har allerede sett tegn til hvordan utviklingen kan 

gå, men på grunn av at det fortsatt er tidlig i prosessen er det fortsatt vanskelig å si hvordan 

det kan se ut. Derfor er det hensiktsmessig å ytterligere studere hvordan nettselskapene kan 

håndtere omgivelsene og usikkerheten for å sørge for at Norge ender opp med et kraftsystem 

som er trygt og sikkert for alle.  
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7 Konklusjon og refleksjon 
 

I forbindelse med forskningsprosjektet Ingrid har denne oppgaven sett på hvordan omgivelser 

og usikkerhet kan påvirke nettselskapene i relasjon til omstilling i kraftsektoren. Oppgaven 

retter da fokus mot nettselskapene som finner seg på regime-nivå. 

Empirien belyste at omgivelsene var i endring og at nettselskapene opplevde mye usikkerhet. 

Dette ble da det sentrale temaet for oppgaven, å finne ut hvordan endrede omgivelser og 

usikkerhet påvirker nettselskapene, og hvilke implikasjoner dette har for omstillingen i 

kraftsektoren. Problemstillingen ble derfor ”Hvordan påvirker omgivelser og usikkerhet 

nettselskaper med tanke på omstilling i kraftsektoren?”, og det ble ytterligere utviklet 

forskningsspørsmål for å gå i dybden på temaet. For å svare på problemstillingen og 

forskningsspørsmålene ble det benyttet organisasjons-og innovasjonsteori. 

Med tanke på forskningsspørsmål 1 ” Hvordan endrer omgivelsene seg?” ble det benyttet 

organisasjonsteori for å belyse hvordan omgivelsene kan skape usikkerhet for organisasjoner. 

Fra intervjuene og annen empiri kom det frem at omgivelsene (og usikkerheten) gjør det 

vanskelig for nettselskapene å planlegge og ta beslutninger. 

For å svare på Forskningsspørsmål 2 ” Hvordan reagerer nettselskaper på økt usikkerhet?” ble 

rammeverket ”funksjoner av innovasjonssystemet” benyttet. Fra intervjuene kom det frem at 

nettselskapene hadde ulik måte å respondere på. Noen valgte å imøtekomme usikkerheten ved 

å ta grep gjennom ulike aktiviteter, mens andre var mer passive med tanke på investeringer og 

andre løsninger for å imøtekomme omstillingen.  

For forskningsspørsmål 3 ” Hvorfor reagerer de som de gjør?”, ble det både brukt 

rammeverket ”usikkerhetskilder”, samt framtidsscenarioer. Omgivelsene er i endring og det 

oppleves flere former for usikkerhet, i tillegg er det ikke samstemthet i bransjen med tanke på 

hvor utvikling går og hva som er hensiktsmessig for både nettselskapene og samfunnet. Alle 

disse faktorene gjør at det er vanskelig for nettselskapene å tilpasse seg omstillingen, og det 

kan være derfor man ser stor variasjon med tanke på å ta i bruk ny teknologi og andre 

innovative løsninger.   

Tatt i betrakting de ulike funnene og empirien som har blir brukt i oppgaven - ” Hva betyr 

dette for videre omstilling i distribusjonsnettet?”. Ved at nettselskapene opplever utfordringer 
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med tank på å tilpasse seg omstillingen, kan dette føre til at enten omstillingen tar lengre tid, 

eller at man ender opp med at kraftsystem som ikke er optimalt for enten forbrukerne eller 

nettselskapene. Usikkerheten kan også føre til at nettselskapene på påregne seg store 

kostnader. Det er mange fordeler ved å imøtekomme omstillingen tidlig og det er dermed 

hensiktsmessig for nettselskapene å ta stilling til de ulike utfordringene de opplever. Man har 

allerede sett utviklingstrender i bransjen, noen aktører har valgt å gå i samarbeid med andre 

aktører og man har i tillegg sett nye konstellasjoner som kan gi stordriftsfordeler. 

Med tanke på den overordnede problemstillingen kan det konkluderes at de endrede 

omgivelsene skaper usikkerhet for nettselskapene. Denne usikkerheten vil da skape 

utfordringer for nettselskaper med tanke på å ta beslutninger rundt å tilpasse seg omstillingen. 

For kraftsektoren vil det da være en barriere med tanke på å imøtekomme måle som er satt i 

Norge for å bli et lavutslippssamfunn.  

 

7.1 Refleksjon		
 

I prosessen med å finne ut hvilket tema jeg skulle skrive om, hadde jeg bestemt meg tidlig at 

jeg ville se på kraftbransjen. Kraftbransjen i Norge skal gå igjennom store endringer og jeg 

var nysgjerrig på å lære mer om det. Dette ble det utgangspunktet for masteroppgaven. På 

grunn av at området ”omstilling” er meget bredt i det forstand at det er mange vinkler og 

perspektiver som er mulig å se på. Dette ble en av de største utfordringene underveis både 

med tanke på den konkrete temaet jeg skulle se på og teorien som skulle benyttes. Det ble 

dermed mye prøving og feiling, en tidkrevende prosess som jeg i ettertid kan se har ført til 

noen begrensinger med tanke på teori. 

På grunn av at jeg tok an abduktiv tilnærming lot jeg empirien styre oppgavens å tematikk, 

problemstilling og hvilke teorier som kunne vært aktuelt. Temaet i seg selv var interessant, 

men jeg har vært veldig usikker på hvilke teorier jeg kunne bruke for å belyse utfordringene 

som ble nevnt i intervjuene. Det skal likevel sies at det har vært en interessant og særdeles 

lærerik prosess.  

Det kom frem i intervjuene at det var mange utfordringer nettselskapene opplevde med tanke 

på det skrifte man nå ser vil komme i bransjen. Alt fra teknologi, økonomi, kunder, 
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regulering/politikk og andre markedstrender var nevnt. Derfor ønsket jeg å finne ut av 

hvordan dette påvirket dem. Det ble dermed aktuelt å bruke organisasjonsteori ettersom det er 

et felt som kan si noe om hvordan omgivelsene påvirker organisasjoner, samt hvordan man 

kan forholde seg til dem. For å kunne få tak på de ulike utfordringene informantene nevne og 

samtidig beskrive konsekvensene av dette kom jeg over teorier innenfor innovasjonsfeltet. Jeg 

var usikker på om dette lot seg gjøre, men ettersom jeg følte at dette kunne hjelpe med å 

analysere empirien ønsket jeg å bruke dem. Det var utfordrende å få alt dette til å passe 

sammen, og samtidig få til en oversiktlig oppgave. I tillegg så var de rammeverkene jeg 

brukte laget for å se på innovasjonssystemer, mens jeg tilpasset de til å analysere aktører. Det 

er sikkert ulike meninger på om dette er riktig måte å bruke teoriene på eller ikke, men med 

tanke på å svare på forskningsspørsmålene mente jeg at det var en god løsning. Med tanke på 

organisasjonsteori var det mange modeller som ble benyttet. I retrospekt kunne jeg nok a 

enten forenklet disse modellene, eller gått mer i dybden med de i analysen og diskusjonen, 

men jeg så likevel at de kunne være til nytte. Hvis jeg skulle ha valgt noen andre teorier 

kunne jeg muligens lagt mer vekt på beslutningstaking, men det er usikkert om dette ville gitt 

bedre svar.  

Oppgaven hadde noen begrensinger, spesielt med tanke på at det var kun 5 informanter. 

Intervjuene som ble hold var likevel informative og belyste mye av utfordringene som igjen 

samstemte man annen litteratur og rapporter jeg hadde kommet over. Helhetlig synes jeg 

oppgaven/studien klarte å belyse noe av utfordringene nettselskapene opplever, som kan gi 

bredere forståelse og forhåpentligvis innsikt med tanke på hvordan omgivelser og usikkerhet 

kan påvirke nettselskapene i konteksten av en omstilling.  
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9 Vedlegg 
 

9.1 Samtykkeerklæring	
 

 

   

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

”Omstilling i kraftbransjen” 
Bakgrunn og formål 
 
Graden er innenfor masterstudiet Organisasjon, Ledelse og Arbeid, på Universitetet I Oslo, men selve 
oppgaven vil bli skrevet i forbindelse med forskningsprosjektet Ingrid ved TIK-senteret.  
 
Formålet med oppgaven er å se på trendene i kraftbransjen i relasjon til produksjon og rollefordeling, 
og hvordan dette vil påvirke nettselskapene. i tillegg skal det bli sett på hva som driver disse trendene, 
hvorvidt trendene er hensiktsmessig med tanke på energibehovet i fremtiden og om nettselskapene har 
muligheten til å påvirke retningen til utviklingen. Oppgaven vil inndeles i 2 deler: 
 
Del 1 av oppgaven vil omhandle: 
 

• Redegjøre for ulike “scenarier” (se matrise nedenfor) for hvordan kraftsektoren skal se ut 
• Undersøke hva de ulike nettselskapene tenker om utviklingen i bransjen og hva dette har å si 

for rollen deres. 
 
Del 2 av oppgaven vil omhandle: 

• Hvilke drivere som påvirker utviklingen. 
• Om nettselskapene har noe påvirkning  
• Se på de teknologiske og institusjonelle faktorene som påvirker nettselskapenes evne til å 

omstille seg.  

Foreløpig problemstilling: Hvordan forholder aktørene seg til usikkerhet og omstilling i 
kraftbransjen? 

Deltakerutvalget vil være relevante personer i nettselskaper som kan fortelle i generelle termer om 
kraftbransjen og om hva nettselskaper tenker om de ulike aspektene ved bransjen, samt deres egen 
drift. Det vil også være ekspertintervju med personer som har kjennskap til bransjen med som ikke 
jobber i nettselskaper. Intervjuene vil anonymiseres og personene vil bli referert som for eksempel 
”nettselskap 1” eller ”ekspert 1”.  
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Hva innebærer deltakelse i studien? 
 
Ved å bli med på studien som informant vil du bli spurt om å delta på et dybdeintervju som vil vare 
mellom 40-60 minutter. Spørsmålene som stilles vil være fra et makroperspektiv, altså generelt om 
bransjen og de ulike trendene fra et teknisk og samfunnsperspektiv, og hva nettselskapene tenker om 
dette. Det vil også bli spurt om hva som er driverne for utviklingen og om nettselskaper opplever noen 
form for usikkerhet knyttet til dette. I form av personlig informasjon vil det spørres om bakgrunnen til 
informanten, men dette vil ikke bli brukt i oppgaven, det er kun en formalitet for å sikre at personen 
har riktig kompetanse for å kunne si noe om bransjen og selskapet de jobber i som helhet. Det vil bli 
spurt om intervjuet kan bli tatt opp, men det er opptil deltakeren om det er greit eller ikke.  
 
Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Informasjonen vil mulig bli brukt til andre 
studier, ettersom det er en del av Ingrid prosjektet, derfor vil jeg høre om dette godkjennes av 
deltakeren. Opptaket vil lagres lokalt på en datamaskin, som er passordsikret. Deltakelsen vil ikke 
kunne gjenkjennes i publikasjonen. 
 
Prosjektet skal etter planen avsluttes den 25. Juni. Opptakene vil dermed slettes ved prosjektslutt. 
Transkriberingen ved intervjuet kan derimot bli delt med forskningspersoner ved Ingrid-prosjektet. 
Tidspunkt for anonymisering skjer umiddelbart ved transkribering av intervju.  
 
Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn.  
 
Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt enten student eller veileder: 
 
Student 
Navn: Markus Johnsen 
Email: markusjohnsen@gmail.com 
Tlf: 92420051 
 
Veileder 
Navn: Allan Dahl Andersen 
Email: allanda@tik.uio.no 
Tlf – jobb: 22841615 
 
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata AS. 
 
Samtykke til deltakelse i studien 
 
Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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9.2 Intervjuguide	
 

 

 

 

Intervjuspørsmål 

NB! På spørsmål 2 så skal du velge ut ifra matrisen om hvor utviklingen går til - når jeg 
skriver “control” så mener jeg nærmere systemansvar:

1 Kan du si litt om bakgrunnen din (stilling, ansvar etc) og erfaringen din i

bransjen?

2 Hvilke er det viktigste utviklingstrender i energisektoren nå (i relasjon til matrisen - ei.

desentralisering/sentralisering produksjon/kontroll) ? 

3 Hvilke faktorer driver / legger bak

disse trender?

4 Hvilken retning / utviklingsbane foretrekker dere? Og hvorfor? 

5 Vil dagens utviklingstrend imøtekomme fremtidens kraftbehov hos brukerne? 

6 Er det faktorer som trekker i annen retning / ser dere noen barrierer for at noen

av disse trender/scenarier blir realisert? Hvilke er de viktigste?

7 Hva har utviklingen å si for nettselskapene (Nettselskapene/DSO + TSO) og

deres fremtidige arbeidsdeling (rollefordeling)?

8 Føler dere at dere har noen påvirkningskraft (med tanke på hvor utviklingen går) og 
hva slags?

9 Hva har utviklingen å si for nettselskapene

(Nettselskapene/DSO + TSO) og deres fremtidige arbeidsdeling (rollefordeling)?

10 Føler dere at dere har noen påvirkningskraft (med tanke på hvor utviklingen går)? 
Hvis ja, hva slags?
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9.3 Personvernombudet	–	godkjenning	av	gjennomføring	
 

	

	

	
 

 
 
Allan Dahl Andersen 
Postboks 1096 Blindern 
0317 OSLO 
 
 
 
Vår dato: 20.04.2018                         Vår ref: 60200 / 3 / AM S                         Deres dato:                          Deres ref: 
 
 
Forenklet  vurdering f ra NSD Personvernombudet  for forskning 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 06.04.2018.  
M eldingen gjelder prosjektet: 
 

 
Vurdering 
Etter gjennomgang av opplysningene i meldeskjemaet med vedlegg, vurderer vi at prosjektet er omfattet
av personopplysningsloven § 31. Personopplysningene som blir samlet inn er ikke sensitive, prosjektet er
samtykkebasert og har lav personvernulempe. Prosjektet har derfor fått en forenklet vurdering. Du kan
gå i gang med prosjektet. Du har selvstendig ansvar for å følge vilkårene under og sette deg inn i
veiledningen i dette brevet. 
 
Vilkår for vår vurdering 
Vår anbefaling forutsetter at du gjennomfører prosjektet i tråd med: 
  •  opplysningene gitt i meldeskjemaet 
  •  krav til informert samtykke 
  •  at du ikke innhenter sensitive opplysninger 
  •  veiledning i dette brevet  
  •  Universitetet i Oslo sine retningslinjer for datasikkerhet 
 
Veiledning 
 
Krav til informert samtykke   
Utvalget skal få skriftlig og/eller muntlig informasjon om prosjektet og samtykke til deltakelse.
Informasjon må minst omfatte: 

 •  at Universitetet i Oslo er behandlingsansvarlig institusjon for prosjektet 
 •  daglig ansvarlig (eventuelt student og veileders) sine kontaktopplysninger 
 •  prosjektets formål og hva opplysningene skal brukes til 
 •  hvilke opplysninger som skal innhentes og hvordan opplysningene innhentes 

60200 Omstilling i kraftbransjen - usikkerhet for nettselskapene
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Allan Dahl Andersen
Student Paul M arkus Solheim Johnsen



85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  når prosjektet skal avsluttes og når personopplysningene skal anonymiseres/slettes 
 
På nettsidene våre finner du mer informasjon og en veiledende mal for informasjonsskriv. 
 
Forskningsetiske retningslinjer 
Sett deg inn i forskningsetiske retningslinjer.   
 
M eld fra hvis du gjør vesentlige endringer i prosjektet 
Dersom prosjektet endrer seg, kan det være nødvendig å sende inn endringsmelding. På våre nettsider 
finner du svar på hvilke endringer  du må melde, samt endringsskjema. 
 
Opplysninger om prosjektet blir lagt ut på våre nettsider og i M eldingsarkivet 
Vi har lagt ut opplysninger om prosjektet på nettsidene våre. Alle våre institusjoner har også tilgang til 
egne prosjekter i M eldingsarkivet. 
 
Vi tar kontakt om status for behandling av personopplysninger ved prosjektslutt 
Ved prosjektslutt 20.06.2018  vil vi ta kontakt for å avklare status for behandlingen av
personopplysninger. 
 
Gjelder det te dit t  prosjekt?   
 
Dersom du skal bruke databehandler   
Dersom du skal bruke databehandler (ekstern transkriberingsassistent/spørreskjemaleverandør) må du 
inngå en databehandleravtale med vedkommende. For råd om hva databehandleravtalen bør inneholde, 
se Datatilsynets veileder. 
 
Hvis utvalget har taushetsplikt 
Vi minner om at noen grupper (f.eks. opplærings- og helsepersonell/forvaltningsansatte) har 
taushetsplikt.  De kan derfor ikke gi deg identifiserende opplysninger om andre, med mindre de får
samtykke fra den det gjelder.  
 
Dersom du forsker på egen arbeidsplass 
Vi minner om at når du forsker på egen arbeidsplass  må du være bevisst din dobbeltrolle som både
forsker og ansatt. Ved rekruttering er det spesielt viktig at forespørsel rettes på en slik måte at
frivilligheten ved deltakelse ivaretas. 
 
 
Se våre nettsider eller ta kontakt med oss dersom du har spørsmål. Vi ønsker lykke til med prosjektet! 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
M arianne Høgetveit M yhren

Anne-M ette Somby


