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1 Introduktion

Syftet med detta kapitel är att introducera och ge läsaren en förståelse för

denna undersökning genom en bakgrundspresentation till vårt valda

problemområde. Vi ska också låta läsaren ta del av vår problemdiskussion

och problemformulering, presentera denna undersöknings syfte samt våra

avgränsningar. Slutligen ger vi läsaren en läsanvisningsguide för att på så

vis underlätta förståelsen av undersökningens disposition.

1.1 Bakgrund

Det sker en konstant förändring av en marknads spelregler och en

marknads struktur. I denna föränderliga värld söker många företag, både

stora och små, framgång. En förutsättning för att ett företag ska vara

framgångsrikt är att företaget uppfyller marknadens krav.

Omvärldsförändringar påverkar dessa marknadskrav och det gäller därför

för företaget att vara flexibelt och anpassa sig efter dem. (Kotler 1999) En

omvärldsförändring som under senare tid hamnat i fokus världen över är

avregleringar inom olika branscher såsom telefoni, flyg och bankväsendet

(de Wit & Ron 1998).

Oavsett bransch medför en avreglering en rad olika effekter för de

inblandade aktörerna. Studier av avregleringar har visat att en viss

konkurrensdynamik uppkommer i branschen efter en avreglering. (NUTEK

1993:68) Detta är en direkt konsekvens av uppkomsten av en öppen

marknad där fri konkurrens råder, vilket generellt resulterar i att

konkurrensen ökar. Därmed utsätts det före detta monopolföretaget för

hårdare marknadskrav vilket kan, om företaget inte uppfyller dem, hota
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dess fortsatta överlevnad. (Kotler 1999) Ytterligare en konsekvens av en

avreglering är att lönsamheten för branschen under de första åren uppvisar

en kraftig nedgång, då de nya aktörerna pressar priserna vid sitt inträde på

marknaden. Trenden med ett ökat antal sammanslagningar och uppköp är

också tydlig efter en avreglering. (NUTEK 1995:37)

En av de sista marknaderna i Sverige som har avreglerats är elmarknaden.

Bakgrunden till att den svenska elmarknaden avreglerades efter nittio år var

Statens önskan att uppnå största samhällsekonomiska nytta, sett utifrån

nationalekonomisk paretooptimalitet. Det Staten önskade uppnå med en

avreglering var att skapa säker, billig och tillgänglig el över hela landet, för

att säkra den svenska levnadsstandarden och industrins fortsatta tillväxt.

(NUTEK 1995:37)

Som ett resultat av att elmarknaden avreglerades uppkom en ny

marknadssituation för alla inblandade aktörer, däribland Vattenfall AB1

som tidigare hade regionala monopol i Sverige. Många problem som ett

företag möter vid en avreglering härrör från att företagsledningen har vuxit

fram ur ett tänkande baserat på en monopolmarknad istället för på en

konkurrensutsatt marknad. (NUTEK 1995:37) Frågan blir om Vattenfall

kan skaffa sig den kunskap och kompetens som krävs för att överleva i en

konkurrensutsatt miljö. Ett verktyg som företagsledningen i flertalet

mellanstora och stora företag använder sig av, för att företaget ska kunna

vara flexibelt och anpassa sin strategi för framtida förändringar, är

interaktiva styrsystem (Anthony & Govindarajan 2001).

                                                
1 I fortsättningen kommer vi enbart att skriva Vattenfall.
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Interaktiva styrsystem är formella informationssystem2 där chefer,

verksamma på olika nivåer i företaget, träffas regelbundet för att diskutera

framtida hot och möjligheter som kan omkullkasta företagets nuvarande

strategi (Simons 2000). Diskussionerna kan baseras på information från

exempelvis en budget, Balanced Scorecard och marknadsrapporter.

Interaktiva styrsystem beror på de strategiska osäkerheterna som i sin tur

beror på företagets strategi och företagsledningens prognos för marknadens

förväntade utveckling3. Strategiska osäkerheter är fundamentala

omvärldsförändringar som kan förändra en företagslednings antaganden om

framtiden och på så sätt utgöra ett hot eller möjlighet för företagets

nuvarande strategi (Anthony & Govindarajan 2001). Interaktiva styrsystem

är ett verktyg som företagsledningen har till sitt förfogande för att få

personalen att fokusera på de strategiska osäkerheterna. Genom att

diskutera den berörda informationen får företagsledningen en djupare insikt

i om de nuvarande strategierna är hållbara eller om de bör förändras.

(Simons 2000)

1.2 Problemdiskussion

Ett företags strategi och marknadsprognos påverkas vanligtvis av

omvärldsförändringar vilket i sin tur leder till att de strategiska

osäkerheterna påverkas (Osborn 1992). Följaktligen, eftersom interaktiva

styrsystem är beroende av de nämnda faktorerna, påverkas även företagets

interaktiva styrsystem av omvärldsförändringar. Företagets interaktiva

styrsystem måste reflektera den miljö som företaget är verksamt i, varför

interaktiva styrsystem därför måste uppdateras regelbundet vid förändrade

                                                
2 Med formella informationssystem menar Simons (1995) bearbetning av dokumenterad information
(exempelvis årsredovisning) till skillnad från informella informationssystem som bearbetar
odokumenterad information (exempelvis bedömningar av resultat utan någon dokumenterad grund).
3 I fortsättningen kommer företagsledningens prognos för marknadens förväntade utveckling benämnas
som marknadsprognos.
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strategiska osäkerheter (Simons 1995). Ett interaktivt styrsystem som idag

är berättigade behöver inte vara det rätta imorgon (Osborn 1992).

Avregleringen av den svenska elmarknaden har, som tidigare nämnts,

förändrat den svenska elmarknaden (NUTEK 1997). I en sådan situation är

det viktigt för ett företag att identifiera de nya strategiska osäkerheterna vid

en omvärldsförändring och förmå de anställda att fokusera på dem (Kramer

1999). Därför gäller det för Vattenfall att försöka prognostisera den

framtida marknadsutvecklingen för att tillsammans med företagets strategi

identifiera företagets strategiska osäkerheter. Enligt NUTEK (1995:37)

finns risken att ett företag inte uppdaterar de strategiska osäkerheterna vid

en ny omvärldsförändring, vilket kan resultera i att företaget inte förmår

vara konkurrenskraftigt i framtiden.

Ett problem som har uppdagats är att det generellt sett är svårt för ett före

detta monopolföretag att se vad som krävs på en avreglerad marknad. Detta

beror på att företaget ej har kunskap och erfarenhet av att vara verksam på

en konkurrensutsatt marknad. (NUTEK 993:68) Detta faktum gör det

intressant att undersöka om ett företag klarar av att anpassa sig samt att

kunna hantera den nya marknadssituationen och bli en konkurrenskraftig

aktör på den nya marknaden.
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1.3 Problemformulering

Eftersom interaktiva styrsystem beror på strategiska osäkerheter som i sin

tur beror på företagets strategi och företagsledningens marknadsprognos

har vi, för att kunna besvara vårt syfte, satt upp följande centrala

frågeställningar;

•  Vilken strategi hade Vattenfall innan respektive efter avregleringen av

den svenska elmarknaden och vilka förändringar kan identifieras?

•  Vilken marknadsprognos hade Vattenfall innan respektive efter den

svenska avregleringen och vilka förändringar kan identifieras?

•  På vilket sätt påverkades Vattenfalls strategiska osäkerheter vid

avregleringen av den svenska elmarknaden och vad beror

förändringarna på?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förändringar en

avreglering av den svenska elmarknaden leder till på Vattenfalls interaktiva

styrsystem och vad de eventuella förändringarna beror på.
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1.5 Avgränsningar

I denna undersökning ämnar vi inte bedöma Vattenfalls val av strategi eller

Vattenfalls marknadsprognos innan respektive efter avregleringen.

Anledningen till detta är att vi endast vill använda strategin och

marknadsprognosen som en grund för att undersöka förändrade strategiska

osäkerheter och interaktiva styrsystem.

Då Vattenfallkoncernen både har en nätverksamhet och distribution av el

har vi valt att begränsa undersökningen till att gälla distributionen av el till

slutkund, det vill säga försäljningsavdelningen. Denna avgränsning har vi

valt med anledning av att det är den del av elmarknaden som numera är

utsatt för konkurrens.

Vi kommer inte att behandla interaktiva styrsystem som anknyter till

juridiska strategiska osäkerheter eftersom vi inte anser att vi har tillräcklig

kompetens inom det området. Vi ska inte heller identifiera brister och

svagheter med Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler. Denna avgränsning har vi valt i och med att vi bedömde

att det skulle krävas mer tid av oss än vi har haft till förfogande för denna

undersökning.
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1.6 Läsanvisningar

För att hjälpa och vägleda läsaren genom denna undersökning kommer en

guide (se figur 1.1) som inkluderar alla delar av undersökningen att inleda

varje kapitel. Syftet med detta ”verktyg” är att ge läsaren en förståelse av

undersökningens disposition och ge läsaren en bättre överblick över hur

kapitlena är sammankopplade.

FIGUR 1.1 UNDERSÖKNINGENS DISPOSITION

Källa: Egen bearbetning

I kapitel två kommer vi att föra en metoddiskussion där vi diskuterar vår

verklighetssyn samt beskriva hur denna undersökning har genomförts.

Vidare kommer läsaren i kapitel tre att få bekanta sig med undersökningens

referensram. Kapitel fyra kommer att ge läsaren nödvändig

bakgrundsinformation till empirin. Detta ska inte missförstås som att vi inte

kommer att använda kapitlets innehåll i analysen utan snarare att det är ett

komplement till empirin.  Empirin i kapitel fem består av den information

vi har samlat ihop gällande Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler. I vår analys i kapitel sex konfronterar vi vår referensram

med vår empiri och slutligen kommer vi i kapitel sju att summera vår

undersökning med våra slutsatser. Slutsatserna följs av att vi, i kapitel åtta,

ger förslag till vidare forskning inom denna undersöknings område.

Metod-
diskussion
Kapitel 2

Bakgrund
till empiri
Kapitel 4

Empiri
Kapitel 5

Analys
Kapitel 6

Slutsatser
Kapitel 7
 

Referens-
ram
Kapitel 3
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2 Metoddiskussion

I detta kapitel ska vi först redogöra för samt motivera de perspektiv och den

vetenskapliga syn som vi besitter. Därpå kommer vår relation till teori

respektive empiri att beskrivas, vilket följs av en diskussion om denna

undersöknings ansats. Därefter kommer en beskrivning över hur det insamlade

materialet sammanställts att presenteras. Detta följs av att vi även kommer att

förmedla vårt praktiska tillvägagångssätt till läsaren och därigenom beskriva

vårt tillvägagångssätt av tillskansandet av nödvändig information för

genomförandet av denna undersökning. Kapitlet avslutas med att vi presenterar

nödvändig metodkritik. Metoddiskussionen börjar dock med avsnittet

”tidsproblematiken” där vi diskuterar ett grundläggande problem som läsaren

möter i denna undersökning.

2.1 Tidsproblematiken

Ett fundamentalt inslag som genomsyrar hela vår undersökning är att

undersökningen inbegriper två olika tidsperioder. Dessa två tidsperioder skiljs åt

genom en omvärldsförändring, som i detta fall är avregleringen av den svenska

elmarknaden 1 januari, 1996. Problematiken runt denna tidsaspekt är att det inte

klart och tydligt går att skilja tidsperioderna åt endast med hjälp av

avregleringen. Vi är av den åsikten att det inte är troligt eller realistiskt att

förändringar i företag uppkommer i samma stund som en omvärldsförändring

sker utan vi anser snarare vi att de växer fram.

Metod-
diskussion
Kapitel 2

Bakgrund
till empiri
Kapitel 4

Empiri
Kapitel 5

Analys
Kapitel 6

Slutsatser
Kapitel 7
 

Referens-
ram
Kapitel 3
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Med denna problematik i åtanke har vi valt att avgränsa tidsperioden efter

avregleringen av den svenska elmarknaden till att gälla 1 januari, 1996 t.o.m. år

2001. Genom att använda oss av detta tidsintervall, med ett spann på sex år,

anser vi att det finns en tillräckligt lång tidsperiod för att se vad som har

förändrats i Vattenfall och vad som har förblivit oförändrat mellan de två

tidsperioderna. Samma resonemang gäller för tidsperioden innan avregleringen.

Den tidsperioden har vi valt att ta sin början 1992, då Vattenfall bolagiserades,

och sluta i och med att avregleringen verkställdes 1 januari, 1996. Att vi valt

1992 som en brytpunkt beror på att vi inte kunnat få tillförlitlig information från

perioden innan 1992.

Vi anser inte att det är möjligt att studera Vattenfalls interaktiva styrsystem och

dess beroendevariabler vid en specifik tidpunkt och att det inte heller går att

skapa en klar bild över Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler genom att endast fokusera på en specifik tidpunkt. För att

skapa en hög tillförlitlighet i denna undersökning har vi därför valt att använda

oss av de nämnda tidsperioderna.

För den kritiske är det möjligt att säga att Vattenfalls interaktiva styrsystem och

dess beroendevariabler kan ha förändrats av andra omvärldsförändringar än

avregleringen av den svenska elmarknaden. Våra intervjupersoner på Vattenfall

är däremot av den åsikten att detta inte är ett rimligt antagande eftersom

Vattenfall inte har varit utsatt för en omvärldsförändring med lika stor påverkan

efter avregleringen av den svenska elmarknaden.
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2.2 Vår verklighetsbild, förståelse och perspektivval

En grundläggande fråga som en undersökare måste fråga sig är hur han/hon

ställer sig till objektivitet. Den objektiva och värderingsfria

samhällsvetenskapliga forskningen har sitt ursprung i den positivistiska

sociologin. (Holme & Solvang 1991) En forskare som innehar en positivistisk

syn har som uppgift att minimera sitt inflytande på sin forskning och

vetenskapliga utsagor ska vara baserade på observerbar data där iakttagelse och

tolkning strängt ska hållas isär. Den positivistiska läran menar också att all fakta

ska vara objektiv och kvantifierbar, intra- och intersubjektivt reproducerbara,

samt värdeneutrala. (Kvale 1997)

Den positivistiska vetenskapsfilosofin har under det senaste halvseklet förlorat

mark till andra vetenskapsfilosofier som exempelvis hermeneutiken och

postmodernismen. (Kvale 1997) Hermeneutikerna hävdar, till skillnad från den

positivistiska vetenskapsfilosofin, att det är omöjligt att föra en objektiv och

värderingsfri samhällsvetenskap. Istället måste undersökaren klargöra vad

hans/hennes värderingar innebär för undersökningen och på vilket sätt dessa

kommer att påverka undersökningen. (Holme & Solvang 1991) En annan

vetenskapsfilosofi, postmodernismen, hävdar att all kunskap är beroende av

forskarens synvinkel och värderingar. Postmodernismen delar även

hermeneutikens misstro mot en objektivt given verklighet. Postmodernismen

menar också att kunskapen inte är överförbar vilket kan tolkas som att den är

situationsberoende.  Med detta menas att den kunskap som förvärvats i en viss

situation inte är överförbar till, eller jämförbar med, kunskap från andra

sammanhang och att kunskap beror på forskarens synvinkel och värderingar.

(Kvale 1997)
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Eftersom vi undersöker ett fenomen genom både primärdata och sekundärdata

har det varit omöjligt att avhålla oss från egna tolkningar. Trots att vi har strävat

mot att vara objektiva vet vi att vi inte har lyckats att uppnå objektivitet.

Anledningen till detta är att vi genom hela undersökningen har varit tvungna att

tolka vårt insamlade material. Vi är medvetna om att dessa tolkningar är

påverkade av vår förförståelse i form av egna erfarenheter, upplevelser och

tankar. Därmed menar vi att vår vetenskapssyn grundar sig på hermeneutiken

och postmodernismen, med en viss förskjutning mot det förstnämnda.

En forskare måste även fråga sig hur denna ställer sig till förståelse. Vi är av den

synen att nya erfarenheter hela tiden läggs till våra redan förvärvade kunskaper.

På så sätt modifieras vår inställning ständigt. När det gäller interaktiva

styrsystem har vi en förförståelse skapad av den litteratur vi tidigare har läst om

interaktiva styrsystem. Under undersökningen har vår förståelse hela tiden

förändrats med anledning av att vi tagit till oss nya fakta. Enligt Holme &

Solvang (1991) är detta fenomen en grundläggande aspekt inom den

hermeneutiska läran. Wallén (1996) menar att tanken är att varje ny fakta som

undersökaren tar till sig kan leda till ett nytt sätt att förstå eller tolka tidigare

avsnitt. Alvesson (1994) kallar denna process för alterering mellan del och

helhet och förförståelse och förståelse. Detta illustreras ofta genom den

hermeneutiska cirkeln, där en forskare växlar mellan betraktande av del och

helhet. Genom delen tar forskaren sig fram till helheten och tvärtom. (Alvesson

1994)

Det vetenskapsteoretiska synsättet eller perspektivet en forskare anlägger på en

undersökning får betydelse för hur verkligheten kommer att betraktas. Lundahl

& Skärvad (1992) menar att det går att diskutera huruvida forskaren kan påverka

perspektivvalet med tanke på att det har ett nära samband med förståelsen och

synen på vetenskap. Arbnor & Bjerke (1994) menar att det finns tre
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företagsekonomiska perspektiv att studera verkligheten ur; analytiskt synsätt,

systemsynsätt och aktörssynsätt. Holme & Solvang (1991) har som åsikt att de

flesta av dagens forskare omfattas av alla dessa riktningar och vi kan hålla med

om att den gyllene medelvägen många gånger är den bästa. Vi har dock svårt att

se hur vi skulle kunna kombinera vår vetenskapssyn med ett analytiskt synsätt

och väljer därför att inte behandla denna.

Vår åsikt är att vårt perspektiv är inspirerat av såväl system- som

aktörssynsättet. Detta ligger också mer i linje med vår vetenskapssyn.

Systemsynsättet menar att verkligheten består av en mängd delar, i relation och

interaktion med varandra, som forskaren försöker förklara utifrån helhetens

egenskaper. Vidare är summan inte bara summan av delarna utan kan vara både

större eller mindre. (Arbnor & Bjerke 1994) I vårt arbeta skulle man kunna säga

att strategiska osäkerheter är en del av ett större system, det interaktiva

styrsystemet som i sin tur är en del av företaget.

Aktörssynsättet bygger liksom hermeneutiken på att forskaren angriper

problemet med hjälp av sin förförståelse om studieobjektet till motsatts från det

förutsättningslösa angreppssätt som positivismen förespråkar. Vidare menar

aktörssynsättet att verkligheten inte är av objektiv karaktär utan snarare en social

konstruktion som i hög utsträckning är beroende av oss individer. (Arbnor &

Bjerke 1994) För forskaren innebär detta att fokus hamnar på den enskilda

individen och den subjektiva bilden av verkligheten denne kan och vill

förmedla. Utifrån delarnas egenskaper försöker aktörssynsättet sedan att förklara

helheten. (Arbnor & Bjerke 1994) I vår undersökning skulle detta innebära att vi

försöker bygga upp en allmän förståelse kring fenomen som helhet med

utgångspunkt i våra intervjupersoners subjektiva utsagor, rörande interaktiva

styrsystem. I denna undersökning är vi dock inte intresserade av

intervjupersonernas subjektiva åsikter utan vad intervjupersonerna kan säga
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generellt om Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler.

Detta kan tyckas tala emot ett aktörssynsätt. Däremot anser vi oss ha ett

aktörssynsätt då vi är av den övertygelsen att intervjupersonernas svar är

subjektiva och inte värderingsfria.

2.3 Vår relation till teori och empiri

När vår undersökning initierades var vårt första steg att bilda oss en uppfattning

om det valda problemområdet genom att skapa en föreställningsram utifrån för

oss tillgänglig vetenskaplig litteratur inom området. Denna teoretiska

referensram gjorde det möjligt för oss att konstruera ett tankesätt runt interaktiva

styrsystem och dess beroendevariabler. Som ett andra steg gick vi ut i

”verkligheten” och samlade in empirisk information om hur de interaktiva

styrsystemen och dess beroendevariabler förändras vid en avreglering samt vad

de eventuella förändringarna i strategiska osäkerheterna och interaktiva

styrsystemen beror på. Under detta empiriska stadium av vår undersökning hade

vi stor hjälp av referensramen. Den gav oss en grund till idéer och information

till vilka frågor vår intervjuguide skulle kunna baseras samt fokusera på. Vi

bedömer att en god insikt i problemområdet är av yttersta vikt om vi som

undersökare ska kunna ställa lämpliga intervjufrågor samt följdfrågor. Det ovan

beskrivna tillvägagångssättet kan sammanfattas som att vi utgick från teorin och

kompletterade vår undersökning med empiriska intervjuer för att slutligen, med

logisk slutledning, komma fram till ett resultat. Det är dock viktigt att läsaren

förstår att det är de empiriska studierna som utgör grunden för denna

undersökning. Det är med empirins hjälp som vi ämnar identifiera

orsakssamband för att påvisa tendenser och generera utökad kunskap om

interaktiva styrsystem.
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Om vi ser till vår undersökning och det tillvägagångssätt som vi ovan har

beskrivit finner vi att tyngdpunkten ligger på induktion. Induktion handlar om

att gå ut i verkligheten och samla in empiri om ett visst fenomen (Paulsson

1999). Problemet med en induktiv studie är emellertid att en undersökare

värderingsfritt ska beskriva och tolka verkligheten objektivt för att påvisa

tendenser och generera utökad kunskap (Molander 1988). Andra författare är

mer extrema i sin tolkning och säger att en induktiv studie ska leda till att nya

teorier bildas. Vi är medvetna om att vår underökning inte leder till några nya

teorier om interaktiva styrsystem, men att uppsatsen leder till en utökad kunskap

om interaktiva styrsystem. Med stöd från Molander (1988) anser vi likväl att vår

undersökning bygger på induktion, trots saknaden av teoribildning.

När vi namngav vår relation till teori och empiri utgick vi inte från var

undersökningen tog sin början; om det är med teoribildning eller med insamling

av empiri. Vi är av den åsikten att mer eller mindre alla undersökningar börjar

med att undersökare tar del av befintlig information för att skaffa sig en

förståelse för problemområdet. Således är vi av samma åsikt som Wallén (1996)

som menar att undersökaren inte kan göra ”förutsättningslösa” empiriska

undersökningar. Teoretiska inslag är nödvändiga vid all empirisk undersökning

och ifall en undersökare inte har en teoretisk förförståelse vet han inte vad han

ska undersöka och mäta (Wallén 1996).

2.4 Vilken ansats är bäst för vår undersökning?

Lekvall & Wahlbin (2001) ger tre förslag på frågor som en undersökare kan utgå

från för att ta reda på vilken ansats som är bäst lämpad för undersökningen;

ämnar undersökarna att gå på djupet i enskilda fall?, jämföra förhållanden vid

en viss tidpunkt? eller ämnar undersökarna studera utvecklingen över tiden?
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Genom att diskutera dessa frågor nedan vill vi ge läsaren en förståelse för vårt

val av undersökningsansats.

Som vi redan har diskuterat sökte vi en ansats som skulle göra det möjligt för

oss att undersöka Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler

för att se hur en omvärldsförändring påverkar dem. Svaret på Lekvall &

Wahlbins (2001) första fråga är således att vi ansåg att det bästa

tillvägagångssättet, för att ge en så god beskrivning som möjligt, var att studera

ett fall utifrån många aspekter. Motsatsen till denna ansats – att studera många

fall utifrån få aspekter – skulle göra att en analys av de studerade fallen skulle

ske horisontellt och inte vertikalt som vi eftersträvar. (Lekvall & Wahlbin 2001)

(se figur 2.1 och figur 2.2) Detta beror på att vi inte ämnar göra några generella

utsagor utan istället fokusera på indikationer och tendenser samt att vi inte syftar

till att generalisera. Utifrån vårt hermeneutiska synsätt anser vi inte heller att det

är möjligt att generalisera eftersom allting är situationsberoende.

FIGUR 2.1 TVÄRSNITTSANSATS       FIGUR 2.2 FALLSTUDIE

Källa: Lekvall, P. & C. Wahlbin (2001):    Källa: Lekvall, P. & C. Wahlbin (2001):

Information för Marknadsföringsbeslut,               Information för Marknadsföringsbeslut,

s. 206     s. 207

Lekvall & Wahlbins (2001) andra fråga (en jämförelse av förhållanden vid en

viss specifik tidpunkt) anser vi inte passar vårt syfte eftersom vi ska beskriva två

Studerat fall
Variabel 1 2 3 4 …n

1 x x x x …x
2 x x x x …x
3 x x x x …x
* * * * * …
* * * * * …
* * * * * …
m x x x x …x

Studerat fall
Variabel 1 2 3 …n

1 x x …x
2 x x …
3 x …x
4 x
*
*
m x x …x
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situationer vid olika tidpunkter. Däremot har Lekvall & Wahlbins tredje fråga

inslag som skulle passa vår undersökning; nämligen att vi ska studera en

förändring/utveckling över tiden. Dock ligger inte denna undersökningens fokus

på att det ska vara någon specifik tidsperiod som passerar innan vi undersöker

utfallet. Istället fokuserar vår undersökning på vilka effekter som en

omvärldsförändring ger på Vattenfalls interaktiva styrsystem.

Med ovanstående diskussion i åtanke anser vi att vår uppsats har en

fallstudieliknande ansats. Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) menar att en

fallstudie inbegriper att ett fåtal fall studeras utifrån ett flertal aspekter. Samma

författarpar hävdar också att en fallstudie inte heller ska skapa vetenskaplig

kunskap utan snarare visa tendenser och illustrera, vilket vi ämnar göra.

2.4.1  Kvantitativa och kvalitativa undersökningar

Lekvall & Wahlbin (2001) fortsätter sin diskussion angående

undersökningsansats med ytterligare en nivå; kvantitativa respektive kvalitativa

undersökningar. Det material vi har samlat in under arbetets gång har främst

varit sammanställt och redovisat i texter, böcker och bandade och nedskrivna

intervjuer. Som en konsekvens av att vi inte har strävat efter att tillskansa oss

kunskap angående människors subjektiva och personliga värderingar och

åsikter, hade vi även kunnat samla in, analysera och tolka data uttryckt i

sifferform. Till exempel hade det varit möjligt att genomföra en

enkätundersökning om vilka strategiska osäkerheter Vattenfall hade och har, för

att sedan sammanställa svaren i sifferform.

I vår undersökning ansåg vi däremot att det var mer lämpligt att analysera

material som sammanställts i textform. Dels grundar vi vår åsikt på att vårt

resultat lämpligast presenterades i form av texter och dels att det skulle vara



Kapitel 2 - Metoddiskussion

18

svårare att analysera information sammanställt i form av statistik. Detta beror på

att vi ville skapa en förståelse för hur interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler samverkar.

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt

Primär och sekundärdata är de två tillvägagångssätt som finns tillgängliga vid

insamlingen av den information och data som undersökningen ska baseras på

(Lundahl & Skärvad 1992). Det som undersökaren själv samlar in kallas för

primärdata medan sekundärdata är information som redan finns publicerad. Det

finns inget tillvägagångssätt som är bäst vid alla situationer, det beror snarare på

den kunskap som önskas uppnå (Lekvall & Wahlbin 2001). I vår undersökning

har vi valt att använda oss av både primär och sekundärdata för att få ett så bra

och tillförlitligt underlag som möjligt för vår analys.

2.5.1  Primärdata

Primärdata är som sagt information som undersökaren samlar in personligen och

utgörs dels av intervjuer och dels av frågeformulär (Eriksson & Wiedersheim-

Paul 1999). Vi ansåg dock att intervjuer, till skillnad från frågeformulär, var att

föredra. För det första var tiden knapp för utförandet av denna undersökning,

vilket medförde att vi föredrog primärdata som snabbt kan samlas in. För det

andra ville vi veta vem som besvarade våra frågor och slutligen ansåg vi att en

flexibilitet under informationsinsamlandet var av stor vikt. Detta beror på att

följdfrågor kan uppkomma, vilka kan ha stor vikt för undersökningens utfall.

Om en undersökare bedömer att de ovanstående kriterierna är kritiska och måste

uppfyllas rekommenderar Lekvall & Wahlbin (2001) att undersökaren väljer

intervjuer som teknik för att samla in primärdata. I två fall kunde våra

intervjupersoner inte planera in intervjutillfällen långt i förhand utan

intervjuerna planerades in med en dags varsel, vilket gjorde att vi genomförde
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telefonintervjuer med dessa intervjupersoner. Telefonintervjuer möjliggjorde att

intervjupersonerna kunde vara mer flexibla då deras tid var knapp, vilket är

telefonintervjuernas styrka enligt Lekvall & Wahlbin (2001).

Val av intervjupersoner och utformning av intervjuguide

Vårt första steg var att bestämma vilka vi skulle använda som intervjupersoner

under våra intervjuer på Vattenfall. Då vi ville få kontakt med de människor som

har störst insikt i Vattenfalls strategi, marknadsprognos, strategiska osäkerheter

och dess interaktiva styrsystem insåg vi att våra intervjupersoner var tvungna att

vara väl insatta i de nämnda faktorerna. Av den anledningen var det ett naturligt

val för oss att välja intervjupersoner som hade anknytning till Vattenfalls

företagsledning och som var väl insatta i företagsledningens arbete. Eftersom

många av våra potentiella intervjupersoner har höga poster på Vattenfall och

således mycket lite tid för intervjuer, var ett slumpmässigt val av

intervjupersoner inget bra alternativ. Istället fick vi förlita oss på att finna

personer som hade tid för intervjuer. Totalt har vi intervjuat sex personer

anställda på Vattenfall varav en är informationschef för Vattenfallkoncernen, två

är analytiker, en är Business Intelligence Manager, en är försäljare och en är

försäljningschef för Vattenfall Östnät AB. Med försäljaren och

försäljningschefen gjordes det emellertid telefonintervjuer istället för personliga

intervjuer. I denna undersökning kommer vi inte att namnge intervjupersonerna

vid namn utan kommer endast att benämna dem vid deras titel eftersom vi anser

den som mer relevant än deras namn.

Intervjuguide och intervjuer

Efter att ha valt ut våra intervjupersoner var intervjuernas uppbyggnad, och

främst intervjuguidens uppbyggnad, nästa steg. Eftersom samtliga
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intervjupersoner hade kunskap och insikt i både strategin, marknadsprognosen,

de strategiska osäkerheterna samt de interaktiva styrsystemen behövdes endast

en intervjuguide (se appendix 1). Givetvis ställde vi olika följdfrågor till olika

intervjupersoner, vilket gjorde att intervjuguiden inte följdes slaviskt.

Intervjuguidens frågor bestod både av frågor med svarsalternativen ja och nej

men också av mer öppna frågor. I denna undersökning använde vi, för oss,

befintliga teorier för att skapa en föreställningsram om interaktiva styrsystem

och dess beroendevariabler. Teorierna använde vi även som hjälp för att

konstruera intervjuguiden, eftersom vi inte sedan tidigare hade några djupare

erfarenheter av interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler. Den teknik

där undersökaren har en färdig intervjuguide men lägger stor vikt vid följdfrågor

kallas utav Lundahl & Skärvad (1992) för semistandardiserad intervju och är

även den teknik som vi ansåg passa vår undersökning. Vi anser att det är naivt

att anta att en intervjuguide som är konstruerad på förhand täcker in precis

allting som en undersökare eftersöker. Istället anser vi att varje intervjutillfälle

byggde upp en bättre förståelse av vår roll som intervjuare samt hur vi kunde

utnyttja den för att få fram bra och uttömmande svar från intervjupersonerna.

Lundahl & Skärvad (1992) betonar ytterligare en aspekt beträffande intervjuer.

En intervju kan, enligt samma författarpar, inte bara vara standardiserad/icke

standardiserad utan även strukturerad/ostrukturerad. Vad som skiljer den

strukturerade från den ostrukturerade intervjun är att den förstnämnda är

informationsorienterad medan den sistnämnda är både informationsorienterad

och personorienterad. Eftersom enskilda intervjupersoners känslor och

personliga åsikter är av mindre vikt för denna undersökning anser vi att våra

intervjuer kan liknas vid strukturerade intervjuer.
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Intervjuernas genomförande

Inför varje intervjutillfälle skickade vi ett e-mail till intervjupersonen där vi

bifogade vår intervjuguide och vår undersöknings syfte. Detta gjorde vi för att

intervjupersonen skulle få en beskrivning av vår undersökning samtidigt som vi

gav intervjupersonen en möjlighet att förbereda sig inför intervjutillfället. Enligt

Kvale (1997) ökar sannolikheten att intervjupersonen lämnar precisa och

korrekta svar om han/hon är väl insatt i undersökningen. Denna förberedande

procedur möjliggjorde också att vi kunde hålla intervjuerna relativt korta vilket

var en fördel då många av våra intervjupersoner hade begränsat med tid. Många

gånger rekommenderas intervjuerna att hållas korta eftersom kvaliteten på

intervjuerna försämras vid trötthet och stress (Kvale 1997). Generellt tog våra

intervjuer cirka en timme per intervjuperson.

Genom vår inledande beskrivning av vår undersöknings syfte och vad vi ville

intervjua intervjupersonen om ville vi få honom/henne att känna sig utvald. Med

detta var vår intention att plantera en känsla av delaktighet hos intervjupersonen,

vilket enligt Ekholm & Fransson (1984) ofta ökar tillförlitligheten och

precisionen av intervjupersonens svar. Vår åsikt är den att det är vårt ansvar som

intervjuare att styra frågorna i önskad riktning. Om intervjupersonen missförstår

eller inte besvarar frågan bör vi som intervjuare beskyllas. I intervjusituationen

har vi varit medvetna om att vi samarbetar med en person som besitter

information som vi behöver. Därför har det varit naturligt att vi som undersökare

anpassat oss efter intervjupersonen.

I samband med inledandet av en intervjusituation frågade vi intervjupersonen

om denne godkände att vi spelade in intervjun. En bandinspelning är nämligen

en faktor som minskar risken att information omtolkas i efterhand (Ekholm &

Fransson 1984) samt att det är ett led i intervjuarens etiska tillvägagångssätt
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(Lantz 1993). En viktig detalj att nämna är att vi i slutet av respektive intervju

stängde av bandspelaren. Detta gjorde att intervjupersonen kunde lämna

kommentarer som denna inte ville skulle spelas in. Vi informerade också om att

intervjupersonen kunde, om denne önskade, få ta del av den utskrivna

slutversionen av intervjun för att korrigera eventuella missförstånd eller

komplettera intervjun.

Vad som bör betonas är att vi inte använde samma tillvägagångssätt för våra två

telefonintervjuer som för de personliga intervjuerna. En telefonintervju ställer

högre krav på undersökaren att styra intervjun och vara tydlig för att få

intervjupersonen att förstå (Kvale 1997). Eftersom vi inte hade visuell kontakt

med vår motpart kunde vi inte tyda intervjupersonens kroppsspråk som ofta kan

säga mycket (Lantz 1993). Efter att ha gått igenom det material som vi fick ut av

intervjun ringde vi upp samtliga intervjupersoner igen för att ställa vissa

följdfrågor som vi inte fick svar på vid det första intervjutillfället.

2.5.2  Sekundärdata

Som vi redan har betonat ligger denna undersökning fokus på att beskriva ett

visst empiriskt fenomen. Vi är av samma övertygelse som Kvale (1997) att en

”verklig” beskrivning inte är möjlig att måla upp med hjälp av sekundärdata.

Dock har vi använt sekundärdata som komplement när vi har känt att våra

primärdata inte räckt till för att besvara vårt syfte. I själva verket var

sekundärdata undersökningens initiala källa, varifrån vi fick vår

bakgrundsförståelse för interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler.

Därefter underlättade sekundärdata vår första kontakt med det aktuella

fallföretaget, Vattenfall, eftersom sekundärdata i form av Internet och

årsredovisningar gav oss en relativt god bild av Vattenfall. Andra sekundärdata

som vi använt är böcker, artiklar i fackpress och dagspress och statliga rapporter.

Enligt Kvales (1997) rekommendation, att kritiskt granska pålitligheten i
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material hämtat från Internet, har vi verifierat den information som vi hämtat

från Internet med primära källor. Den sekundärdata som haft störst betydelse för

oss i denna undersökning är publicerat material från det statliga verket för

näringslivsutveckling (NUTEK). Detta verk genomför regelbundna analyser av

både den svenska och den europeiska elmarknaden.

2.6 Metodkritik

Med metodkritik menar vi att vi kritiskt kommer att bedöma våra val och

tillvägagångssätt som vi gjort under undersökningens. De begrepp som en

forskare har att tillgå vid metodkritik är vanligtvis av tre olika slag; validitet,

reliabilitet och objektivitet (Paulsson 1999). Validitet innebär att vi som

undersökare har undersökt det som skulle undersökas medan reliabilitet är

graden av tillförlitlighet i mätinstrumenten. Med andra ord betyder reliabilitet, i

vilken utsträckning som andra undersökare skulle uppnå samma resultat om de

upprepade studien. Objektivitet som är det tredje begreppet anser vi redan oss ha

tagit ställning till i avsnitt 2.2, varför vi inte anser det nödvändigt att återuppta

den diskussionen. Eftersom vi är av den åsikten att all fakta är subjektiv och att

det inte går att vara fullständigt objektiv är det inte möjligt att uppnå reliabilitet.

Då alla forskare bär med sig olika kognitiva strukturer är det naivt att tro att två

undersökningar skulle få identiska resultat. Med denna motivering ämnar vi

därför inte heller behandla reliabilitet utan kommer endast att behandla validitet.

2.6.1  Validitet

Eftersom vi systematiskt har kritiserat och ifrågasatt våra metodologiska val

under metodkapitlets gång anser vi att vi i stort redan har behandlat

undersökningens validitet. Dock finns det vissa val som vi inte tillräckligt tagit

upp till diskussion och kritiserat i ett valideringssyfte.
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Ofta presenteras kritik gentemot intervjun som vetenskaplig metod, eftersom

den i forskningslitteratur framhålls som alltför personberoende. Dock anser vi

att intervjun är den bästa metoden för att få insikt i människors kunskap. Vi är

medvetna om att våra intervjupersoner har framfört åsikter som har varit

påverkade av deras tidigare erfarenheter och värderingar och således inte gett

oss en objektiv beskrivning av Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler. Vi anser, emellertid, att vi har närmat oss ”sanningen”

genom att ha intervjuat människor som förfogat över samma kunskap och sedan

jämfört deras svar. Ytterligare ett inslag av validitet som berör intervjun är de

frågor som vi ställde till intervjupersonerna. Det är alltid en utmaning för

intervjuarna att få intervjupersonerna att förstå vad som menas med frågan men

även att ställa rätt frågor (Lekvall & Wahlbin 2001). Därför råder sambandet;

”som man frågar får man svar”. Dock tror vi att vi minimerade denna

validitetsrisk genom att efter intervjuerna sända intervjupersonerna de utskrivna

intervjuerna och låta dem kommentera innehållet.

Vidare anser vi även att våra bestämda tidsperioder bidrar till att höja

undersökningens tillförlitlighet. Genom att studera Vattenfalls interaktiva

styrsystem och dess beroendevariabler under en längre tidsperiod anser vi att vi

fått en säker beskrivning av Vattenfalls situation före respektive efter

avregleringen. Att studera Vattenfall vid en specifik tidpunkt hade inte gett oss

en tillförlitlig bild av Vattenfall. Vi finner inte heller att det hade varit möjligt att

studera Vattenfall vid en separat tidpunkt. Detta beror på att vi anser att

förändringar i interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler inte går att

härleda till en viss bestämd tidpunkt. Givetvis finns risken att Vattenfalls

interaktiva styrsystem och dess beroendevariabler förändrats av andra

omvärldsförändringar än avregleringen. Dock menar vi att denna risk har

reducerats i och med att våra intervjupersoner inte ansåg att Vattenfall utsatts för
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andra omvärldsförändringar som har lett till förändringar av strategin och dess

beroendevariabler.

Vad gäller samtliga intervjuer är vi medvetna om att den primärdata som vi har

samlat in beror på vår tolkning. Eftersom vi har olika bakgrund och erfarenheter

tolkar inte två personer data på samma sätt. Detta gör att vi är medvetna om att

vår empiri kan sägas innehålla analytiska inslag. Exempelvis har inte alla

intervjupersoner benämnt Vattenfalls strategiska osäkerheterna vid strategiska

osäkerheter eller Vattenfalls interaktiva styrsystem vid interaktiva styrsystem.

Vi har därför varit tvungna att tolka att det var det som de sa. Denna diskussion

kan relateras till problematiken att den akademiska världen (som vi tillhör) och

arbetslivet inte har samma terminologi. Vi anser dock att detta inte utgör ett

problem, då vi genom att jämföra de olika intervjupersonernas svar kan göra

relativt säkra och tillförlitliga bedömningar.
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3 Referensram

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en teoretisk förståelse för

undersökningens frågor och problematik. Kapitlets fokus ligger på interaktiva

styrsystem och dess beroendevariabler. Vi inleder kapitlet med en diskussion om

interaktiva styrsystem utifrån ett strategiperspektiv, vilket mynnar ut i en

begreppsförklaring. Tanken är att placera det interaktiva styrsystemet i ett

vidare perspektiv. Vi avslutar referensramen med ett exempel från den

amerikanska läkemedelsbranschen för att visa hur interaktiva styrsystem kan se

ut vid varierande beroendevariabler.

3.1 Interaktiva styrsystem – ett verktyg för framväxta
strategier

För att ge läsaren och oss själva den nödvändiga begreppsapparaturen för denna

undersökning, har vi valt att utgå ifrån Mintzbergs (1994) strategidiskussion.

Mintzberg (1994) menar att strategier kan vara antingen utarbetade (intended

strategies) eller framväxta (emergent strategies). Utarbetade strategier är planer

som utvecklats genom en traditionell strategiformulering, det vill säga den

process där företaget bestämmer organisationens mål samt de strategier som ska

användas för att uppnå dessa mål. Däremot är framväxta strategier idéer som

grundas på ett företags interaktioner med sin marknad och sina kunder. Utfallet

blir att planer utvecklas som annars inte skulle ha blivit påtänkta med den
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formella och interna planeringen. I detta perspektiv står utarbetade strategier för

en så kalla ”top-down” planering. Framväxta strategier härstammar från de

dagliga aktiviteterna i ett företag och representerar oftast en så kallad ”bottom-

up” planering. Det utmärkande skiljedraget mellan en top-down planering och

en bottom-up planering är var planeringen har sin startpunkt. I den förra utgår

planeringen från företagsledningen medan den i den senare utgår från

mellanchefer och operativa chefer på lägre nivåer. (Mintzberg 1994)

Den traditionella styrningens främsta mål har varit att implementera företagets

utarbetade strategier på ett sådant sätt att uppsatta mål nås genom ett så effektivt

resursutnyttjande som möjligt. Dock ska styrningen även hantera framväxta

strategier, vilket kan ses som ett nytänkande enligt Anthony & Govindarajan

(2001). Författarna menar att styrning består av fyra olika styrvariabler;

ekonomistyrning, organisationsstruktur, kultur och styrning av humankapital. De

flesta författare behandlar dessa fyra styrvariabler när de talar om styrning, men

har oftast en annan uppdelning och andra ordval. Simons (1995b) menar att

företagsledningen har fyra verktyg för sin styrning av företaget; kultur och

normer (belief systems), regler (boundary systems), ekonomistyrning

(diagnostic control systems) och slutligen interaktiv styrning (interactive control

systems). Då det endast är ekonomistyrningen och den interaktiva styrningen

som är intressant i denna undersökning lämnar vi de andra utan närmare

beskrivning.

Magnusson (1995) förklarar ekonomistyrning som företagets planering och

uppföljning, som sker utifrån ekonomisk information i syfte att påverka

företagets verksamhet i önskvärd riktning. I vår undersökning är ekonomisk

information formell information som är avsedd att användas, och som används, i

ekonomistyrningen. I denna undersökning utgörs den formella informationen av

ekonomiska rapporter, nyckeltal, budgetar, kalkyler, branschinformation och
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ekonomiska underlag. Vi vill betona att vi, liksom Anthony & Govindarajan

(2001), inte sätter likhetstecken mellan ekonomisk information och finansiell

information (exempelvis nettoinkomst och räntabilitet). Istället inbegriper

ekonomisk information både finansiell och icke-finansiell information

(exempelvis kvalité, kundnöjdhet och marknadsandel).

Den interaktiva styrningen kan sägas vara närbesläktad med ekonomistyrningen

eftersom de bygger på samma ekonomiska information. Enligt Simons (2000)

och Anthony & Govindarajan (2001) kan all ekonomisk information användas

interaktivt för att understödja arbetet med framväxande strategier. Simons

(1990) kategoriserar den ekonomiska informationen i olika styrsystem. Då

begreppet styrsystem är viktigt kommer vi att ge två exempel på möjliga

styrsystem, enligt Simons (2000) för att läsaren ska få en klar förståelse för

begreppet. Information som berör ny teknologi, förändringar i

produktionsmetoder samt utvecklingen av nya maskiner kan inbegripas i ett

styrsystem som av Simons (2000) kallas för projektstyrningssystem. Ett

styrsystem som genererar information gällande marknadsandelar, intäkter och

varumärkeskännedom kallas, enligt samma författare, för

varumärkesintäktssystem.

Det som skiljer den interaktiva styrningen från ekonomistyrningen är syftet med

den bearbetade informationen. Syftet med ekonomistyrning är att kontrollera

implementeringen av de utarbetade strategierna medan syftet med den

interaktiva styrningen är att hantera arbetet med framväxande strategier. (Osborn

1998)

Eftersom denna undersöknings fokus ligger på interaktiva styrsystem kommer

resterande del i referensramen att utgå från interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler. Osborn (1992) menar att det är inte enkelt att förstå vad
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interaktiva styrsystem är, trots att det inte är ett nytt fenomen. Han ser snarare

interaktiva styrsystem som ett nytt begrepp i ett gammalt skal. Simons (1995)

definierar interaktiva styrsystem som;

”Interactive control systems are formal information systems managers use to

involve themselves regularly and personally in the decision activities of

subordinates.”
(Simons, R., 1995, Levers of Control, Harvard Business School Press, Boston s. 95)

Denna definition anser vi inte ger en grundlig förståelse av interaktiva

styrsystem. I själva verket menar vi att det inte går, som Simons (2000) gör, att

försöka förmedla vad interaktiva styrsystem innebär genom en definition på en

enda mening. Vi vill därför utveckla ett resonemang kring vad interaktiva

styrsystem är i nästa avsnitt.

3.1.1  Interaktiva styrsystem och dess egenskaper

Vi tror att en bra metod att hantera svårigheten med att förstå interaktiva

styrsystem är att visa vad ett styrsystem måste uppfylla för att kunna kallas

interaktivt. Det finns vissa kriterier som ett styrsystem måste uppfylla för att det

ska kunna användas interaktivt. Det krävs dock att vi poängterar att alla

styrsystem kan uppfylla dessa kriterier, men att de inte gör det ”naturligt”.

Kriterierna utgörs av fyra punkter (Simons 2000);

•  Informationen i interaktiva styrsystem måste vara tillförlitlig och enkel att

förstå. Om interaktiva styrsystem ska bli effektiva krävs det att alla i

organisationen arbetar med samma data och information. Dessutom krävs det

att informationen är trovärdig och tillförlitlig. Företagsledningen har varken

tid eller resurser att lägga på diskussioner om informationens tillförlitlighet.
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De som är delaktiga i den interaktiva styrningen ska inte behöva ifrågasätta

beräkningsmetoder etc. som informationen bygger på.

•  Interaktiva styrsystem måste tillhandahålla information om strategiska

osäkerheter. Denna punkt är, enligt Simons (2000) kärnan i vad interaktiv

styrning handlar om och varför det är ett användbart och viktigt verktyg för

mellanstora och stora företag. Hela organisationen riktar sin uppmärksamhet

mot de strategiska osäkerheter som företagsledningen fokuserar på. Om

företagsledningen själv skulle kunna samla in nödvändig information om

strategiska osäkerheter hade interaktiva styrsystem inte behövts.

Företagsledningen klarar emellertid inte att utföra detta arbete på egen hand

då företag växer i storlek och omvärlden blir alltmer komplex.

•  Interaktiva styrsystem måste användas av chefer och medarbetare på ett

flertal olika nivåer i företaget. Liksom den föregående punkten berör detta

kriterium den interaktiva styrningens kärna. Om chefer inte involveras på

flera nivåer i användandet av interaktiva styrsystem kommer företaget inte att

uppnå det resultat som eftersträvas. En företagsledning beslutar att använda

sig av interaktiv styrning för att bearbeta befintliga strategiska osäkerheter

med medarbetarnas hjälp då företagsledningens resurser är knappa och

omvärlden komplex. Om de hade haft tillräckligt med tid och resurser, hade

de utfört arbetet själva utan att blanda in resterande delar av företaget.

Dessutom tillför medarbetarna många bra synvinklar som inte hade kommit

fram om endast företagsledningen varit delaktiga i den interaktiva styrningen.

Om enbart två hierarkiska nivåer involveras får ledningen inte en komplett

bild av de strategiska osäkerheterna då vissa medarbetare inte får ge sin bild

av företagets situation.
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•  Interaktiva styrsystem måste leda till att nya åtgärdsprogram utformas. Det

interaktiva styrsystemet fokuserar på förändringsmönster i ett företags miljö,

vilket gör följande frågor kritiska att besvara; Vad har förändrats? Varför har

någonting förändrats? – och slutligen – Vad ska vi göra?  Den sista frågan är

nära sammankopplad med interaktiva styrsystems främsta uppgift; nämligen

att justera den befintliga strategin efter det resultat som framkommit från

interaktiva diskussioner om de strategiska osäkerheterna.

3.2 Interaktiva styrsystem och dess
beroendevariabler

Interaktiva styrsystem ska vara utformade med hänsyn till de strategiska

osäkerheterna (vilka i sin tur beror på strategin och företagsledningens

marknadsprognos) som företagsledningen har identifierat och vill diskutera (se

figur 3.1). Konsekvensen blir att interaktiva styrsystem inte är statiska och

oföränderliga system, utan är situationsberoende. Varje ny omvärldsförändring

som förändrar strategin, marknadsprognosen och därmed de strategiska

osäkerheterna bör leda till att de interaktiva styrsystemen uppdateras och

omarbetas. (Simons 2000) För att vi i analysen ska kunna diskutera vad

eventuella förändringar av de interaktiva styrsystemen beror på måste vi först

behandla de interaktiva styrsystemens beroendevariabler (strategi,

marknadsprognos, och strategiska osäkerheter). Vi kommer att avsluta avsnittet

med en djupare diskussion kring interaktiva styrsystem.
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FIGUR 3.1 INTERAKTIVA STYRSYSTEM OCH DESS BEROENDEVARIABLER

Källa: Egen bearbetning

3.2.1  Strategi

I detta avsnitt ämnar vi ge vår definition på strategi för att klargöra för läsaren

vad vi menar med strategi. Vi kommer också att presentera olika basstrategier,

det vill säga några grundläggande sätt med vilka ett företag kan konkurrera. Vi

ämnar dock inte föra en ingående diskussion utan det vi önskar är endast att

definiera vår syn på strategi samt att ge en bakgrundsförståelse om hur företag

konkurrerar.

Strategibegreppet är ett komplicerat begrepp med många olika skolor. Roos

(1987) menar att strategier kan bestämmas i en hierarkisk formering där

utgångspunkten är de olika nivåerna i organisationen. På den överordnande

strategins eller koncernstrategins nivå avgör företags- eller koncernledningen

frågor som rör organisationen som helhet. Konkurrensstrategi, som ibland

benämns affärsstrategi, avser den nivå som tillsammans med den överordnade

strategin hanterar långsiktiga konkurrensfördelar inom specifika affärsområden

eller divisioner. Slutligen, på de funktionalistiska strategiernas underordnade

nivå formuleras strategier för företagets olika funktioner som exempelvis

produktion, marknadsföring och personal. (Hayes & Pisano 1994)
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Då både en konkurrensstrategi och en allmängiltig strategi kan ligga till grund

för de strategiska osäkerheterna blir Simons (2000) strategidefinition lämplig för

denna undersökning. Simons menar att strategi visar hur ett företag för

närvarande skapar värde för kunder och differentierar sina produkter och tjänster

från sina konkurrenter. Porter (1980) fortsätter diskussionen med att hävda att

alla konkurrensutsatta företag har en konkurrensstrategi vare sig strategin är

medveten eller omedveten och att det existerar tre olika möjliga basstrategier;

kostnadsledarskap, differentiering och fokusering vilka beskrivs nedan;

•  Ett företag som väljer att konkurrera genom kostnadsledarskap måste skapa

optimala produktionsanläggningar och distributionskanaler, ha en hög

kontroll på driftkostnader samt generella omkostnader, för att nå så låga

kostnader som möjligt. Genom att ha lägre kostnader än sina konkurrenter

kan företaget erhålla en stor marknadsandel, vilket är ett krav för en

lågkostnadsstrategi.

•  Ett företag som valt att konkurrera genom differentiering försöker ge kunden

någonting unikt jämfört med konkurrenterna. Genom att tillhandahålla en

produkt som utmärker sig gentemot konkurrenternas produkter i exempelvis

design, märkesprofil, teknologi eller servicegrad blir kunden villig att betala

ett högre pris. Denna strategi förutsätter generellt sett ett inarbetat varumärke

och en låg marknadsandel. Om detta inte uppnås kommer produkten att

förlora sin position hos kunden. Differentieringsstrategin ger ett skydd mot

konkurrenterna eftersom kunderna är märkestrogna och därmed har en låg

priskänslighet.

•  Fokusering innebär att ett företag inriktar sig på en viss del av marknaden, ett

specifikt segment. Fokusering inbegriper även möjligheten att avgränsa sig
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till en viss del av ett produktsortiment eller till ett visst geografiskt område.

En fokuseringsstrategi syftar till att utforma funktionella program som

tillgodoser den valda målgruppens behov. En fokuseringsstrategi måste

kombineras med antingen kostnadsledarskap eller differentiering för att vara

effektiv.

3.2.2  Marknadsprognos

Den andra beroendevariabeln som påverkar val av interaktiva styrsystem är

företagsledningens marknadsprognos. Enligt Simons (2000) är en

marknadsprognos, i ett interaktivt styrsammanhang, ett troligt framtida

marknadsscenario skapat av företagsledningen. Detta framtida

marknadsscenario, eller som vi vill kalla det, marknadsprognos, benämner

Simons (2000) för vision. Vi väljer dock att inte använda Simons (2000)

begreppsapparatur då vi menar att begreppet är vilseledande. Som vi kommer att

visa finns det en klar skillnad mellan den allmänna uppfattningen (den

uppfattning som de flesta författare har) om vad en vision är och den vi ämnar

använda i denna undersökning. Den allmänna uppfattningen står nära den

definition som de Wit & Meyer (1998) tillämpar. Enligt dem är en vision en

mental bild över en framtida önskvärd position för en organisation. Det som gör

en ”bild” till en vision är att en vision beskriver ett realistisk, trovärdig och

önskvärt framtida tillstånd för företaget, som på något avgörande sätt är bättre

än dagens. Vid en jämförelse mellan Simons (2000) definition med de Wit &

Meyers (1998) går det att urskilja två fundamentala skillnader. Den första

skillnaden berör framtiden. Simons (2000) talar om en trolig framtid medan de

Wit & Meyer (1998) talar om en önskvärd framtid. Den andra skillnaden gäller

vad denna framtid berör. Simons talar om det framtida marknadsscenariot vilket

skiljer sig från de Wit & Meyer (1998) som talar om den framtida

organisationen. Dessa oklarheter som föreligger med begreppet vision har fått
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oss att istället använda begreppet marknadsprognos när vi talar om ett troligt

framtida marknadsscenario.

Simons (2000) diskuterar inte hur företagsledningen ska ta fram en tydlig

marknadsprognos, och därför har vi valt att komplettera denna del av vår

undersökning med teorier från strategilitteratur. Orsaken till att vi tar med dessa

är att vi behöver ett verktyg, men också en begreppsapparatur, för att vi ska

kunna beskriva Vattenfalls marknadsprognos.  Framtagandet av en

marknadsprognos innebär således en kritisk granskning av morgondagens

marknadssituation. Vi menar att en PEST-analys tillsammans med Porters

femkraftsmodell är fungerande modeller för att uppnå detta.

PEST-analys

Vi anser att PEST-analysen är ett användbart verktyg för att analysera ett

företags framtida omvärld då den på ett enkelt och lättförståeligt sätt hjälper oss

att identifiera de externa faktorer som ligger till grund för den framtida

marknadssituationen. En PEST-analys användningsområde kan omfatta både en

specifik marknad och ett specifikt företags framtida marknadssituation. (Johnson

& Scholes 1993) I denna undersökning har vi valt att använda PEST-analysen

för att identifiera en marknads framtida omvärldsfaktorer.

Alla företag utsätts för omvärldsförändringar och en företagslednings

marknadsprognos är således en allokering av samtliga omvärldsförändringar

som företaget försökt att tolka. Tillsammans formar omvärldsförändringarna

företagets ”bild” av den framtida marknaden. PEST-analysen är ett verktyg som

av Johnson & Scholes (1993) ses som mycket användbart för att revidera och

uppdatera ett företags bild av framtiden. Denna analys bygger på vikten av att

identifiera politiska, ekonomiska, sociala/kulturella och tekniska faktorer och
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kan användas både på en reglerad och en avreglerad marknad. PEST-analysen

har flera användningsområden och de som bäst överensstämmer med syftet med

vår undersökning är att PEST-analysen hjälper till att identifiera ett antal viktiga

omvärldsinfluenser och förändringsfaktorer.

PEST-analysen är relativt enkel att använda och består av två huvudfrågor och

en underfråga till fråga två, som kan utläsas i figur 3.2. En företagsledning måste

ta ställning till faktorer som är utmärkande på dagens marknad samt vilka som

kommer att vara viktigast i framtiden. De faktorer som ett företag kan diskutera

framgår av figuren 3.2 och syns under respektive rubrik.

FIGUR 3.2  PEST-ANALYS

Källa: Johnson, G. & K. Scholes (1993): Exploring corporate strategy, London: Prentice

Hall, s. 82, Egen bearbetning

Femkraftsmodellen

Femkraftsmodellen är en branschstrukturanalys som används för att klargöra

sambandet mellan ett företag och dess omgivning. Femkraftsmodellen beskriver

också konkurrensreglerna och analysens utfall bör leda till att företaget anpassar

  
1. Vilka omvärldsfaktorer påverkar marknaden? 
2. Hur kommer dessa omvärldsfaktorer påverka marknaden i framtiden? 
- Vilka av dessa omvärldsfaktorer kommer att vara de viktigaste i framtiden? 
 

 
Politiska/Juridiska faktorer  Ekonomiska faktorer 
Reglering av en marknad • Statlig kontroll •  Konjukturscykler • BNP utveckling • 
Skattelags ändringar • Export/import  Räntenivåer • Utbud av pengar • Inflation • 
lagstiftning • Arbetslöshetslagstiftningen  Arbetslöshet • Nivå på disponibel inkomst • 
förändras • Miljöskyddslagar  Kostnad och tillgänglighet av el och energi 
 
Sociala/Kulturella faktorer Tekniska faktorer 
Konsumtionsgrad • Inkomstfördelning •  Statliga investeringar på FoU • Statens och  
Arbetskraftens rörlighet • Utbildningsnivå •  företagens fokus på tekniska framsteg •  
Attityd till fritid och arbete • Demografi • Teknisk omsättningshastighet • Produktlivs- 
Livsstilsförändringar cykelns längd • Grad av tekniska framsteg 
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sig efter reglerna eller försöker ändra på reglerna i sig. Porter (1980) beskriver

modellen (se figur 3.3) som ett verktyg för att klargöra branschens attraktivitet,

vilket gör att det enskilda företaget i sin tur kan se vilken lönsamhet det har att

vänta i framtiden. Oberoende av vilken attraktivitet en bransch besitter, förklarar

modellen konkurrensreglerna som består av fem krafter; nyetableringar,

substitutprodukter, köparnas konkurrenskraft, leverantörernas konkurrenskraft

och konkurrensen/rivaliteten bland etablerade företag.

FIGUR 3.3  FEMKRAFTSMODELLEN

Källa: Porter, M. (1980): Competitive Strategy – techniques for analyzing industries and

competitors, NY: The Free Press, s. 4, Egen bearbetning
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•  Nyetableringar: Ofta medför en nyetablering att produktionskapaciteten

ökar, vilket kan resulterar i att priserna sjunker eller att företagets kostnader

drivs upp och lönsamheten för branschen (respektive för företaget) sjunker. I

begreppet nyetableringar bör företag som diversifierar sin verksamhet genom

företagsförvärv inkluderas även om det inte är ett fullständigt nytt företag.

Hur stort hotet från nyetableringar är i en bransch beror på hur stora

inträdesbarriärerna är. Etableringsbarriärer brukar utgöras i form av

stordriftsfördelar, kapitalbehov, relationer, kundbaser etcetera och om

barriärerna är höga och motaktionen kraftfull blir hotet från nyetableringar

lågt.

•  Substitutprodukter är produkter som kan utföra samma funktioner och fyller

samma behov hos slutkunden som den befintliga produkten. Förekomsten av

substitutprodukter begränsar således lönsamheten för branschens nuvarande

produkter och sätter ett tak för det pris som branschen kan ta ut.

•  Köparnas förhandlingsstyrka beror på den befintliga marknadssituationen

samt köparens relativa betydelse av inköp. Köparnas förhandlingskraft beror

också på hur viktig kunden är för leverantören samt vilken makt köparen har

över leverantören. Köparnas förhandlingsstyrka stärks ifall de är en stor aktör

och köper stora volymer i förhållande till leverantörens totala

försäljningsvolymer.

•  Leverantörernas förhandlingsstyrka implicerar det omvända scenariot mot

föregående punkt. Om leverantören är stor och köparen beställer små

volymer är leverantörens förhandlingskraft stark. Leverantörerna har stort

inflytande då branschen består av många kunder, få konkurrenter eller då det

saknas konkurrenskraftiga substitutprodukter. Dock bör det poängteras att
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små leverantörer kan besitta en stark förhandlingskraft om de förser

branschen med en viktig och unik produkt.

•  Konkurrensen/rivaliteten bland etablerade företag baseras på att varje

företag försöker att anskaffa sig en så fördelaktig position som möjligt i

branschen. Ju mer jämbördiga företag som existerar inom en och samma

bransch desto intensivare konkurrens. Likaså leder en långsam tillväxt till att

konkurrensen hårdnar.

3.2.3  Strategiska osäkerheter

De strategiska osäkerheterna beror, enligt Osborn (1992), på företagets strategi

och företagsledningens marknadsprognos. Om ett företag ska kunna utnyttja

uppkomna möjligheter räcker det inte att företagsledningen frågar sig vilka

kritiska faktorer företaget måste beakta för att nå sin önskade strategi.

Författaren utvecklar detta resonemang med att hävda att företagsledningen även

måste förstå vilka antaganden eller externa förändringar som kan sätta käppar i

hjulen för företagets nuvarande strategi. Enligt Simons (1995) måste

företagsledningen bestämma vilka strategiska osäkerheter som råder vid ett

speciellt tillfälle. Simons (2000) definierar strategiska osäkerheter som;

”…emerging threats and opportunities that could invalidate the assumptions

upon which the current business strategy is based.”
(Simons, R. (2000): Performance Measurement & Control Systems For Implementing

Strategy, NJ: Prentice Hall, s. 215)

Vanligtvis uppstår osäkerhet då det finns en skillnad mellan den nödvändiga

informationen som krävs för att utföra en uppgift och ett företags befintliga

information (Galbraith 1977). Strategiska osäkerheter, å andra sidan, har med

förändringar i konkurrensdynamiken och den interna kompetensen att göra.
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Dessa måste förstås av företagsledningen om företaget ska kunna överleva i

framtiden. (Simons 2000)

Definitionsmässigt uppstår strategiska osäkerheter oväntat över tiden. Ny

teknologi kan påverka företagets möjlighet att skapa värde, demografiska

förändringar kan minska behovet av en särskild produkt eller service,

produktdefekter kan skrämma iväg kunder och förändringar i statliga regler kan

oväntat ta bort skydd eller bidrag. Ibland kan dessa oväntade förändringar även

medföra möjligheter. Förändrade avgiftsstrukturer kan öppna nya marknader för

företaget och en konkurrents utträde ur marknaden kan ge tillgång till nya

kunder. (Simons 1995)

En företagsledning måste kontinuerligt diskutera hur företaget ska förändra sin

strategi vid en omvärldsförändring som kan resultera i möjligheter eller hot.

Härmed kommer företaget att snabbt kunna reagera vid omvärldsförändringen

och på så vis få ett försprång gentemot konkurrenterna. Därför blir en viktig

uppgift för företagsledningen att förmå hela organisationen att fokusera på dessa

strategiska osäkerheter. För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att

företagsledningen vet vilka strategiska osäkerheter som råder för företaget vid

en bestämd tidpunkt. (Simons 2000)

Det råder, enligt Simons (2000), olika strategiska osäkerheter beroende på

företagets nuvarande strategi och företagsledningens marknadsprognos.

Författaren menar att detta är viktigt att veta eftersom olika interaktiva

styrsystem lämpar sig för olika strategiska osäkerheter. Simons (2000) menar att

det fyra olika strategiska osäkerheter som beror på företagets strategi och dess

marknadsprognos. Han utvecklar detta med att betona att tre av dessa existerar

på en konkurrensutsatt marknad (tekniskt beroende, komplexitet vid
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värdeskapande och taktisk anpassningsbarhet) och en på en reglerad marknad

(avreglering);

•  Tekniskt beroende: Företag som intagit en ”högvolymsposition” och som

försöker konkurrera genom en lågkostnadsstrategi kan ses som tekniskt

beroende. En viss typ av teknologi eller produktionsmetod kan på denna

marknad vara avgörande. Företag med denna position måste vara

uppmärksamma på tekniska förändringar (exempelvis effektivare

produktionsmetoder) på marknaden. De måste ständigt koncentrera sina

resurser på att utveckla nya produktionsmetoder och banbrytande teknik.

Däremot blir de strategiska osäkerheterna mer kundrelaterade (exempelvis

förändrade kundpreferenser) då det tekniska beroendet på marknaden är lågt

eller diversifierat mellan produkter. Företag på denna marknad måste

uppfylla kundernas behov genom att uppfinna nya produkter eller satsa

resurser på marknadsföringen.

•  Komplexitet vid värdeskapande: Företag, med mål att skapa stordriftsfördelar

mellan olika funktioner eller divisioner, måste konstant övervaka om det

finns stordriftsfördelar mellan olika produkter eller marknader. Detta gäller

bara företag som konkurrerar på ett flertal olika marknader genom

produktinnovation, exempelvis Daewoo. De tillverkar och marknadsför

högteknologisk hemelektronik på ett flertal marknader samtidigt som de

tillverkar bilar. Genom att de använder mycket av tekniken som finns i

hemelektronik kan de relativt billigt även tillverka bilar och utvinna

stordriftsfördelar. Forskning och Utveckling (FoU), distribution,

marknadsföring och produktion kan inte särskiljas från varandra i detta fall.

•  Taktisk anpassningsbarhet: Med taktisk anpassningsbarhet menas hur

flexibelt ett företag är då planeringshorisonten är kort. Med andra ord menas
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hur snabbt ett företag kan reagera och kan agera vid en omvärldsförändring.

Denna faktor involverar hur lätt det är att kopiera ett företags produkt eller

deras produktionsmetoder. Om företag relativt lätt och bekymmersfritt kan

kopiera en produkt är den strategiska osäkerheten stor vad gäller taktisk

anpassningsbarhet.

•  Avreglering: Denna faktor berör företag som är aktiva på en semireglerad

eller fullständigt reglerad marknad. Eftersom företag på en reglerad marknad

lever i en relativt ”skyddad verkstad” och det inte finns något konkurrenshot

är det främst politiska (beslut om att avskaffa regleringen), sociala

(preferenser ändras) samt tekniska faktorer (att ny teknik utvecklas som kan

ersätta ett företags ensamrätt på marknaden) som kan leda till strategiska

osäkerheter.

3.2.4  Interaktiva styrsystem

Det finns relativt lite material om tillgängliga interaktiva styrsystem vid olika

strategiska osäkerheter. Redan under vår diskussion om strategiska osäkerheter

beskrev vi de huvudkategorier av strategiska osäkerheter som, enligt Simons

(2000), existerar. Här ämnar vi föra en diskussion om vilka styrsystem som

oftast används interaktivt vid olika strategiska osäkerheter - både vid en hög

samt låg grad av strategisk osäkerhet. Den litteratur som främst behandlar detta

ämnesområde (Simons 2000 och Osborn 1992) ger fyra exempel på styrsystem

som företag generellt sett använder interaktivt;

- Varumärkesintäktssystem

- Lönsamhetsstyrningssystem

- Marknadsförändringssystem

- Projektstyrningssystem
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Det är viktigt att poängtera att dessa fyra styrsystem inte ger en uttömmande

sammanställning över alla tillgängliga styrsystem som kan användas interaktivt

(Osborn 1992). Vi ämnar dock beskriva dessa fyra alternativa styrsystem för att

bygga upp en referensram runt vilka interaktiva styrsystem som vanligtvis

används för att reducera de strategiska osäkerheter vi tidigare behandlat. För att

underlätta för läsaren väljer vi att i huvudsak presentera möjliga interaktiva

styrsystem utifrån de strategiska osäkerheterna (tekniskt beroende, komplexitet

vid värdeskapande, taktisk anpassningsbarhet och avreglering).

•  Tekniskt beroende: I en miljö där tekniskt snabba förändringar utgör de

strategiska osäkerheterna, är det viktigt att företaget använder sig av

interaktiva styrsystem för att regelbundet bevaka företagets intressen i denna

domän. Uppgiften och utmaningen för de som är inblandade i den interaktiva

styrningen, blir att se vilken effekt potentiella tekniskt relaterade

omvärldsförändringar har på den nuvarande strategin. Om ett företag

misslyckas med sin interaktiva styrning kan det leda till att konkurrenter

förutser och anpassar sig snabbare och bättre till de framtida

förutsättningarna. Konsekvensen blir att företaget kan förlora sin

konkurrenskraft och därmed förlora sin marknadsposition. Det styrsystem

som företagsledningen ofta väljer att använda interaktivt i en liknande

situation är projektstyrningssystem (se figur 3.4). Detta interaktiva

styrsystem möjliggör för företagsledningen att hålla sig uppdaterad på

framväxten av ny teknologi, förändringar i produktionsmetoder samt

utvecklingen av nya maskiner. Med detta interaktiva styrsystem kan

förändringar i produktionsmetoder snabbt identifieras. (Simons 1995)

Om företaget däremot skulle vara utsatt för en låg grad av strategisk

osäkerhet vad gäller den tekniska utvecklingen, bör företaget istället fokusera

på kundernas preferenser. Att tyda samt förutspå kundernas köpbeteende bör
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således prioriteras. För att uppnå detta mål använder sig företag vanligtvis av

varumärkesintäktssystem eller lönsamhetsstyrningssystem interaktivt (se

figur 3.4). Generellt använder företag varumärkesintäktssystem interaktivt då

de är marknadsledande och tillhandahåller en mogen produkt och vill behålla

sin position. Detta styrsystem genererar information gällande

marknadsandelar, intäkter och varumärkeskännedom vilket är fundamental

information på marknader med hård konkurrens.

Lönsamhetsstyrningssystem, å andra sidan, används interaktivt då strategiska

osäkerheter relateras till utveckling och skyddande av nya och existerande

produkter och marknader. Styrkan i ett lönsamhetsstyrningssystem ligger

således i dess möjlighet att följa utvecklingen av nya och innovativa

produkter för att företaget ska få sina vinst- och kostnadskalkyler att stämma.

(Simons 1995)

•  Komplexitet vid värdeskapande: Företag som bedriver produktutveckling

eller produktinnovation på flera marknader samtidigt kan sägas ha komplexa

värdekedjor. Om den strategiska osäkerheten ligger på en relativt hög nivå

har Simons (2000) identifierat att företagsledningen ofta nyttjar

bokföringsmässiga system interaktivt, t.ex. lönsamhetssystem (se figur 3.4).

Med bokföringsmässiga system kan företagsledningen snabbt se hur

förändringar i en variabel påverkar resten av verksamheten.

Omvänt gäller för ett företag som har starka och stabila värdekedjor likt

Coca-Cola. Att ha stabila värdekedjor gör det möjligt för Coca-Cola att

fokusera på enklare interaktiva styrsystem där ledningen allokerar sina

resurser för att främst se till input-output relationer. Som vi har nämnt

tidigare är ett varumärkesintäktssystem och ett lönsamhetsstyrningssystem

(se figur 3.4) exempel på interaktiva styrsystem som ser till sådana relationer

och skulle kunna användas vid denna marknadssituation. (Simons 1995)



Kapitel 3 - Referensram

46

•  Taktisk anpassningsbarhet: En faktor som kan avgöra vilket/vilka styrsystem

som företagsledningen väljer att göra interaktivt är hur snabbt ett företag har

för taktisk anpassningsbarhet. Som vi beskrev i stycke (3.2.3) menas hur

flexibelt ett företag är då planeringshorisonten är extremt kort; hur snabbt

kan ett företag reagera och agera vid en omvärldsförändring. Denna faktor

inbegriper hur lätt det är att kopiera ett företags produkt eller deras

produktionsmetoder. Om det är lätt att kopiera en produkt är den strategiska

osäkerheten stor beträffande taktisk anpassningsbarhet. Detta gör att ett val

som ligger nära till hands är att göra ett varumärkesintäktssystem (se figur

3.4) till ett interaktivt styrsystem. Detta innebär att hela företaget tar ställning

till regelbundna rapporter angående marknadsandelar, försäljning och

marknadsföring. Skillnaden vid en hög respektive låg grad av osäkerhet är att

företag bör nyttja en kort planeringshorisont vid hög osäkerhet och en längre

planeringshorisont vid låg osäkerhet. (Simons 1995)

•  Avreglering: En avreglering innefattar oftast politiskt och/eller sociala

osäkerheter. Därför använder företag i en sådan omvärld vanligtvis

marknadsförändringssystem interaktivt. Ett marknadsförändringssystem (se

figur 3.4) läser av miljön för att finna tecken på en avreglering eller olika

typer av politiska/sociala möjligheter och hot som påverkar företagets

aktuella strategi. Om det å andra sidan skulle finnas en låg grad av

politisk/social osäkerhet för företaget, bör företagets interaktiva styrsystem

istället fokusera på konkurrensmässiga hot och möjligheter. Även i detta fall

kan företaget använda sig av ett marknadsförändringssystem interaktivt, men

denna gång med ett fokus på hot samt möjligheter vid en konkurrensutsatt

marknad. (Simons 1995)



Interaktiva styrsystem - en studie av Vattenfall

47

FIGUR 3.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR UTFORMNINGEN OCH VALET AV INTERAKTIVA

STYRSYSTEM

Källa: Simons R. (2000): Performance Measurement & Control Systems for Implementing

Strategy, NJ: Prentice Hall, s. 222, Egen bearbetning

3.3 Sammanfattande exempel på interaktiva
styrsystem

För att underlätta förståelsen av det samspel som existerar mellan interaktiva

styrsystem och dess beroendevariabler har vi valt att beskriva en av de

samspelskombinationer som visas i figur 3.5. Det exempel som vi ska presentera

för läsaren är taget från Simons (2000) och berör den amerikanska

läkemedelsindustrin. Vi är medvetna om att vi inte tagit med alla dessa

samspelskombinationer i vår referensram, men det har inte heller varit vårt syfte

då det finns tusentals. Vi tror dock att denna överblick kommer att hjälpa läsaren

att sammanfatta sina tankar och få en helhetsbild över interaktiva styrsystem.

Faktorer som påverkar utformningen och valet av interaktiva styrsystem

Strategiska osäkerheter Om osäkerheten är hög är Om osäkerheten är låg är
interaktiva styrsystem - interaktiva styrsystem –

Tekniskt beroende fokuserade på ny teknologi fokuserade på kundernas
behov och önskemål.

Värdekedjekomplexitet fokuserade på redovisnings- fokuserade på input/output
verktyg verktyg

Taktisk anpassningsbarhet fokuserade på en kort fokuserade på en lång
planeringshorisont planeringshorisont

Avreglering fokuserade på sociala och fokuserade på konkurrens-
politiska hot och möjligheter mässiga hot och möjligheter
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Som figur 3.5 visar är ”systemets” utgångspunkt företagsledningens

marknadsprognos. Här uppkommer två alternativa vägar beroende på hur väl

företagsledningen kan tyda den framtida marknadssituationen. Antingen har

företagsledningen en klar eller en oklar marknadsprognos.

FIGUR 3.5 ETT ILLUSTRERANDE EXEMPEL PÅ SAMSPELET MELLAN INTERAKTIVA STYRSYSTEM

OCH DESS BEROENDEVARIABLER

Källa: Simons, R. (2000): Performance Measurement & Control Systems for Implementing

Strategy, NY: Prentice Hall, s. 221, Egen bearbetning
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Låt oss nu följa ett alternativt ”system” från skapandet av en marknadsprognos

till dess att ett interaktivt styrsystem har utformats. Vi antar att ett företag har en

klar marknadsprognos och att företaget är verksamt på en konkurrensutsatt

marknad, vilket gör att vårt exempel kommer att kunna följas i figurens vänstra

del (se de gråmarkerade fälten i figur 3.5). I detta fall har inte Simons (2000)

angett vilken marknadsprognos som företagsledningen har format utan enbart att

företagsledningen har en klar marknadsprognos. Om vi följer det första möjliga

utfallet ser vi att företaget har en strategi som är baserad på att vara

kostnadsledande samt att besitta en högvolymsposition. Som en konsekvens av

att de strategiska osäkerheterna beror på företagets strategi och

företagsledningens marknadsprognos, blir den främsta strategiska osäkerheten

fundamentala teknologiska förändringar. Att detta blir en strategisk osäkerhet

beror på att nya, billigare produktionsmetoder skulle hota företaget, eftersom

konkurrenter skulle kunna producera liknande produkter till lägre kostnader.

När det interaktiva styrsystemets beroendevariabler väl har identifierats ska

företaget utse vilka styrsystem som ska göras interaktiva. Val av rätt styrsystem

är en kritisk fråga eftersom samtliga nivåer i företaget måste fokusera på det

som anses vara strategiskt osäkert och ingenting annat. Om företaget skulle

fokusera fel skulle resultatet av den interaktiva styrningen bli nya, framväxta

strategier som inte kan bevara företagets konkurrenskraft på marknaden. I vårt

exempel ovan valde företaget att göra sitt befintliga projektstyrningssystem

interaktivt. Anledningen till detta är att företagets projektstyrningssystem

arbetade med den nuvarande och framtida tekniska utvecklingen. Genom att

göra detta styrsystem interaktivt kan hot och möjligheter inom det strategiskt

osäkra området snabbt identifieras och företagets strategi kan justeras (en

framväxt strategi). De övriga exemplen där företagsledningen har en klar

marknadsprognos är uppbyggda på samma sätt som det ovanstående. I de fall då

företagsledningen inte har en klar marknadsprognos blir situationen lite



Kapitel 3 - Referensram

50

annorlunda. Om marknadsprognos saknas helt och företaget inte kan identifiera

de strategiska osäkerheterna är inte heller interaktiva styrsystem nödvändiga.

Om företaget är i kris och inte har en klar bild över framtiden används många

interaktiva styrsystem för att försöka hålla företaget vid liv. Slutligen är det

möjligt att företaget är lönsamt men att det har en stark tillväxt och därför har en

oklar marknadsprognos.
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4 Bakgrund till empiri

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en möjlighet att bekanta sig med den

svenska och den europeiska elmarknaden och slutligen Vattenfall. Vi

rekommenderar läsaren att noggrant läsa detta kapitel eftersom det ger

nödvändig kunskap för den fortsatta förståelsen av denna  undersökning.

4.1 Den svenska och den europeiska elmarknaden

Oljekrisen som drabbade hela Europa i början av 1970-talet resulterade i att den

europeiska energipolitiken inriktades på att minska sitt oljeberoende. I praktiskt

taget alla europeiska länder påbörjades en omfattande informationskampanj för

energisparande, bidrag för energisparande investeringar och ett omfattande

energiforskningsprogram. Energiforskningsprogrammen resulterade i en

explosion av antalet kärnreaktorer i Europa. Vid slutet av 1980-talet upplevde

världen återigen att oljepriserna steg kraftigt, vilket ytterligare ökade behovet av

att fortsätta ersätta oljan med andra energikällor. De europeiska staterna

beslutade då att underlätta situationen för kraftbolag och eldistributörer genom

att bistå med stora statliga energisubventioner, vilka fortfarande existerar i de

flesta europeiska länder inklusive Sverige. Detta fenomen ska ses i det

sammanhanget att de flesta europeiska energibolag verkade på en reglerad

marknad samtidigt som de var statligt ägda. Under senare år har Europa upplevt

ett flertal avregleringar av energimarknaden i syfte att skapa konkurrens.

(www.naring.regeringen.se)
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Sedan avregleringen 1996 är den svenska elmarknaden öppen för konkurrens när

det gäller att sälja el. Den 1 november 1999 togs ytterligare ett steg emot en

renodlad konkurrenssituation genom att ge alla elkunder valmöjlighet att fritt

byta elleverantör utan kostnad. Däremot är överföringen av el, den så kallad

nätverksamheten, reglerad och övervakas av Statens Energimyndighet. Idag har

en elkund två möjliga leverantörer för el; nätföretaget som levererar el via sina

ledningar och kraftbolagen som producerar el som de levererar via ett

nätföretag. Det är elavgiften som kunden köper från kraftbolaget som går att

påverka genom att förhandla fram ett avtal med dessa. Elavgiften består av en

fast del och en rörlig del varav den sistnämnda är beroende av kundens

förbrukning. (www.naring.regeringen.se)

1991 fanns cirka 290 företag som distribuerade el till omkring 4,9 miljoner

abonnenter i Sverige, vilka 1996 hade ökat till cirka 6 miljoner. Dessa företag

bestod av statliga verk, kommunala verk och bolag, statliga aktiebolag, privata

aktiebolag och ekonomiska föreningar. Kommunala verk och bolag stod för 66

% av marknaden. Statliga verk och aktiebolag distribuerade el till omkring 19 %

av abonnenterna. Vattenfall hade då en egen eldistribution i fem regioner med i

genomsnitt 67 500 abonnenter i varje. Förutom Vattenfall var Stockholm Energi,

Sydkraft och Göteborg Energi de stora aktörerna på marknaden. Alla aktörer på

den svenska marknaden förfogade över ett eller flera regioner som hade

tilldelats dem av Staten. Varje företag hade därmed monopol på sin region.

(NUTEK 1991:30)

Den svenska elmarknaden har efter avregleringen sett ett flertal nya aktörer

komma in på marknaden. Enligt Vattenfalls informationschef utgörs Vattenfalls

konkurrenter av de elleverantörer som finns i respektive region där Vattenfall

säljer el. Informationschefen poängterade även att de största konkurrenterna på
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den svenska marknaden är de traditionella elleverantörerna som Stockholm

Energi, Göteborg Energi och Sydkraft. Bland de nya aktörerna som har framträtt

och som tagit marknadsandelar på den svenska elmarknaden nämner

informationschefen framförallt Nora Energi som samarbetar med Villaägarnas

Riksförbund, lantbrukskooperationens Agrokraft, Telje Energi samt oljebolagen

OK-Q8 och Statoil.

I och med Sveriges medlemskap i EU 1995 är den svenska energipolitiken inte

längre endast en svensk angelägenhet utan också beroende av EUs energipolitik.

Målet för den gemensamma europeiska elmarknaden är en fri handel med el och

tanken är att elleverantörerna ska kunna bedriva försäljning i alla EU-länder.

Cirka en tredjedel av EUs totala elmarknad beräknas vara öppen för konkurrens

år 2003 och det pågår ständiga påtryckningar för att ytterligare liberalisera den

europeiska energipolitiken. Under 1998 införlivades EUs elmarknadsdirektiv i

sin helhet i svensk lagstiftning. (www.naring.regeringen.se)

4.2 Beskrivning av Vattenfall

4.2.1  Historik

1909 bildades Kungliga Vattenfallsstyrelsen, vilken var Vattenfalls föregångare.

Avsikten med Kungliga Vattenfallsstyrelsen var att Staten ville få kontroll över

landets vattenkraftstillgångar för att kunna styra det framtida utbudet. Resultatet

blev att riksdagen ville bygga ut de svenska vattenkrafttillgångarna vilket skulle

underlätta expansionen av främst den energikrävande industrin. Vattenfall köpte

under 1910- och 20-talen lämpligt belägna fallsträckor för att kunna utnyttja

dessa för en planmässig utbyggnad av elkraftverksamheten. (Vattenfall under 75

år 1984) Därigenom har Vattenfall kommit att svara för nära hälften av den

totala elproduktionen i landet. Genom att ha varit det största svenska
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elkraftföretaget och elleverantör samtidigt som det varit statligt ägt har

Vattenfall alltid haft en ledande position i branschen, vilket även är fallet idag.

Som marknadsledare och statligt ägt hade Vattenfall även ansvar för att

tillgodose den svenska landsbygdens behov av el. Det skulle inte ha någon

betydelse var i landet kunden bodde för att få tillgång till el. Vattenfall, liksom

dess konkurrenter på den svenska marknaden, skulle ta ett samhällsekonomiskt

ansvar och se till landets bästa. (Informationschef)

1990 kom regeringen med förslaget att förändra Vattenfall från ett statligt

affärsverk till ett aktiebolag (Vattenfall Årsredovisning 1990). Detta var inte

någon ny idé utan frågan hade redan debatterats ett antal gånger. Denna gång

gick dock förslaget igenom och 1992 bildades bolaget Vattenfall AB där Staten

var ensam ägare. Tanken var att företagets roll gentemot ägare, marknad,

finansiärer och samhälle skulle bli tydligare. (Vattenfall Årsredovisning 1992)

4.2.2  Vattenfalls organisation och försäljningsområde

Från och med 1 januari, 2001 har Vattenfall en ny decentraliserad organisation

med 13 självständiga resultatenheter (se figur 4.1). Därutöver finns fem

koncernledningsfunktioner och en enhet för koncernrevision. Då denna

undersökning endast fokuserar på försäljningen av el kommer vi i texten nedan

endast att beskriva Vattenfalls försäljningsavdelningar.



Interaktiva styrsystem - en studie av Vattenfall

55

FIGUR 4.1 VATTENFALLS ORGANISATION

Källa: www.vattenfall.se, Egen bearbetning

Försäljning Sverige, Försäljning Finland och Försäljning Norge är främst

ansvariga för försäljning av energi men också elberoende produkter4 som

exempelvis telefoni5 och bredband. Kunderna består av privatkunder,

energiföretag, industrier och övriga företag. Försäljning Sverige är även

ansvariga för försäljningen i Danmark. Mega säljer el, eltjänster, kompletta

energilösningar, färdig värme samt andra produkter till utvalda större koncerner.

Vattenfall eftersträvar även att samarbeta internationellt med dessa kunder.

Verksamheten i Tyskland är en resultatenhet som är ansvarig för alla affärer i

Tyskland. Den polska resultatenheten har samma ansvar som sin tyska

                                                
4 Med elberoende produkter menar vi produkter som behöver el för att användas. Vi lägger med andra ord inte
ordet ”elrelaterade produkter” i ordets betydelse, vilket skulle betyda att produkterna inte behöver el utan
används som en komplementprodukt till el eller elberoende produkter.
5 Vattenfall är idag den fjärde största telefonioperatören på den svenska marknaden (Vattenfalls
informationschef).
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motsvarighet. (Vattenfall Årsredovisning 2000) Att Vattenfall är verksamma

utanför Sverige är inget nytt fenomen. Vattenfall var redan innan avregleringen

verksamt i östersjöregionen.  (Vattenfall Årsredovisning 1996)
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5 Empiri

Informationen som vi ska presentera i detta kapitel berör två skilda tidsperioder,

vilka skiljs åt genom avregleringen av den svenska elmarknaden. För att

underlätta förståelsen för läsaren har vi därför valt att dela upp detta kapitel i

två delar, en för varje tidsperiod. Den första delen (5.1) berör tidsperioden

mellan 1992, då Vattenfall bolagiserades, och den 1 januari, 1996, medan den

andra delen (5.2) fokuserar på tiden efter 1 januari, 1996 till och med 2001.

Vidare har vi valt att dela upp respektive tidsperiod i följande delar; strategi,

marknadsprognos, strategiska osäkerheter och interaktiva styrsystem.

Upplägget, när vi beskriver Vattenfalls interaktiva styrsystem och dess

beroendevariabler, följer således samma struktur som vår referensram.

5.1 Vattenfall 1992-1995

Detta avsnitt kommer att behandla Vattenfalls strategi, marknadsprognos,

strategiska osäkerheter och interaktiva styrsystem innan avregleringen 1 januari,

1996.

5.1.1  Vattenfalls strategi 1992-1995

Våra intervjupersoner betonar att Vattenfalls främsta uppgift mellan 1992 till

och med 1995 var att tillgodose den svenska samhällsekonomin. De poängterar

att elförsörjningen vid den tidpunkten ansågs vara viktig för industrins tillväxt
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men också för individens levnadsstandard. Enligt Vattenfalls informationschef

var Statens tanke, och därmed Vattenfalls strategi, att skapa prisvärd, säker,

miljövänlig och tillgänglig el inom företagets regionala verksamhetsområden.

Informationschefen utvecklar detta resonemang med att säga att elen egentligen

inte sågs som en vara, utan som en samhällsnytta av så stor vikt att utvecklingen

inte kunde överlåtas åt de fria marknadskrafterna. Vidare menar han att

Vattenfall erbjöd ett brett produktutbud i form av att företaget tillhandahöll olika

energikällor såsom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft och att Vattenfall var

produktorienterat. I Vattenfalls årsredovisning (1993) står det att företaget även

strävade efter en marknadstillväxt i östersjöregionen.

5.1.2  Vattenfalls marknadsprognos 1992-1995

För att underlätta för läsaren har vi kategoriserat upp Vattenfalls

marknadsprognos i tre olika områden; avregleringar, statliga subventioners

avskaffande och slutligen teknisk utveckling.

Avregleringar

En ny VD vid namn Carl-Erik Nyqvist tog 1987 över Vattenfall. Han trodde på

en framtida svensk avreglering av elmarknaden. (Vattenfall Årsredovisning

1992) Enligt informationschefen växte sig denna marknadsprognos, under

tidsperioden 1992-1995, allt starkare på grund av den politiska debatt som då

fördes i Sverige. Vidare betonar han att avregleringsprognosen förde med sig en

framtida marknadsprognos vad gäller branschens konkurrenssituation.

Försäljningschefen säger att;
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”Vår företagsledning bedömde att en framtida svensk avreglering initialt, vid

själva avregleringen, skulle öka antalet elleverantörer på den svenska

elmarknaden men att de etablerade aktörerna även i fortsättningen skulle

dominera marknaden.”
(Försäljningschef,  27 november, 2001)

Våra intervjupersoner tillägger att Vattenfalls företagsledning var av den åsikten

att avregleringen skulle innebära en försvagad produktorientering hos

elleverantörerna. Företagslednings bedömning var den att aktörerna skulle

behöva bli mer marknadsorienterade eftersom kunderna skulle få tillgång till

alternativa elleverantörer.

Sverige var under första delen av 90-talet inte det enda landet i Europa att

diskutera en avreglering. I många västeuropeiska länder hade debatten

intensifierats och EG (EU) var där en pådrivande aktör. Redan 1993 hade ett

antal direktiv trätt i kraft på den europeiska elmarknaden, vilka förordade en

avreglering av eldistributionen för alla EG-länder. Till dessa direktiv tillkom

även den lagstiftning som finns i Romfördraget, nämligen de artiklar som

garanterar fri rörlighet6 och som behandlar konkurrens och stadsstöd. (NUTEK

1993:68) Enligt våra intervjupersoner bedömde Vattenfalls företagsledning

redan i början av nittiotalet att Sverige skulle gå med i EU, vilket förstärkte

företagsledningens marknadsprognos att en svensk avreglering av

eldistributionen var nära förestående.

Försäljningschefen betonar att Vattenfalls företagsledning var av den åsikten att

den ökande konkurrensen, till följd av prognostiserade avregleringar i Sverige

och övriga Europa, skulle medföra en sänkning av elpriserna från elleverantör

                                                
6 I detta sammanhang gäller den fria rörligheten produkter och tjänster.
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till slutkund och att listpriser7 skulle försvinna. Företagsledningens förklaring till

att priserna skulle sjunka är, enligt honom, att köparna skulle få en ökad

förhandlingsstyrka då det efter en avreglering skulle finnas tillgång till

alternativa leverantörer. Han poängterar även att företagsledningens prognos var

den att stora kunder skulle få en bättre förhandlingskraft än mindre med

anledning av att dessa lättare kunde förhandla fram ett bra inköpspris.

Försäljningschefen säger att Vattenfalls företagsledning hade samma

resonemang gällande Vattenfalls förhandlingsstyrka gentemot sina leverantörer,

vilken prognostiserades att öka. Slutligen poängterar han att företagsledningen

var av den åsikten att elpriserna skulle fluktuera och att framtida avregleringar

skulle utjämna europeiska elpriser men att de inte visste åt vilket håll

utjämningen skulle ske.

Statliga subventioners avskaffande

Eftersom el var en viktig samhällsekonomisk produkt var den europeiska

elbranschen en bransch som mottog stora statliga subventioner

(www.naring.regeringen.se). Våra intervjupersoner menar dock att Vattenfalls

företagsledning bedömde att dessa subventioner skulle minska eller försvinna i

framtiden. Denna bedömning baserade de på den diskussion som då fördes på

den europeiska politiska arenan. I Sverige ansåg många riksdagspartier att

aktörer på den svenska elmarknaden skulle kunna fungera utan stora statliga

subventioner. EG (EU) försökte också förmå de västeuropeiska länderna att

minska sina subventioner till elbranschen för att effektivisera den fria marknad

som organisationen stod för. Vattenfalls informationschef menar att;

                                                
7 Listpriser är de priser som en köpare erbjuds när denne ska köpa el vilket regleras av Staten och som inte kan
förhandlas.
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”På den tiden fanns inga hot om att Vattenfalls ekonomi inte skulle gå ihop

eftersom Staten stod för alla kostnader.” (Informationschef,  28 november, 2001 )

Teknisk utveckling

En annan marknadsprognos som Vattenfalls företagsledning hade gällde den

tekniska utvecklingen på den globala elmarknaden. Här är det, enligt

intervjupersonerna, inte frågan om en teknisk utveckling som skulle resultera i

nya substitut till el. I själva verket menar de att Vattenfalls företagsledning

aldrig, varken då eller efter avregleringen, har sett en sådan utveckling som

möjlig. Snarare handlade denna tekniska utveckling om vilka

produktionsmetoder elen framställs med. De två analytikerna vi intervjuade

menar att företagsledningen bedömde att kärnkraften inom en snar framtid

skulle försvinna med anledning av den ekologiska kris som då tornades upp

vilket prognostiserades att öppna fälten för alternativ kraftproduktion. Vidare

menar analytikerna att det var Staten som var en pådrivande aktör i denna fråga.

En av analytikerna förklarar att;

”…i och med Tjernobylolyckan fick vi en framtidstro att kärnkraften snart skulle

läggas ner eftersom Staten var en drivande part mot en mer miljövänlig

elproduktion.”
(Analytiker, 22 november, 2001)
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5.1.3  Vattenfalls strategiska osäkerheter 1992-1995

Liksom i det nyss avslutade avsnittet väljer vi att dela in de strategiska

osäkerheterna i olika områden; politisk osäkerhet, tekniska förändringar,

slutligen elpriser och leveranssäkerhet.

Politisk osäkerhet

Fram till avregleringen 1 januari, 1996 rådde det utifrån Vattenfalls

företagsledning, enligt samtliga intervjupersoner, både inhemska och europeiska

politiska osäkerheter främst i form av framtida nationella och internationella

avregleringar. Orsaken till att avregleringarna sågs som politiskt strategiska

osäkerheter är enligt våra intervjupersoner flera. Informationschefen betonar att;

”En svensk avreglering skulle försvåra bibehållandet av den dåvarande

strategin att kunna erbjuda prisvärd el samtidigt som Vattenfall skulle erbjuda

el åt kunder belägna över hela Sverige. Att ha en god geografisk täckning skulle

kräva stora resurser och försvåra Vattenfalls möjlighet att ha prisvärda

produkter och detta skulle i sin tur hota Vattenfalls konkurrenskraft gentemot

nyetablerare.” (Informationschef, 28 november, 2001)

Ytterligare en anledning till att svenska avregleringar sågs som en strategisk

osäkerhet av företagsledningen, enligt båda analytikerna, informationschefen

och Vattenfalls Business Intelligence Manager, låg i att hela den svenska

marknaden öppnades både för Vattenfall och dess konkurrenter. De menar att

öppnandet av den svenska marknaden sågs både som en möjlighet och som ett

hot av Vattenfalls företagsledning. Genom avregleringen kunde Vattenfall öka

sin kundkrets i Sverige och därmed öka sin lönsamhet men även förlora kunder,

vilket skulle minska Vattenfalls lönsamhet enligt de ovannämnda personerna.
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Våra intervjupersoner menar att eventuella europeiska avregleringar

prognostiserades av Vattenfalls företagsledning att möjliggöra en geografisk

expansion eftersom nya marknader skulle öppna sig, vilket skulle kunna leda till

bättre lönsamhet och därmed en politisk strategisk möjlighet. Ytterligare en

strategisk osäkerhet med framtida europeiska avregleringar som Vattenfalls

företagsledning såg var, enligt intervjupersonerna, att europeiska köpare av el

skulle komma att bli allt mindre beroende av var i Europa elen producerades

samt att en ökad grad av enskilda kontrakt snarare än listpriser skulle bli en

verklighet. Vattenfalls Business Intelligence Manager poängterar att

företagsledningen främst såg denna utveckling som en strategisk möjlighet

eftersom Vattenfall då förmodligen skulle kunna sänka sina inköpspriser som ett

resultat av att företagets förhandlingsstyrka skulle öka.

En annan inhemsk och internationell politisk osäkerhet, som våra

intervjupersoner nämner, berör subventionernas minskande eller avskaffande.

Resonemanget inom Vattenfalls företagsledning var enligt försäljningschefen

att;

”…subventionerade elpriser möjliggjorde relativt låga elpriser.”
(Försäljningschef, 27 november, 2001)

Försäljningschefen menar att Statens tanke var att pengarna skulle komma

tillbaka i form av skatter som företag och hushåll direkt och indirekt stod för.

Våra intervjupersoner nämner ett flertal, både nationella och internationella,

strategiska osäkerheter som Vattenfalls företagsledning relaterade till

subventionernas påverkan på priset. Om de svenska subventionerna på el

minskade eller försvann skulle priset på el stiga i Sverige. Detta kunde resultera

i att elintensiva företag flyttade sin verksamhet från Sverige och Vattenfall
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skulle förlora några av sina mest lönsamma kunder, vilket därmed kunde utgöra

ett strategiskt hot. Ett annat scenario var att svenska subventioner skulle

bibehållas medan internationella subventioner som existerade på de europeiska

elmarknaderna där Vattenfall var verksamt skulle upphöra. Detta skulle utgöra

en strategisk möjlighet för Vattenfall, då det skulle resultera i en starkare

konkurrenskraft gentemot de inhemska aktörerna i form av lägre elpriser.

Tekniska förändringar

Ytterligare en strategisk osäkerhet som alla våra intervjupersoner nämner och

som berör tidsperioden innan avregleringen var en framtida teknikförändring

vilket berodde på den förväntade förändrade politisk opinionen både i Sverige

och i Europa. Att kunna leverera miljövänligt producerad el, som exempelvis

solkraft och vindkraft, sågs därför som en framtida nyckelfaktor av

företagsledningen. Vattenfalls informationschef menar att denna utveckling både

sågs som ett hot och som en möjlighet. Det var enligt honom ett hot utifrån det

perspektivet att Vattenfalls företagsledning var oroliga att företaget inte skulle

kunna leverera den önskade miljövänliga elen men sågs som en möjlighet om

företaget lyckades tillhandahålla miljövänlig el samtidigt som konkurrerande

elleverantörer inte kunde det.

Elpriser

Den höga tillgången på billig el i Sverige, jämfört med andra europeiska länder,

har under 1900-talet möjliggjort en omfattande etablering av tunga industrier

med elkrävande processer i Sverige (NUTEK 1992:44). Dock såg Vattenfalls

företagsledning, enligt våra intervjupersoner, annorlunda på framtiden under

perioden 1992-1995. Intervjupersonerna menar att företagsledningen bedömde

att elpriserna skulle utjämnas i Europa med anledning av den ökande
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konkurrensen som de prognostiserade europeiska och svenska avregleringarna

skulle medföra. Vattenfalls företagsledning bedömde, enligt intervjupersonerna,

att de svenska priserna skulle öka eller att de europeiska priserna skulle falla, i

förhållande till varandra, eller att båda scenarierna skulle inträffa.

Försäljningschefen menar att företagsledningen under perioden 1992-1995

ansåg att en utveckling med prisfluktuationer var att vänta. Han förklarar

Vattenfalls inställning som följer;

”En prisvärd el är viktigt eftersom el är svår att differentiera och endast går att

differentiera utifrån en miljöaspekt. Detta gör det viktigt att kunna erbjuda

kunderna prisvärda produkter och därför var Vattenfalls försäljningspris både

ett hot och en möjlighet.”   
(Försäljningschef, 27 november, 2001)

Försäljningschefen utvecklar detta genom att säga att Vattenfalls företagsledning

under perioden 1992-1995 var övertygad om att företaget var tvunget att

tillhandahålla prisvärda produkter. Om Vattenfall kunde uppfylla detta blev det

en strategisk möjlighet medan det skulle bli ett strategiskt hot om Vattenfall inte

kunde erbjuda detta.

Leveranssäkerhet

Ytterligare en strategisk osäkerhet under perioden 1992-1995, enligt

informationschefen, förknippades med Vattenfalls skyldighet att alltid kunna

leverera el vid behov och i rätt tid. Staten ville att Vattenfall skulle säkerställa

distributionen av el då den sågs som en grundpelare i den svenska ekonomin.

Han utvecklar resonemanget med att säga att den svenska industristrukturen var

konstruerad så att dess industriella processer och produktion byggde på en

mycket hög leveranssäkerhet när det gällde tillgång på el. Om Vattenfall inte
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kunde tillföra denna leveranssäkerhet skulle risken finnas att tung industri skulle

flytta till ett annat land vilket gjorde denna strategiska osäkerhet till ett hot.

5.1.4  Vattenfalls interaktiva styrsystem 1992-1995

I detta avsnitt kommer vi att presentera de interaktiva styrsystem som Vattenfall

hade innan avregleringen 1 januari, 1996. Vi vill poängtera att det är vi, och inte

intervjupersonerna, som har benämnt de interaktiva styrsystemen eftersom

Vattenfall inte hade specifika namn på dem.

Politiskt styrsystem

Enligt våra intervjupersoner var information gällande inhemska och europeiska

politiska energibeslut viktiga för Vattenfall eftersom dessa direkt och indirekt

påverkade företaget. Vattenfalls företagsledning följde, enligt

intervjupersonerna, därmed den inhemska och europeiska politiska debatten

kontinuerligt. Information gällande en svensk och europeisk avreglering, EUs

lagstiftning och slutligen svenska och europeiska statliga subventioners

avskaffande var ständigt i fokus. För att kunna vara underrättad om dessa

politiska osäkerheter använde sig Vattenfalls företagsledning av ett interaktivt

politiskt styrsystem. Intervjupersonerna betonar att detta interaktiva styrsystem

skulle generera lösningar gällande politiska förändringar som kunde hota eller

skapa möjligheter för Vattenfall. Genom att noga följa nationella och

internationella politiska energidebatter, granska information från nationella

liksom internationella politiska energirapporter och konsultrapporter och

slutligen nationella och internationella energibeslut höll sig Vattenfalls

företagsledning informerad om politiska strategiska osäkerheter, enligt

Vattenfalls Business Intelligence Manager.
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Tekniskt styrsystem

Våra intervjupersoner understryker att Vattenfalls mål var att alltid kunna

erbjuda sina kunder både i Sverige och i östersjöregionen den för närvarande

mest miljövänliga elen på marknaden. Därför var det, enligt intervjupersonerna,

viktigt för Vattenfalls företagsledning att följa den tekniska utvecklingen på

elmarknaden. Vidare nämner intervjupersonerna att företagsledningen hela tiden

försökte vara uppdaterad om den teknik som för närvarande var den mest

miljövänliga. För att göra detta använde sig företagsledningen, enligt våra

intervjupersoner, av ett tekniskt styrsystem i ett interaktivt syfte. Detta

interaktiva styrsystem använde främst global information från kraftbolag,

facktidningar och statliga energirapporter, menar informationschefen och

analytikerna.

Prisinformationssystem

Prisutvecklingen i omvärlden (i synnerhet i närområde) var enligt samtliga

intervjupersoner av yttersta vikt för Vattenfall både nationellt liksom

internationellt. De åsyftar att det utifrån företagsledningen fanns en rädsla att

tung, elintensiv industri skulle flytta eller lägga ner sin verksamhet i Sverige om

elpriserna översteg omvärldens priser. Vidare säger de att det utifrån ett

europeiskt perspektiv snarare fanns en rädsla att förlora kunder genom att de

bytte elleverantör. En av analytikerna menar att;

”…företaget såg hela tiden över de elpriser som konkurrenter både i Sverige

och i Europa kunde erbjuda dessa kunder.” (Analytiker, 22 november, 2001)

För att kunna leverera el till relativt låga priser använde sig Vattenfalls

företagsledning av ett interaktivt prisinformationssystem. Intervjupersonerna
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menar att detta interaktiva styrsystem skulle underlätta prissättningen för

Vattenfall och var fokuserat på att ta fram de nationella och internationella

elpriserna genom att se över prisinformation från dagstidningar, elbörser och

kraftbolag världen över.

Logistiksystem

Våra intervjupersoner påpekar att Vattenfalls företagsledning kontinuerligt sökte

information gällande Vattenfalls leveranssäkerhet. Anledningen var den att

företagsledningen ville ha en hög leveranssäkerhet då rädslan fanns att

industrikunderna annars skulle flytta utomlands. Genom kundbarometrar

försökte företagsledningen vara insatta i om industrikunderna var nöjda med

leveranssäkerheten. Intern information om eventuella avbrott var också till hjälp

för att finna brister i företagets leveranssäkerhet (Informationschef).
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5.2  Vattenfall 1996-2001

Detta avsnitt behandlar den andra perioden och sträcker sig från 1996 till och

med 2001. För att underlätta läsarens förståelse av detta avsnitts struktur och

uppbyggnad, kommer det att följa samma struktur som det föregående avsnittet

5.1. Vi kommer således att inleda med en beskrivning av Vattenfalls strategi,

marknadsprognos, strategiska osäkerheter för att avslutningsvis beskriva dess

interaktiva styrsystem.

5.2.1  Vattenfalls strategi 1996-2001

I 1996 års årsredovisning skrivs ordet strategi ut för första gången. Enligt

Vattenfalls årsredovisning 1996 formulerar Vattenfalls företagsledning

företagets strategi på följande sätt;

”…att utifrån kundens behov – verka som en långsiktig leverantör av el, värme

och energitjänster samt att som nätoperatör arbeta med hela Norden som sin

hemmamarknad.”
(Vattenfall, Årsredovisning 1996, s. 2)

I den ovannämnda strategin inkluderas, enligt Vattenfalls informationschef, en

önskan att Vattenfall vill uppfattas som ett modernt kund- och

marknadsorienterat energiföretag. Han vill även förtydliga den ovannämnda

definitionen. Den delen av strategin som enligt informationschefen bör

förtydligas är ” – verka som långsiktig leverantör…”. Informationschefen menar

att Vattenfall, initialt vid avregleringen, hade som målsättning att utöka sin

kundkrets i Sverige och ta vara på möjligheten att konkurrera utanför sina

svenska regional monopol. Dock förändrades denna strategi kort efter, eftersom

Vattenfalls företagsledning ansåg att den svenska elmarknaden var mättad och
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att det inte fanns fler kunder att tillgå i Sverige. Istället fokuserade Vattenfall på

att endast behålla sin befintliga kundbas i Sverige. Under sådana förhållanden

har Vattenfall, enligt honom, fortsatt att söka sig utomlands för att öka sin

kundbas i framförallt närliggande östersjöländer (Tyskland, Polen och Finland)

men också skapa en kundbas på avreglerade marknader i övriga Europa. Vidare

omsluter Vattenfalls strategi, enligt försäljningschefen, att företaget ska försöka

att knyta till sig samma stora kunder internationellt som Vattenfall har i Sverige.

Intervjupersonerna poängterar att byggandet av ett starkt varumärke med hög

tillit och attraktionskraft är ett inslag i Vattenfalls strategi efter avregleringen.

Informationschefen menar däremot att Vattenfalls strategi inte ska missförstås

och tolkas som om dess strategi inte är fokuserad på elpriset eller att upprätthålla

en god lönsamhet. Det väsentliga är att Vattenfalls strategi i första hand

fokuserar på kundens preferenser och att erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Informationschefen avslutade strategidiskussionen med att poängtera att

Vattenfall efter avregleringen inte enbart säljer el baserat på olika energikällor

såsom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Vattenfall erbjuder numera även ett

stort antal elberoende produkter såsom telefoni och bredband, vilket han

benämner som att Vattenfall tillhandahåller ett produktdiversifierat utbud.

5.2.2  Vattenfalls marknadsprognos 1996-2001

Vi har valt att dela upp Vattenfalls marknadsprognos, som tar sin utgångspunkt

1 januari, 1996 då den svenska elmarknaden avreglerades, i fyra

marknadsprognoser. Respektive marknadsprognos kommer att beskrivas samt

diskuteras i texten nedan i följande ordning; europeiska avregleringar, statliga

subventioners avskaffande, teknisk utveckling och förändringar i

distributionskanalsstrukturen.
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Europeiska avregleringar

Under våra intervjuer betonar båda analytikerna och Vattenfalls Business

Intelligence Manager att Vattenfalls företagsledning är av den uppfattningen att

den europeiska elbranschen kommer att gå ett större antal avregleringar

tillmötes. Ledningens uppfattning, enligt samtliga intervjupersoner, är att detta

kommer att resultera i att europeiska listpriser försvinner. Centralt inom EU har

det betonats att de europeiska elmarknaderna är nationella angelägenheter med

inslag av protektionism. EUs uppsåt är emellertid att avreglera samtliga

elmarknader inom EU och liberalisera medlemsstaternas energipolitik. (NUTEK

1997) Försäljningschefen menar att företagsledningen bedömer att denna

utveckling kommer att medföra att de europeiska elpriserna utjämnas och att en

trolig utveckling är att de svenska elpriserna stiger. Han betonar att detta enligt

ledningen beror på att Sverige har bland de lägsta priserna i Europa.

Ett resultat av denna marknadsprognos, enligt en av analytikerna, är att

Vattenfalls företagsledning bedömer att en förändring kommer ske i

förhandlingsstyrka mellan företaget och dess leverantörer. Han menar att

företagsledningen är av den åsikten att denna utveckling kommer att resultera i

att Vattenfalls förhandlingskraft kommer att öka eftersom företaget då får

alternativa leverantörer av el. Han fortsätter denna diskussion med att ge

Vattenfalls företagslednings marknadsprognos gällande Vattenfalls köpares

förhandlingsstyrka, vilken prognostiseras att öka av samma anledning som

Vattenfalls förhandlingsstyrka kommer att öka gentemot sina leverantörer.

Vidare menar samtliga intervjupersoner att stora kunder kommer att öka sin

förhandlingskraft i större utsträckning än hushåll.
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Statliga subventioners avskaffande

En prognos som Vattenfalls företagsledning har, enligt våra intervjupersoner, är

att statliga subventioners kommer att minska eller att försvinna. De menar att

företagsledningen bedömer att ett avskaffande av statliga subventioner till

branschen, både på ett nationellt och internationellt plan, är ett troligt scenario.

Vattenfalls företagslednings prognos är dels ett resultat av den inhemska

politiska debatten och dels av att EU försöker att liberalisera den europeiska

elmarknaden, vilket kommer att leda till att statliga subventioner minskar eller

avskaffas inom EU (Informationschef).

Teknisk utveckling

Våra intervjupersoner poängterar att Vattenfalls företagsledning, på längre sikt,

ser en utveckling mot en mer miljövänlig produktion som en marknadsprognos.

Företagsledningen bedömer att det främst är kunderna som kommer driva denna

utveckling då ledningen ser att kunderna i allt större grad kommer att vilja ha en

miljövänligt producerad el (Försäljningschef). En av analytikerna menar att

företagsledningen bedömer att denna marknadsprognos kommer att;

”… öppna fälten för alternativ kraftproduktion, som vindkraft, vattenkraft och

kraftvärme med biobränsle och andra produktionsmetoder.”
(Analytiker, 22 november, 2001)

Dock menar analytikern att Vattenfalls företagsledning är av den åsikten att det

finns tendenser som talar emot en totalavveckling av kärnkraften såsom

investeringskostnaderna för alternativa energikällor. Ledningens uppfattning är,

enligt analytikern, att Staten skulle behöva bistå med en stor del av

investeringskostnaderna då ett enskilt företag inte har sådana resurser.
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Förändringar i distributionskanalsstrukturen

Den monopolställning som svenska elbolag tidigare haft innebar att bolagen

hade kontroll över samtliga delar av eldistributionskedjan (NUTEK 1997).

Enligt Vattenfalls informationschef tycker Vattenfalls företagsledning att

tendensen är tydlig vad gäller den framtida distributionskanalsstrukturen på

avreglerade elmarknader. Affärslogiken kommer enligt ledningen att utvecklas

olika för respektive led eller som informationschefen poängterar;

”Vattenfall bedömer att aktörer kommer att specialisera sig på att vara

verksamma antingen i en del av distributionskedjan eller så väljer de att låta

olika verksamheter utvecklas som mer eller mindre separata affärer men förblir

aktiva i hela distributionskedjan.”
 (Informationschef, 28 november, 2001)

Detta är enligt företagsledningen en direkt följd av den ökande konkurrensen

vilket gör att marginalerna kommer att försämras. Därför kommer bolag att

tvingas specialisera sig på dess kärnverksamheter för att bevara sin

konkurrenskraft och hålla uppe marginalerna i en specifik domän.

(Informationschef)

En marknadsprognos som har en nära anknytning till den ovanstående punkten,

som Vattenfalls Business Intelligence Manager nämner, är att Vattenfalls

företagsledning efter avregleringen är av den åsikten att elmarknader kommer at

genomgå en fas av konsolidering. Företagsledningens åsikt är den att marknaden

på längre sikt kommer att bestå av färre men betydligt större aktörer samt att nya

aktörer, i form av svenska företag, inte är att vänta utan att det då kommer att

röra sig om utländska företag. Att nya aktörer i form av svenska företag inte är
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att vänta beror på att de, initialt vid själva avregleringen, redan har etablerat sig

på Vattenfalls regionala marknader (Försäljningschef).

5.2.3  Vattenfalls strategiska osäkerheter 1996-2001

Liksom i det nyss avslutade avsnittet väljer vi att redovisa Vattenfalls strategiska

osäkerheter i kategorier. Så långt det är möjligt har vi försökt att benämna de

strategiska osäkerheterna med samma terminologi som vi använt vad beträffar

marknadsprognos i avsnitt (5.1.2) och (5.2.2) samt de strategiska osäkerheterna i

avsnitt (5.1.3). De strategiska osäkerheterna är; politisk osäkerhet, tekniska

förändringar, elpriser och kundorientering.

Politisk osäkerhet

Våra intervjupersoner betonar att europeiska avregleringar framstår som en

strategisk möjlighet för Vattenfalls företagsledning eftersom dess strategi är att

expandera utanför östersjöområdet i övriga Europa. Vattenfalls Business

Intelligence Manager poängterar att företagsledningen anser att EU har en

central roll då unionen påverkar medlemsländernas energipolitik. Vattenfalls

Business Intelligence Manager tillägger att;

”Den takt EU väljer att liberalisera den europeiska energipolitiken är

någonting som kan skapa möjligheter för företaget ... och därför gäller det att

noga följa den politiska utvecklingen i Europa för att kunna ta ett beslut om att

etablera sig på avreglerade elmarknader i Europa.”
(Vattenfalls Business Intelligence Manager, 23 november, 2001)

Ytterligare en konsekvens som Vattenfalls företagsledning prognostiserar av den

stundande vågen av avregleringar är, enligt Vattenfalls Business Intelligence

Manager, att elpriset kommer att vara förhandlingsbart. Enligt honom bedömer
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företagsledningen att inga fasta ”listpriser” kommer att finnas att tillgå, utan vid

försäljning av el kommer det att handla om individuella kontrakt. Som en

konsekvens ser Vattenfalls företagsledning att den fria, internationellt

avreglerade elmarknaden framförallt gynnar stora köpare som kan pressa

priserna betydligt bättre än hushåll med lägre elkonsumtion. Företagsledningen

bedömer också att internationella avregleringar kommer att förstärka kundernas

förhandlingskraft och utgör därmed ett strategiskt hot för Vattenfall.

Företagsledningen anser vidare att prognosen ovan kommer att resultera i att

Vattenfalls förhandlingsstyrka ökar och därmed är en strategisk möjlighet,

främst med anledning av att Vattenfall är en stor kund till sina leverantörer.

(Vattenfalls Business Intelligence Manager)

En specifik politisk strategisk osäkerhet som Vattenfalls företagsledning

diskuterar, enligt informationschefen, och som gäller både i ett nationellt och

internationellt perspektiv, är de statliga subventionernas avskaffande. Om den

svenska regeringen beslutar att avskaffa subventionerna till svenska

elleverantörer kommer företagets marginaler och konkurrenskraft kraftigt

försämras. Vattenfalls företagsledning är av den åsikten att en minskning eller

avskaffande av statliga subventioner utgör ett hot eftersom Vattenfalls strategi

betonar vikten av att tillhandahålla kundanpassade priser. Å andra sidan blir ett

slopande av subventioner på europeiska elmarknader en möjlighet, enligt

företagsledningen, eftersom dess konkurrenssituation förbättras gentemot det

berörda landets elleverantörer. Det är enbart de elleverantörer som mister sin

subvention som förlorar i konkurrenskraft i förhållande till Vattenfall. För

övriga konkurrenter blir minskandet eller avskaffandet av de statliga

subventionerna en möjlighet precis som för Vattenfall. (Analytiker)
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Tekniska förändringar

Samtliga intervjupersoner poängterar att Vattenfalls företagsledning anser att

företaget måste vara kundanpassad i framtiden. En av analytikerna menar att

Vattenfalls företagsledningen är av den åsikten att kravet på kundorientering

även kommer att ha konsekvenser på Vattenfalls utbud av miljövänligt

producerad el. På en fri marknad kan alla kunder välja elleverantör och

kundernas val kan därför bero på hur miljövänlig leverantörens elproduktion är

och alternativa energikällor blir därför ett konkurrensmedel. Det som i detta

resonemang ses som en strategisk osäkerhet är att om Vattenfall inte kommer att

ha möjlighet att erbjuda sina kunder den efterfrågade energikällan, kan det hota

dess strategi. Om Vattenfall däremot kommer att erbjuda miljövänligt

producerad el som bättre passar kundernas preferenser och behov, kommer

denna tekniska strategiska osäkerhet istället att bli en strategisk möjlighet.

Elpriser

Informationschefen betonar att Vattenfalls strategi efter avregleringen inte

primärt fokuserar på elpriser. Dock poängterar han att Vattenfalls mål är att

kunna leverera el till konkurrenskraftiga priser. Det är i detta sammanhang som

Vattenfalls företagsledning, enligt honom, uppfattar elpriset som en strategisk

osäkerhet. Han betonar att företagsledningens åsikt är den att europeiska

avregleringen och den efterföljande ökande internationella konkurrensen

kommer att tvinga företag på olika marknader att anpassa sina elpriser. Alla

intervjupersoner upplyser om att företagsledningens uppfattning är den att

elpriset slutligen kommer att utjämnas i Europa. Försäljningschefen säger att det

mest troliga, enligt företagsledningen, är att de svenska elpriserna kommer att

öka eftersom Sverige har bland de lägsta elpriserna i Europa. Innan detta

inträffar är Vattenfalls företagslednings uppfattning emellertid den att Europa
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kommer att se kraftiga prisfluktuationer från elleverantörernas sida, där alla

elleverantörer kommer att göra sitt yttersta för att erbjuda låga priser. Alla

intervjupersoner betonar att företagsledningen är av den åsikten att Vattenfall är

tvunget att kunna hålla konkurrenskraftiga priser. En analytiker menar:

”…min företagsledning är av den uppfattningen att om Vattenfall inte kan hålla

konkurrenskraftiga priser kommer kunderna att vända sig bort från oss, vilket

gör denna utveckling till ett hot medan det blir en möjlighet om Vattenfall kan

erbjuda detta till kunden.” (Analytiker, 22 november, 2001)

Kundorientering

Något som samtliga intervjupersoner betonar som Vattenfalls företagsledning

ser som en strategisk osäkerhet är att känna till kundernas preferenser och

uppfylla deras behov. Frågor som företagsledningen, enligt försäljningschefen,

ställer sig för att förstå kundernas preferenser och för att undvika strategiska

misslyckanden är;

” Vilka behov och preferenser har kunderna?, Hur kommer våra kunder agera i

framtiden?, Hur välkänt är Vattenfall?, Hur priskänsliga är kunderna?, Hur

rörliga är våra kunder?” (Försäljningschef, 27 november, 2001)

Försäljningschefen påpekar att Vattenfalls företagsledning är av den åsikten att

dessa frågor utgör ett strategiskt hot medan de blir en möjlighet om Vattenfall

finner en lösning och lyckas att implementera dessa. Försäljningschefen

fortsätter sitt resonemang med att poängtera att företagsledningen anser att

kundernas framtida livsstil och preferenser är en strategisk osäkerhet eftersom

Vattenfalls strategi involverar kundorientering.
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Vattenfalls företagsledning har, enligt informationschefen, den uppfattningen att

leveranssäkerheten är en strategisk osäkerhet som berör marknadsprognosen om

kundorientering. Informationschefen menar att företagsledningen tycker att

leveranssäkerheten är ett grundläggande behov för kunden samtidigt som

Vattenfalls strategi betonar vikten av att bibehålla sin befintliga kundbas och

inte förlora några kunder. Vidare betonar samtliga intervjupersoner att insikt i

kundernas varumärkeskännedom om Vattenfall och företagets attraktionskraft,

betonas av företagsledningen som viktig och utgör en strategisk osäkerhet.

Intervjupersonerna menar att Vattenfalls företagslednings uppfattning är den att

en låg attraktionskraft skulle hota Vattenfalls strategi, som inbegriper en hög

varumärkeskännedom, och därför utgöra ett strategiskt hot. Däremot anser

företagsledningen att det skulle vara en strategisk möjlighet om Vattenfall hade

en hög attraktionskraft och ett gott rykte på marknaden (Informationschef).

Ytterligare en aspekt, som av Vattenfalls företagsledning ses som en strategisk

osäkerhet, gäller kundernas rörlighet mellan elleverantörer samt att skaffa sig

förståelse för kundernas motiv till ett eventuellt leverantörsbyte. Anledningen är

den att Vattenfalls strategi inkluderar en vilja att Vattenfall ska bibehålla sin

befintliga kundbas i Sverige, vilket har resulterat i att kundernas rörlighet och

flytt till en konkurrerande elleverantör utgör ett strategiskt hot. Framförallt

gäller detta resonemang industrikunder som konsumerar stora volymer av el

(Försäljningschef).

Enligt försäljaren är Vattenfalls företagslednings åsikt att uppbyggandet av en

kundbas är en kritisk fråga och företagsledningens lösning på problemet är

enligt honom att;

”…kontraktera stora och redan befintliga kunder även på de nya marknaderna

för att arbeta upp en konkurrenskraftig kundbas.” (Försäljare,  27 november, 2001)
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En av analytikerna utvecklar detta resonemang med att det ökande antalet

allianser och fusioner vid en avreglering kommer resultera i att de nya

företagskonstellationernas kundbaser kommer att öka markant. Enligt honom

har Vattenfalls företagsledning den åsikten att detta kommer att resultera i en

utveckling mot färre aktörer som resulterar i företagskonstellationer med större

kundbaser på den europeiska elmarknaden leder till ett större strategiskt hot för

Vattenfall.

5.2.4  Vattenfalls interaktiva styrsystem 1996-2001

Nedan har vi i punktform redovisat de interaktiva styrsystem som

intervjupersonerna säger att Vattenfall använder.

Politiskt styrsystem

Våra intervjupersoner betonar att Vattenfalls företagsledning har ett interaktivt

politiskt styrsystem som bearbetar omvärldsinformation. Under vårt

intervjutillfälle framhåller försäljaren att;

”…enbart fokusera på kunderna och nonchalera konkurrenter och politiska

tendenser gör inget företag framgångsrikt.” (Försäljare, 27 november, 2001)

Informationschefen och Vattenfalls Business Intelligence Manager menar att

informationen som används interaktivt består av svenska och europeiska

konsultrapporter, riksdags/regeringsbeslut och utskrifter från möten angående

den tekniska utvecklingen. Den avdelning som internt tar fram informationen till

detta interaktiva styrsystem är Vattenfalls Business Intelligence avdelning som

dagligen distribuerar de rapporter om Vattenfalls omvärld som sedan används i

interaktiva syften (Vattenfalls Business Intelligence Manager).
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Tekniskt styrsystem

Vattenfall vill kunna leverera el som alltid uppfattas som säker och miljövänlig,

vilket också betonas i dess strategi. Den strategiska osäkerhet som Vattenfalls

företagsledning vill uppmärksamma är vilka alternativa energikällor som erbjuds

på marknaden. För att bearbeta dessa strategiska osäkerheter säger våra

intervjupersoner att Vattenfalls företagsledning använder tekniska styrsystem i

ett interaktivt syfte. Vattenfalls information, som används i de interaktiva

tekniska styrsystemen, består främst av statliga rapporter (även regerings- och

riksdags protokoll), forskarrapporter och facktidningar. Eftersom elmarknaden

är global använder Vattenfall även rapporter från andra länder än Sverige.

(Informationschef)

Prisinformationssystem

Vattenfalls interaktiva prisinformationssystem är, enligt våra intervjupersoner,

ett styrsystem som fokuserar på priser. Detta interaktiva styrsystem, som syftar

till att förutspå framtida prissänkningar/ökningar, baseras dels på information

från Nord Pool (den Nordiska elbörsen) och dels på information från andra

elbörser (Försäljningschef). Parallellt med information från Nord Pool används,

enligt Vattenfalls Business Intelligence Manager, även information från

Vattenfalls Business Intelligence avdelning i de fall som informationen berör

elprisutvecklingen. Han understryker att eftersom elpriserna på Nord Pool

förändras vid köp respektive försäljning uppdaterar Vattenfall informationen

rörande elpriser dagligen för att kunna använda så korrekt information som

möjligt i ett interaktivt syfte.
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Kundorienteringssystem

De flesta interaktiva styrsystem rör kundorienteringsaspekten och av de fem

styrsystem som Vattenfall använder interaktivt är tre av dem relaterade till

kundorientering.

•  Nöjd Kundindex (NKI): Med detta interaktiva styrsystem vill Vattenfalls

företagsledning uppnå en god förståelse för sina kunder och vilka deras

behov är och kommer att vara i framtiden, enligt försäljningschefen. Han

menar att förändringar i kundernas behov och beteende snabbt måste

identifieras och NKI kan därför mynna ut i nya åtgärdsprogram för att

förbättra Vattenfalls relation till sina kunder. Enligt alla intervjupersoner

utgörs detta interaktiva styrsystem dels av extern information från

oberoende källor och dels av information som internt har sammanställts av

Vattenfalls anställda. De menar att vare sig Vattenfalls anställda använder

extern eller intern information som grund för NKI uppdateras denna

information månatligt för att den ska vara relevant och korrekt.

•  Mark Trade: Som ett komplement till att följa kundernas behov och deras

nöjdhet säger våra intervjupersoner att Vattenfalls företagsledning även

följer företagets attraktionskraft och nuvarande och potentiella kunders

kunskap om Vattenfall. Detta interaktiva styrsystem, vars syfte är att

identifiera tendenser på hur väl företagets varumärke har penetrerat

marknaden, består enligt alla intervjupersoner av internt producerad

information. Det interaktiva styrsystem som här används kallar våra

intervjupersoner för Mark Trade och är det styrsystem som genererar

information om hur välkänt Vattenfall är. Intervjupersonerna påpekar att

det i många fall används information om konkurrenternas varumärken och

hur de penetrerar marknaden parallellt med information enbart om
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Vattenfall. Våra intervjupersoner menar att det är av största vikt att

kontinuerligt se över informationen som detta interaktiva styrsystem

fokuserar på. Därför uppdateras denna information en gång per månad.

Denna tidsperiod anses vara tillräckligt lång för att se tendenser på kunders

kännedom om Vattenfall och tillräckligt kort för att inte riskera förlora

marknadsinflytande, enligt Vattenfalls Business Intelligence Manager.

•  Kundernas rörlighet: På den ”postreglerade” svenska elmarknaden har det

blivit mycket viktigt att följa kundernas rörlighet och benägenhet att byta

elleverantör. Ett styrsystem där Vattenfalls företagsledning ser hur

kunderna flyttar mellan olika elleverantörer har därför blivit av yttersta vikt,

framhäver våra intervjupersoner. Vidare menar de att genom att utnyttja

detta styrsystem interaktivt vill företagsledningen försöka svara på frågan

hur Vattenfall ska lyckas kontraktera de kunder som konkurrenterna

förlorar. (Informationschef) Informationen i detta interaktiva styrsystem

uppdateras varannan vecka, enligt informationschefen.
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6 Analys

Vi kommer i detta kapitel att konfrontera Vattenfalls interaktiva styrsystem och

dess beroendevariabler innan avregleringen med Vattenfalls interaktiva

styrsystem och dess beroendevariabler efter avregleringen. Denna konfrontation

kommer till stora delar att följa den modell vi byggde upp i referensramen (se

figur 3.1) med anledning av två orsaker. Dels blir det enklare för läsaren att

följa vårt resonemang och dels är det ett naturligt upplägg för att kunna besvara

undersökningens syfte.

Innan vi påbörjar vår analys vill vi upplysa läsaren om att avsnitten strategi och

marknadsprognos endast är en komparativ analys mellan de två tidsperioderna,

medan vi ämnar både genomföra en komparativ analys samt undersöka vad

eventuella skillnader beror på vad gäller Vattenfalls strategiska osäkerheter och

interaktiva styrsystem. Vi kommer i grunden att använda oss av den modell som

vi presenterade i vår referensram men vi har gjort vissa förändringar; dels i

marknadsprognosen och dels i de strategiska osäkerheterna (se figur 6.1).

Metod-
diskussion
Kapitel 2

Bakgrund
till empiri
Kapitel 4

Empiri
Kapitel 5

Analys
Kapitel 6

Slutsatser
Kapitel 7
 

Referens-
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Kapitel 3



Kapitel 6 – Analys

84

FIGUR 6.1 ANALYSMODELL

Källa: Egen bearbetning

Vi inleder analysen med att jämföra Vattenfalls strategi mellan de två

tidsperioderna för att sedan gå över till att jämföra Vattenfalls marknadsprognos

innan respektive efter avregleringen. Här har vi valt att komplettera Simons

(2000) modell med att visa de verktyg som vi har valt för att analysera

marknadsprognoserna. Detta är anledningen till att PEST- analysen och

Femkraftsmodellen finns inkluderade i figur 6.1. Därefter har vi även valt att

dela upp de strategiska osäkerheterna i två separata underkategorier som kan ses

i figuren ovan. Med denna förändring är vår förhoppning att läsarens förståelse

ska underlättas, eftersom han/hon tydligt kan se vilka av Vattenfalls strategiska

osäkerheter som har förändrats. I detta avsnitt kommer vi även att föra en

diskussion om varför de strategiska osäkerheterna har förändrats eller är

oförändrade. Efter att ha behandlat samtliga beroendevariabler kan vi slutligen

analysera de interaktiva styrsystemen för att se hur de har förändrats och vad

förändringarna beror på.

PEST- analys

Femkrafts-
modellen

MarknadsprognosStrategi

Strategiska osäkerheter

Oförändrade
strategiska osäkerheter

Förändrade
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Under analysens gång och inför varje delavsnitt där vi analyserar respektive

beroendevariabel samt Vattenfalls interaktiva styrsystem, kommer vi återigen att

presentera vår analysmodell för att påvisa för läsaren var han/hon befinner sig.

Vår förhoppning är att detta kommer att underlätta förståelsen för detta kapitels

struktur.

6.1 Strategi

Vattenfall kan inte sägas ha haft en

konkurrensstrategi innan avregleringen,

eftersom företaget främst var verksamt på en

regional monopolmarknad 1992-1995. Detta

betyder emellertid inte att Vattenfall inte hade

någon strategi. Alla företag har en strategi som

antingen uppnås eller misslyckas, enligt Porter

(1980). Faktumet att alla företag har en

strategi, betonas även i den strategidefinition som vi har valt att använda i vår

underökning.

Vår valda strategidefinition inbegriper hur ett företag väljer att skapa värde för

sina kunder samt differentiera sina produkter och tjänster från sina

konkurrenter. Den senare delen av definitionen är konkurrensrelaterad, medan

den förra delen av definitionen kan ses som mer allmängiltig. Därför anser vi att

en strategi kan vara det sätt på vilket ett företag skapar värde för sina kunder,

vilket även gäller för företag verksamma på en monopolmarknad. Eftersom

Vattenfalls strategi innan avregleringen inte kan klassificeras som en

konkurrensstrategi blir den istället en beskrivning av Vattenfalls

tillvägagångssätt för att uppnå de samhällsekonomiska mål som företaget
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formulerade tillsammans med Staten. Innan avregleringen går det utifrån

empirin att utläsa att dessa mål var att leverera en prisvärd, säker och i alla sina

regionala verksamhetsområden tillgänglig el.

Efter omställningen till en utpräglad konkurrensstrategi ser vi en förändring av

Vattenfalls strategi från att ha varit produktorienterad till att bli kundorienterad.

Vår tolkning av empirin är den att Vattenfall innan avregleringen främst

fokuserade på ”produkten” (el) och dess framställning. Detta understöder vi med

att företaget under den perioden var produktorienterat. Efter 1996 har Vattenfall

istället uppvisat en mycket starkare kund- och marknadsorientering än tidigare.

Fokus ligger numera på att Vattenfalls produkter och tjänster tillgodoser

kundens preferenser, behov och önskemål utifrån ett kundperspektiv. En annan

kundrelaterad strategiförändring som Vattenfall investerat resurser i är ett

försöka att skapa ett starkt varumärke.

Både innan respektive efter avregleringen kan vi utifrån empirin konstatera att

Vattenfalls strategi varit att tillhandahålla el framställt genom olika metoder

såsom vattenkraft, vindkraft och kärnkraft. Efter avregleringen finner vi dock att

Vattenfall även börjat tillhandahålla ett stort antal elberoende produkter och

tjänster som exempelvis telefoni och bredband, vilket Vattenfalls

informationschef benämner produktdiversifierat utbud. Dessa

verksamhetsförändringar är, enligt oss, ytterligare ett bevis på att Vattenfalls

strategi efter avregleringen har förändrats.

Den nya marknadssituationen som Vattenfall ställdes inför 1996 förändrande

också dess strategi rörande internationalisering. Innan avregleringen hade

Vattenfall en uttalad strategi, att skapa marknadstillväxt i östersjöregionen.

Denna strategi har sedan avregleringens tillkomst förändrats och avser numera

samtliga avreglerade europeisk elmarknader.
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För att sammanfatta diskussionen om Vattenfalls strategiförändring ämnar vi

använda den begreppsapparatur, rörande strategi, som vi presenterade i

referensramen. Som vi redan har nämnt hade inte Vattenfall en

konkurrensstrategi innan avregleringen men däremot efter avregleringen. Vi har

med ovanstående diskussion valt att benämna Vattenfalls strategi, efter

avregleringen, som en differentieringsstrategi, för att använda Porters (1980)

terminologi. Vidare har Vattenfall förändrats från att ha varit ett

produktorienterat företag till att ha blivit ett kundorienterat företag.

6.2 Marknadsprognos

Med hjälp av Johnson & Scholes (1993) PEST-

analys och Porters (1980) femkraftsmodell

kommer vi här att komparativt analysera

Vattenfalls marknadsprognos mellan perioden

1992-1995 och perioden 1996-2001. Vi vill

redan nu påpeka att vi har valt att omnämna en

av Porters (1980) fem krafter. Leverantörernas

förhandlingskraft kommer i vår

marknadsprognos för säljarens

förhandlingskraft. Vi har valt att göra detta med anledning av att vi ofta refererar

till Vattenfall som en leverantör, vilket skulle kunna skapa missförstånd.
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6.2.1  PEST-analys

Politisk marknadsprognos

Innan avregleringen hade Vattenfalls företagsledning en politisk

marknadsprognos som prognostiserade en svensk avreglering av

energimarknaden, europeiska avregleringar, att Sverige skulle träda in i EU, att

EU skulle tvinga igenom direktiv som skulle liberalisera den europeiska

elmarknaden och slutligen att svenska och europeiska statliga subventioner

skulle minska eller försvinna. Efter avregleringen är företagsledningens politiska

marknadsprognos, enligt oss, något förändrad. Att Sverige skulle träda in i EU

blev 1995 en verklighet, vilket gör att denna marknadsprognos inte längre är

aktuell efter avregleringen. Detsamma gäller den avreglering av elmarknaden

som 1 januari, 1996 genomfördes i Sverige. Dock finns det fortfarande en

politisk framtidsprognos vad gäller europeiska avregleringar, att EU antar

direktiv som driver utvecklingen mot en europeisk liberalisering av

energimarknaden samt statliga subventioners avskaffande både i Sverige och i

Europa.

Ekonomisk marknadsprognos

Enligt oss är de framtida elpriserna en prognos som kan resultera i ekonomiska

konsekvenser för branschen och därmed väljer vi att kategorisera elpriserna som

en ekonomisk marknadsprognos. Både innan och efter avregleringen kan vi

fastslå att elpriserna kommer att fluktuera både nationellt och internationellt.

Vidare bedömde Vattenfalls företagsledning, både innan och efter avregleringen,

att de europeiska elpriserna troligtvis skulle utjämnas med anledning av de

förväntade svenska och europeiska avregleringarna. Vi menar dock att det finns
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en skillnad mellan de två tidsperioderna. Innan avregleringen visste inte

Vattenfalls företagsledning hur denna utjämning skulle ske. Däremot bedömer

företagsledning, efter avregleringen, att det förmodligen blir så att de svenska

priserna stiger. Ytterligare en prognos, både innan och efter avregleringen, som

kommer att påverka elmarknaden ekonomiskt, kan enligt oss härledas till

företagsledningens bedömning att statliga subventioner sakta kommer att minska

eller försvinna både för Vattenfall samt för dess konkurrenter i Europa.

Social/kulturell marknadsprognos

Vi menar att en social/kulturell marknadsprognos, i form av ett miljöperspektiv,

fanns hos Vattenfalls företagsledning både innan och efter avregleringen. Vår

åsikt är den att denna marknadsprognos inte har förändrats, eftersom vi kan

konstatera att företagsledningens åsikt, under båda tidsperioderna, är att

miljövänligt producerad el, såsom vattenkraft och vindkraft, är ett framtida

önskemål. Vi vill dock poängtera att det innan avregleringen främst var Staten

som var en pådrivande aktör medan det efter avregleringen främst är kunden

som är den pådrivande aktören. Sammanfattningsvis skulle vi kunna säga att el

kan fås genom alternativa källor, där vissa kan ses som mer miljövänliga än

andra, och Vattenfalls företagsledning bedömde och bedömer att marknaden

kommer att vara angelägen om att få tillgång till miljövänliga energikällor.

Teknisk marknadsprognos

Enligt oss har inte den tekniska marknadsprognosen nämnvärt förändrats mellan

de två tidsperioderna, eftersom en framtida teknisk utveckling var

prognostiserad både innan och efter avregleringen. Den skillnad som enligt oss

kan uppfattas berör snarare om det är en närstående utveckling eller en

utveckling på längre sikt. Exempelvis bedömde Vattenfalls företagsledning
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innan avregleringen att avveckling av kärnkraften var en närstående utveckling

medan företagsledningen efter ser det som mindre troligt på kort sikt.

6.2.2  Femkraftsmodellen

Nyetableringar

Vattenfalls företagsledning var innan avregleringen av åsikten att nya aktörer

skulle framträda på dess fem regionala marknader, vilket beror på den

prognostiserade svenska avregleringen. Anledningen är enligt företagsledningen

att avregleringen skulle upphäva de då höga etableringsbarriärerna i form av

statliga restriktioner i Sverige. Företagsledningen bedömde därmed, enligt oss,

att en helt främmande konkurrenssituation skulle möta företaget på dess

regionala monopolmarknader, främst i form av inhemska nyetableringar.

Efter avregleringen 1996 är vår uppfattning att Vattenfalls företagslednings

marknadsprognos gällande nyetableringar har förändrats. Företagsledningen såg

inte längre att hot för nyetableringar utifrån inhemska företag fortfarande

existerade. Vi anser att detta beror på att de etablerade inhemska företagen redan

etablerat sig på Vattenfalls marknad. Dock existerade fortfarande en

marknadsprognos om att marknaden skulle kunna uppleva ett antal

nyetableringar i form av utländska företag.

Substitutprodukter

Vår uppfattning är att Vattenfalls företagsledning, vad gäller båda periodernas

marknadsprognos, inte anser att elen kommer att ersättas av substitutprodukter.
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Köparens förhandlingsstyrka

Vår tolkning är att Vattenfalls företagslednings marknadsprognos gällande

köparens förhandlingsstyrka i stort är oförändrad. Innan avregleringen liksom

efter avregleringen finns det en tro att köparens förhandlingsstyrka kommer att

öka. Dock finns det enligt oss en skillnad i orsakerna till att köparens

förhandlingsstyrka ökar mellan de två tidsperioderna. Innan avregleringen ökar

köparens förhandlingsstyrka med anledning av den ökande konkurrensen som de

prognostiserade svenska och europeiska avregleringarna skulle medföra medan

det efter avregleringen beror på de prognostiserade europeiska avregleringarna.

Ytterligare en prognos som, enligt oss, går att knyta till köparens

förhandlingskraft gäller de fasta listpriserna som går att finna i båda

marknadsprognoserna. Innan avregleringen kan vi konstatera att Vattenfalls

företagsledning var av den åsikten att avregleringen skulle medföra att de fasta

listpriserna skulle försvinna i Sverige. Mellan 1996-2001 bedömde

företagsledningen istället att avtalen skulle bero på individuella kontrakt vilket

kunde resultera i att köpare, och främst större köpare, fick större möjlighet att

påverka sitt elpris än hushåll. Efter avregleringen kan vi konstatera att

företagsledningens uppfattning var den att de prognostiserade europeiska

avregleringarna skulle medföra samma utveckling, vad gäller listpriser och dess

konsekvenser gentemot köpare, på den europeiska marknaden dock med den

skillnaden att förhandlingsstyrkan, enligt oss, förväntas öka mer efter

avregleringen.
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Säljarens förhandlingsstyrka

Innan avregleringen hade Vattenfalls företagsledning uppfattningen att

Vattenfalls förhandlingsstyrka gentemot sina leverantörer skulle öka med

anledning av de prognostiserade nationella och europeiska avregleringarna.

Vidare anser vi att marknadsprognosen efter avregleringen också gör gällande

att Vattenfalls förhandlingsstyrka ökar. Vår tolkning är att detta beror på de

avregleringar som väntas följa runt om i Europa kommer att leda till samma

möjligheter för företaget som i prognosen innan avregleringen. Således anser vi

att skillnaden i säljarens förhandlingskraft ligger i att den prognostiseras öka

mer efter avregleringen än vad den gjorde innan. Enligt oss beror detta på att

förhandlingskraften ökar mer ju fler elmarknader som avregleras.

Konkurrensen/rivaliteten bland etablerade företag

Marknadsprognoserna innan och efter avregleringen gällande konkurrensen på

de av Vattenfall regionala monopolen skiljer sig något åt, enligt oss. I empirin

går det att utläsa att Vattenfalls företagsledning innan avregleringen är av den

uppfattningen att konkurrensen initialt kommer att öka på de av Vattenfall

regionala monopolen eftersom nya aktörer väntas etablerar sig vid en framtida

avreglering. Att konkurrensen förväntas öka är, enligt oss, förståligt då det innan

avregleringen inte fanns några andra elleverantörer på de marknader där

Vattenfall besatt monopol. Marknadsprognosen efter avregleringen talar om att

färre men till storleken större konkurrenter med anledning av att marknaden

kommer att genomgå en konsolideringsfas genom intigration och allianser. Vår

tolkning angående förändringen i konkurrens på marknaden är att konkurrensen,

efter avregleringen, prognostiseras att bestå av större europeiska företag

beroende på att den europeiska elmarknaden konsolideras. Efter avregleringen
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har marknaden stabiliserats och företag ingår allianser för att förbli

konkurrenskraftiga, vilket också avspeglas i konkurrensen.

6.3 Strategiska osäkerheter

Innan vi inleder vår analys av Vattenfalls

strategiska osäkerheter, anser vi det befogat att

förklara den struktur vi har valt för detta

avsnitt. Eftersom vissa strategiska osäkerheter

har bestått medan andra har förändrats vid den

svenska avregleringen har vi valt att dela upp

detta avsnitt i två delar. Den första delen

(6.3.1) behandlar de strategiska osäkerheter

som finns både innan respektive efter avregleringen. I den andra delen (6.3.2)

behandlas de strategiska osäkerheter som antingen tillkom eller försvann i och

med samma avreglering. När vi säger att vissa strategiska osäkerheter är

oförändrade åsyftar vi en strategisk osäkerhet som finns både innan och efter

avregleringen, men med detta inte sagt att dess innehåll har förändrats.

6.3.1  Oförändrade strategiska osäkerheter

Politisk osäkerhet

Efter avregleringen av den svenska elmarknaden finns fortfarande avregleringar

av europeiska elmarknader och statliga subventioners minskande eller

avskaffande kvar som en politisk strategisk osäkerhet. Enligt oss beror detta på

att europeiska avregleringar är en ständigt pågående process som fortgår i takt

med att europeiska länder liberaliserar sin energipolitik med påtryckningar från

EU. Denna strategiska osäkerhet har enligt oss förändrats från tiden innan
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avregleringen av den svenska elmarknaden. Tidigare fokuserade Vattenfalls

företagsledning på avregleringar i östersjöregionen inklusive Sverige. Efter den

svenska avregleringen och med stundande europeiska avregleringar har

företagsledningens fokus vidgats och gäller även övriga Europa. Våra

intervjupersoner är noga med att betona att europeiska avregleringar kan bringa

ökad lönsamhet för Vattenfall, eftersom Vattenfall kommer att kunna etablera

sig utanför Sverige och sitt närområde. Då elleverantörer kunde leverera el

utanför sitt lands gränser redan innan en avreglering av sin elmarknad, utgör

europeiska avregleringar inte ett hot utan en möjlighet i båda tidsperioderna.

Däremot är en avreglering av den svenska elmarknaden inte längre en nationell

politisk strategisk osäkerhet i och med att den osäkerheten blev en realitet 1

januari, 1996. Under första halvan av 1990-talet var en avreglering av den

svenska elmarknaden, enligt oss, den viktigaste strategiska osäkerheten för

Vattenfall. Framförallt såg Vattenfall hårdare konkurrens både från inhemska

bolag och utländska bolag som ett hot till följd av en avreglering, vilket skulle

kunna pressa Vattenfalls försäljningspriser. Som vi kan urskilja i empirin kunde

en avreglering av den svenska elmarknaden inte enbart ses som ett hot utan även

som en möjlighet för Vattenfall. Eftersom en avreglering medför att Vattenfall

kan konkurrera utanför sina regionala verksamhetsområden såg Vattenfall en

möjlighet till att förbättra sin lönsamhet och öka sin kundbas genom att bli

nationellt täckande. Denna möjlighet kan inte heller ses som en strategisk

osäkerhet efter 1 januari, 1996 eftersom avregleringen av den svenska

elmarknaden är ett faktum.

Den sista politiska osäkerheten vi ämnar diskutera är statliga subventioner. Både

innan och efter avregleringen av den svenska elmarknaden fick både svenska

och europeiska elleverantörer statliga subventioner, vilket vi anser beror på att

Staten fortfarande ser el som en samhällsnytta. Innan avregleringen implicerade



Interaktiva styrsystem - en studie av Vattenfall

95

Vattenfalls strategi låga kostnader medan strategin efter 1996 var mer

kundorienterad. I båda fallen blir ett politiskt beslut att minska eller avskaffa

statliga subventioner en faktor som kan hota Vattenfalls strategi. Enligt oss beror

detta på att Vattenfall måste höja elpriset gentemot kund för att förhindra

försämrade marginaler och konkurrenskraft, om Staten bestämmer att

subventionerna ska upphävas. En minskning eller ett avskaffande av

subventioner för konkurrerande företag på den europeiska elmarknaden blir

däremot en möjlighet för Vattenfall eftersom Vattenfalls konkurrenssituation

förbättras gentemot det berörda företaget. Detta resonemang anser vi gäller både

innan och efter avregleringen.

Innan den svenska avregleringen skulle vi, utifrån Simons (2000), säga att en

hög grad av politisk/social osäkerhet rådde i Sverige och att en låg grad av

politisk/social osäkerhet rådde på den europeiska marknaden.  Efter den svenska

avregleringen ändrades den politiska/sociala osäkerheten, enligt oss, ifrån hög

grad till låg grad på den svenska marknaden och ifrån låg grad till hög grad på

den europeiska elmarknaden. I Sverige beror den förändrade graden av

strategisk osäkerhet på att Sverige genomfört en avreglering, vilket minskat den

politiska osäkerheten. Att den politiska osäkerheten utifrån en europeisk

synvinkel har gått ifrån låg till hög härleder vi från den förändrade strategi som

Vattenfall efter avregleringen genomfört och att det fanns en tydligare tendens

till en liberalisering av europeisk energipolitik.

Tekniska förändringar

Vi är av den åsikten att de strategiska osäkerheterna som härrör från

prognostiserade tekniska förändringar inte nämnvärt ändrats mellan de två

tidsperioderna. I både tidsperioderna utgör den tekniska förändringen, i form av

möjliga energikällor, både en strategisk möjlighet och hot. Om Vattenfall kan
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tillhandahålla den önskade tekniken är det en möjlighet och om företaget inte

har den möjligheten blir det ett hot. Dock menar vi att det går att urskilja en

skillnad mellan de två olika tidsperioderna. Den strategiska osäkerheten innan

avregleringen härleder vi till den offentliga opinionens önskan att få tillgång till

miljövänligt producerad el. Efter avregleringen är det snarare kundens önskan

om en miljövänlig el som gör tekniska förändringar till en strategisk osäkerhet.

Att den tekniska förändringen förblir en strategisk osäkerhet beror, enligt oss, på

att företagsledningens syn, på att erbjuda alternativa energikällor, är

fundamental för företagets verksamhet under båda perioderna. Vidare anser vi

inte att ett företag som är verksamt på en högteknologisk marknad inte kan

bortse från tekniska förändringar, vilket kan förklara att denna strategiska

osäkerhet finns under båda tidsperioderna.

Elpriser

Både innan och efter avregleringen kan vi konstatera att elpriset är en strategisk

osäkerhet med anledning av Vattenfalls strategi. Innan avregleringen ligger den

strategiska osäkerheten i att Vattenfall vill erbjuda prisvärda produkter medan

företaget efter avregleringen önskar erbjuda konkurrenskraftigt prissatta

produkter. Vi kan utifrån detta konstatera att den strategiska osäkerheten är

oförändrad men att dess bakgrund har förändrats något. Att elpriset har kvarstått

som en strategisk osäkerhet är ingenting som förvånar oss, eftersom vi har

uppfattningen att priset är mycket viktigt inom elbranschen då det är svårt för en

elleverantör att differentiera sina produkter. Även förändringen från prissatta

produkter till konkurrensmässigt prissatta produkter anser vi vara naturlig,

eftersom avregleringen innebar att Vattenfall fick en konkurrensstrategi och blev

verksamma på en konkurrensutsatt marknad.
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6.3.2  Förändrade strategiska osäkerheter

I detta avsnitt ska vi behandla nya strategiska osäkerheter som har uppkommit i

och med avregleringen. De strategiska osäkerheter som åsyftas är

kundorienterade osäkerheter. Vår åsikt är att denna, efter avregleringen, har

blivit en strategisk osäkerhet som ett resultat av Vattenfalls förändring från att

ha varit produktorienterat till att ha blivit kundorienterat. Vi vill redan nu

poängtera att denna strategiska osäkerhet även inkluderar den tidigare

strategiska osäkerheten leveranssäkerhet. Att denna inbegrips i denna strategiska

osäkerhet kommer att utvecklas nedan.

Kundorientering

Innan avregleringen var Vattenfall verksamt på en marknad där produkten och

produktionen stod i centrum. I och med att Vattenfall ställdes inför en ny

marknadssituation vid avregleringen kan vi konstatera att företagets strategi

bland annat förändrats från att ha varit produktorienterad till att vara

kundorienterad. Den strategiska osäkerheten ligger, enligt oss, i om Vattenfall

klarar av att anpassa sin organisation och verksamhet efter de nya

marknadsförutsättningarna och konkurrera med ett kundfokus. Om Vattenfall

inte klarar av denna uppgift utgör det, enligt oss, ett strategiskt hot men

förvandlas till en möjlighet om Vattenfall lyckas.

I kombination med att kunderna utgör Vattenfalls fokus har marknadsföring och

exponering av Vattenfall som varumärke blivit en strategisk osäkerhet efter

avregleringen. Anledningen till att detta är en strategisk osäkerhet efter

avregleringen av den svenska elmarknaden och inte innan, är att Vattenfalls

strategi starkare beaktar kundens betydelse och att Vattenfall vill bibehålla

storleken på sin befintliga kundbas. Grundat på våra empiriska fakta skulle
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således en lyckad varumärkesexponering bli en strategisk möjlighet eftersom

Vattenfall med stor säkerhet kan behålla sin befintliga kundbas. Det omvända

scenariot leder givetvis till ett strategiskt hot.

En annan aspekt som i empirin ses som en strategisk osäkerhet efter

avregleringen är Vattenfalls behov av att kontraktera sina nuvarande

industrikunder på nya elmarknader. Anledningen till att den ses som en

strategisk osäkerhet kan enligt oss ses utifrån Vattenfalls förändrade strategi som

betonar kontraktering av stora, redan befintliga, industrikunder på avreglerade

europeiska elmarknader. Att detta inte utgjorde en strategisk osäkerhet innan

avregleringen anser vi beror på att kontraktering av nya kunder inte var en del av

Vattenfalls strategi innan avregleringen. En kundorienterad strategisk osäkerhet

som däremot berör Vattenfall på den svenska elmarknaden enbart efter

avregleringen är kundernas rörlighet. Vattenfalls strategi, efter avregleringen,

betonar att företaget vill bibehålla sin befintliga kundbas. Vi menar att detta kan

härledas från att alla kunder efter avregleringen får möjlighet att fritt byta

leverantör. Detta har resulterat i att kundflytt utgör en strategisk osäkerhet i form

av ett hot.

I empirin kan vi urskilja en förändring i Vattenfalls syn på varför

leveranssäkerhet är en strategisk osäkerhet. Innan avregleringen fanns det en

risk att företagen flyttade utomlands för att garantera en tillförlitlig elleverans

om leveranssäkerheten inte uppfylldes. Detta betyder att leveranssäkerheten var

viktig för den svenska samhällsekonomin och för att Sverige skulle behålla

viktig industri inom landet. Efter avregleringen har istället

kundorienteringsaspekten blivit den avgörande anledningen till att ha hög

leveranssäkerhet. Om kunderna är missnöjda med leveranssäkerheten finns det

risk att de byter elleverantör och Vattenfalls strategi hotas. Diskussionen i detta

stycke tolkar vi som att det är samma strategiska osäkerhet som finns före
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respektive efter avregleringen, men att dess fokus har förändrats från att

tillgodose Statens krav på en hög leveranssäkerhet till att främst tillgodose

kundens krav.

6.4 Interaktiva styrsystem

I detta avsnitt kommer vi att jämföra

Vattenfalls interaktiva styrsystem innan och

efter avregleringen och se vad förändringarna

beror på. Vi kommer också att försöka härleda

de interaktiva styrsystemen till den av

referensramen givna begreppsapparatur, vad

gäller interaktiva styrsystem. Vi vill dock

understryka att det inte alltid är möjligt att

likställa Vattenfalls interaktiva styrsystem med endast ett av de styrsystem vi

behandlat i referensramen och därför blir det ibland blir nödvändigt att dra

paralleller till ett flertal.

Politiskt styrsystem

Ett interaktivt styrsystem som finns både innan och efter avregleringen 1 januari,

1996 är det Vattenfall kallar politiskt styrsystem. Att Vattenfall fortfarande, efter

avregleringen, använder sig av detta interaktiva styrsystem anser vi beror på att

politiska beslut fortfarande kan påverka Vattenfall. Vi kan också konstatera att

Vattenfalls interaktiva politiska styrsystems fokus både innan och efter

avregleringen ligger på den svenska och den europeiska politiken. Att både den

svenska och den europeiska politiken ligger i fokus är naturligt då det både

innan och efter fanns politiska osäkerheter relaterade till den svenska och den
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europeiska politiken. Enligt oss skulle Vattenfalls politiska styrsystem både

innan och efter avregleringen, utifrån Simons (2000) begreppsterminologi,

kunna kallas för ett marknadsförändringssystem eftersom båda fokuserar på

marknadsinformation.

Marknadsförändringssystemet skulle både under 1992-1995 och 1996-2001

förse Vattenfall med information angående politiska beslut i Sverige, i de

europeiska länderna och inom EU. Dock kan vi konstatera att informationen

som marknadsförändringssystemet skulle förse Vattenfall med har förändrats

något. Innan avregleringen var det information gällande svenska och

internationella avregleringar, svenska och internationella subventioners

avskaffande vara samt slutligen EUs politik som var viktigt. Efter avregleringen

är det nästan samma information som förblir viktigt. Det enda som skiljer sig är

att information gällande svenska avregleringar inte längre är aktuellt samt att

information gällande den svenska och internationella konkurrensen blivit

viktigare. Att den svenska konkurrensen blir viktig kan relateras till den svenska

avregleringen som förändrade graden av politisk osäkerhet i Sverige. Vi kan

utifrån empirin konstatera att Vattenfall innan avregleringen, i motsatts till efter,

hade en hög grad av politisk osäkerhet i Sverige då svenska politiska beslut hade

större vikt.

Simons (2000) menar att en hög grad av politiskt relaterade strategiska

osäkerheter generellt leder till ett interaktivt marknadsförändringssystem som

fokuserar på politiska beslut medan låg grad av politisk osäkerhet leder till ett

interaktivt marknadsförändringssystem som fokuserar på konkurrensen.

Vattenfalls politiska interaktiva styrsystem fortsätter däremot att vara fokuserat

på politiska beslut på den svenska marknaden efter avregleringen. Detta kan ses

utifrån det faktum att svenska politiska beslut fortfarande är av strategisk

betydelse för Vattenfall såsom exempelvis subventioners minskande eller
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avskaffande. Slutligen kan vi utifrån empirin konstatera att Vattenfall innan

avregleringen använder samma informationskanaler. I båda perioderna är det

nationella och internationella politiska energidebatter, politiska energirapporter,

konsultuppdrag och energibeslut som genererar information.

Tekniskt styrsystem

Det andra interaktiva styrsystem som vi ämnar analysera är Vattenfalls

interaktiva tekniska styrsystem. I Sverige har det pågått en konstant och

kontinuerlig miljödebatt sedan 1980-talet. Genom att Vattenfall innan

avregleringen hade interaktiva styrsystem som följde den tekniska utvecklingen

ser vi tydligt att de tog miljödebatten på allvar. Eftersom dess strategi var att

tillhandahålla el som var så säker och så miljövänlig som möjligt var tekniska

styrsystem i interaktiva sammanhang ett måste. Efter avregleringen använder sig

Vattenfall fortfarande av ett interaktivt styrsystem vilket vi menar beror på att de

tekniska osäkerheterna har kvarstått. Dessutom anser vi det naturligt att ett

högteknologiskt företag, likt Vattenfall, bibehåller sitt interaktiva tekniska

styrsystem även om marknaden avregleras.

För att använda Simons (2000) terminologi anser vi att detta interaktiva

styrsystem tenderar att likna ett projektstyrningssystem både innan respektive

efter avregleringen. För det första grundar vi detta på att det tekniska

styrsystemet används interaktivt i en miljö där tekniken är föränderlig. För det

andra används styrsystemet för att Vattenfalls företagsledning ska hålla sig

uppdaterad och informerad om den tekniska utvecklingen och förändringar i

produktionsmetoder. Dessa aspekter stämmer väl överens med teorin. Det finns

emellertid en differens gentemot Simons (2000) teoretiska beskrivning av ett

projektstyrningssystem. Ofta används ett projektstyrningssystem interaktivt med

ett tekniskt fokus, av företag som är aktivt på en mycket turbulent marknad
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tekniskt sett. Vattenfalls omvärld kan inte, enligt oss, sägas vara tekniskt

turbulent, beroende på att utveckling av alternativa energikällor kräver höga

investeringskostnader. Denna aspekt försvårar Vattenfalls och konkurrenternas

förmåga att utveckla nya produktionsmetoder. Vår uppfattning är att det endast

är Staten som har möjlighet att genomföra investeringarna.

Prisinformationssystem

Både innan och efter den svenska avregleringen använder sig Vattenfall av ett

interaktivt prisinformationssystem vilket enligt oss beror på att priset, både

innan och efter avregleringen, var en strategisk osäkerhet. Innan avregleringen

berodde denna strategiska osäkerhet på att Vattenfall skulle erbjuda prisvärda

produkter medan företaget efter avregleringen skulle erbjuda konkurrensmässigt

prissatta produkter. Det går också att konstatera att Vattenfalls

prisinformationssystems syfte, både innan och efter avregleringen, är att förse

företagsledningen med nationella och internationella elpriser. Vi kan också

konstatera att samma informationskanaler används både innan som efter

avregleringen. Liksom innan 1996 fås informationen ifrån elbörser, tidningar

och kraftbolag.

Vattenfalls prisinformationssystem kan enligt oss inbegripas i det av Simons

(1995) definierade lönsamhetssystemet. Han menar att ett lönsamhetssystem är

viktigt då den strategiska osäkerheten relateras till utveckling och skyddande av

nya produkter och marknader. Vattenfall vill att deras prisinformationssystem,

både innan och efter avregleringen, ska förmedla nationell och internationell

prisinformation vad gäller energi för att företaget ska kunna ha

konkurrenskraftiga priser för att kunna behålla sina kunder.
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Kundorienteringssystem

Efter avregleringen kan vi konstatera att Vattenfall använder ett så kallat

kundorienteringssystem i ett interaktivt syfte vilket inte var fallet innan

avregleringen. Orsaken till denna förändring är enligt oss att Vattenfall innan

avregleringen inte behövde tillgodose hushållens behov i samma utsträckning

som efter avregleringen och därför inte såg kundorientering som en strategisk

osäkerhet. I empirin går det att utläsa att tre ”undersystem” går att finna i

Vattenfalls interaktiva kundorienteringssystem nämligen Nöjd Kundindex

(NKI), Mark Trade och Kundernas rörlighet. Vi menar att Vattenfalls

kundorienteringssystem har inslag av flera av Simons (2000) interaktiva

styrsystem som lönsamhetssystem och varumärkesintäktssystem vilket kommer

att framgå nedan. Vi vill också påpeka att kundorienteringssystemet inbegriper

det tidigare logistiksystemet som därmed upphört att existera som ett eget

interaktivt styrsystem, vilket kommer att utvecklas nedan.

Genom NKI vill Vattenfall vara välinformerade om kundernas behov för att

kunna vara framgångsrika på marknaden. Ett exempel på viktigt information

som Vattenfall anser sig behöva efter avregleringen är kundernas behov av olika

energikällor. Detta var inte lika intressant före avregleringen med anledning av

att Vattenfall inte behövde ta hänsyn till kundernas önskemål då de hade

monopol på marknaden. Innan avregleringen var det ”endast” Staten, genom

politiska beslut, som kunde påverka Vattenfalls val av energikälla.

Däremot anser vi inte att Vattenfalls NKI enbart består av nya inslag. Vi menar

att Vattenfalls interaktiva styrsystem som benämndes ”logistiksystem” innan

avregleringen är en del av NKI i dagsläget. Innan avregleringen skulle

Vattenfalls logistiksystem säkerställa en hög leveranssäkerhet för att förhindra

att industrier flyttade utomlands samt att en god leveranssäkerhet var en del av



Kapitel 6 – Analys

104

att tillhandahålla samhällsekonomisk nytta. Leveranssäkerheten används

fortfarande som ett interaktivt styrsystem men med ett annat syfte. Istället för

att, som innan den svenska avregleringen, säkerställa den samhällsekonomiska

nyttan ser vi i empirin att Vattenfall, efter den svenska avregleringen, vill uppnå

en hög leveranssäkerhet för att tillfredsställa samtliga kunders behov.

”Undersystemen” Mark Trade och Kundernas rörlighet, existerade inte innan

avregleringen 1996. Mark Trade, eller ,enligt oss, ett varumärkesintäktssystem

utifrån Simons (2000) terminologi, möjliggör för Vattenfall att vara informerade

om sin attraktionskraft hos kunderna men också information som talar om

energikonsumenters kunskap om företaget. Att detta har blivit viktigare efter

den svenska avregleringen är naturligt då Vattenfall helt plötsligt var ett av flera

företag på dess tidigare regionala marknad och på den ”nyöppnade” svenska

marknaden. Det blev helt enkelt livsnödvändigt att Vattenfall sågs som attraktivt

och välkänt hos kunden. Att kundernas rörlighet (att kunder byter leverantör)

blev ett interaktivt styrsystem efter avregleringen måste förstås ur det

sammanhang att avregleringen medförde att kunderna fritt kunde välja

elleverantör. Därmed blev det viktigt för Vattenfall att följa kundernas rörlighet

och försöka förstå varför en kund valt att byta leverantör.
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7 Slutsatser

I detta kapitel ämnar vi presentera och summera vår undersöknings resultat.

Slutsatserna kommer att presenteras i en kronologisk ordning, där vi valt att

utgå från problemformuleringsfrågorna för att sedan besvara undersökningens

syfte. Därav börjar slutsatserna med en summering av den komparativa analys

av Vattenfalls strategi och dess marknadsprognos som vi tidigare fört. Detta

följs av en beskrivning av hur Vattenfalls strategiska osäkerheter och dess

interaktiva styrsystem har förändrats samt vad förändringarna beror på. I

anslutning till att vi summerar våra slutsatser för respektive beroendevariabel

och de interaktiva styrsystemen, kommer vi först att presentera en figur som på

ett övergripande sätt visar vårt resultat vilket även ska ses som en rubrik till

texten som följer därefter. Pilarna i figurerna visar vilka faktorer som är

oförändrade, medan de faktorer utan pilar har tillkommit eller försvunnit mellan

tidsperioderna. Figurerna visar enbart vilka förändringar som har uppkommit

och således inte vad förändringarna beror på, varför detta förklaras i texten.

FIGUR 7.1 FÖRÄNDRINGAR I VATTENFALLS STRATEGI
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Innan avregleringen kan Vattenfall inte sägas ha haft en konkurrensstrategi

eftersom företaget främst var verksamt på en reglerad marknad med regionala

monopol. Däremot hade företaget en strategi som inkluderar hur ett företag

väljer att skapa värde för sina kunder, vilket utifrån denna undersöknings

strategidefinition kan sägas utgöra en strategi. Innan avregleringen skapade

Vattenfall värde för sina kunder genom att tillhandahålla en prisvärd, säker och

tillgänglig el samt att tillhandahålla en nationell samhällsnytta. Efter

avregleringen ligger Vattenfalls strategiska kärna vid att vara ett kundorienterat

företag med en differentieringsstrategi. I och med avregleringen övergav de

således sin produktorientering. Vattenfalls strategi har också förändrats från att

gälla en tillväxt i östersjöregionen till att gälla hela Europa där Vattenfall även

vill kontraktera inhemska stora kunder.

FIGUR 7.2 FÖRÄNDRINGAR I VATTENFALLS MARKNASPROGNOS

Vattenfalls marknadsprognos 1992-1995 Vattenfalls marknadsprognos 1996-2001
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Vattenfalls marknadsprognos efter avregleringen är på många sätt oförändrad

jämfört med innan avregleringen. Av PEST-analysen framkommer det att

Vattenfalls politiska marknadsprognos, vad gäller europeiska avregleringar, EUs

liberaliseringsvåg av europeiska elmarknader och subventionernas avskaffande,

är en marknadsprognos både innan och efter avregleringen. Däremot är inte en

avreglering av den svenska elmarknaden och ett svenskt medlemskap i EU en

marknadsprognos efter avregleringen. Vad beträffar den ekonomiska

marknadsprognosen har vi konstaterat att den nästintill är oförändrad. Den

skillnad som går att uppfatta är att utjämningen av de europeiska elpriserna,

efter avregleringen, kommer att leda till en ökning av de svenska elpriserna.

Beträffande den sociala/kulturella marknadsprognosen skiljer den sig åt mellan

tidsperioderna, eftersom det innan avregleringen var Staten som var den

pådrivande kraften bakom en mer miljövänlig elproduktion medan det efter

avregleringen var kunden. Vidare finner vi en liten skillnad mellan

tidsperioderna vad gäller den tekniska marknadsprognosen. Innan avregleringen

ansåg Vattenfall att tekniska förändringar var en närstående utveckling medan

Vattenfall ser det som mindre troligt på kort sikt efter avregleringen. Hotet om

nyetableringar skiljer sig enbart på en punkt; hotet om inhemska konkurrenter

finns inte kvar efter avregleringen eftersom det endast var ett initialt hot vid

avregleringen. Angående substitutprodukter ser inte Vattenfall att det fanns ett

sådant hot varken före eller efter avregleringen. Köparens och säljarens

förhandlingskraft har båda förändrats relativt lite. Den skillnad som vi har

identifierat är att köparens förhandlingskraft prognostiseras öka marginellt efter

avregleringen och att samma resonemang gäller för säljaren, vars

förhandlingskraft prognostiseras minska marginellt. Slutligen har hotet om

konkurrens förändrats från att innan avregleringen initialt fokusera på

konkurrens från inhemska företag till att efter avregleringen endast involvera

konkurrenshot från europeiska aktörer som genom konsolidering blivit större.
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FIGUR 7.3 FÖRÄNDRINGAR I VATTENFALLS STRATEGISKA OSÄKERHETER
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att Vattenfalls strategi 1992-1995 var produktorienterad. Kundorientering var

inte heller ett viktigt inslag innan avregleringen, eftersom Vattenfall under den

tidsperioden skulle tillhandahålla en samhällsnytta och bidra till den svenska

samhällsekonomin. Eftersom kundorientering har framträtt som en strategi har

det även bidragit till att kundernas rörlighet och varumärkesexponering har blivit

strategiska osäkerheter. Att kontraktera sina befintliga industrikunder på nya

europeiska marknader framstod också som en strategisk osäkerhet. Att detta är

en strategisk osäkerhet efter men inte innan avregleringen beror på att

uppbyggandet av en stor kundbas på nya europeiska marknader inte var en del

av Vattenfalls strategi mellan 1992-1995. Slutligen finns det ett inslag i

kundorienteringen som är oförändrat vilket för oss in på en diskussion om den

tidigare strategiska osäkerheten leveranssäkerhet. Det som åsyftas är

leveranssäkerheten som, från att ha varit en separat strategisk osäkerhet, har

blivit en kundorienterad strategisk osäkerhet efter avregleringen. Denna

förändring beror på att det är kundernas behov och preferenser som styr nivån på

leveranssäkerheten.

FIGUR 7.4 FÖRÄNDRINGAR I VATTENFALLS INTERAKTIVA STYRSYSTEM
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angående den svenska avregleringen, vilket beror på att den är en realitet. Detta

gör att information angående europeiska avregleringar blev viktigare och att

politisk information utifrån ett europeiskt perspektiv blev viktigare. Vidare har

det interaktiva tekniska styrsystemet inte förändrats. Tekniska förändringar är

under båda tidsperioderna strategiska osäkerheter, vilket gör att detta interaktiva

styrsystem fortfarande är nödvändigt efter avregleringen. Vattenfalls interaktiva

prisinformationssystem är helt oförändrat, vilket beror på att den svenska och

europeiska prisutvecklingen var lika viktig innan avregleringen som efter.

Slutligen, ett interaktivt styrsystem som tillkom efter avregleringen är det

interaktiva kundorienteringssystemet. Eftersom kundorientering först sågs som

en strategisk osäkerhet efter avregleringen var inte detta interaktiva styrsystem

nödvändigt mellan 1992-1995. Samma motivering gäller således även för NKI,

Mark Trade och Kundernas rörlighet. Dock var leveranssäkerheten ett interaktivt

styrsystem som fanns innan avregleringen men då inte som ett interaktivt

kundorienterat styrsystem. Innan avregleringen var detta ett separat interaktivt

styrsystem som såg till att säkerställa tillgängligheten av Vattenfalls el. Efter

1996 är det interaktiva leveranssäkerhetssystemet en del av ett interaktivt

kundorienterat styrsystem. Anledningen till denna förändring är, enligt oss, att

det är kundens behov och preferenser som avgör nivån på leveranssäkerheten.
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8 Förslag till vidare forskning

Vi har i denna undersökning endast undersökt vilka förändringar en avreglering

av den svenska elmarknaden haft på Vattenfalls interaktiva styrsystem och vad

de eventuella förändringarna beror på. För den som är intresserad av interaktiva

styrsystem vill vi rekommendera att bygga vidare på vår undersökning genom

att analysera om Vattenfalls interaktiva styrsystem efter avregleringen känns

logiska gentemot dess beroendevariabler.
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APPENDIX 1

Intervjuguide

•  Arbetade ni på Vattenfall även innan avregleringen av den svenska

elmarknaden?

•  Var har Vattenfall verksamhet idag och var hade Vattenfall verksamhet innan

avregleringen?

•  Vilka är Vattenfalls konkurrenter i Sverige respektive på den europeiska

elmarknaden?

•  Vilka är Vattenfalls viktigaste kunder?

•  Vilken strategi hade Vattenfall innan avregleringen och vilken strategi har

Vattenfall efter avregleringen?

•  Vilken marknadsprognos hade Vattenfall innan avregleringen vad gäller

ekonomiska, sociala, teknologiska och politiska förändringar och hur har den

förändrats i och med avregleringen?

•  Vilka delar av Vattenfalls organisation är inblandade i processen att

prognostisera framtiden?

•  Vad såg Vattenfall som hot och möjligheter vad gäller företagets strategi

innan avregleringen av den svenska elmarknaden och hur har de förändrats i

och med avregleringen? Varför anser Vattenfall att de förändrades?

•  Vilka styrsystem använde Vattenfall för att erhålla information angående

hoten och möjligheterna innan avregleringen och hur har detta

tillvägagångssätt förändrats i och med avregleringen? Vad anser Vattenfall

att förändringen beror på?

•  Vilka delar av organisationen är inblandade i processen att uppdatera den

information som ligger till grund för de interaktiva styrsystemen?

•  Vilket inflytande hade Staten på Vattenfalls verksamhet och hur är det idag?
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