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1 INLEDNING 
 
Detta inledande kapitel är till för att ge läsaren en förståelse för det 
teoretiska problemet som ligger till bakgrund för denna uppsats. Dessutom 
innehåller detta kapitel en diskussion om de problem som kan finnas på 
den marknad vi valt att titta på. Denna problemdiskussion tillsammans med 
bakgrunden leder fram till uppsatsens syfte. 
 
 

 

1.1 Bakgrund 
 
Hur företag skapar strategier var det som först intresserade oss inför denna 
uppsats. Inom strategiområdet finns många olika synsätt vad gäller allt från 
hur omvärlden uppfattas till hur strategier skapas på bästa sätt (de Wit & 
Meyer, 1998). Det finns enligt de Wit och Meyer (1998) två inriktningar 
med olika uppfattningar om hur strategier bör skapas: om de bör bygga på 
ett rationellt planerande eller om de bör växa fram i samspel med 
omgivningen.  Ganska snart utvecklades även ett intresse för vilken 
påverkan osäkerhet och turbulens i omgivningen har på strategiskapandet, 
då detta många gånger kan ses som ett aktuellt problem, vilket speglas i 
citatet nedan: 
 

“In recent years, the rapid development of major new technologies, 
the increasing globalization of markets, the rise of innovative new 
forms of organizations, and the appearance of new patterns of intense 
competition have created unprecedented levels of environmental 
change and uncertainty for organizations of all types. As organiza-
tions try to prepare for futures with significant uncertainties, they are 
finding that many traditional management concepts that have helped 
to achieve organizational success in stable environments do not 
effectively prepare organizations for an increasingly dynamic and 
uncertain future.”   

(Sanchez, 1997:71) 
 
Detta citat kan sägas fånga de tankegångar som funnits i grunden och som 
senare lett fram till vår problemformulering och uppsatsens syfte. 
Förändringarna i omvärlden som Sanchez (1997) tar upp är aktuella och 

Det enda bestående är förändringen.  
 

Herakleitos
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gäller för många företag och organisationer i flera olika branscher. Vi har 
frågat oss vilka implikationer som uppstår för organisationer då omvärlden 
förändras snabbt genom till exempel nya teknologiska framsteg och 
omvälvningar i marknaders strukturer. Företag konkurrerar idag genom 
produkter som blir allt mer tekniskt komplexa och som kräver en ständig 
kompetensutveckling för att hänga med i de allt kortare produktlivs-
cyklarna. Många företag möter idag globala konkurrenter även på sina 
lokala hemmamarknader vilket inneburit en ytterligare förstärkning av 
konkurrensen. När dessa problem blir så pass betydande att organisationers 
blotta existens beror på det, vilka handlingsalternativ finns då att tillgå?  
 
Ett ytterligare område som intresserat oss är förhållandet mellan strategi 
och struktur. En strategi kan utvecklas och implementeras genom att göra 
nödvändiga organisatoriska förändringar, eller så är strategin inte ett 
resultat av strategens fria vilja utan bestäms av omgivningen, till exempel 
organisationen. (de Wit & Meyer, 1998) Oavsett vilket synsätt man har är 
de två begreppen inflätade i varandra, vilket är anledningen till att vi även 
intresserat oss för hur osäkerhet påverkar strukturen. 
 
Om förändringar i företags omgivning skapar en osäkerhet, hur kan denna 
hanteras av företag för att nå framgång även i framtiden? Kan 
organisationer verkligen förbereda sig inför framtiden, genom att använda 
utvalda strategiska planer, om framtiden ändå kommer att förändras 
radikalt? Hur företag agerar kanske inte får någon betydelse om de till slut 
ändå styrs helt av sin omgivning? Går det att förutspå något om framtiden 
över huvud taget om den ändå är fullständigt osäker? Dessa frågor och 
tankegångar kan ses som den bakgrund vi haft när vi gått vidare och sökt 
efter ett lämpligt undersökningsområde.  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Ett exempel på en marknad som vi anser skulle kunna karakteriseras av att 
vara föränderlig och osäker är den svenska telekommarknaden. Marknaden 
är relativt turbulent med en ständig utveckling av nya teknologier och 
produkter. Vi har valt att studera den del av telekombranschen som utgörs 
av den så kallade marknaden för nätkapacitet. Denna delmarknad 
karakteriseras i likhet med den övriga telekombranschen av snabba 
förändringar. Tillkomsten av nya aktörer har ökat konkurrensen samtidigt 
som den tekniska utvecklingen snabbt gått framåt. Under den senaste tiden 
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har flera aktörer slagits ut från marknaden. Några företag har tvingats 
lämna marknaden medan andra undersöker möjligheter till att konsolidera 
sin verksamhet. På samma gång har marknaden gått in i en fas där det finns 
ett överskott av ledig kapacitet. Detta innebär att även om volymen ökar 
räcker inte efterfrågan till för alla leverantörer av nätkapacitet. Detta har 
bland annat lett till att marginalerna pressats ned och att priserna dumpas 
på vissa sträckor. På grund av den turbulenta marknaden är det svårt att 
förutspå framtiden; inom bara ett år kan förutsättningarna på marknaden ha 
förändrats radikalt. (Intervju 2002-11-26) 
 
Alla dessa ovan nämnda problem är utmaningar som Banverket Telenät 
möter i sin dagliga verksamhet. Banverket Telenät är en av Sveriges största 
leverantörer av nätkapacitet då de har uppskattningsvis 40 procent av 
marknaden. Företaget har ett rikstäckande optiskt fibernät som byggts för 
järnvägens syfte. För att sköta tågtrafiken krävs det ett väl utbyggt 
kommunikationsnät för signal- och radiotrafiken. I detta fibernät tillhanda-
håller Banverket Telenät även kapacitet och övriga nätverkstjänster till 
företag inom järnvägssektorn. Järnvägen ställer höga krav på säkerhet och 
tillgänglighet, men tar bara en del av den kapacitet som nätet har i anspråk. 
Därför erbjuder Banverket Telenät även kapacitet till externa aktörer, till 
exempel teleoperatörer, som har behov av att hyra kapacitet i ett 
vidsträckande nät. (Intervju 2002-11-26) 
 
Problemet är hur denna turbulenta omgivning och osäkra framtid påverkar 
hur Banverket Telenäts struktur ser ut och hur de skapar strategier. Hur 
hanterar de den osäkra framtiden med hjälp av strategier? Kan ett visst val 
av strategier eller en viss struktur vara ett sätt att hantera en föränderlig 
omgivning? Vi vill i denna uppsats beskriva om och hur Banverket Telenät 
har försökt hantera detta tidigare, hur de har tänkt och arbetat samt försöka 
fånga deras tankar om framtiden. Dessutom vill vi, för att få en djupare 
förståelse, beskriva Banverket Telenäts omgivning. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att undersöka om och hur Banverket Telenät, som ett exempel på 
ett företag i en turbulent bransch som den svenska telekombranschen, 
försöker hantera en osäker framtid med hjälp av strategi och struktur. 
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2 Metod 
 
Detta kapitel inleds med vårt teoretiska förhållningssätt. Där diskuterar vi 
olika synsätt på vetenskap och resonerar kring vårt vetenskapliga 
förhållnings- och angreppssätt. Därefter följer ett avsnitt om 
undersökningens praktiska genomförande. Avsikten är att klargöra 
undersökningens karaktär, och att redogöra för insamlingen och 
behandlingen av data. I slutet av kapitlet förs en diskussion kring den kritik 
som man kan rikta mot tillvägagångssättet. 
 

 
 

2.1 Teoretiskt förhållningssätt 
 
I detta avsnitt vill vi försöka redogöra för den teoretiskt grundade 
problematik som gäller för undersökningar likt den vi genomfört. 
Problematiken kretsar kring de medvetna eller omedvetna val en 
undersökare ställs inför under en studie. Besluten som fattas under arbetets 
gång påverkas av hur undersökaren ser på verkligheten. Forskarens 
förhållningssätt och synsätt påverkar både undersökningens utformning och 
de resultat som slutligen nås. (Holme & Solvang, 1991) Lundahl & 
Skärvad (1992) skriver att de olika kunskaper individer har och de 
erfarenheter som görs leder fram till olika föreställningar om hur världen 
ser ut och hur den fungerar; föreställningarna bildar ett sorts ramverk för 
hur individer tänker och hur olika situationer tolkas.  
 
Därför kan det sägas att det blir betydelsefullt att reflektera över 
undersökarens synsätt och att visa hur tillvägagångssättet lett fram till 
studiens resultat. Kvale (1997) skriver att ordet metod har sitt ursprung från 
grekiskan och betyder ”en väg som leder till målet”. Detta kapitel kan 
därigenom sägas visa vägen som vi tog och vilka olika vägval vi ställdes 
inför. Vi upplever det som att de erfarenheter vi gjort under resans gång 
kommit att påverka slutresultatet, precis som de bilder vi har av 
verkligheten. Följande avsnitt ska försöka visa vilka kartor vi har haft för 
att orientera oss i en relativt okänd terräng. Senare i kapitlet beskriver vi 
mer i detalj hur resan kom att gestalta sig.  

Om du inte kan övertyga dem, förvirra dem. 
 

Harry S. Truman 
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2.1.1 Vetenskapligt synsätt 
 
En första aspekt som kan påverka hur individer orienterar sig inom olika 
områden är de olika glasögon eller synsätt en forskare kan ha. I Strokirk 
(2002) beskrivs hur synen på kunskap kan variera mellan olika individer. 
Inom till exempel det medicinska området finns det människor som sätter 
stor tilltro till så kallade naturmediciner. I västvärlden så dominerar dock 
behandlingar som har sin grund i naturvetenskaplig forskning. Hur vi som 
individer ser på och värderar kunskap skiljer sig åt, precis som hur vi ser på 
verkligheten, och på de sätt kunskap kan sökas. En medicinman i 
Amazonas djungler kan behandla muskelvärk med en viss typ av örter, 
medan en läkare i Sverige skickar sin patient på sjukgymnastik. 
Behandlingarna baseras på olika typer av kunskap, olika typer av 
övertygelser. Utgångspunkten kan dock sägas vara den samma i de båda 
fallen, precis som syftet med behandlingen. Frågan kan ställas vad som 
egentligen är vetenskap och vad som inte är det?  
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) är inte vetenskap enbart en fråga om 
forskarens synsätt, eller de kartor som används för att orientera sig i 
verkligheten. För att en undersökning ska kunna sägas vara vetenskaplig, 
måste det finnas grundläggande metodkriterier som uppfylls, vilket innebär 
att undersökningen måste vara upplagd och genomförd med vetenskapliga 
metoder. Det är dessa metoder som ger undersökningens resultat 
trovärdighet. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är hur det går att se på resultaten av 
en studie. Om en vetenskaplig undersökning når slutsatsen att det bästa 
sättet att bota muskelvärk är sjukgymnastik, är detta då en slutgiltig 
sanning som påbjuder att alternativa behandlingar skulle förkastas? 
Mårtensson och Nilstun (1988) menar att det finns en paradox i det faktum 
att vetenskapen hela tiden söker sanningen, samtidigt som vetenskapen går 
framåt och förändras. Egentligen kanske det inte finns några absoluta 
sanningar, utan att sanning snarare är ett relativt begrepp. För att kunskap 
ska fungera som en universallag så måste den gälla både för nuet och fram-
tiden. Inom somliga ämnesområden så utvecklas teorier allt eftersom nya 
upptäckter görs. Teorier förändras eller kompletteras med varandra, och 
absoluta sanningar blir svårare att identifiera. (Mårtensson & Nilstun, 
1988) 
 



 METOD 
 
 

  
 6 

För vår undersökning ligger utgångspunkten i att det inte finns något enda 
rätta. Vi har utfört en fallstudie vilken har sina begränsningar när det gäller 
resultatets generaliserbarhet, något vi utvecklar senare i kapitlet. Vi 
upplever att vår undersökning får något som Thurén (1993) kallar för det 
relativistiska perspektivet. En sanning som gäller i en situation behöver inte 
gälla i en annan. Synsättet är mer relativt, vad som är sant i en situation 
beror på situationen. Undersökningens resultat är inte lämpat till att skapa 
nya absoluta sanningar. Vår utgångspunkt ligger snarare i att med veten-
skapliga metoder bidra med kunskap gällande för en situation med vissa 
förhållanden. 

2.1.2 Förförståelse 
 
Enligt Kvale (1997) försöker forskaren skapa sig en bild där både enskilda 
delar och helheten tolkas. Lundahl och Skärvad (1992) menar att inom det 
hermeneutiska synsättet så är forskarens egna personliga erfarenheter och 
förståelse nödvändiga för att nå kunskap. Inom hermeneutiken finns det 
ingen direkt gräns mellan fakta och värderingar, vilket gör det omöjligt att 
nå helt objektiva resultat. Det blir mer en fråga om att tolka och skapa 
förståelse, än att beskriva och förklara företeelser. Forskarens värderingar 
accepteras som något givet, och det finns en medvetenhet att dessa 
påverkar resultatet. 
 
Vår förförståelse för det fallföretag vi har valt har inte varit vare sig 
omfattande eller djup. En av oss kände på grund av en personlig kontakt 
igen företaget till namnet, men inte mycket mer. Banverket Telenät är inte 
ett företag som är särskilt känt bland allmänheten. Försäljningen riktar sig 
främst till andra företag och som konsument får man inte får höra så 
mycket om det. Innan vi träffade företaget hade vi ingen kunskap om 
fiberoptiska nät och de tjänster som säljs på marknaden för nätkapacitet. 
Det som dock stod klart för oss var att företaget agerade på en marknad 
som var en del av telekombranschen och att denna bransch just nu går 
mycket dåligt. Vi har läst och hört om Ericssons problem, vi har sett hur 
Teliaaktien ständigt sjunkit till nya bottennivåer och hur teleoperatörer 
betalat enorma summor för något som kallas 3G, och som ännu inte 
kommit igång. Vår kunskap om telekombranschen kan med andra ord 
beskrivas som allmän och mycket generell. Vi upplever att vår ytliga 
uppfattning om problemen i telekombranschen till en större del påverkat 
vår förståelse om osäkerheten i branschen som helhet, och inte direkt så 
mycket vårt undersökningsobjekt. Det har varit spännande att bygga vidare 
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på de fragment av information vi hade till en början, för att senare nå en 
större förståelse om branschen i helhet.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1993) menar att det gäller att se både till 
helheten av undersökningsproblemet som ligger till grund för forskningen, 
samtidigt som de enskilda delarna måste beaktas. Betydelsen eller 
innebörden av en enskild del endast kan förstås om den sätts i samband 
med helheten. På samma sätt måste de enskilda delarna förstås för att 
helheten ska kunna bli begriplig. Helheten och de enskilda delarna hänger 
ihop som i en cirkel med varandra, där förståelsen uppstår som en produkt 
av samspelet mellan de två.  

2.1.3 Objektivitet 
 
Att eftersträva en fullständig objektivitet är svårt i undersökningar som 
bygger på kvalitativ information. Vissa typer av information, som till 
exempel värderingar, lämpar sig inte att omvandla till siffror och numeriska 
beräkningar (Lundahl & Skärvad, 1992). I det positivistiska 
förhållningssättet eftersträvas en hög objektivitet och utgångspunkten är 
metodiska och logiska tillvägagångssätt. Allt som inte är verkligt eller inte 
går att iaktta tas avstånd ifrån, eftersom strävan är efter en objektiv 
verklighet. Forskaren måste ta avstånd från sina egna subjektiva 
värderingar och känslor. Observationer måste utföras objektivt tillsammans 
med ett logiskt tänkande. Positivismen fokuserar på säker kunskap vilket 
innebär fakta som kan mätas och registreras. Teorier eller orsakssamband 
testas empiriskt för att försöka återspegla en objektiv verklighet (Lundahl 
& Skärvad, 1992). Därigenom är kvantitativa metoder att föredra där 
kunskapen bygger på systematisk insamlad och jämförbar rådata. 
Informationen ger sedan forskaren möjlighet att kunna se mönster i 
verkligheten, varifrån slutsatser kan dras (Mårtensson & Nilstun, 1988).  
 
Vi upplever det som att olika människor tolkar sin omvärld på olika sätt 
beroende på en rad faktorer. Hur man ser på verkligheten påverkas av 
vilken utbildning man har, vilka erfarenheter man har gjort, hur man 
influeras av sin omgivning, och i en vidare bemärkelse, hur man påverkas 
av kulturella normer och värderingar. Den väg som ser mest lämplig ut att 
välja kan ibland skilja sig åt beroende på vilken karta som finns till hands. 
 
En stor del av denna undersökning bygger på intervjuade individers tankar 
och värderingar. Detta innebär att det blir svårare att finna objektivt 
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vetenskapliga sanningar, eftersom individer inte tolkar verkligheten på 
samma sätt. Inom positivismen ställs det krav på objektiva data som bör 
vara kvantifierbara. Vår uppfattning att ett positivistiskt förhållningssätt 
inte lämpar sig för denna undersökning. Den data som samlas in är i sin 
form svår att mäta eller kvantifiera i enlighet med detta synsätt. Därutöver 
är inte informationen rent objektiv eller säker utan speglar individers 
subjektiva uppfattningar och värderingar. Det kan därför sägas att det 
hermeneutiska förhållningssättet beskriver vår undersökning mycket bättre. 
Avsikten med vår undersökning har varit att försöka förstå den osäkerhet 
som omger Banverket Telenät och hur de har försökt att hantera den. 
Utöver de intervjuer som utförts med anställda på Banverket Telenät har vi 
också samlat mycket information i form av sekundärdata för att få en bättre 
förståelse om branschen. Därigenom tycker vi att fakta och värderingar 
kompletterar varandra och ger en ökad förståelse för helhetsproblemet.  

2.1.4 Undersökningsansats 
 
Patel och Davidsson (1994) skriver att det finns två möjligheter till att välja 
en undersökningsansats: en deduktiv eller en induktiv metod. Eriksson och 
Wiedersheim-Paul (1993) menar att vid deduktion utgår forskaren från en 
modell eller teori. Angreppssättet härstammar från det gamla Grekland där 
grunden för logisk slutledning lades. Forskaren ställer upp en hypotes som 
sedan prövas på verkligheten, för att se om den stämmer. Angreppssättet 
ska visa vilka slutsatser som kan dras ur vissa givna förhållanden. Om 
förhållandena tycks stämma överens med hypoteserna kan forskaren logiskt 
resonera sig fram till slutledningar om teorin. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1993) Denna undersökningsansats kan illustreras genom en 
uppställning av hypotes och slutledning. Följande exempel bygger på en 
syllogism, enligt Mårtensson & Nilstun (1988): 
 
Alla aktier som tillhör telekommarknaden var dåliga köp 
Ericssonaktien tillhör telekommarknaden 
______________________________________________ 
Ericssonaktien var ett dåligt köp 
 
I den induktiva metoden har forskaren en undersökningsansats som innebär 
att utgångspunkten ligger i empirin. Mårtensson och Nilstun (1988) menar 
att forskaren drar sina slutsatser från empiriska data. Fenomen observeras i 
verkligheten och mynnar sedan ut i nya teorier eller modeller som beskriver 
fenomenet. Eftersom utgångspunkten inte ligger i att en teori ska prövas 
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mot verkligheten menar Hellevik (1977) att det induktiva angreppssättet är 
vanligt vid studier av nya outforskade områden. Enligt Mårtensson och 
Nilstun (1988) når kanske inte en undersökning av något helt nytt slutsatser 
som är helt sanna. Det innebär inte att slutsatserna är felaktiga, men de kan 
ha påverkats av att undersökaren inte känner till förutsättningarna 
tillräckligt väl. Detta resonemang är något som vi tycker är viktigt att lyfta 
fram. Vi är säkerligen inte de första som undersökt hur ett företag kan 
hantera en osäker omgivning med hjälp av ett visst strategiskt tänkande 
eller en viss struktur. Å andra sidan har vi inte stött på direkt likartade 
studier; vi har inte kunnat utgå från någon färdig mall av hur tidigare 
uppsatsskrivare gått till väga. Därutöver är Banverket Telenäts verksamhet 
ny för oss och att förstå marknaden och omgivningen har inte alltid varit 
lätt, inte minst den tekniska sidan. Detta har förmodligen påverkat vår 
undersökning i den mån att en djupare, mer detaljerad och kanske mer 
fullkomlig slutsats kunnat dras om vi hade haft tidigare erfarenhet av 
området. 
 
Alvesson och Sköldberg (1994) skriver att både den deduktiva och 
induktiva metoden har sina begränsningar när det gäller att fånga de 
underliggande mönster och strukturer som finns. Författarna menar att en 
alternativ metod är en kombination av de båda, nämligen abduktion. I 
denna metod utgår forskaren från empirin, men kan också låta sig 
inspireras av teoretiska hypoteser. Enskilda fall i verkligheten tolkas med 
hjälp av övergripande mönster som försöker bidra med en förklaring. Teori 
och empiri utvecklas då forskaren tolkar sina insamlade data, och en 
förståelse av verkligheten växer fram under studiens gång. (Alvesson & 
Sköldberg, 1994) 
 
Vår utgångspunkt har varit att försöka förstå hur Banverket Telenät 
hanterar problemet med en omgivning som är osäker och där förändringar 
sker i snabb takt. Vi har försökt beskriva företagets verksamhet och de 
faktorer i dess omgivning som påverkar och skapar osäkerhet. För att 
åskådliggöra detta ser vi Banverket Telenät i sammanhanget av utvald 
strategilitteratur. Teorierna beskriver hur organisationer kan forma och 
välja strategier och lämpliga strukturer. Därifrån har vi lagt till en 
ytterligare osäkerhetsdimension med teorier som försöker beskriva vad en 
osäker miljö är och hur den kan hanteras. Det finns dock ingen teori som 
undersökningen ska pröva, och vi har inga hypotetiska antaganden som ska 
testas. Undersökningens målsättning har varit att samla in information, att 
studera Banverket Telenät som ett fallföretag. Informationen ska i sin tur 
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leda till en ny förståelse för hur ett företag kan hantera en osäker 
omgivning, vilket ska ge möjligheter att dra slutsatser om det. Vår 
uppfattning är därför att undersökningsansatsen har mer av en induktiv 
karaktär.  

2.1.5 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
En kvantitativ metod är användbar när undersökningen syftar till att mäta 
eller beskriva något; ofta sker detta i en statistisk undersökning (Lundahl & 
Skärvad, 1992). Då svaren är numeriska, alltså består av siffror, är de 
mätbara (Hartman, 1998). Denna metod ger lite information om mycket; 
den har alltså bredd men saknar djup. Den bygger på ett ideal om 
objektivitet och forskaren bör alltså hålla avstånd till det som undersöks. 
(Holme & Solvang, 1991) Den kvalitativa metoden å andra sidan präglas 
av att forskaren försöker nå en djupare förståelse för till exempel individers 
värderingar, attityder och föreställningar (Lundahl & Skärvad, 1992). 
Denna metod går alltså mer på djupet hos det undersökta fenomenet och 
försöker se världen från perspektivet hos den undersökta, det vill säga 
förstå dess subjektiva uppfattning om verkligheten. För att göra detta måste 
forskaren komma nära det undersökta. (Holme & Solvang, 1991) Detta 
leder till att resultatet kommer att präglas starkt av forskaren (Patel & 
Davidson, 1994). 
 
Vi vill försöka se Banverket Telenäts tankar och föreställningar om 
framtiden och få en förståelse för om och hur de tänker sig kunna hantera 
det som händer i framtiden. Därför var det ett självklart val för oss att 
använda oss av en kvalitativ metod, och närmare en fallstudie, vilket 
förklaras i nästa avsnitt. 

2.1.6 Typ av undersökning 
 
Enligt Lundahl och Skärvad (1992) finns det fem olika typer av 
undersökningar: förberedande, beskrivande, förklarande, diagnostiska samt 
utvärderande. Förberedande undersökningar kan också kallas explorativa 
och i dessa är syftet att komma fram till en problemformulering, hypotes 
eller undersökningsplan. Beskrivande, eller deskriptiva, undersökningar 
syftar just till att beskriva något. En förklarande undersökning prövar 
hypoteser och svarar på frågan ”varför?”. Diagnostiska undersökningar är 
till för att hitta orsaken till konkreta problem och utvärderande 
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undersökningar syftar till att utvärdera eller mäta effekterna av en viss 
åtgärd. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
 
Vår undersökning kommer att bli en beskrivande undersökning då vi helt 
enkelt vill beskriva hur Banverket Telenät ser på framtiden. Då vi bara ser 
på ett företag kan vår undersökning ses som en fallstudie. 
 
Det som utmärker en fallstudie är att det är ett fåtal objekt där samtliga 
viktiga faktorer undersöks intensivt. En kontrast till fallstudier är 
tvärsnittstudier där en eller några faktorer undersöks hos ett stort antal 
undersökningsobjekt. Syftet med en fallstudie är att skapa en helhetsbild av 
det undersökta och till exempel även se på sammanhanget och hur de 
viktiga faktorerna är inbördes beroende av varandra. Det är dock viktigt att 
påpeka att en fallstudie inte nödvändigtvis innebär en kvalitativ metod, utan 
även kvantitativa metoder går att använda. Att använda fallstudie som 
metod inom företagsekonomin är vanlig inom områden som har anknytning 
till beteendevetenskap. (Fleetwood, 1990) Då vi är intresserade av att 
undersöka tankar om och hur ett företag kan hantera en osäker framtid, 
passar en fallstudie utmärkt. 
 
Yin (1994) menar att bland annat forskningsfrågans utformning och 
behovet av kontroll över skeenden är viktiga kriterier när en 
forskningsstrategi ska väljas. Han påpekar att fler strategier kan användas i 
samma undersökning, men att vissa strategier har fördelar i vissa 
situationer. Han menar att valet av fallmetod är bra när: 
 

”a ’how’ or ’why’ question is being asked about a contemporary set 
of events over which the investigator has little or no control.”  

(Yin, 1994:9) 
 

2.2 Praktiskt genomförande 
 
Något som är minst lika viktigt att redogöra för som vårt teoretiska 
förhållningssätt är vårt praktiska tillvägagångssätt. Särskilt i en kvalitativ 
undersökning är det viktigt att läsaren får tillgång till information om hur 
undersökningen genomfördes för att veta hur pålitliga slutsatserna är 
(Holme & Solvang, 1991). Läsaren får möjlighet att se hur undersökningen 
kan ha färgats och påverkats av oss, då det är oundvikligt att resultatet på 
något sätt är en tolkning av oss. Genom att beskriva hur vi gått tillväga gör 
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vi alltså ett försök att öka tillförlitligheten i vår uppsats, samtidigt som vi 
hoppas att läsarens förståelse för problemet ökar. 
 
Vi har valt att dela upp det praktiska genomförandet i tre avsnitt baserade 
på intervjuerna – innan, under samt efter intervjuerna. Detta på grund av att 
intervjuerna utgör en sådan central part i hela undersökningen. Vi vill dock 
påpeka att det inte har varit frågan om en rak och linjär process utan 
snarare en hermeneutisk cirkel – en läroprocess där vi ibland tagit steg 
tillbaka och gjort ytterligare förberedelser i takt med att vårt lärande ökat. 

2.2.1 Planering och förberedelser 
 
Allting började med att vi satte oss ned och funderade ut vad vi ville skriva 
om. Efter ett förslag från vår handledare, vilket i princip var samma som vi 
hade tänkt oss från början, har vårt syfte växt fram. Då vi sökte efter ett 
företag i en bransch med en kanske mer osäker framtid än andra branscher, 
kom telekombranschen upp som ett förslag. Det har stått mycket i 
tidningarna om denna bransch de senaste åren. Vi kontaktade på grund av 
en personlig kontakt det som senare skulle bli vårt fallföretag, Banverket 
Telenät. Då de var mycket intresserade av vårt förslag och dessutom 
verkade vara ett intressant företag med överskådlig struktur som skulle 
kunna erbjuda material för en spännande uppsats var valet av företag 
ganska självklart. Från början fanns ett förslag att vi även skulle intervjua 
fler företag för att kanske få en bättre bild. Dock är konkurrenssituationen 
sådan på Banverket Telenäts marknad att de lade fram ett önskemål om att 
vi enbart skulle intervjua dem, något som vi gick med på och som visat sig 
vara en bra undersökningstyp för vårt problem. 
 
Vi fick vid första tillfället kontakt med säljchefen som sedan agerat som 
vår kontaktperson på företaget. Vi åkte till Borlänge, där Banverket Telenät 
har sitt huvudkontor, för att träffa honom i ett förberedande möte. På detta 
möte fick vi mer information om företaget och vi diskuterade 
undersökningen och beslutade ett definitivt syfte. 
 
Nu kom vår tid att upptas med allehanda böcker och artiklar inom de 
ämnesområden vi valt. På grund av den tidspress som redan då kändes 
utgick vi en hel del från den litteratur vi haft i tidigare kurser och letade i 
deras referenslistor efter böcker och artiklar vi tyckte kunde vara 
intressanta. Detta var ett omfattande arbete men även om vi känner att vi 
gärna skulle ha haft mer tid till att leta teorier, tycker vi ändå att vi hittade 
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teorier som på ett bra sätt kan belysa den empiri vi fått fram och på så sätt 
leda bidra till en intressant analys och förhoppningsvis givande slutsatser. 
Under denna period sökte vi även efter information om marknaden som 
Banverket Telenät befinner sig på. Under det första mötet med Banverket 
Telenät fick vi tips på olika branschtidningar och dessa använde vi flitigt. 
Då området var helt nytt för oss krävdes en hel del tid och möda att sätta 
oss in i detta. 
 
Efter ett tag var det så dags för fler intervjuer. Vi fick av vår kontaktperson 
på Banverket Telenät tips på vilka vi kunde prata med och slutresultatet 
blev att vi intervjuade chefen för Banverket Telenät, sektionschefen för 
transportnät samt säljchefen (vår kontaktperson) som även just nu innehar 
funktionen som omvärldsbevakare. De kriterier vi hade var att personen 
skulle kunna ha tankar om hur denne såg på framtiden samt ha insikt i 
Banverket Telenäts verksamhet, något som till hög grad stämde in på de 
intervjuade. Repstad (1999) menar att ramen för vilka som ska intervjuas 
bestäms relativt godtyckligt utifrån det aktuella problemet; 
intervjupersonerna bör vara så olika varandra som möjligt för att få en stor 
variationsbredd i svaren även om det inte går att få någon statistisk 
representativitet med denna metod. Även Holme och Solvang (1991) menar 
att det är viktigt att ha stor variation för att få så stort informationsinnehåll 
som möjligt. De tre som vi intervjuade befinner sig på olika ställen inom 
organisationen och kan därför ha olika utgångspunkter för att se på vissa 
saker. Det skulle kunna hävdas att det vore bättre att intervjua fler, men i en 
kvalitativ undersökning är det inte kvantiteten som räknas. Repstad (1999) 
menar att en tumregel är att så många ska intervjuas tills det känns att en 
ytterligare intervju inte skulle tillföra särskilt mycket nytt. Vi tyckte oss 
känna efter den sista intervjun att samma saker kom fram en gång till. Vi 
hade haft möjlighet att intervjua fler, men vi beslöt att det räckte. 
 
Vi valde att göra intervjuer då vi ville komma ner på djupet och så mycket 
som möjligt försöka förstå tankarna om framtiden. Vi gjorde även några 
ytliga observationer under tiden vi befann oss på Banverket Telenäts kontor. 
Både observationer och intervjuer är exempel på kvalitativa metoder 
(Starrin & Svensson, 1994). Repstad (1999) menar dock att observationer 
dels är tidskrävande och dels inte är tillräckliga för att förstå aktörens 
världsbild och den underliggande innebörden i handlingarna. Innan 
intervjuerna hade vi gjort en intervjuguide. Det finns två stora frågor att 
bestämma sig för när en intervjuguide görs: vilken grad av standardisering 
respektive strukturering ska vi ha? Hög grad av standardisering innebär att 
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frågorna är bestämda på förhand, de kommer i en viss ordning och är 
formulerade på ett visst sätt; det kan ses som en bemannad enkät (Jacobsen, 
1993). Vi hade visserligen några bestämda frågor på förhand, men exakt 
vilka av dessa frågor som togs upp och i vilken ordning bestämdes under 
intervjun. Den flexibiliteten var nödvändig då vi ville försöka få fram den 
intervjuades uppfattningar om omvärlden och framtiden. Detta innebar att 
vissa följdfrågor dök upp under intervjuns gång och när den intervjuades 
tankebanor ledde in på ett annat område än vad vi tänkt skulle komma 
härnäst var det nödvändigt att följa med. Vår intervju kan sägas vara av 
semistandardiserad karaktär. Vid semistandardiserade intervjuer är frågorna 
förberedda enligt en mall som är samma vid alla intervjuer och det finns 
också möjlighet till att ställa följdfrågor vilket gör att risken för 
feltolkningar minskar (Lundahl & Skärvad, 1992). Detta har stora likheter 
med vad Jacobsen (1993) kallar en strukturerad intervju, vilken innebär att 
forskaren gör en intervjuguide med ofta öppna frågor som inte kommer i 
någon speciell ordningsföljd. 

2.2.2 Genomförande 
 
Efter ett möte med vår uppsatsgrupp i mitten av november åkte vi 
ytterligare en gång upp till Borlänge. För att minska resandet hade vi bokat 
in de tre intervjuerna under samma dag. Detta kan inte ses som helt 
optimalt då vi blev ganska trötta efter sista intervjun på eftermiddagen, men 
det gick bra och vi kände oss nöjda med den information som framkom i 
intervjuerna. Vi fick låna ett konferensrum på Banverket Telenäts kontor 
som var till vårt förfogande hela dagen. Intervjuerna genomfördes alltså i 
de intervjuades miljö, något som kan ha varit avstressande för de 
intervjuade. Det finns alltid en viss stress i en intervjusituation, men vår 
förhoppning är att denna minskats i och med att de intervjuade fick ”känna 
sig hemma”. Dessutom var det mer praktiskt att vi kom till dem än att de 
skulle komma till oss. Holme och Solvang (1991) menar att miljön är en 
avgörande faktor för hur intervjuerna blir.  
 
Tiden för intervjuerna hade bestämts till en timme. I alla tre fall drogs tiden 
över mer eller mindre, något som inte verkade ge upphov till någon 
irritation. Vi gjorde alla intervjuer gemensamt och hade ingen särskild 
uppdelning på vem som skulle fråga om vad. Detta skapade inga problem 
då vi båda arbetat med intervjuguiden och de intervjuade var lätta att prata 
med och ställa följdfrågor till om det var något vi inte hade förstått eller 
ville ha bekräftat. Intervjuerna gjordes var för sig för att undvika att de 
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intervjuade skulle påverka varandra under själva intervjun. Intervjuguiden 
följdes inte slaviskt, vilket inte heller var meningen. När intervjuerna var 
klara hade vi ändå fått svar på de frågor vi ville ställa. 
 
Intervjuerna spelades in på band för att underlätta efterarbetet och för att 
minimera risken att vi skulle ha uppfattat något fel. De intervjuade blev 
tillfrågade om detta innan och gav sitt samtycke. Ytterligare en fördel med 
att spela in intervjun på band är att vi inte behövde anteckna allt som sades 
under intervjun utan vi kunde koncentrera oss på att förstå och ställa 
följdfrågor och endast göra vissa minnesanteckningar när vi till exempel 
kopplade något de sade till något annat. Repstad (1999) rekommenderar att 
intervjuerna spelas in på band och även om det finns en risk att 
intervjupersonen känner sig hämmad av att bli inspelad, glöms 
bandspelaren ofta bort efter ett tag. Vi var också väldigt noga med att 
påpeka för de intervjuade att det inspelade materialet enbart var till för att 
underlätta vår skrivandeprocess. De intervjuade gavs även chansen att få 
läsa genom intervjuutskriften för att se att vi inte hört fel. De fick även 
senare läsa de citat som användes för att godkänna dem innan uppsatsen 
publicerades. 

2.2.3 Bearbetning 
 
Att skriva ut intervjuer gör att materialet arbetas igenom en extra gång och 
således är det större chans att verkligen få med allt som de sade och få idéer 
till vad som kanske sades mellan raderna. Dessutom minskas som sagt 
risken för feluppfattningar och slutligen blir det lättare att använda citat då 
de redan finns nedskrivna. Citaten lyfter fram viss nyckelinformation och 
ger läsaren en känsla av vad som har sagts genom att den intervjuades egna 
ord används. Dessutom anser vi att det är stilistiskt mer lättläst om texten 
bryts upp i några illustrerande citat ibland. Holme och Solvang (1991) 
menar att det är viktigt att talspråk inte ändras till skriftspråk då de ska 
återspegla tonen som fanns i intervjun, och om det är nödvändigt att 
redigera citaten för att inte störa den röda tråden måste detta återspeglas i 
rapporten. Vi har på vissa fall tagit bort irrelevanta delar i mitten på långa 
citat och på några ställen lagt dit några förtydligande ord, men detta har 
alltid markerats med […] alternativt [ord]. De inledande citaten i varje 
kapitel kommer från andra källor och ska ses som en uppmuntrande 
eftertanke utan att för den delen vara särskilt sanningsenliga med innehållet 
i kapitlet. 
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Vi har valt att redogöra för de intervjuades svar tillsammans och inte 
intervjuerna var för sig då de pratade mycket om samma saker. Vi har 
heller inte valt att visa vem som sagt vad då de alla representerar Banverket 
Telenät. Även om deras personliga tankar om framtiden är intressanta är 
det inte för uppsatsens del intressant att veta vems tankar det rör sig om. De 
sade dessutom i de allra flesta fall samma saker, vilket gör att vi i empirin 
ofta hänvisar till intervjuerna med uttryck som ”de intervjuade sade…” 
eller ”i intervjuerna framkom…”. I de fall de var av olika uppfattningar, 
har vi redovisat detta. Alla intervjuade fick inte alltid samma frågor eller 
pratade om samma saker. Detta beror på att vi hade semistandardiserade 
intervjuer och ingen intervju var exakt likadan som någon annan. Detta 
redovisas i empirin med uttryck som ”en av de intervjuade…” eller ”den 
intervjuade…”. 
 

2.3 Metodkritik 
 
Det är viktigt att vara medveten om de val som har gjorts och vad dessa kan 
medföra för problem. Kritiken mot den metod vi använt kan delas upp i tre 
områden som ofta används inom modern samhällsvetenskap: reliabilitet, 
validitet och generaliserbarhet (Kvale, 1997). Det sistnämnda handlar om 
resultatet kan användas för att dra slutsatser om andra situationer eller 
grupper utanför undersökningsområdet (Svensson & Starrin, 1996). Då vi 
genomför en fallstudie har vi inga ambitioner att resultatet ska vara 
generaliserbart i någon statistisk mening och därför kommer vi inte att gå 
in djupare på detta. Däremot vill vi påpeka att vi kommer att analysera och 
eventuellt dra några slutsatser om hur teorier kan användas, och dessa 
resultat är en form av generalisering, då de skulle kunna användas i ett 
annat sammanhang. Lundahl & Skärvad (1992) menar att i en fallstudie 
kan inga statistiska generaliseringar göras, utan enbart analytiska 
generaliseringar som kan förändras och utvecklas under undersökningens 
gång. I en kvalitativ undersökning kan det vara svårt att skilja på reliabilitet 
och validitet då de ofta är inflätade i och i viss mån beroende av varandra 
och det finns olika synsätt på hur dessa begrepp ska användas (Svensson & 
Starrin, 1996). Vi menar att det kan beskrivas som om rätt sak har gjorts 
(validitet) och om det har gjorts på ett korrekt sätt (reliabilitet). Vi kommer 
att förklara dessa begrepp lite närmare nedan samt applicera dem på vår 
undersökning. 
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2.3.1 Reliabilitet 
 
Om en undersökning ska ha god reliabilitet gäller det att undvika slumpens 
inverkan på mätningen, det vill säga att mätningen inte bör påverkas av den 
som utför undersökningen eller under vilka omständigheter den sker 
(Lundahl & Skärvad, 1992). Wiedersheim-Paul och Eriksson (1997) 
uttrycker att reliabiliteten kan bestämmas genom att ställa frågan: om 
någon upprepat försöket vid ett annat tillfälle och på ett annat urval, skulle 
han då ha fått samma resultat? Inom den kvantitativa forskningen innebär 
alltså hög reliabilitet att samma resultat fås vid upprepade mätningar. Detta 
är svårt att uppnå i en kvalitativ undersökning då svaren oundvikligen 
kommer att färgas av till exempel situationen och samspelet mellan 
forskaren och den intervjuade. Undersökningen kan ändå vara tillförlitlig. 
(Svensson & Starrin, 1996) Vi anser att med tanke på att detta är en 
kvalitativ undersökning är reliabiliteten så god som möjligt. Det skulle 
troligtvis inte ha blivit exakt samma resultat om någon annan intervjuat och 
om det varit andra personer som intervjuats. Även om det skett vid en 
annan tidpunkt skulle svaren ha kunnat bli annorlunda då människors 
tankar utvecklas hela tiden med de upplevelser de har. Det är alltså fullt 
möjligt, och till och med troligt, att svaren och därmed resultatet påverkats 
av omständigheterna och oss som utförde undersökningen.  
 
Däremot tror vi inte att resultatet har påverkats på grund av att de 
intervjuade har dolt eller förvrängt något medvetet. Enligt Repstad (1999) 
finns det olika faktorer, som lojalitet, vilka kan påverka forskningen när till 
exempel vänner och bekanta intervjuas. Det finns även andra faktorer som 
kan göra att den intervjuade kan undanhålla information eller ge svar som 
framställer dem i bättre dager. Vi är medvetna om att denna risk hela tiden 
finns närvarande, men vi har försökt att hålla en kritisk syn på det som 
framkom i intervjuerna. Då en av oss har en personlig kontakt inom 
fallföretaget, skulle detta också kunnat påverka resultatet. Dock har ingen 
av oss träffat någon av de intervjuade någon längre tid innan uppsatsen 
påbörjades och definitivt inte i detta sammanhang. Den personliga 
kontakten har inte heller varit närvarande vid någon intervju och har inte 
haft något inflytande på själva uppsatsprocessen. 

2.3.2 Validitet 
 
Med validitet menas hur väl undersökningen mäter det som är avsett att 
mätas (Svensson & Starrin, 1996). Den undersökningsvariabel som 
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används vid mätningen måste vara relevant och lämplig som måttenhet 
(Dahmström, 2000). Att undersökningen kan påverkas av att respondenter 
medvetet eller omedvetet inte svarar ärligt på frågorna, hänför Lundahl och 
Skärvad (1992) till validitet då de har en uppdelning i inre och yttre 
validitet. Inre validitet handlar om att mätinstrumentet mäter det vad det är 
avsett att mäta och inte mäter för mycket, för lite eller fel saker, vilket vi i 
denna uppsats menar med validitet. Yttre validitet däremot handlar om 
överensstämmelsen mellan svaren som fåtts och det förhållande som 
forskaren försökte bedöma, något som alltså kan påverkas av 
sanningshalten i respondenternas påståenden. (Lundahl & Skärvad, 1992) 
Det sistnämnda diskuterades under föregående avsnitt om reliabilitet, ett 
typiskt exempel på att reliabilitet och validitet är inflätade i varandra i en 
kvalitativ undersökning. 
 
Vi ser som sagt på validitet som om mätinstrumentet har varit lämpligt och 
vi menar att den kvalitativa intervjun är det bästa sättet då det gäller att ta 
reda på människors subjektiva uppfattningar och tankar. Har vi då 
intervjuat rätt personer? Vi anser att de personer som intervjuats har sådana 
positioner inom företaget att de har god insikt om hur och om de planerar 
inför framtiden. Vi har valt att göra en fallstudie, ett val som också måste 
granskas kritiskt. För att bättre kunna svara på frågan om och hur ett 
företag kan planera inför en osäker framtid är det möjligt att vi borde ha 
undersökt fler företag. Nu fanns det önskemål från fallföretagets sida att 
inte prata med någon av deras konkurrenter. Dessutom handlar det om en 
kvalitativ undersökning där vi tolkar människors tankar om framtiden, 
något som inte säkert blir mer ”sant” bara för att antalet intervjuade 
personer ökar. I en fallstudie finns som sagt inte heller någon strävan efter 
att resultatet ska vara generaliserbart i statistisk mening. Genom de teorier 
vi tillämpar menar vi dock att en viss generalisering beträffande deras 
användning i liknande situationer är möjlig. 

2.3.3 Källkritik 
 
En stor del av teorierna inom strategiområdet har hämtats från en bok, 
nämligen de Wit och Meyers (1998) bok ”Strategy – process, content, 
context”. Vi anser dock att detta är tillräckligt i vårt fall. Denna bok är en 
lärobok inom strategi där de Wit och Meyer (1998) har med de 
grundläggande teorierna inom detta område från en mångfald författare. 
Det handlar alltså inte om en teori som de själva skapat utan om ett försök 
till att sammanfatta de olika inriktningarna inom en mängd områden 
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beträffande teorier om strategi. I de fall vi har känt att de Wit och Meyers 
(1998) ”sammanfattning” varit fullt tillräcklig för denna uppsats och att den 
i annat fall skulle få karaktären av ett kompendium eller lärobok, har vi valt 
att enbart hänvisa till de Wit och Meyer (1998). Detta återfinns framför allt 
i avsnittet om rationellt och generativt tänkande samt det planerande och 
framväxande perspektivet. För de läsare som är intresserade av att läsa 
olika författares åsikt om dessa synsätt, kan vi varmt rekommendera att 
utifrån de Wit och Meyers (1998) bok hitta intressanta artiklar och böcker. 
Även i andra fall har vi utgått från de Wit och Meyer (1998) för att på ett 
smidigt sätt hitta andra författare som skrivit om det område vi är 
intresserade av. I dessa fall har vi dock letat upp originalkällan. 
 
En ytterligare aspekt beträffande vår referensram som vi tycker är viktig att 
belysa är dess omfattning. Teorierna utgör tillsammans ett ganska brett fält 
då de beskriver både hur strategier formas, hur strukturer kan beskrivas och 
hur osäkerhet kan karakteriseras. Vi inser att en avsmalnad undersökning 
med avgränsade teorier många gånger är eftersträvansvärt. I vår 
undersökning har vi dock haft en relativt bred undersökningsfråga, där vi 
försöker beskriva hur Banverket Telenät försöker hantera osäkerhet i sin 
omgivning. För att klara av denna uppgift har vi från början känt att vi 
behövde en bredare teoretisk förståelse. Det kan sägas att vi från början inte 
var helt säkra på vad som väntade och vilka aspekter som skulle beskrivas. 
För att hantera denna uppgift anser vi att vi behövde en ryggsäck med 
teoretiska instrument för att kunna beskriva hur och på vilket sätt 
Banverket Telenät agerar. Därigenom är det inte sagt att alla teorier är 
viktiga att i detalj belysa i analysen. Alla teorier är däremot viktiga för att 
djupare kunna analysera vårt fallföretag och nå den helhetsförståelse som 
vi har eftersträvat.  
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3 REFERENSRAM 
 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som tillsammans ska 
bygga upp en teoretisk ram kring uppsatsens undersökningsproblem. Den 
teoretiska ramen ska hjälpa till att öka förståelsen för det vi undersökt, 
samtidigt som den ska klargöra olika perspektiv på problemet. 
  
 
 
 
 
 
Vi har valt tre teoretiska områden i denna uppsats: strategi, struktur och 
osäkerhet. Vår uppsats handlar om hur ett företag i en turbulent omgivning 
kan försöka hantera sin osäkra framtid. Ett sätt att göra detta är att skapa 
och genomföra strategier. Våra teorier om strategiers skapande, 
utgångspunkt och innehåll blir till stor hjälp för att se hur Banverket 
Telenät har tänkt och arbetat och för att försöka fånga deras tankar om 
framtiden. Ett annat sätt att hantera en osäker framtid är genom att försöka 
skapa en passande struktur. Anpassningen av strukturen kan även ses som 
ett led i det strategiska arbetet; strategin kan endera utvecklas genom 
organisatoriska förändringar eller så är strategin ett resultat av hur 
omgivningen och organisationen ser ut. Strategi och struktur är alltså två 
sammanflätade begrepp; vi har valt att använda oss av bägge två för att 
försöka skapa en helhetsbild. Anledningen till att vi har valt att även ta med 
teorier som behandlar osäkerhet är att vi vill skapa en förståelse för den 
omvärld som undersöks; vi vill beskriva omvärlden och försöka se vilken 
påverkan den har på Banverket Telenäts strategi och struktur. 
 

3.1 Strategi 
 
Det finns en uppsjö av teorier inom strategiområdet, många med olika 
definitioner på vad strategi är och ibland helt motsatta uppfattningar om 
vad som den bästa strategin och hur den bäst skapas. Vi har därför varit 
tvungna att göra ett ganska snävt urval och avstå från vissa teorier på grund 
av platsbrist. Vi har dock efter bästa förmåga försökt välja ut de teorier som 
är relativt grundläggande och övergripande, men ändå tillsammans 
kompletterar varandra och behandlar ett stort område, och därför kan 

Problemet med fakta är att det finns så många.  
 

Samuel Crothers 
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användas för att analysera Banverket Telenäts strategier inför sin osäkra 
framtid.  
 
För att få en helhetsbild inom strategiområdet har vi valt att ta med teorier 
som både beskriver hur strategier uppstår och även hur de utformas. Något 
som inspirerat oss till valet av teorier är de Wit och Meyers (1998) 
uppdelning av sin bok i tre områden: process, innehåll (content) och 
omgivning (context). Strategiprocessen handlar i stort om hur strategier 
uppstår. Författarna tar sedan upp innehållet i strategier och slutligen 
diskuteras omgivningens påverkan på strategier. Vi har försökt att få med 
alla dessa tre områden även i vår uppsats, då dessa kompletterar varandra 
och därigenom leder till en helhetsbild. Omgivningen diskuteras separat i 
3.3, där vi tar upp teorier om osäkerhet. Strategiprocessen representeras i 
uppsatsen av avsnitt 3.1.1 och 3.1.2. Det förstnämnda avsnittet behandlar 
de fyra perspektiven på strategiskt tänkande och skapande (rationellt och 
generativt perspektiv samt planerande och framväxande perspektiv). 
Därefter följer de två teorierna om utgångspunkten för strategiskapande 
(marknads- och resursbaserat perspektiv). Vad gäller innehållet i strategier 
har vi valt att använda oss av Porter (1980).  

3.1.1 Perspektiv på strategiskt tänkande och skapande 
 
När människor ställs inför strategiska problem finns det många olika sätt att 
tänka på och reagera. Vi har därför valt att börja vårt strategiavsnitt med 
grundläggande perspektiv på strategiskt tänkande och skapande. de Wit och 
Meyer (1998) menar att det finns två motsättande grundinriktningar om vad 
som är det bästa sättet att definiera och lösa strategiska problem kan 
urskiljas. På den ena kanten finns det rationella perspektivet som värderar 
logik och analytiskt tänkande högt. På andra kanten finns det generativa 
perspektivet, där kreativitet står högt i kurs.  
 
Dessa två perspektiv delar många underliggande värderingar och 
uppfattningar om världen med två andra extrema motsättningar, det 
planerande och det framväxande perspektivet. De handlar om hur 
strategier ”bör” utformas. Det planerande perspektivet menar att det är bäst 
att de bygger på planering och en medvetenhet om den övergripande 
inriktningen. Detta visas i figur 1 som medveten strategi. Motsatsen till 
detta är det framväxande perspektivet. Här uppstår den genomförda 
strategin som ett mönster i de handlingar man gör, vilket illustreras i figur 1 
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av de små pilarna. (de Wit & Meyer, 1998) Båda dessa inriktningar mynnar 
ut i en genomförd strategi, alltså det som faktiskt görs i företaget.  

 
Vi kommer i detta kapitel beskriva dessa fyra perspektiv för att ge en 
grundläggande bild av strategiskt tänkande och av hur strategier skapas. 
Först beskrivs det rationella perspektivet och sedan det planerande 
perspektivet då de som sagt delar många egenskaper. Efter det kommer vi 
att beskriva det generativa perspektivet och slutligen det framväxande 
perspektivet, vilka också har vissa grundläggande likheter. Det är dock 
viktigt att påpeka att ett rationellt perspektiv inte automatiskt betyder ett 
planerande perspektiv eller att ett generativt perspektiv innebär att 
individen anser att strategier bör vara framväxande.  
 
Rationella perspektivet 
 

”Strategic thinking is one of the most advanced forms of analytical 
reasoning, requiring the consistent and rigorous use of logic” 

(de Wit & Meyer, 1998:70) 
 
Det rationella perspektivet menar att strategier framför allt bygger på logik 
och analytiskt resonerande. Förespråkare för detta perspektiv anser enligt 
de Wit och Meyer (1998) att strateger först bör samla data, det vill säga 
undersöka företagets styrkor och svagheter och jämföra detta med de hot 
och möjligheter som finns i omvärlden. Sedan ska strateger utvärdera och 
välja mellan de föreslagna strategierna efter ett antal kriterier, till exempel 
genomförbarhet och risk, för att slutligen implementera den valda strategin. 
Detta synsätt har enligt de Wit och Meyer (1998) länge setts som det 
vanliga. I teorin framstår detta som en linjär process, men de Wit och 

 

Genomförd 
strategi

Tänkt strategi 

Medveten strategi 

Framväxande strategi 

Ogenom- 
förd 
strategi 

Figur 1. Medveten och framväxande strategi. (de Wit & Meyer, 1998:151) 
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Meyer (1998) betonar att flera förespråkare för detta perspektiv medger att 
man i verkligheten ofta måste gå tillbaka och göra om flera steg i processen. 
Intentionen bör enligt förespråkare för det rationella perspektivet vara att 
försöka vara så logisk som möjligt trots sin begränsade rationalitet1 (de Wit 
& Meyer, 1998). 
 
Strategier bör enligt det rationella perspektivet inte baseras på känslor, 
rutiner och vanor eller ren intuition utan på logiska resonemang. Rutiner 
och vanor kan vara bra i vardagliga situationer men inte då det gäller 
skapandet av strategier. Förespråkare för detta perspektiv menar inte att 
intuition nödvändigtvis är ologisk då den ofta bygger på omedvetna 
kunskaper som personen har från tidigare erfarenheter. Förespråkare för det 
rationella perspektivet menar också att en individs kognitiva strukturer2 inte 
helt bör bortses ifrån eftersom strukturerna bygger på erfarenhet och kan 
därför snarare vara en utgångspunkt för det strategiska tänkandet. (de Wit 
& Meyer, 1998) 
 
Det rationella perspektivet värdesätter systematiskt, metodiskt, konsekvent 
och logiskt resonemang och förutsätter att människor är kapabla till att 
bilda sig en relativt bra förståelse för verkligheten. Detta stämmer även 
överens med det planerande perspektivet. (de Wit & Meyer, 1998) 
 
Planerande perspektivet 
 

”Organizations should strive to make strategy in a highly deliberate 
manner, by first explicitly formulating comprehensive plans, and only 
then implementing them.” 

(de Wit & Meyer, 1998:151) 
 
Det planerande perspektivet behandlar utformningen av strategier. Om den 
genomförda strategin var avsiktlig och planerad pratar Mintzberg och 
Waters (1985; de Wit & Meyer, 1998) om en medveten strategi. Den 
handlar om att utforma en strategi genom att först formulera omfattande 
planer och sedan implementera dem. Andrews (1987; de Wit & Meyer, 
1998) menar att ett företag som styrs av en klar känsla av mening som har 
framkommit på ett rationellt sätt och är känslomässigt bekräftat genom 
engagemang är mer troligt att bli framgångsrikt än ett företag vars framtid 

                                                           
1 För beskrivning av begränsad rationalitet (bounded rationality), se avsnitt 3.2.2 
2 För beskrivning av kognitiva strukturer, se avsnitt 3.2.2 
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är utelämnat åt gissningar och slumpen, även om han betonar att en 
medveten strategi inte utesluter briljant improvisation eller tur. 
 
Planering ger fördelen att det visar åt vilket håll organisationen är på väg. 
Planer ger en stark känsla om det övergripande målet för organisationen. 
De hjälper också till att utnyttja organisationens knappa resurser på bästa 
sätt. Planering riktar uppmärksamheten mot framtiden och uppmuntrar till 
engagemang och långsiktigt tänkande. Detta gör att planering skiljer sig 
från ad hoc management som tar saker som de kommer, något som 
förespråkarna för detta perspektiv menar är kortsiktigt. Planering utmanar 
strateger att definiera den framtid de vill ha och jobba för att komma dit. 
(de Wit & Meyer, 1998) 
 
Svårigheterna med planering är att planer kräver förutsägelser om hur 
framtiden kommer att se ut (de Wit & Meyer, 1998). Prognoser behövs för 
att organisationer ofta reagerar relativt långsamt på förändring. Det blir 
därför nödvändigt att ha prognoser så att organisationen kan vidta åtgärder i 
förväg. Prognoser kan dock bli felaktiga och otillförlitliga, särskilt då 
marknaden är instabil och föränderlig. Därför är det svårt att använda 
prognoser för en långsiktig strategisk planering då till exempel 
informationen är svårtillgänglig. (Saunders, Sharp & Witt, 1987) 
 
Ett sätt att försöka förutsäga framtiden är genom scenarier. Scenarier 
används för att undersöka den externa omgivningen, speciellt de trender 
och nyckelosäkerheter som påverkar alla; det är en disciplinerad metod för 
att fantisera fram möjliga framtider (Schoemaker, 1997). Scenarier kan 
alltså förklaras som olika synsätt på hur världen kommer att se ut i 
framtiden. När olika scenarier har utvecklats ska företaget välja ett scenario 
de tror ska inträffa. Företaget kan använda sina resurser för att försöka få 
det önskade scenariot att inträffa. Om detta inte är möjligt, till exempel då 
omgivningen är osäker, är det viktigt för företaget att vara flexibelt. 
Företaget bör observera nyckelfaktorer som ger en signal om att ett visst 
scenario är på gång att inträffa. (Porter, 1980) Scenarier är mer än 
komplexa, objektiva analyser; de innehåller också subjektiva tolkningar. 
Under vissa förutsättningar har ett företag stor nytta av scenarier, till 
exempel när osäkerheten är hög jämfört med ledningens förmåga till 
förutsägelser, när branschen har gått igenom eller närmar sig en betydande 
förändring, när det strategiska tänkandet är för rutinmässigt och 
byråkratiskt eller när det finns starka meningsskiljaktigheter hos de som har 
rätt att ta beslut. (Schoemaker, 1997) 
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Generativa perspektivet 
 

”The essence of strategic thinking is the ability to break through 
orthodox beliefs, requiring the use of creativity” 

(de Wit & Meyer, 1998:70) 
 
Förespråkare för det generativa perspektivet menar att logik visserligen är 
viktigt, men att det ofta kan vara mer av ett hinder då det stelnar 
kreativiteten. Detta baseras på uppfattningen om att problem i verkligheten 
är komplicerade, de relaterar ofta till varandra och är ofta svåra att definiera. 
Dessutom finns det oftast flera olika möjliga lösningar och vinklingar på ett 
och samma problem. (wicked problems, Mason & Mitroff, 1981 i de Wit & 
Meyer, 1998) Ett talande uttryck för detta är:  
 

”For every complex problem there is a simple solution that is wrong” 
George Bernard Shaw (de Wit & Meyer, 1998:13) 

 
Eftersom det kan finnas oändligt med möjliga lösningar blir processen att 
definiera och lösa strategiska problem i högsta grad en kreativ och 
subjektiv process. (de Wit & Meyer, 1998) 
 
I detta perspektiv tillskrivs de kognitiva strukturerna samtidigt både större 
och mindre betydelse än i det rationella perspektivet. De har större 
betydelse då det generativa perspektivet anser att de kognitiva strukturerna 
till mycket hög grad påverkar hur vi tänker och ser på världen. Samtidigt 
menar det generativa perspektivet att strategiskt tänkande handlar om att på 
alla sätt försöka bortse från de kognitiva strukturerna och bryta igenom 
dem. Det rationella perspektivet menar att strukturerna kan användas som 
utgångspunkt då de bygger på erfarenhet; de menar alltså att det är dumt att 
kasta bort och bortse ifrån den kunskap och erfarenhet som byggts upp. 
Denna ”erfarenhet” är något som det generativa perspektivet menar snarare 
består av förstelnade och konventionella tankar som hindrar kreativiteten. 
(de Wit & Meyer, 1998) 
 
Framväxande perspektivet 
 

”In reality most new strategies emerge over time and [that] 
organizations should facilitate this messy, fragmented, piecemeal 
formation process.” 

(de Wit & Meyer, 1998:151) 
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Om den genomförda strategin inte är avsiktlig och planerad utan snarare 
består av en mängd handlingar där ett mönster växer fram efter ett tag 
kallar Mintzberg och Waters (1985 i de Wit & Meyer, 1989) det för en 
framväxande (emergent) process. Processen för att forma strategier är alltså 
inte planerad och det saknas en medvetenhet om den övergripande 
riktningen, den är fragmenterad och stökig. (de Wit & Meyer, 1998) 
 
Förespråkare av detta perspektiv menar att strategier växer fram medan 
individen försöker anpassa sig till det som händer runt omkring. De menar 
enligt de Wit & Meyer (1998) att skapandet av en strategi involverar 
mycket meningsskapande (sense-making), lärande, visionsskapande, 
experimenterande och förändring av organisationen. Utformningen av 
strategier har mycket gemensamt med processer som är ostrukturerade och 
omöjliga att förutspå som till exempel innovation och utforskning. 
Förespråkare för detta perspektiv menar att planering har en stor del i vissa 
rutinaktiviteter hos organisationen men inte vid utformningen av strategier 
då det handlar om innovation. Nya, kreativa idéer kan inte tas fram på 
begäran, utan dyker upp vid de mest oväntade tillfällen. (de Wit & Meyer, 
1998) 
 
Noggrann planering är olämpligt när problemen är komplexa (wicked 
problems). Att skapa en strategi är inte en linjär process utan en läroprocess 
som pågår under tiden; formulering och implementering av en strategi kan 
inte separeras utan sker samtidigt. Skapandet av strategier sker med små 
steg i en process där varje steg innebär ett lärande. Det största problemet 
med planering är att strategi handlar om framtiden och framtiden är osäker; 
det är viktigt att vara flexibel och anpassningsbar. (de Wit & Meyer, 
1998:154-157)  
 
Mintzberg (1994) menar att det som brukar kallas strategiskt planerande 
snarare handlar om en sorts strategiskt programmerande, det vill säga 
formulering och utvärdering av strategier som redan existerar. De mest 
framgångsrika strategierna är snarare visioner än planer. Han betonar att 
det är skillnad på strategiskt planerande och strategiskt tänkande då 
planerande handlar om att analysera vilka steg som ska tas, formalisera 
dem så att de kan implementeras och formulera de förväntande resultaten 
av varje steg. Strategiskt tänkande å andra sidan involverar både intuition 
och kreativitet. Därför måste det vara tillåtet att strategier uppstår när och 
var som helst i organisationen. De sker ofta genom röriga processer av 
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informellt lärande. Riktig strategisk förändring handlar inte bara om att 
omstrukturera de etablerade strategier, strukturer och produkter som finns 
utan att uppfinna nya. (Mintzberg, 1994) 
 
Mintzberg (1994) menar att en strategi kan vara medveten, det vill säga 
planerad, och verkliggöra de bestämda intentionerna hos ledningen. Den 
kan också vara framväxande vilket innebär att ett mönster har formats av 
de olika handlingar som organisationen har gjort. De kan alltså uppstå 
oavsiktligt utan en medveten övergripande planering hos ledningen. 
Författaren betonar att medvetna strategier inte nödvändigtvis är bra och 
framväxande strategier är dåliga. Han menar att alla genomförbara och 
livsdugliga strategier innehåller både planerande och framväxande inslag, 
eftersom de måste kombinera en viss grad av både kontroll och flexibelt 
lärande. (Mintzberg, 1994) 

3.1.2 Utgångspunkt för strategiskapande 
 
Vi har i föregående avsnitt velat visa att skapandet av strategier kan bygga 
på analytisk planering eller växa fram i små steg till ett mönster. Oavsett 
vilket perspektiv som tillämpas börjar alltid strategiprocessen någonstans; 
den har sin utgångspunkt i något. Vad strategin grundas på är något som vi 
anser till hög grad påverkar skapandet och utformningen av strategin, vilket 
gör följande avsnitt till ytterst relevant för undersökningen. Precis som i 
föregående avsnitt presenterar vi även här två motsättande perspektiv. Det 
ena tar sin utgångspunkt i marknadens krav och behov och det andra i 
företagets interna resurser (de Wit & Meyer, 1998). Dessa två 
uppfattningar ger upphov till spännande frågor för att försöka förstå 
Banverket Telenäts strategiprocess på den osäkra marknaden. Är det 
avgörande för Banverket Telenät att hålla sig à jour med marknaden? Eller 
ändras marknaden så mycket att det är omöjligt att se framåt och att de 
därför bör hålla sig till det de kan bäst? 
 
Det finns alltså enligt de Wit och Meyer (1998) två olika perspektiv för 
strategier på en grundläggande nivå: det marknadsbaserade samt det 
resursbaserade perspektivet. Båda perspektiven utgår ifrån att 
organisationen och omvärlden bör vara i harmoni med varandra. Däremot 
skiljer perspektiven sig åt i frågan om hur organisationen och omvärlden 
anpassar sig efter varandra. Ska utgångspunkten ske i omvärlden vilket 
innebär att organisationen får anpassa sig till sin omgivning – ett utifrån-in 
perspektiv? Eller ska strateger ta sin utgångspunkt i organisationens 
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resurser och sedan endera hitta en omgivning som passar eller försöka 
skapa en omgivning som passar – ett inifrån-ut perspektiv?  

de Wit och Meyer använder sig av den klassiska SWOT-analysen som 
metafor – ska koncentrationen ligga på organisationens egna styrkor och 
svagheter (SW) eller på omgivande möjligheter och hot (OT)? (de Wit & 
Meyer, 1998) Även Barney (1991) har använt sig av den klassiska SWOT-
analysen för att visa på skillnaden mellan resursbaserat och 
marknadsbaserat tänkande, vilket kan ses i hans modell (figur 2). Till 
vänster ses det resursbaserade perspektivet där fokus ligger på företagets 
interna styrkor och svagheter. Till höger ligger fokus på externa 
möjligheter och hot (marknadsbaserade perspektivet), något som är 
utgångspunkten för omvärldsmodeller för att förklara konkurrensfördelar. 
Pilen mellan symboliserar att de två bör vara i harmoni med varandra. 
 
Marknadsbaserade perspektivet 
 
I detta perspektiv har företaget omvärlden som utgångspunkt när det 
formulerar sin strategi.  Företaget ser på både kunder och konkurrenter för 
att hitta tilltalande möjligheter i omvärlden; företaget måste möta ändrade 
behov hos kunderna, möta utmaningar från konkurrenter, hålla möjliga nya 
aktörer på marknaden borta och motstå överdriven prissättning av 
leverantörer. Detta perspektiv handlar i stort om positionering, vilket de 
Wit och Meyer (1998) påpekar inte är ett kortsiktigt opportunistiskt 
beteende utan kräver ett mer långsiktigt strategiskt perspektiv eftersom det 
är svårt att uppnå en bra och långvarig position på marknaden. Några 
förespråkare för detta perspektiv menar att det kan finnas olika lönsamma 

 

Figur 2 Grundläggande skillnad mellan resursbaserade perspektivet 
och omvärldsmodeller för konkurrensfördelar (Barney, 1991:100) 
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positioner inom en och samma marknad. (de Wit & Meyer, 1998) Porter 
(1980) menar att företag kan differentiera sina produkter och nå en stark 
position även om ett annat företag har lågkostnadspositionen (se 3.1.3). 
 
Förespråkare för detta perspektiv betonar vikten av kunskap om omvärlden, 
inte bara på en allmän nivå utan även om detaljer. Det är avgörande att 
känna sina kunder, leverantörer och konkurrenter väl. Det gäller också att 
vara mycket medveten om nya företag som kan vara på väg in på 
marknaden och företag som gör substitutprodukter. Dessa fem krafter ingår 
i Porters (1980) branschanalys som alltså har ett utifrån-in perspektiv. Även 
om förespråkare för detta perspektiv menar att utgångspunkten bör ligga i 
omvärlden, menar de att det ändå är av betydelse att företagets interna 
resurser passar ihop med den valda positionen; det viktiga är bara att det är 
resurserna som anpassas för att matcha positionen på marknaden. (de Wit 
& Meyer, 1998) 
 
Resursbaserade perspektivet 
 
I detta perspektiv ligger företagets utgångspunkt för strategier i 
organisationens inre styrkor. Organisationer bör identifiera och sedan 
utveckla sina resurser som är svåra att imitera; sedan bör marknader väljas, 
anpassas eller skapas för att utnyttja de specifika resurserna. 
Uppbyggnaden av resurserna är en långvarig process som kan ha både 
positiva och negativa konsekvenser. Det positiva är att när ett företag väl 
byggt upp en unik resurs är det oftast mycket svårt för konkurrenter att 
imitera denna resurs. Det negativa är att det är svårt att utveckla andra 
resurser om marknaden kräver det. Men förespråkarna för det 
resursbaserade perspektivet menar att det är bättre att bygga upp en unik 
kompetens och sedan hitta eller skapa en marknad som passar det än att 
försöka anpassa sig till de oförutsägbara nyckerna i omvärlden. (de Wit & 
Meyer, 1998) 
 
Stalk, Evans och Shulman (1992) menar att strategier måste följa med den 
alltmer dynamiska omvärlden och menar att kärnan i strategier inte ligger i 
strukturen hos företagets produkter och marknader utan i dynamiken i dess 
beteende. De hävdar att målet är att identifiera och utveckla 
organisationens unika förmågor (capabilities) som skiljer företaget från 
dess konkurrenter i konsumentens ögon. Företag bör utveckla förmågor 
som gör att det kan röra sig mellan olika produkter och marknader. Ett 
företag som fokuserar på sina strategiska förmågor kan konkurrera i en 
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mångfald av regioner och produkter. Det är lättare att föra över strategiska 
fördelar som bygger på förmågor till andra geografiska områden eller nya 
branscher. Genom att ha förmågor som är övergripande för hela företaget 
blir hela personalen involverad vilket leder till en kombination av 
skalfördelar och flexibilitet. Förmågor är ofta unika för företaget och att 
välja de rätta förmågorna att satsa på är själva kärnan i strategier. (Stalk, 
Evans & Shulman, 1992) 
 
Ett företags resurser inkluderar enligt Barney (1991) alla tillgångar, 
förmågor, organisatoriska processer, organisationens utmärkande drag, 
information, kunskap och så vidare som gör det möjligt för företaget att 
tänka ut och implementera strategier som förbättrar effektiviteten och ger 
företaget en konkurrensfördel, helst en långvarig konkurrensfördel. Med 
långvarig konkurrensfördel menar Barney (1991) att företaget använder sig 
av en värdeskapande strategi som inte används samtidigt av nuvarande eller 
framtida konkurrenter samt att dessa företag inte kan kopiera fördelarna 
med denna strategi. Detta betyder dock inte att konkurrensfördelen är evig; 
oväntade förändringar i omvärlden kan omdefiniera vilka av företagets 
tillgångar som är resurser. För att kunna ge upphov till en långvarig 
konkurrensfördel måste resurserna ha vissa drag. Barney (1991) nämner 
fyra drag: 
 

•  Resursen måste vara värdefull. Den måste kunna utnyttja möjligheter 
och ta bort hot i omgivningen; detta är en grundläggande 
förutsättning. 

 
•  Resursen måste vara sällsynt förekommande hos nuvarande eller 

framtida konkurrenter, helst unik. Vanligt förekommande resurser är 
dock inte helt oviktiga; de kan vara av betydelse för företagets 
ekonomiska överlevnad. 

 
•  Resursen måste vara svår att imitera. Företag som inte innehar 

resursen ska inte kunna skaffa sig den. Detta kan bero på en eller 
flera av följande tre faktorer: 

 
- unika historiska förhållanden, 
- tvetydiga orsaksförhållanden mellan företagets resurser och 

konkurrensfördelen vilket gör att andra företag har svårt att se 
vilken resurs de ska imitera, 
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- social komplexitet hos resursen, till exempel relationer mellan 
människor, företagets kultur eller rykte. 

 
•  Det får inte finnas några strategiskt likvärdiga substitut för denna 

resurs, som inte är sällsynta eller omöjliga att imitera. Om sådana 
finns kan ett annat företag implementera samma strategi, bara med 
något annorlunda resurser, och då försvinner den långsiktiga 
konkurrensfördelen. 

 
Sanchez (1997) menar att det resursbaserade perspektivet inte går att 
använda i en osäker omgivning. För ett företag som står inför en osäker 
framtid är det svårt att bedöma om en resurs uppfyller kriterierna om att 
vara sällsynt förekommande, svår att imitera och strategiskt värdefull. 
(Sanchez, 1997) 

3.1.3 Val av grundläggande strategier 
 
Vi har i de två ovanstående avsnitten presenterat teorier som behandlar 
strategiprocessen och hur strategier uppstår. Denna process, oavsett hur den 
ser ut eller vad den baseras på, kommer så småningom att mynna ut i en 
strategi. Vi menar att det inte bara är intressant att se hur strategin skapas 
utan också vad resultatet blev. Hur ser egentligen Banverket Telenäts 
strategi ut? Och hur framgångsrik har denna strategi varit? Det finns en 
mängd teorier som menar att vissa grundläggande strategier är bättre än 
andra. Vi kan dock inte redogöra för alla och har därför valt en klassiker på 
området, nämligen Porter (1980), då vi tycker att han ger en bra 
övergripande bild av innehållet i strategier. Även om detta skrevs för tjugo 
år sedan menar vi att hans teori är användbar än idag för att på ett 
överskådligt sätt kunna beskriva Banverket Telenäts strategi. Dessutom är 
det intressant att applicera dessa välkända begrepp i skenet av en turbulent 
marknad och osäker framtid. 
 
Det finns enligt Porter (1980) tre grundläggande strategier. Han betonar att 
ett företags strategi är unik och speglar de speciella förutsättningarna för 
just det företaget, men att det finns tre allmänna (generic) strategier som 
kan användas för att skapa konkurrensfördelar: 
 

•  övergripande kostnadsledarskap 
•  differentiering 
•  fokus 
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Övergripande kostnadsledarskap 
 
Denna strategi går ut på att vara ledande vad gäller kostnad inom sin 
bransch. Det kräver att företaget utnyttjar skalfördelar, har stark kontroll 
över kostnader och strävar efter att minska kostnader med hjälp av 
erfarenhet. Att ha låga kostnader jämfört med sina konkurrenter blir ett 
genomgående tema för hela organisationen. Att nå ett övergripande 
kostnadsledarskap kräver ofta en hög relativ marknadsandel eller andra 
fördelar som tillgång till råmaterial. En sådan position kräver ofta stora 
investeringar i början innan fördelarna börjar komma, men sedan kan de 
höga marginalerna användas för att göra återinvesteringar som gör att 
positionen kan bibehållas. (Porter, 1980) 
 
För att kunna använda sig av denna allmänna strategi krävs enligt Porter 
(1980) vissa skickligheter och resurser. Några av dessa är: 
 

•  ihållande kapitalinvestering och tillgång till kapital 
•  intensiv övervakning av arbetet 
•  produkter som är designade för att göra tillverkningen så smidig som 

möjligt 
•  noggrann kostnadskontroll 
•  strukturerad organisation och ansvarsområden 

 
En av de största riskerna med att ha en strategi som går ut på 
kostnadsledarskap är att teknologiska förändringar kan omintetgöra tidigare 
investeringar och lärande. En annan risk är att andra företag kan börja 
använda sig av kostnadsledarskap genom att imitera eller investera i 
högklassiga resurser. Ytterligare en risk är att företaget saknar förmågan att 
upptäcka nödvändiga förändringar hos produkter eller marknaden för att 
det är alltför fokuserat på kostnader. Slutligen kan också inflationen minska 
företagets möjligheter att bibehålla den prisskillnad till konkurrenterna som 
behövs för att kompensera för konkurrenternas varumärken eller 
differentiering. (Porter, 1980) 
 
Differentiering 
 
Differentiering går ut på att skapa något som uppfattas som unikt i hela 
branschen. Detta kan göras på flera olika sätt: design och märkesidentitet, 
teknologi, kännetecken, kundservice, nätverk av återförsäljare med mera. 
Ett företag som väljer att följa denna allmänna strategi kan inte helt 
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ignorera kostnader, men de är inte heller det primära målet. Företaget 
skyddar sig mot konkurrens genom att skapa märkeslojalitet och därmed 
minska priskänsligheten hos sina kunder. Detta får till följd att 
marginalerna ökar vilket minskar behovet av att hålla kostnaderna låga. 
(Porter, 1980) 
 
För att kunna genomföra även denna allmänna strategi krävs det att 
företaget har vissa resurser och kunskaper (Porter, 1980):  
 

•  Kreativitet och skicklighet inom marknadsföring 
•  Stark förmåga inom grundläggande forskning 
•  Rykte för kvalitet eller ledande teknologi 
•  Koordination mellan olika funktioner, som forskning, 

produktutveckling och marknadsföring 
•  Förmåga att attrahera högutbildad arbetskraft, forskare och kreativa 

människor 
 
Den största risken med denna strategi är att skillnaden i kostnader, och 
därmed pris, mellan företaget och konkurrenter med lågkostnadsstrategier 
blir för stor. Detta kan leda till att kundernas lojalitet försvinner; de tycker 
inte längre att det är värt att betala det högre priset och de väljer hellre att 
försaka viss kvalitet och service. En annan risk är att kundernas behov 
ändras och de efterfrågar inte längre den specifika differentieringen. 
Slutligen kan den upplevda skillnaden mellan olika företag minska genom 
att andra företag imiterar det första; därmed försvinner fördelen med 
differentieringen. (Porter, 1980) 
 
Fokus 
 
Den tredje allmänna strategin skiljer sig ifrån de två första i och med att 
den innebär att företaget riktar sig mot ett speciellt segment av marknaden, 
till exempel en speciell grupp av köpare eller en speciell geografisk 
marknad. Denna strategi byggs på förutsättningen att ett företag kan 
fungera mer effektivt mot just det speciella segmentet det fokuserar på. 
Företaget kan uppnå differentiering genom att bättre möta behoven hos 
målgruppen eller ha lägre kostnader inom just det segmentet. Fördelarna 
med denna strategi är samma som för de respektive andra strategierna, men 
företaget kan dessutom välja ut ett segment som är minst sårbart för 
substitut eller där konkurrenterna är svagast. Denna strategi medför 
naturligt vissa begränsningar på marknadsandelen vad gäller hela 
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branschen. För att kunna genomföra denna strategi krävs samma resurser 
och kunskaper i de två ovanstående allmänna strategierna samt förmågan 
att kunna kombinera dem så det bäst passar det utvalda segmentet. (Porter, 
1980) 
 
Denna strategi medför också vissa risker. En risk är att skillnaden i kostnad 
mellan konkurrenter som riktar sig till en bredare grupp och fokuserade 
företag blir så stor att den tar bort kostnadsfördelarna eller utjämnar den 
differentiering som har uppnåtts genom fokuseringen. En annan risk är att 
skillnaderna mellan vilka produkter och tjänster som önskas hos 
målgruppen och marknaden som helhet minskar. (Porter, 1980)  
 
Stuck in the middle 
 
De allmänna strategierna har både fördelar och nackdelar och det kan 
kännas frestande för ett företag att försöka plocka det bästa från varje 
strategi.  Men Porter (1980) menar att om företaget misslyckas med att 
klart och tydligt följa en av de allmänna strategierna, kommer det att hamna 
i en mycket dålig strategisk position. Det blir, som han kallar det, ”stuck in 
the middle” (Porter, 1980). Ett företag som hamnat i denna position 
kommer att tappa både de kunder som kräver låga priser och de kunder som 
kräver en hög grad av differentiering. Ett företag som befinner sig i denna 
position måste fatta grundläggande strategiska beslut om det ska ta steget 
mot kostnadsledarskap, differentiering eller fokus. Detta val grundar sig på 
företagets resurser och begränsningar. (Porter, 1980) 
 
Buzzel och Gale (1987) menar att kvalitet visserligen kan öka lönsamheten 
även för företag med liten marknadsandel, men att det är ännu bättre för ett 
företag med en stark position på marknaden. Kvalitet är mycket viktigt för 
marknadsledare då en överlägsen upplevd kvalitet leder till ökad 
marknadsandel och möjlighet att ta ut högre priser. (Buzzel & Gale, 1987) 
 

3.2 Struktur 
 
Struktur är vårt andra teoretiska område och här beskriver vi ett antal olika 
teorier som ska ge oss verktygen att analysera vårt fallföretags uppbyggnad. 
Vi har i det första avsnittet valt att använda en uppdelning som tagits upp 
av flera författare, bland annat Tichy (1983, i Bruzelius & Skärvad, 1995), 
Fombrun (1986) och Hellgren, Melin och Pettersson (1993). Vi har dock 
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valt att i huvudsak använda oss av Fombruns (1986) begrepp och 
förklaringar då han är mest utförlig och förklarande. Hellgren, Melin och 
Pettersson (1993) bygger dessutom sin artikel delvis på Fombrun. Efter 
detta kommer ett avsnitt om kognitiva strukturer, tänkande och begränsad 
rationalitet. Sedan tar vi upp vad Child och McGrath (2001) menar är en 
alternativ struktur vid en föränderlig omgivning, för att avsluta med 
Sanchez (1997) tankar om att hantera osäkerhet genom strategisk 
flexibilitet. 

3.2.1 Beskrivning av struktur 
 
Ett företags struktur är ett stort och komplicerat begrepp som innefattar allt 
från antalet anställda till kulturen på företaget. Vi vill beskriva Banverket 
Telenäts struktur på ett så överskådligt och lättförståeligt sätt som möjligt 
för att sedan kunna analysera om och hur de använder sin struktur för att 
hantera den osäkra framtiden. Flera författare (se stycket ovan) har gjort en 
tredelad uppdelning som gör det lättare att beskriva ett företags struktur. 
Fombruns artikel (1986) är inte specifikt skriven för en osäker omgivning, 
men han betonar dock att en beskrivning av ett företags struktur enbart kan 
vara en ögonblicksbild, då strukturen hela tiden förändras i samspel med 
sin omgivning. Detta visar på att Fombrun (1986) har ett processtänkande 
och en uppfattning om att världen hela tiden är i förändring, något som 
passar in i vår uppsats. Vi använder dock Fombrun (1986) för att just ge en 
ögonblicksbild av Banverket Telenäts struktur i nuläget och sedan utifrån 
detta göra vår analys.  
 
I sin artikel från 1986 ger Fombrun en bakgrund till sin uppdelning. Han 
menar att tidigare forskning inom organisationsteori kan delas upp i tre 
huvudsakliga intellektuella inriktningar med olika grundläggande 
förklaringar till varför en organisations struktur uppstår och utvecklas. Då 
dessa inriktningar ligger till grund för hans artikel, tror vi att det kan ge en 
bättre förståelse för läsaren om dessa förklaras. 
 
Forskare som tillhör den första inriktningen använder sig av olika 
formuleringar av contingencyteorin. Denna teori fokuserar på 
situationsbetingelserna och betonar omgivningens betydelse för 
organisationens struktur (Abrahamsson & Andersen, 1996). Även om 
teorierna skiljer sig åt i detaljer förklarar de strukturering och uppkomsten 
av organisationer som en konsekvens av endera urvalsprocesser eller 
marknadsmisslyckanden. (Fombrun, 1986) Hannan och Freeman (1988, i 
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Clegg, 1990) har ett populationsekologiskt perspektiv som drar paralleller 
till biologi och handlar om ett darwinistiskt synsätt på strukturering av 
organisationer; det sker ett slags naturligt urval och den starkaste och bäst 
anpassade till omgivningen överlever. Strukturering kan också ses som en 
följd av marknadsmisslyckanden. Williamsson (1975, 1981 i Abrahamsson 
& Andersen, 1996) menar att när det blir för höga kostnader och för 
otympligt att genomföra transaktioner av varor eller tjänster på marknaden, 
kommer marknaden att ”misslyckas” och organisationer bildas då det blir 
det mest effektiva sättet att förmedla varor och tjänster utifrån 
omgivningens betingelser. 
  
Den andra inriktningen ser makt som den grundläggande drivkraften hos 
social dynamik (Fombrun, 1986). Makt innebär en aktörs möjlighet att 
påverka en annan, även om begreppet används olika i olika teorier. Aktörer 
som har fått makt kan utnyttja den för att skydda och öka sin makt. Detta 
kan göras genom att tolka den föränderliga omgivningen på ett fördelaktigt 
sätt för sig själv, genom att ha kontroll över informationsspridningen eller 
neka andra att visa upp sina expertkunskaper. (Yukl, 1998)  
 
Den tredje och sista inriktningen förstår struktur som något socialt 
konstruerat av mänskliga aktörer i samspel med varandra (Berger & 
Luckmann, 1967 i Fombrun, 1986). Berger och Luckman (1967 i 
Abrahamsson & Andersen, 1996) ser organisationer som produkter av idéer, 
värdesystem och uppfattningar, det vill säga socialt konstruerade fenomen. 
De gemensamma föreställningar och verklighetsdefinitioner som finns 
utgör kärnan i organisationers strukturer och när dessa föreställningar inte 
ifrågasätts upplevs den sociala världen som naturlig, det vill säga att den är 
verkligheten (Deetz m.fl. i Alvesson, 1990). Den sociala verkligheten 
skapas och återskapas hela tiden av aktörerna genom symboler, ritualer, 
myter och språket (Fombrun, 1986). 
 
Fombrun (1986) hävdar att man går miste om viktig information om man 
enbart fokuserar på ett av dessa områden eftersom de kompletterar 
varandra. Han menar att struktur kan beskrivas med hjälp av tre nivåer i en 
organisation: infrastruktur, sociostruktur och superstruktur. Dessa tre nivåer 
bygger på de tre grundinriktningarna: infrastruktur handlar om anpassning 
till omgivningen, sociostrukturen om makt och relationer och 
superstrukturen om mening, värderingar och kultur. Det är enligt Fombrun 
(1986) mycket viktigt att inte fokus ligger på bara en av dessa nivåer utan 
på alla tre samtidigt. Struktureringsprocessen är enligt Fombrun (1986) 
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långsam och dynamisk och därför kan inte alltför stor vikt läggas på en 
kortsiktig stabilitet. Detta måste tas hänsyn till när strukturen hos en 
organisation beskrivs; det är alltså bara en ögonblicklig överensstämmelse 
mellan de tre nivåerna. 
 
Infrastruktur 
 
Denna nivå bygger på synsättet att organisationen måste anpassa sig till den 
faktiska omgivningen för att överleva. Fombrun (1986; 1989) menar att 
infrastrukturen visar organisationens anpassning till yttre faktorer. 
Organisationen är bunden till dessa faktorer, det vill säga anpassningen inte 
är frivillig utan ett tvång. Dessa faktorer är teknologi, konkurrens och 
marknad. Den rådande teknologin begränsar hur företagets produktion och 
distribution kan gå till. Den konkurrens som finns inom samma nisch som 
organisationen påverkar tillgången på resurser som till exempel arbetskraft 
och kapital. Slutligen är organisationen begränsad av hur marknaden ser ut, 
till exempel antalet aktörer och deras utbud, prisnivån med mera. Hellgren, 
Melin och Pettersson (1993) menar att infrastrukturen innebär den 
objektiva verkligheten. Genom att organisationen måste anpassa sig till 
dessa faktorer begränsas dess möjligheter att genomföra sin verksamhetsidé 
som den vill (Fombrun, 1989). 
 
Sociostruktur  
 
Tichy (1983, i Bruzelius & Skärvad, 1995) menar att sociostrukturen enbart 
beskriver hur den formella makten är fördelad i organisationen, det vill 
säga vem som har rätt till vad och vem som bestämmer vad. Men enligt 
Fombrun (1986) innefattar sociostrukturen både organisationens 
administrativa struktur och dess sociala uppbyggnad av relationer. 
Sociostrukturen behandlar alltså arbetsuppdelningen och annat som 
påverkar den formella maktfördelningen men också sociala, informella 
relationer som påverkar hur den verkliga maktfördelningen ser ut.  
 
Superstruktur 
 
Denna strukturnivå representerar synen på verkligheten som en social 
konstruktion (Berger & Luckman, 1966 i Hellgren, Melin och Pettersson, 
1993). Superstrukturen kan ses som den ideologiska sidan av 
organisationen. Hit hör medlemmarnas normer, värderingar och 
underförstådda ideologier samt organisationens kultur. Dessa tankar, 
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känslor och uppfattningar tar sitt uttryck i symboler. (Fombrun, 1986) 
Denna nivå betonar både individuella och kollektiva värdesystem och 
fokuserar på kognitiva och kulturella processer och strukturer (Hellgren, 
Melin och Pettersson, 1993). Tichy (1983, i Bruzelius & Skärvad, 1995) 
menar att superstrukturen innefattar värderingar, ledarstil och 
socialiseringen av nya medarbetare; han hävdar att kulturen måste stämma 
överens med och förstärka infrastrukturen och sociostrukturen. 

3.2.2 Föreställningsförmåga om en osäker framtid 
 
Superstrukturen handlar om människors normer, värderingar, tankar och 
känslor. Dessa påverkas av olika saker, till exempel kognitiva strukturer, 
tankeförmåga och begränsad rationalitet. Detta är stora ämnen var för sig 
som det skrivits mycket om. I denna uppsats är dessa saker dock mer tänkta 
som ett komplement till Fombruns (1986) superstruktur. Dessa termer är 
även centrala i några andra teorier vi presenterat, vilket gör att en förklaring 
är nödvändig.  
 
Kognitiva strukturer 
  
Kognitiva strukturer är organiserade föreställningar om olika situationer 
och händelser och bygger på tidigare erfarenheter; de hjälper individen att 
tolka sin omvärld och skapa ett sammanhang och blir oftast en förenkling 
av en komplex omvärld (Angelöw & Jonsson, 1990). Den kognitiva 
strukturen skapar alltså mening för individen av händelser som sker i 
omvärlden (Witt, 1998). Den kognitiva strukturen påverkar vad av allt som 
händer som vi fäster vår uppmärksamhet på och vad vi ignorerar; den 
används ofta för att bevara en verklighet som passar våra förväntningar 
vilket betyder att vi ger oss själva en subjektiv bild av omvärlden som vi 
tror att den ska vara och kanske inte som den egentligen är (Bernstein et al., 
1997). 
 
Samma situation kan alltså tolkas helt annorlunda av två individer då deras 
kognitiva strukturer påverkar vad som fångar deras uppmärksamhet. 
Individer har skiftande förmåga att ta in information på olika områden; på 
vissa områden har vi utvecklat speciella färdigheter och kan se mer 
komplexa sammanhang. Olika individer har mer utvecklade kognitiva 
strukturer på olika områden; utvecklingen av dessa beror alltså på 
erfarenhet och inlärning. Lundh et al. (1992) ger ett exempel om 
schackspelare. De menar att olika grader av skicklighet inte kan hänföras 
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till ”intelligens” eller förmågan att tänka flera drag framåt utan till deras 
förmåga att ta in information om varje given ställning. Deras kognitiva 
strukturer är mer utvecklade och de kan ta in mer information om de 
möjligheter och faror som uppstår i schackspelet. Ju bättre våra kognitiva 
strukturer är inom ett visst område, desto bättre är vi på att lösa problem 
inom detta område. (Lundh et al., 1992) 
 
De kognitiva strukturerna är subjektiva men skapas inte isolerat utan 
påverkas i allra högsta grad av omgivningen (Witt, 1998). de Wit och 
Meyer (1989:) beskriver recept som den kognitiva strukturen som delas av 
en viss grupp just nu för tillfället. Receptteorin menar alltså att det inom en 
grupp finns en gemensam subjektiv bild av verkligheten. Det handlar om 
ett gemensamt synsätt som byggts upp genom social interaktion; det har 
alltså skapats i en social konstruktion.  Efter ett tag kommer detta synsätt 
att anses som sunt förnuft, med andra ord vad gruppen anser vara det rätta 
sättet att uppfatta världen och göra saker på. Recept hör till och skapas i en 
specifik omgivning och en individ kan tillhöra olika grupper med olika 
recept: familjen, arbetsplatsen, kyrkan och så vidare. (Spender, 1989) 
Recept är något som utvecklas över tiden och ändras till exempel beroende 
på hur makten skiftar i organisationen (Hellgren, Melin & Pettersson, 
1993).  
 
Tankeförmåga och begränsad rationalitet 
 
Tänkande innefattar ofta symboliska föreställningar om ett problem. En 
individ kan utan att lämna sin stol överväga olika alternativ för den kortaste 
vägen hem och sedan välja ett. Tanken gör att vi kan föreställa oss den 
omvärlden och även olika tänkbara handlingsmöjligheter i symboliska 
termer. En individ kan föreställa sig situationer och relationer och behöver 
alltså inte konkret prova olika beteende i försök och misstag. Detta har 
stora fördelar. Att bearbeta ett problem på ett konkret sätt kräver mycket tid 
och ansträngning. En symbolisk strategi har alltså sina fördelar, men ibland 
kan även de bästa planer gå i baklås. Detta beror ofta på att vår 
föreställning om omgivningen är otillräcklig i något avseende. (Manis, 
1966)  
 
Människor kan inte veta allt och göra perfekta bedömningar av omvärlden 
på grund av begränsad rationalitet (bounded rationality) (de Wit & Meyer, 
1998). Med detta menas att människor har begränsade möjligheter att förstå, 
komma ihåg och resonera. Människors kapacitet att processa och komma 
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ihåg information är alltså begränsad och därför är möjligheterna att ta 
hänsyn till och välja mellan olika alternativ också begränsade. (Spender, 
1989) de Wit och Meyer (1998) påpekar att strateger måste försöka 
använda sin föreställningsförmåga för att skapa tidigare okända lösningar. 

3.2.3 En alternativ struktur vid en föränderlig omgivning 
 
Om föregående avsnitt om kognitiva strukturer var ett komplement till 
Fombruns (1986) superstruktur, kan följande avsnitt av Child och McGrath 
(2001) ses som ett komplement till sociostrukturen. Även här handlar det 
om roller, makt och relationer. Child och McGrath (2001) fokuserar dock 
på hur organisationer kan skapa en alternativ struktur vid en föränderlig 
omgivning, vilket gör att detta avsnitt blir ett lämpligt komplement för vår 
uppsats. 
 
Synen på hur organisationer ska skapa lämpliga strukturer för att hantera 
framtidens utmaningar skiljer sig allt mer från den traditionella 
byråkratisynen. Det finns organisationer som befinner sig i en omgivning 
som förändras snabbt och där fokus inte längre främst ligger på hur 
strukturer kan hantera materiella flöden utan där informationsflöden spelar 
en allt viktigare roll. Dessa organisationer ställs bland annat inför 
problemet att inte skydda sig från osäkerhet, utan att bygga upp möjligheter 
att agera mot den. (Child & McGrath, 2001)  
 
Child och McGrath (2001) jämför tre olika typer av aktiviteter där en 
alternativ struktur skulle kunna skilja sig mot den mer traditionella 
byråkratistrukturen. Det första området handlar om att sätta mål i 
organisationen, hur beslut fattas och hur makt brukas. I det traditionella 
synsättet kännetecknas strukturen av en hierarki där organisationens 
ledning har makten att fatta beslut. Processen att sätta mål för 
organisationen får en uppifrån och ned struktur, där beslut och även 
visionen fattas uppe i organisationen och förmedlas sedan ned i hierarkin. 
Ledningen får en relativt formell auktoritet, med en hård styrning där 
anställda kontrolleras och övervakas. (Child & McGrath, 2001) 
 
En alternativ struktur skulle däremot kännetecknas av en mer 
decentraliserad organisation, där arbetet sker mer på ett horisontellt plan. 
Arbetet sker i olika team och arbetsgrupper, även enheterna inom företaget 
är mindre. Istället för en centraliserad makt så är befogenheter fördelade ut 
i organisationen där ledningens roll främst handlar om att guida anställda 
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och att hjälpa till att lösa konflikter. Här är visionen något som växer fram i 
organisationen, och inte något som dikteras av företagsledningen. (Child & 
McGrath, 2001) 
 
Det andra området som författarna jämför är hur organisationer kontrollerar 
sina resurser och hur gränser definieras och uppehålls. I det traditionella 
perspektivet är det själva företaget som enhet som utgör grunden för allt 
tänkande. Alla gränser är väl definierade och områden är tydligt 
avskärmade. Strukturen kan sägas vara vertikal, där stor tonvikt läggs vid 
olika regler. Resurser och tillgångarnas tillhörighet definieras av 
organisationens olika enheter. (Child & McGrath, 2001) 
 
I det alternativa perspektivet domineras organisationen mer av ett 
processtänkande. Här är det inte främst hela företagsenheten som är 
intressant utan de olika produktionssystem som används eller olika nätverk 
som utnyttjas. Detta innebär att gränserna blir suddigare och inte lika 
väldefinierade som i en byråkratistruktur. Arbetet sker i en plattare struktur 
där relationer får hög betydelse. Flexibilitet eftersträvas och tillgångarna 
ses som oberoende av den formella strukturen. (Child & McGrath, 2001) 
 
Det tredje och sista området av aktiviteter som beskrivs handlar om hur 
organisationer definierar roller. I den traditionella byråkratiorganisationen 
bygger mycket av grundtanken på en fördelning av arbetet där anställda 
innehar särskilda roller. Detta innebär att anställda får möjligheten att 
specialisera sig just på sina arbetsuppgifter. Likartade arbetsområden delas 
in i olika funktioner där arbetet är specialiserat kring just ett område. 
Ledarskapet funktion blir att övervaka och styra dessa funktioner. 
Modellen ska främja effektivitet och bygga upp ett skydd mot osäkerhet. 
(Child & McGrath, 2001) 
 
I det alternativa perspektivet är inte arbetsrollerna lika klart specialiserade 
utan lite suddigare. Överlag så är definitionerna av roller i organisationen 
otydligare. Istället för att anställda ska agera fullt i enlighet med vad de blir 
tillsagda i klart specialiserade roller, så binds de anställdas arbetsuppgifter 
samman av tillit och förtroende. Tanken är att personalen ska känna en 
förbindelse eller engagemang för organisationen. (Child & McGrath, 2001)  
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3.2.4 Att hantera osäkerhet genom strategisk flexibilitet 
 
För att komplettera den teoretiska förståelsen för hur organisationer 
strukturellt kan hantera en osäker omgivning, har vi valt att ta med Sanchez 
(1997) teori om strategisk flexibilitet. Sanchez (1997) har ställt frågan hur 
en organisation kan förbereda sig för en dynamisk och osäker framtid. 
Författaren beskriver ett sätt att bemöta förändringar och en osäker framtid 
där organisationen strävar efter att uppnå en strategisk flexibilitet för att 
därigenom bättre kunna svara på exempelvis utvecklingar av nya 
teknologier eller marknader. För att bli framgångsrik måste företag kunna 
behärska förmågan att effektivt hantera olika aspekter i en föränderlig miljö. 
Författaren menar att det inte är realistiskt för företag att tro att enbart en 
strategisk plan räcker för att hantera en omgivning som hela tiden förändras. 
Chanserna att nå framgång eller rent av överleva i en osäker omgivning 
ökar om en organisation är strategiskt flexibel då den därigenom får fler 
möjligheter att välja mellan. (Sanchez, 1997) 
 
Strategisk flexibilitet betyder att en organisation har förmågan att skapa så 
kallade strategiska möjligheter (strategic options). Dessa uppstår genom 
den kombinerade effekten av att vara flexibel i koordineringen av olika 
resurser samt att använda resurser som är flexibla. Enligt Sanchez (1997) 
karakteriseras flexibla resurser av tre olika aspekter: 
 

•  Den första aspekten som avgör hur flexibel en resurs är avgörs av 
antalet av alternativa användningsområden. Till desto fler 
användningsområden en resurs går att utnyttja, desto flexiblare är 
den. Det kan till exempel handla om att resursen kan användas vid 
tillverkningen av flera olika produkter. 

 
•  Den andra aspekten handlar om så kallade ”switching costs”, det vill 

säga kostnader som uppstår då en resurs ska flyttas från ett 
användningsområde till ett annat. Exempelvis är en resurs mer 
flexibel om kostnaden är låg att byta från tillverkningen av en 
produkt till en annan. 

 
•  Den sista variabeln är tidsaspekten, det vill säga tiden det tar att 

ställa om en resurs från ett användningsområde till ett annat. Desto 
kortare tid, desto flexiblare resurs. 



 REFERENSRAM 
 
 

  
 43 

Den andra dimensionen som ger organisationer en strategisk flexibilitet är 
koordinationsflexibiliteten. Denna dimension kan också illustreras genom 
tre variabler: 
 

•  Den första aspekten är organisationens förmåga att identifiera 
användningsområdena för resurser som redan finns till hands. 
Flexibiliteten ökar om det går att identifiera nya sätt att utnyttja 
resurserna. 

 
•  Den andra aspekten utgår från föreställningsförmågan i företaget. I 

detta fall handlar det om förmågan att se hur resurser kan användas i 
nya konfigurationer i värdekedjan. 

 
•  Den sista aspekten bygger på att utnyttja nya resurser på ett effektivt 

sätt i redan etablerade värdekedjor. 
 
Sammantaget betyder det att desto större möjligheter ett företag har att 
använda sina resurser till olika syften, samt då kostnaden och tiden för 
omställningar är låga, desto större strategisk flexibilitet innehar företaget. 
Denna förstärks ytterligare genom företagets förmåga att föreställa sig, 
eller att använda ett kreativt tänkande, vid användningen av både nya och 
gamla resurser. (Sanchez, 1997) 
 
Den strategiska flexibiliteten beror också på hur organisationer utnyttjar 
den kunskap och kompetens som den har. Enligt Sanchez (1997) så gäller 
det att skapa nya kunskaper genom lärande för att klara av att hantera en 
osäker framtid. En organisation måste använda sin kompetens för att agera 
då förändringar driver fram nya hot eller möjligheter. Kompetensen ska 
kunna låta företaget utnyttja de strategiska möjligheter som finns till 
förfogande. Då företaget utnyttjar dessa möjligheter uppstår dels ett lärande 
som ger organisationen ny kunskap, dels resursflöden som exempelvis 
finansiella medel eller nya relationer eller andra marknadsföringsaspekter 
som till exempel ökad kännedom om företaget. Dessa resurser som 
organisationen får tillbaka kan användas för att investera i ytterligare 
resurser eller kompetenser, som i sin tur ger ytterligare strategiska 
möjligheter som organisationen kan utnyttja. En organisation kan använda 
sin strategiska flexibilitet till att främja en kompetensutveckling och att 
utveckla nya resurser i en sorts uppåtgående positiv spiral. (Sanchez, 1997) 
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De resurser som en organisation anskaffar kan enligt Sanchez (1997) både 
vara likartade i sitt slag och specialiserade. Likartade resurser innebär att 
ett företag investerar i resurser av samma slag som det redan har. Om 
omgivningen ses som relativt stabil beträffande utvecklingen av nya 
produkter och teknologier, men där efterfrågan kan fluktuera kraftigt, där 
kan det vara lämpligt att investera i likartade resurser. Att investera i 
specialiserade resurser innebär att en organisation anskaffar nya resurser 
som de inte använder idag. Dessa ger ett företag möjligheter att expandera 
dagens verksamheter att omfatta nya aktiviteter. Vid omgivningar som 
karakteriseras av snabbare teknologisk utveckling kan detta slag av resurser 
bli betydelsefulla för ett företag. (Sanchez, 1997) 
 

3.3 Osäkerhet i en organisations omgivning 
 
I detta avsnitt behandlas det tredje och sista teoretiska området i vår 
referensram. I slutet av det föregående avsnittet skildrade Sanchez (1997) 
hur organisationer kan hantera förändringar genom att sträva efter en 
strategisk flexibilitet. Här fortsätter vi resonemanget och fördjupar 
diskussionen kring en viktig dimension av vår undersökning – vad 
organisationer kan göra när omgivningen är osäker. Tidigare i 3.1 har vi 
beskrivit hur organisationer kan gå till väga för att forma strategier, här 
handlar det om de implikationer som uppstår då framtiden och 
omgivningen inte längre är förutsägbar.  
 
För att skapa en djupare förståelse för vad osäkerhet innebär för företag och 
vilken betydelse det får i deras möjligheter att hantera framtiden, inleds 
avsnittet med en kort diskussion kring själva begreppet. Osäkerhet är något 
som det idag talas allt mer om. Sanchez (1997) beskriver miljön som 
företag möter som allt mer präglad av osäkerhet. De senaste åren har 
snabba teknologiska framsteg gjorts inom de flesta områdena, 
globaliseringen av marknader ökar kontinuerligt samtidigt som 
konkurrensen mellan företag hela tiden intensifieras. Detta innebär att 
företag blir allt mer utsatta för förändringar som skapar osäkerhet. Bechtold 
(1997) menar att det är just de dramatiska förändringarna i miljön som sker 
i allt snabbare takt som ökar osäkerheten i organisationers verksamhet. 
 
Ett sätt att definiera osäkerhet är att se begreppet i två dimensioner: 
komplexitet och dynamik. Komplexitet handlar om hur divergerad eller 
mångfacetterad omgivningen är. En låg komplexitet ger med andra ord en 
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relativt homogen miljö, medan en högre komplexitet innebär en mer 
heterogen miljö. Dynamiken å andra sidan beskriver hur föränderlig 
omgivningen är. Det vill säga om dynamiken är låg så kan omgivningen ses 
som stabil, medan en hög dynamik skapar en mer instabil omgivning. 
(Månsson & Sköldberg, 1983) 
 
Faktorer i omgivningen som påverkar ett företag kan vara allt från krav 
från kunder, tryck från konkurrenter, regler, lagar, till politiska och 
ekonomiska faktorer (Stacy, 1993). Osäkerhet är dock inte något som 
enbart kommer utifrån. Månsson och Sköldberg (1983) delar in osäkerhet 
som härrör en yttre och en inre miljö. I den yttre miljön finns andra 
organisationer som påverkar både vertikalt och horisontellt. Den vertikala 
påverkan kommer från organisationer som utövar inflytande genom att vara 
överordnade eller underordnade företaget. Andra organisationer som finns 
vid sidan av företag som till exempel andra konkurrenter har en horisontell 
påverkan. I den inre miljön kan osäkerhet uppkomma på två sätt. Dels 
genom subsystem som består av underenheter, grupper och individer inom 
organisationen, och dels genom osäkerhet rörande arbetsuppgifterna. Det 
vill säga att de arbetsuppgifter som ska administreras är svårhanterliga och 
svårbegripliga. (Månsson & Sköldberg, 1983) 

3.3.1 Olika nivåer av osäkerhet 
 
Då ett företag befinner sig i en osäker och turbulent miljö kan det vara svårt 
att veta hur en lämplig strategi ska tas fram. Vi tycker att Courtney et al 
(1997) ger en bra inblick i hur organisationer kan se på osäkerhet. Istället 
för att se det som ett fenomen som egentligen bara innebär kaos och 
förvirring visar Courtney et al (1997) hur en osäker omgivning kan 
beskrivas i olika nivåer. Detta anser vi är intressant eftersom det ger en 
större förståelse om hur organisationer kan hantera osäkerhet. Om 
företagsledningen saknar förståelse för vilka krafter som härskar på 
marknaden och hur en framtida utveckling kan se ut, blir det också svårt att 
välja lämpliga strategier. Courtney et al (1997) menar att många företag har 
en ”tvåspårig” syn på sin omgivning. Endera ses miljön som stabil och 
säker där det går att fastslå utvecklingen i framtiden, eller så upplevs 
omgivningen som osäker och därigenom fullständigt oförutsägbar. I det 
senare fallet uppstår risken att företagsledningen underlåter att använda 
vanliga analysmetoder och istället tillförlitar sig på instinkt. Courtney et al 
(1997) menar att det kan vara ödesdigert för företag att underskatta 
osäkerheter vid strategiska beslut, och att fatta beslut som grundas på 
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instinkt eller ”maggropskänsla” som i värsta fall kan leda till stora 
felsatsningar som sedan måste skrivas av. På samma sätt kan företag som 
inte är lika riskbenägna och inte vågar satsa på instinkt bli paralyserade då 
det råder stor osäkerhet. (Courtney et al., 1997) 
 
Istället för att se på osäkerhet som svart eller vitt, det vill säga något som 
går att förutse eller inte, finns det alltid en viss strategisk relevant 
information att tillgå, även i de mest osäkra situationer. Informationen kan 
vara underliggande trender, hur väl nuvarande teknologier fungerar eller 
konkurrenters expansionsplaner. Osäkerhet kan därför enligt Courtney et al. 
(1997) bedömas i fyra olika grader. På den första nivån (se figur 3) råder en 
ganska låg osäkerhet vilket innebär att företagsledningen kan prognostisera 
en relativt säker utgång. Det går inte att säga exakt hur till exempel en 
marknad kommer att utvecklas, men det går att säga att den troligen 
kommer att röra sig i en viss riktning. Även om ett företag lider av 
bristfällig information, så finns oftast informationen tillgänglig, även om 
den kan vara svår att få tag på. (Courtney et al., 1997) 

På den andra nivån (se figur 4) är osäkerheten större eftersom framtiden 
kan beskrivas i ett antal olika scenarios. Det går alltså inte att förutspå hur 
framtiden kommer att se ut eller vilket scenario som kommer att uppfyllas. 
Modellen ger dock en förståelse om hur framtiden kan se ut i sken av ett 
begränsat antal alternativ. Situationen illustrerar till exempel hur en 
föreslagen lagändring kan komma att påverka ett företags 
framtidsbedömning. Även i en oligopol marknad kan framtiden beskrivas i 
olika scenarier beroende på hur till exempel en konkurrent agerar. 
(Courtney et al., 1997) 

Figur 3: Nivå ett – en tillräckligt tydlig framtid (Courtney et al, 1997:70) 

 

Figur 4: Nivå två – Ett fåtal skilda utfall som skildrar framtiden. (Courtney et al, 1997:70) 
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På den tredje nivån (se figur 5) är osäkerheten så stor att det inte längre går 
att identifiera ett antal troliga scenarier. I detta fall går det endast att 
definiera räckvidden inom det område som utfallen troligen kommer att 
hamna inom. Räckvidden definieras av ett antal nyckelfaktorer som är 
bekanta, men var inom området utfallet kommer att hamn går inte att säga. 
Denna situation kännetecknar ofta osäkerheten som råder för företag som 
går in på en ny geografisk marknad. Även företag som befinner sig in en 
mycket snabbt utvecklande bransch kan möta samma osäkerhet. (Courtney 
et al., 1997) 

På den fjärde och sista nivån (se figur 6) är osäkerheten så hög att det inte 
längre går att definiera någon räckvidd inom vilken troliga utfall kommer 
att hamna. Situationen kännetecknas av olika dimensioner av osäkerhet 
som tillsammans gör det svårt eller omöjligt att förutse framtiden. Courtney 
et al. (1997:71) ger följande exempel: 
 

”Consider a telecommunications company deciding where and how to 
compete in the emerging consumer-multimedia market. It is 
confronting multiple uncertainties concerning technology, demand, 
and relationships between hardware and content providers, all of 
which may interact in ways so unpredictable that no plausible range 
of scenarios can be identified.” 

 
Trots allt är osäkerhet på den fjärde nivån ganska ovanlig, och i de fall den 
finns brukar den med tiden minska till någon av de andra nivåerna. 
(Courtney et al., 1997) 

Figur 5: Nivå 3 – En räckvidd av möjliga utfall (Courtney et al., 1997:71) 

Figur 6: Nivå fyra – Ingen grund för att prognostisera framtiden. (Courtney et al., 1997:71) 
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3.3.2 Kaosteorin 
 
Då Courtney et al (1997) beskriver omgivningen handlar det som sagt mer 
om vilka olika nivåer av osäkerhet som går att identifiera. Ett ytterligare 
perspektiv kan illustreras genom den så kallade kaosteorin. Den visar 
betydelsen av att se samband och mönster i till synes kaotiska förhållanden. 
Vi upplever att teorin kan tillämpas som ett instrument för att hjälpa till att 
navigera då det mesta upplevs som oförutsägbart. 
 
Kaosteorin har sitt ursprung i teoretisk matematik och har fått en ökad 
betydelse sedan 1960-talet då Edward Lorenz publicerade en artikel om 
dynamiska system, som till exempel vädret. Hur dessa komplexa system 
utvecklas är svårt att förutspå eftersom de bygger på ickelinjära dynamiska 
samband. I en mer traditionell syn så härskar lagbundenheter i linjära 
former vilket innebär att framtiden kan tydas genom att studera det 
förgångna. Kaosteorin bygger däremot på att tillsynes små och obetydliga 
förändringar kan få oväntad stora effekter på framtida resultat (Stacy, 1991). 
Betydelsen av små förändringar brukar ofta kallas för ”fjärilseffekten”, 
vilket beskriver hur en fjäril på ena sidan av jorden flaxar med sina vingar, 
vilket skapar en viss turbulens i vinden. Denna turbulens förstärks allt 
eftersom och när vinden slutligen når andra sidan av jorden har den 
utvecklats till en storm. (Stilwell, 1996) Metaforen vill illustrera hur små 
förändringar kan få en så stor effekt på slutresultatet att det inte längre är 
möjligt att på längre sikt förutsäga vad som kommer att ske. Kaosteorin 
menar dock att även om det inte går att exakt förutspå framtiden i skeenden 
som är föränderliga, så finns det underliggande eller dolda mönster som 
kan ge en fingervisning om framtiden. Det kan till exempel handla om 
graden av variation, former av avvikelser eller återkommande 
oregelbundenheter. (Stacy, 1993) 
 
Kaos är inte enbart slumpartat, utan kännetecknas av en sorts kontrollerad 
instabilitet. Kaos kan sägas ske i speciella beteendemönster som ständigt 
utvecklas på ett oförutsägbart och oregelbundet sätt, men som ändå kan 
visa på likartade och bekanta mönster. Mönstren skapar även gränser eller 
ramar för hur långt ett händelseförlopp kan gå. Detta kan liknas med en 
struktur där skeenden delas in i kategorier. Varje kategori står för ett 
mönster som är likartat och återkommande. Däremot finns det variabler 
som fluktuerar inom varje kategori och som är helt oförutsägbara. Ett 
exempel kan vara en kategori för snöflingor. Alla snöflingor är 
igenkännbara som sådana, trots det har varje snöflinga en unik form som 
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inte är någon annan lik. Små skillnader i temperatur, lufttryck och 
föroreningar påverkar varje snöflinga när den sakta dalar ned mot marken 
och ger den dess unika form. Så även om alla snöflingor är olika är det 
fortfarande möjligt att se ett mönster och att dra slutsatsen att det kommer 
att finnas snöflingor. På samma sätt går det att argumentera att historien 
kommer att upprepa sig, men tack vara små variationer och förändringar 
kommer den alltid att bli annorlunda. (Stacy, 1992) 
 

”We do not conceive of sudden, radical, irrational change as build 
into the very fabric of existence. Yet it is. And chaos theory teaches us 
that straight linearity, which we have come to take for granted in 
everything from physics to fiction, simply does not exist. Linearity is 
an artificial way of viewing the world. Real life isn’t a series of 
interconnected events occurring one after another like beads strung 
on a necklace. Life is actually a series of encounters in which one 
event may change those that follow in a wholly unpredictable, even 
devastating way. That’s a deep truth about the structure of our 
universe. But for some reason, we insist on behaving as if it were not 
true.”  

(Chrichton, 1991:172) 
 
Enligt Bechtold (1997) så kan organisationer som befinner sig i en osäker 
och föränderlig miljö förbereda sig bättre inför framtiden med hjälp av 
tankegångarna från kaosteorin. Författaren menar att kaosteorin kan liknas 
med evolutionär systemteori där olika system kontinuerligt utvecklas till en 
allt högre nivå av komplexitet. Processen löper inte helt fritt utan skapar 
själv en sorts ordning, som också beror på dess omgivning som systemet 
utvecklas tillsammans med. (Bechtold, 1997) 
 
På samma sätt skulle en organisation kunna anpassa sig och utvecklas 
parallellt med sin omgivning. En förändring i omgivningen kan innebära att 
strategier måste omprövas. Organisationer behöver satsa på ett öppet 
informationsflöde från alla delar i dess omgivning där det råder turbulens 
och osäkerhet. Informationsflödet ger organisationen en god kunskap som 
kan användas till ett vidare lärande om de rådande osäkerheterna. Genom 
ett öppet flöde av information och ett lärande om osäkerheter kan företag 
på det sättet skapa en fast koppling till en föränderlig miljö och därigenom 
bättre förbereda sig för framtiden. Det handlar om att få regelbunden 
feedback på hur väl strategier utvecklas, vilka plötsliga möjligheter som 
kan uppstå och vilka andra förändringar i omgivningen som kommer att få 
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betydelse för företaget. En alternativ metod för att förbereda sig mot 
förändringar är att använda en så kallad scenarioplanering, som beskrivits 
tidigare i avsnitt 3.1.1. En skillnad mot scenarioplanering är att här är 
processen kontinuerlig vilket innebär att förändringar hanteras så snart de 
uppstår. (Bechtold, 1997)  
 
Informationsflödena blir ett sätt att utnyttja all den information och 
kunskap som finns bland anställda. Personalen bär med sig kunskap och 
information om deras arbete, industrin och företagets kunder. Istället för att 
använda en mer formell strategisk planering eftersträvas en mer informell 
planering där anställda involveras. Planeringen blir en del av själva 
organisationskulturen. I vissa fall kan till och med kunder och leverantörer 
tas med i strategiprocessen för att utnyttja deras kunskap eller behov. För 
att utbytet av information inom företaget ska bli optimalt måste personalen 
förstå hur de kan bidra med idéer och information, som dessutom ska gå 
över olika nivåer och funktioner inom organisationen. På det sättet kan 
organisationen ta till vara på och öka den kunskap som finns och det 
strategiska tänkandet blir mer flexibelt och mer anpassat efter 
omgivningens utveckling. (Bechtold, 1997) 

3.3.3 Att hantera osäkerhet med hjälp av kontrollsystem 
 
I vår sökprocess efter passande teorier har vi letat efter en modell som 
explicit visar hur en organisation kan hantera osäkerhet i dess omgivning. 
Det har varit svårt att hitta något som vi upplever stämmer överens med 
vårt problem. Simons (1995) har dock utvecklat en modell av 
kontrollsystem för utvecklingen av affärsstrategier. Även om författaren 
lägger tonvikt vid att det är formella kontrollsystem, ”management control 
systems are the formal, information-based routines and procedures 
managers use to maintain or alter patterns in organizational activities” 
(Simons, 1995:5), så försöker modellen också visa hur en organisation kan 
hantera strategisk osäkerhet. När det råder osäkerhet eller när kriser uppstår 
kan organisationer inse betydelsen av kontrollsystem, ett exempel är hur 
Titanics förlisning ledde till övervakning av isberg. Modellen omfattar fyra 
kontrollsystem: Beliefs Systems, Boundary Systems, Diagnostic Control 
Systems och Interactive Control Systems, se figur 7.  
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Figur 7: Controlling business strategy: Key Variables to Be Analysed (Simons, 1995:7) 
 
Beliefs Systems kan beskrivas som ett system där utgångspunkten är de 
kärnvärden som finns i organisationer. Det är viktigt att företagsledningen 
agerar och uppträder i enlighet med de värden som kännetecknar företaget. 
Ledningen definierar och kommunicerar ut dessa värden i organisationen, 
vars verksamhet därigenom får en riktning som hänger samman med 
företagets strategi. 
 
Boundary Systems är den andra nivån av kontrollsystem. Här handlar det 
om att sätta upp gränser för de risker som organisationen måste hantera. 
Systemet försöker klargöra vilka spelregler som gäller, det kan ses som 
osynliga gränser för vad personalen får göra. Simons (1995) menar att det 
inte är möjligt för en företagsledning att i detalj kontrollera hur personalen 
löser de problem som de ställs inför. Däremot kan ledningen sätta upp 
regler för vad personalen inte får göra. Anställda får sedan agera fritt inom 
dessa gränsområden, vilket på ett sätt ökar deras frihet. Simons (1995) 
illustrerar detta på följande sätt:  
 

”Ask yourself why there are brakes on a car. Is their function to slow 
the car down or to allow it to go fast? Boundary Systems are like 
brakes on a car: without them, cars (or organisations) cannot operate 
at high speeds.”  

(Simons, 1995:41) 
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Diagnostic Control Systems är den tredje kontrollnivån och kan liknas med 
ett feedbacksystem som övervakar organisationens verksamhet och 
korrigerar avvikelser från standard. Kontrollen sker över ett antal kritiska 
prestationsvariabler som är betydelsefulla för att mäta utvecklingen av en 
tillämpad strategi. Simons (1995) liknar systemet med en medicinsk 
undersökning där läkaren mäter patientens blodtryck, EKG och 
kolesterolvärde. Detta jämförs mot standardvärden som motsvarar 
patientens ålder, kön och vikt. Avvikelser spåras och lämpliga behandlingar 
kan på så vis sättas in. I en organisation ska systemet ge information om 
verksamhetens utveckling och se till att viktiga strategier och mål uppfylls, 
till exempel genom lönsamhetsplaner eller budgets. Kontrollsystemet ska 
hålla organisationen på rätt spår, utan att det försöker styra personalens 
arbete på en detaljnivå. Hur omfattande kontrollen ska vara väljer sedan 
företag själva. 
 
Interactive Control Systems är den fjärde och sista kontrollnivån och 
används för att hantera de strategiska osäkerheter som en organisation 
möter. Systemet bygger på att företagsledningen involverar sig personligen 
i beslutssituationer bland anställda. Ledningen söker efter omvälvande 
förändringar som ger signaler om att en ny struktur, nya resurser eller nya 
teknologier kanske kommer att behövas. Genom att ledningen engagerar 
sig personligen så har de möjlighet att uppmärksamma personalen på 
strategiska osäkerheter och få till stånd en dialog och lärandeprocess i 
företaget, som i sin tur kan leda till nya idéer och strategier föds för att 
hantera osäkerheter. Simons (1995) menar att organisationer som lever i en 
omgivning med snabba förändringar och hög konkurrens behöver ett 
feedbacksystem som kan hantera snabba skiften på marknaden:  
 

”Managers need a measurement system more like the one used by the 
national weather service. Ground stations all over the country 
monitor temperature, barometric pressure, relative humidity, cloud 
cover, wind direction and velocity, and precipitation. Balloons and 
satellites provide additional data. These data are monitored 
continuously and fed to a central location where they can be used to 
search for patterns of change. Based on these intelligence data, 
forecasts of impending conditions can be made or revised in light of 
changing circumstances.”  

(Simons, 1995:92)  
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För att få till stånd en liknande process i ett företag är det viktigt att 
företagsledningen uppmanar personalen att söka och ta tillvara på 
information som handlar om framtida utvecklingar, exempelvis kan det 
handla om att läsa branschtidningar och att följa nyhetsutvecklingen. Sedan 
gäller det att kunna sprida denna information inom företaget. Ett sätt är 
enligt Simons (1995) att skapa ett informationsnätverk inom organisationen 
som har till syfte att förmedla viktig feedback om det som sker i 
organisationens omvärld.  
 

3.4 Sammanfattning av referensram 
 
I detta kapitel har vi presenterat vår referensram. Vi tänkte i detta avsnitt 
slutligen göra en kort sammanfattning av de teorier vi valt för att friska upp 
läsarens minne innan empirin. 
 
Det första området referensramen behandlade var strategi. Där började vi 
med en grundläggande beskrivning av olika perspektiv på strategiskt 
tänkande och skapande. Detta kommer att användas för att se vilket synsätt 
Banverket Telenät har på hur strategier ska byggas och vilka 
grundläggande uppfattningar som ligger bakom. Teorierna är allmänna, 
men här använder vi dem för att analysera hur företaget gör vid en osäker 
framtid. Sedan presenterade vi två olika teorier om utgångspunkten för 
strategiskapande: marknadsbaserat eller resursbaserat synsätt. Frågan är om 
Banverket Telenät i sin osäkra miljö tycker att strategierna i första hand ska 
baseras på marknadens krav och behov eller på företagets resurser. Nästa 
avsnitt i referensramen handlade om Porters (1980) allmänna strategier: 
övergripande kostnadsledarskap, differentiering samt fokus. Detta är en 
välkänd teori som blivit mycket uppmärksammad. Inte heller den baseras i 
original specifikt på en turbulent miljö och vi tyckte att det kunde vara 
intressant att låta en osäker omvärld tjugo år senare spegla sig i denna teori. 
 
Det andra stora avsnittet i vår referensram handlade om struktur. Strategi 
och struktur är tätt sammanlänkade till varandra. Den första teorin kommer 
från Fombruns (1986) artikel i Administrative Science Quarterly där han 
bland annat beskriver tre nivåer av struktur: infrastruktur, sociostruktur och 
superstruktur. Fombrun (1986) är själv väldigt noga med att betona att 
struktur enbart är en ögonblicksbild och att den hela tiden utvecklas i en 
process och han påpekar också att företaget är i ett ömsesidigt beroende 
med sin omgivning. Det är viktigt att påpeka att det är mycket svårt att få 
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en bild av kulturen och värderingar, särskilt då vi inte var där en längre tid, 
då detta ligger djupt nere under ytan och det som kan studeras endast är 
toppen av isberget (för att använda en populär metafor). När vi sedan 
kopplar ihop Fombrun (1986) med empirin får vi tillgång till en bra 
vokabulär att använda för att beskriva hur Banverket Telenät använder sin 
struktur för att hantera en osäker framtid. Om de gör detta på ett ”bra” sätt 
eller inte kan Child och McGrath (2001) användas för att svara på. Deras 
teori handlar om en alternativ struktur i en föränderlig omgivning och hur 
organisationer kan skapa lämpliga strukturer för att hantera framtida 
utmaningar. Child och McGrath (2001) rör sig mycket inom vad Fombrun 
(1986) kallar för sociostruktur; det handlar alltså om roller, relationer och 
makt. I detta avsnitt fanns även med en del om bland annat kognitiva 
strukturer, vilka är ett komplement till Fombruns (1986) superstruktur och 
även används för att förklara skillnader i andra teorier. Slutligen fanns här 
med ett stycke av Sanchez (1997) som diskuterar hur en organisation kan 
förbereda sig för en dynamisk och osäker framtid, vilket gör denna teori till 
ett bra val för vårt syfte. Sanchez (1997) teori kan på ett sätt kopplas ihop 
både med det resursbaserade synsättet då han pratar om hur flexibla 
resurser kan karakteriseras och hur viktiga dessa är, men även med övriga 
strukturteorier. Sanchez (1997) blir även en naturlig övergång till 
osäkerhetsteorierna. 
 
Det tredje och sista stora avsnittet i vår referensram handlar om osäkerhet i 
en organisations omgivning, vilket vi framför allt har tagit med för att 
kunna analysera och skapa en förståelse för den insamlade empirin om 
Banverket Telenäts marknad och omgivning. Här har vi visat hur modellen 
av Courtney et al. (1997) delar upp osäkerhet i fyra nivåer. Denna teori ger 
en lättförståelig och övergripande möjlighet att beskriva hur osäker 
omgivningen runt Banverket Telenät egentligen är. Nästa teori var 
kaosteorin som bland annat beskriver hur små förändringar påverkar ett 
större skeende, vilken vi kommer att använda för att se hur små 
förändringar i Banverket Telenäts omgivning kan i slutändan påverka dem. 
Den tredje och sista teorin i detta avsnitt beskrev Simons (1995) modell av 
kontrollsystem för att hantera strategiska osäkerheter. Detta ger oss en 
vokabulär för att kunna förklara på vilka olika sätt Banverket Telenät 
försöker hantera de strategiska osäkerheter som uppstår eller kan uppstå i 
framtiden. 
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4 EMPIRI 
 
I detta kapitel presenteras en sammanställning av den information som 
samlats genom intervjuer med anställda på Banverket Telenät. Denna 
information är dessutom kompletterad med övrigt insamlat material i form 
av sekundärdata. Där inte en källa är utskriven kommer materialet från de 
intervjuer vi genomfört. Vi har valt att inte skilja de intervjuade åt vid 
namn vilket vi förklarar närmare i metodkapitlet. 
 
Kapitlet inleds med en beskrivning av telekommarknaden för att ge en 
inblick i den omgivning som Banverket Telenät verkar. Därefter följer en 
beskrivning av företagets verksamhet, som följs av en blick in i 
organisationens struktur och de interna processerna som ligger till grund 
för hur Banverket Telenät agerar strategiskt. Vi har valt att inte använda 
oss av samma rubriker som i referensramen och analysen då vi anser att 
läsaren lättare kan skapa sig en egen bild av Banverket Telenät och 
marknaden utan att styras in alltför mycket på vissa tankebanor. 

 

 

 
4.1 Marknaden för nätkapacitet 

 
Den delen av telekommarknaden som vi valt att studera är den så kallade 
marknaden för nätkapacitet. Det är en marknad där försäljning sker i flera 
led, till exempel mellan olika teleoperatörer. Nätkapacitet kan ses som en 
sorts grundläggande ”råvara” som sedan förädlas steg för steg i de olika 
leden för att slutligen säljas som en färdig tjänst till slutanvändaren. För att 
nå större klarhet om marknaden kan den illustreras som två delmarknader: 
dels försäljning av nätkapacitet till operatörer och dels försäljning av 
nätkapacitet och nätverkstjänster till slutkunder, se figur 8. (PTS 2001, 
2002-10-20) 
 
 
 

Den dåraktige undrar, den vise frågar.
 

Benjamin Disraeli
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Marknaden för nätkapacitet till operatörer bestod 2001 till största delen, 
eller 82 procent, av försäljning av hyrda förbindelser. Det är en mer 
förädlad tjänst där nätägare hyr ut färdig kapacitet i sina nät till operatörer 
som behov av att hyra kapacitet. De övriga 18 procenten av marknaden 
bestod av så kallad svartfiber och annan övrig oförädlad nätkapacitet. (PTS 
2001, 2002-10-20)  
 
Svart fiber, från engelskans ”dark fiber”, kan beskrivas som en optisk fiber 
som till exempel har grävts ned som kabel i marken, men som inte används. 
Det skickas alltså ingen information genom fiberkabeln utan den ligger 
bara på sin plats, den är helt enkelt svart. Motsatsen är ”lit fiber”, eller 
upplyst fiber, vilket alltså är hyrda förbindelser där tekniken och 
utrustningen för att skicka signaler finns tillhanda och fiberkabeln är i bruk. 
I början av 1990-talet hade det grävts ned så mycket fiberkabel i hela 
världen att det vid slutet av år 2002 uppskattas att 95 procent aldrig har 
använts. Svart fiber säljs som fiberkabel till operatörer och stora företag 
utan någon elektronisk utrustning. Det är kundens ansvar att stå för de 
själva transmissionssystemen vid kabelns olika ändar. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) När det gäller hyrda 
förbindelser utgör cirka 64 procent av en kapacitet på och mer än 2 Mbps 
(PTS 2001, 2002-10-20). 
 
Marknaden för försäljning av nätkapacitet och nätverkstjänster till slutkund 
är den försäljning av hyrda förbindelser som inte går till operatörer. Ofta 
handlar det om stora företag med behov av att kunna skicka och ta emot 
mycket stora mängder data. En allt viktigare del av marknaden utgörs 
också av så kallade nätverkstjänster, det vill säga en ytterligare förädlad 
nätkapacitet. Dessa tjänster är till exempel Frame Relay, Ethernet, IP-VPN 
med mera. Omsättningen på denna delmarknad utgjorde år 2001 4,66 
miljarder kronor. Lite mer än hälften av omsättningen bestod av hyrda 
förbindelser till slutkund. Av denna andel låg runt 38 procent kapacitet på 2 
Mbps eller mer. När det gäller tjänsternas del av marknaden var Frame 

Marknaden för nätkapacitet 

Försäljning av nätkapacitet
          till operatörer 

Försäljning av nätkapacitet och 
nätverkstjänster till slutkund 

Figur 8: Marknaden för nätkapacitet (egen figur). 
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Relay-tjänsten den ekonomiskt viktigaste med en omsättning på 1,95 
miljarder kronor. Den tjänst som PTS förutspår kommer att växa i 
betydelse de kommande åren är IP-VPN. På marknaden ingår också 
försäljning av svartfiber till slutkund, men den är mycket liten. (PTS 2001, 
2002-10-20) 
 
De olika nätverkstjänsterna handlar bland annat om hur nätverk inom till 
exempel företag kan kopplas ihop med hjälp av särskild utvecklad 
mjukvara. För att illustrera de vanligaste teknikerna som används och vad 
de olika tjänsterna innebär har vi sammanfattat dessa i följande punkter. 
Förklaringarna kan dock läsas översiktligt eftersom de mer ska vara en 
hjälp att förstå verksamheten. Senare i uppsatsen kommer vi enbart att 
referera till dessa uttryck. 
 
DWDM 
 
DWDM står för förkortningen ”Dense Wavelength Division Multiplexing” 
och är en teknik som används för att skicka information och data genom 
fiberkabel. I tekniken används begreppet våglängder som innebär att flera 
olika laserljus används för att skicka ljus i olika våglängder genom en och 
samma optisk fiber. Detta möjliggör alltså att flera signaler kan skickas 
samtidigt, eftersom varje signal har sin egna speciella frekvens eller färg. 
Det betyder också att varje fiber kan utnyttjas till en mycket högre grad 
eftersom mer information kan skickas samtidigt. Tekniken kan till exempel 
skapa upp till 280 olika våglängder som vardera kan skicka 10 Gbps. Det 
betyder att i en optisk fiber som är smalare än ett mänskligt hårstrå, går det 
att skicka mer än en terabit (en biljon bits) data per sekund. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) 
 
SDH 
 
Denna teknik som står för ”Synchronous Digital Hierarchy” används också 
för digital trafik i fiberoptiska nät. SDH kan liknas vid ett intelligent system 
som hjälper till att styra trafiken i fibernätet. Tekniken bygger på att det ska 
finnas ett tvåvägssystem av fiber som gör att datatrafiken alltid kan komma 
fram en väg om den andra skulle stoppas. Tekniken möjliggör just att data 
kan kopplas om i nätet till alternativa vägar. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) 
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IP  
 
IP står för ”Internet Protocol” och kan beskrivas som ett sorts protokoll 
med adresser som används för kommunikation. IP innehåller adresser inom 
ett nätverk och kan också möjliggöra att meddelanden kan skickas till ett 
annat nätverk eller ett subnät. Det innebär att ett meddelande kan skickas 
till alla andra nätverk som till exempel ett globalt företag har över hela 
världen. IP-tekniken kan dock inte försäkra att hela meddelanden skickas 
och kommer fram utan måste därför kompletteras med TCP. Detta står 
för ”Transmission Control Protocol” och fungerar som en sorts garanti för 
att hela meddelandet når fram. Tekniken utvecklades på uppdrag av det 
amerikanska försvarsdepartementet och har blivit en global standard för 
kommunikation. TCP kan ses som en transportfunktion som ser till att det 
totala antalet ”bitar” som skickats kommer fram korrekt till mottagaren. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) 
 
VPN 
 
VPN står för ”Virtual Private Network” och nämns ibland i sammanhang 
med IP. Ett VPN, eller ett privat nätverk, utgör egentligen en del av ett 
större allmänt tillgängligt nätverk. Sedan flera år tillbaka så konstruerar 
olika nätleverantörer VPN som för kunden ser ut att vara ett privat nätverk, 
som kan existera på både ett nationellt och internationellt plan. I själva 
verket delas dock grunden till dessa nätverk med andra kunder, och skiljs åt 
genom olika säkerhetsprogram. Dessa program handlar om kontroll och 
tillgång till nätverket och olika former av kryptering. På så vis kan 
nätleverantörerna nyttja skalfördelar i de stora allmänna näten. VPN bygger 
på teknologier som Frame Relay och ATM, se förklaring nedan. Idag finns 
ett mycket stort intresse av VPN för internetanvändning just på grund av 
den ständiga risken att bli utsatt för dataintrång och ”hackers”. VPN kan 
sägas bidra med ett extra säkerhetslager, och förväntas bli ett område med 
en mycket stor tillväxtpotential. (www.teledotcom.com/encyclopedia, 
2002-11-29) 
 
LAN 
 
Ett LAN är ett lokalt nätverk, eller ett så kallat ”Local Area Network”. I 
grunden bygger det på ett kommunikationsnätverk som är till för användare 
inom ett visst fysiskt begränsat område. Det består av servrar, 
arbetsstationer, ett operativt system för nätverket och olika 
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kommunikationslänkar. Servrarna är höghastighetsdatorer som innehåller 
de program och den data som delas av nätverkets alla användare. 
Arbetsstationerna är användarnas egna datorer, vilka kan processa data 
själva helt fristående, eller gå in i nätverket när det behövs. Ibland kan även 
annan utrustning knytas in till nätverket som till exempel en skrivare som 
då alla användare kan nyttja. Överföringen av data och medelanden sker 
med hjälp av ett transportprotokoll som till exempel TCP/IP, se tidigare 
förklaring. Den fysiska överföringen av data sker genom en accessmetod 
som till exempel Ethernet, se förklaring nedan. Denna fungerar som en 
liten adapter som pluggas in i varje dator i nätverket. Själva 
kommunikationsvägen utgörs av den kabel som alla adapterna är 
sammankopplade med, det kan till exempel vara en optisk fiberkabel. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) 
 
Ethernet 
 
Ethernet är den mest vanliga metod att använda för att koppla samman 
lokala nätverk (LAN). Ethernet har blivit så populärt att det ibland pratas 
om nätverkskort och LAN-anslutning med syftning på Ethernet utan att 
Ethernet ens nämns. Alla Macintosh datorer och de flesta PC-datorerna har 
portar just för användning av Ethernet, inte bara för att de ska kunna 
kopplas samman till ett nätverk, utan just för att det ska gå att koppla upp 
sig mot Internet genom till exempel ett kabelmodem. Ofta används dock 
Ethernet för lokala nätverk där alla datorerna delar på tillgången till ett 
bredband. Det finns olika typer av Ethernet som har olika snabb 
överföringshastighet. Det vanliga Ethernet har 10 Mbps, ytterligare finns 
det en snabbare variant som har 100 Mbps, så kallad ”Fast Ethernet”. 
Sedan finns det också ”Gigabit Ethernet” som möjliggör 1000 Mbps. 
(www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-29) 
 
ATM 
 
ATM står för ”Asynchronous Transfer Mode” och är också en teknologi att 
använda för nätverk, men inte bara lokala LAN-nätverk utan även de så 
kallade ”Wide Area Networks” WAN. Ett WAN är ett nätverk som täcker 
ett större geografiskt område som en region eller ett land. ATM-tekniken 
möjliggör en direktöverföring av såväl data som ljud och video. Istället för 
att all kapacitet i en förbindelse ska tas upp av till exempel en 
videokonferens, så kan den kapacitet som inte tas i anspråk samtidigt 
användas för övrig dataöverföring. Tekniken är ganska vanlig och används 
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av många nätleverantörer och stora företag som en typ av grundteknologi. 
Trots allt har ATM aldrig blivit riktigt populärt att använda som teknik för 
lokala nätverk. ATM-adapters för vanliga PC-datorer var ganska dyra, och 
tekniken kan vara relativt komplicerad att implementera, vilket ofta kan 
leda till förseningar. När sedan Gigabit Ethernet, se förklaring ovan, 
introducerades fick ATM en hård konkurrens eftersom denna form av 
Ethernet var 10 gånger snabbare, samtidigt som tekniken var mycket 
enklare och mer igenkännbar. ATM fortsätter dock att vara populär bland 
annat hos nätleverantörer och stora företag, framförallt eftersom ATM 
möjliggör en viss kvalitetsstandard. (www.teledotcom.com/encyclopedia, 
2002-11-29) 
 
Frame Relay 
 
Frame Relay är en ytterligare form av datatjänster som är ett sätt att 
överföra information, eller att paketera information på ett särskilt sätt. 
Tekniken bygger på höghastighetsöverföring av data mellan olika lokala 
nätverk som alltså är geografiskt åtskilda eller till de så kallade WAN, se 
förklaring ovan. Frame Relay har blivit en tjänst som erbjuds av nästan alla 
de stora nätleverantörerna. (www.teledotcom.com/encyclopedia, 2002-11-
29) 

4.1.1 Marknadens struktur 
 
För att förtydliga bilden av telekommarknaden kan försäljningen av tjänster 
delas upp i olika steg. I det första steget finns nätägarna som äger 
infrastrukturen och som hyr ut nätkapacitet i form av svartfiber eller 
administrerad bandbredd, vilket alltså syftar på en mer förädlad 
nätkapacitet. (Öhrlings PwC 1998, 2002-10-30) Nätägare är till exempel 
aktörer som Banverket Telenät, Skanova (Telia) och Svenska Kraftnät.  
 
Kapaciteten som nätägarna hyr ut är till kunder som befinner sig dels i 
värdekedjans andra steg, det vill säga teleoperatörerna, och dels direkt till 
slutkunder som stora företag. I det andra steget driver teleoperatörerna 
telenät som baseras på den nätkapacitet som de hyr in från nätägarna. 
(Öhrlings PwC 1998, 2002-10-30) Exempel på teleoperatörer är Telia och 
Tele2.  
 
Teleoperatörer erbjuder också två typer av tjänster, dels en vidareuthyrning 
av förädlad nätkapacitet och dels förädlade teletjänster till direkta 
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slutkunder. Kunderna som hyr nätkapaciteten kallas för tjänsteoperatörer. 
(Öhrlings PwC 1998, 2002-10-30) Dessa har ingen fysisk koppling till 
infrastrukturen utan hyr enbart kapacitet. De är med andra ord beroende av 
samtrafik med andra operatörer för att kunna tillhandahålla teletjänster till 
sina slutkunder. Exempel på tjänsteoperatörer är företag som Spray som 
inte äger egna nät. Även andra aktörer med egna nät klassas som 
tjänsteoperatörer som exempelvis Tele2 och Telia. (Gartell & Jahnberg, 
2000-10-31) 
 
Marknaden för nätkapacitet kan också beskrivas efter den struktur den har 
med de olika typerna av nät som finns. Ofta brukar det beskrivas som att 
själva grunden för värdekedjan inom telekommarknaden utgörs av en 
nätinfrastruktur. Denna infrastruktur är grunden för en fungerande marknad 
för telekommunikation. Nätinfrastrukturen kan delas upp i fyra grupper: 
 
Stomnät 
 
I den första gruppen handlar det om överföring av information på långa 
distanser vilket sker i ett stomnät. Detta nät är rikstäckande, eller sträcker 
sig i alla fall över olika regioner och har en hög kapacitet, se figur 9. 
(Öhrlings PwC 1998, 2002-10-30) 
 

 
Figur 9: Kartläggning av tele- och it-infrastruktur (Gartell & Jahnberg, 2000-10-31) Egen 
bearbetning. 
 
Stomnäten består ofta av en optisk fiberkabel som sedan är kopplad till 
routrar och servrar. Servrarna innehåller mjukvaran och den information 
som ska skickas, medan routern bestämmer vilken väg de olika 
trafikpaketen ska ta till mottagaren. Stomnäten i Sverige ägs huvudsakligen 
av Telia genom deras bolag Skanova, Banverket Telenät, Svenska Kraftnät 
och Utfors. (Docere Intelligence 2000, 2002-10-30) 
 
Utbyggnaden av stomnätet har skett kraftfullt på bred front i Sverige. Även 
den svenska regeringen har tagit initiativ för att gynna utbyggnaden av 
stomnäten i landet. Genom den så kallade IT-propositionen (Prop. 
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1999/2000:86, ”Ett informationssamhälle för alla”) så var tanken att staten 
skulle gå in och avsätta resurser till utbyggnaden av bredband. Syftet var att 
minska klyftorna mellan storstäder och landsbygd och öka den allmänna 
tillgängligheten av informationssamhällets tjänster. För att uppnå detta 
föreslogs att 2,625 miljarder kronor skulle ges till stöd för utbyggnaden av 
transportnät som inte skulle komma till stånd genom kommersiella grunder. 
(Docere Intelligence 2000, 2002-10-30) Idag två år senare efter det att IT-
propositionen lades fram har utbyggnaden av bredband kommit ungefär 
halvvägs. Svenska Kraftnät fick i uppdrag av staten att bygga ett stomnät 
till landets alla 289 kommuner. Tanken var att detta nät skulle bli ett 
alternativ till Telias stomnät och därmed bidra med en sund konkurrens på 
marknaden. Utbyggnaden har dock inte fungerat som det till en början 
förutspåtts. Svenska Kraftnät har haft stora svårigheter att nå lönsamhet i 
utbyggnaden och det är idag 101 kommuner kvar som inte nås av stomnätet. 
I regeringens budgetförslag ska kommuner i framtiden själva få välja 
leverantör. (www.nyteknik.se/pub, 2002-10-31:A) 
 
Stadsnät 
 
Stadsnäten är den andra gruppen av nät som finns på en lokal nivå. Näten 
ger en kommun eller en ort tillgång till lokal kapacitet, samtidigt som 
stadsnäten knyter samman orten med stomnäten. Från början var stadsnäten 
främst tänkta att användas av den kommunala administrationen, men detta 
kom att ändras successivt till att sälja tjänster till företag, bostadsföretag 
och hushåll. Stadsnäten ägs oftast av kommunala förvaltningar eller 
energibolag som då är kommunalägda. Den kommersiella drivkraften har 
varit efterfrågan på fast anslutning till Internet och även i viss mån att hyra 
svart fiber. Byggnaden av stadsnäten sker ofta genom bygg- eller 
entreprenadföretag som till exempel PEAB eller Skanska. Ofta delar 
nätägaren och byggföretaget på nyttjanderätten och tillgången till 
fiberkabeln, vilket är ett sätt att få ned investeringskostnaderna. En annan 
möjlighet är att kommunen själv eller genom ett energibolag bygger ut 
fiberkabeln. (Docere Intelligence 2000, 2002-10-30) 
 
Accessnät 
 
Accessnätet kallas ibland för ”the last mile” eftersom det knyter samman 
slutkunden med det övriga nätet. I detta nät är det ofta inte längre optisk 
fiberkabel utan brukar vara koppartråd som dragits tidigare för anslutning 
av telefon till de olika hushållen. Det finns dock alternativ som 
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kabeltevenätet, mobila nät och även fibernät. För att tydliggöra utseendet 
av nätet betraktas accessnätet ibland som att det består av två delar. Den 
första delen av nätet är den del som ansluter själva fastigheten, medan den 
andra delen är ett nät inom själva fastigheten, kallat fastighetsnät. 
Accessnäten ägs endera av fastighetsägaren eller en teleoperatör vilket 
vanligtvis är Telia. (Docere Intelligence 2000, 2002-10-30)  
 
Fastighetsnät 
 
Fastighetsnätet kan beskrivas som ett lokalt nätverk, ett så kallat LAN, 
vilket är ett nät inom huset, lokalen eller lägenheten. Företag har idag ofta 
ett lokalt nätverk och vissa bedömare tror även att det kommer att bli allt 
vanligare i bostadshus och till och med villor och lägenheter. Vanligast är 
att fastighetsägaren äger nätverket i lokalen. I det lokala nätverket kan olika 
maskiner kopplas samman som till exempel datorer, skrivare eller 
hushållsmaskiner. Här används till exempel Ethernet-tekniken. (Docere 
Intelligence 2000, 2002-10-30) 
 

4.2 Prisproblematiken 
 
En betydande osäkerhetsfaktor för de aktörer som finns på marknaden för 
nätkapacitet är den senaste tidens utveckling med sjunkande priser. Vid 
intervjuer på Banverket Telenät så framkom att priserna på olika tjänster 
som Banverket Telenät erbjuder sjunker, med lägre vinstmarginaler som 
följd. I intervjun beskrevs denna situation med: 
 

”Det är ett elände, idag är det eländes elände!” 
 
Tidigare år har detta inte inneburit något direkt problem för Banverket 
Telenät eftersom de sjunkande priserna kompenserats av en ökande 
försäljningsvolym, vilket priserna till trots inneburit en faktureringsökning. 
Detta scenario gäller dock inte längre på dagens rådande marknadssituation. 
År 2001 sågs de första tecknen på att vinstutvecklingen skulle kunna 
komma att ändras. Banverket Telenät gjorde ett mycket gott resultat, men 
bekräftelsen kom att vinsten på affärerna var mindre än året innan, trots det 
var volymen mycket större. Det uppstod en osäkerhet om att 
volymökningen på marknaden skulle börja plana ut. Detta år har Banverket 
Telenät en rejäl nedgång i omsättningen. 
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Att priserna drivs ned är tros bero mycket på konkurrensen. Det har 
framförallt blivit en mycket kraftig konkurrens på ett antal viktiga sträckor 
där kapaciteten normalt är lite högre. Främst handlar det om triangeln 
Stockholm-Göteborg-Malmö samt sträckorna Köpenhamn-Oslo-
Helsingfors. Där finns det väldigt många aktörer och priserna är mycket 
nedtryckta. När det gäller sträckor som ligger utanför dessa trianglar är 
dock priserna genast bättre.  
 
Parallellt med konkurrensen påverkar även teknikutvecklingen som gått 
snabbt framåt de senaste åren. Utrustning som används numera är billigare, 
det går att skicka mer information idag med ny teknik genom samma gamla 
kablar som användes förut, se exempelvis DWDM. Det råder också 
skalfördelar i verksamheten då volymerna ökat. Det blir därför billigare att 
tillhandahålla 2 Mbps idag än det var för ett par år sedan. Kundernas 
köpbeteende ändras också då de får större behov av en ökad kapacitet. De 
köper större paket av kapacitet vilket i sin tur ofta för med sig ett lägre 
enhetspriset. Prisutvecklingen kan också ses som ett steg i marknadens 
mognad. Tidigare var marginalerna vid försäljning av nätkapacitet mycket 
goda. Nu har konkurrensen tilltagit med flera aktörer och tillväxten är inte 
längre lika hög, vilket påverkar vinstmarginalerna. 
 
För ett par år sedan var den allmänna uppfattningen att det var viktigt att 
satsa på marknaden för nätkapacitet. Det förutspåddes att det skulle uppstå 
en brist på fibernät och en brist på ledig kapacitet. Resultatet blev att alla på 
marknaden ville satsa på att bygga fibernät. Många teleoperatörer köpte på 
sig ett lager genom att investera i fiberkabel som de skulle kunna använda i 
framtiden. När sedan marknaden inte kom att utvecklas på det sätt som 
många hade trott, ledde det till att det nu finns mycket outnyttjad kapacitet 
ute hos operatörerna. Företagen har blivit brända genom att de har 
investerat stora belopp i en infrastruktur som de kanske inte har full 
användning av. Det innebär att dessa företag först måste använda sitt egna 
lager av nätkapacitet innan de kommer att bli intresserade av att köpa från 
andra nätleverantörer. 
 
Ett ytterligare prisproblem på marknaden är Telia som är en stor ägare av 
stadsnät och lokala accessnät (PTS 2002, 2002-11-23). I vissa situationer är 
kanske Telia det enda alternativet och då måste alla aktörer som vill 
erbjuda förbindelser till sina kunder hyra tillträde till näten av Telia. Flera 
aktörer menar att de missgynnas av Telias starka ställning och att 
prissättningen inte är kostnadsbaserad. Problemen uppstår vid 
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konkurrensen om kunderna. Om till exempel en teleoperatör vill erbjuda en 
slutkund en förbindelse, måste den kanske då hyra slutsträckorna av 
förbindelsen hos Telia. Då är det möjligt att Telia i sin tur för att 
konkurrera om kunden sätter ett högt pris på de båda slutförbindelserna, 
och sedan erbjuder ett mycket lågt pris på den långa förbindelsen i mellan. 
På det sättet blir det svårt för övriga aktörer att konkurrera mot Telias 
priserbjudanden, samtidigt som det är svårt att bevisa att Telia inte agerar 
enligt bestämmelserna. 
 

4.3 Marknadens utveckling 
 
Vid intervjuer hos Banverket Telenät framkom att marknaden är svår att 
förutspå. Det längsta det går att planera med en någorlunda säkerhet är ett 
år framåt. Det görs även planer på ytterligare två år till som inte är lika 
djupgående. Längre fram blir sedan osäkerheten om hur marknaden 
kommer att utvecklas så stor att det inte går att säga med någon säkerhet 
hur det kan tänkas gå. I den långsiktiga planeringen fokuseras det på om 
det kan komma några nya genombrott på marknaden, eller framkomsten av 
nya tekniker eller något som skulle ersätta fiberoptiska kablar. Som det ser 
ut idag tror inte Banverket Telenät att några sådana förändringar kommer 
att ske. De aktörer som investerar och bygger ut sin infrastruktur idag 
använder fortfarande samma teknik och fiberkabel. 
  
När det gäller marknadens framtida utveckling finns det många faktorer 
som upplevs som mycket osäkra. Enligt Banverket Telenät är det troligt att 
efterfrågan på nätkapacitet kommer att fortsätta att öka, det är i alla fall det 
som företaget hoppas på. Kapacitetsbehovet på en framtida marknad skulle 
kunna påverkas av utvecklingen av översändning av bilder för till exempel 
mobil telefoni. Det kan även handla om rörliga bilder som TV eller video, 
en typ av data som tar en stor nätkapacitet i anspråk. Dessutom ökar det 
allmänna användandet av mobiltelefoner, precis som Internetanvändandet 
som också fortsätter att öka. 
 
Den framtida utvecklingen av priserna är däremot en mer osäker fråga. Det 
är mycket svårt att säga om det nuvarande trycket på priserna kommer att 
fortsätta, eller om prisrallyt kommer att avta och att priserna planar ut. Hur 
lång tid det skulle ta innan priserna når en stabilare nivå går inte heller att 
förutspå. Prisutvecklingen för även med sig andra effekter som påverkar 
marknadens sammansättning. En effekt är till exempel att prisutvecklingen 
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lett till en utslagning av aktörer på marknaden, något som drastiskt ändrar 
omgivningen. 
 

”Förändringen kan bli att spelplanen inte förändras men att det 
kommer att finnas andra spelare där.” 

 
Det finns nätleverantörer som mår ekonomiskt mycket dåligt idag och som 
kanske inte kommer att överleva. Redan idag har ett antal företag tvingats 
att lämna marknaden, eller så har de helt slagits ut. Förut var marginaler 
väldigt höga och kapacitetstillväxten var så stor att det räckte och blev över 
till alla aktörer. För att vara framgångsrik på markanden behövde 
nätleverantörer alltså inte vara bäst, utan efterfrågan var så stor att det 
räckte till väldigt många. Nu när marknaden helt har slagit om och inte 
längre är lika gynnsam börjar det utkristallisera sig vilka företag som inte 
är tillräckligt starka för att behärska marknaden. 
 
Enligt Banverket Telenät är investeringarna i utbyggnad av fibernät mycket 
kostsamma, vilket innebär att anläggningsmassan för nätleverantörer är 
mycket stor. Vid en jämförelse med andra industrier så är 
anläggningsmassan så stor att industrin skulle kunna kvalificeras som tung 
industri. För att överleva krävs det då att företagen kan använda sina 
tillgångar på ett effektivt sätt. Vad som har drabbat många nätleverantörer 
är att volymtillväxten avtagit tillsammans med sjunkande priser. Många 
aktörer har dessutom varit relativt nya på marknaden och har inte haft så 
mycket trafik i sina nät. Det betyder att intäkterna blivit låga och 
kassaflödena kanske inte ens räckt till för att täcka kostnaderna. När inte 
ägarna är beredda att skjuta till mer kapital för att täcka förlusterna är 
situationen inte längre hållbar. En grupp av nätleverantörer har gått i 
konkurs, en annan grupp har köpt upp konkursbon. Det finns inte heller 
några nya globala operatörer kvar på den svenska marknaden. De nya som 
kom för något år sedan har försvunnit. 
 
Osäkerheten späs på genom att olika företag nu samtalar om uppköp och 
fusioner för att klara sig. Troligtvis kommer norska Telenor att ta över den 
skuldtyngda nätleverantören Utfors, som har ett stort nät i Sverige. Två 
andra stora nätleverantörer kommer möjligen att gå samman, Song 
Networks och Arrowhead, som ägs av Vattenfall. Om detta sker kommer 
storleken på de aktörer som finns på marknaden att öka avsevärt. Utfors 
och Telenor skulle bli en mycket stor aktör, Telia är redan en stor aktör och 
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för Banverket Telenät uppstår frågan om övriga mindre nätleverantörer 
kommer ha möjlighet att klara sig mot dessa stora konkurrenter. 
 
Att förstå marknadens framtida utveckling är mycket svårt eftersom det 
finns så många osäkerhetsfaktorer som påverkar. En fråga om framtiden är 
när marknaden för nätkapacitet kommer att vända. Vid intervjuer hos 
Banverket Telenät framkom att det troligen kommer en vändning snart, 
men att det är omöjligt att säga när. Vissa analytiker tror att vändningen 
kommer första halvåret 2003 andra tror att det är första halvåret 2004. På 
Banverket Telenät tycks en vändning redan nu vara svagt spårbar då antalet 
förfrågningar ökat och att det är en större aktivitet på marknaden nu än 
tidigare vilket kan ses som ett gott tecken. 
 

4.4 Banverket Telenäts verksamhet 
 
Banverket Telenät ägs av Banverket och kan ses som en självständig, om 
än statlig, enhet till verket. Telenät är en resultatenhet och har därmed fullt 
resultatansvar. Verksamheten drivs så företagslikt som möjligt med egen 
balans- och resultaträkning, även om inte Telenät är en egen juridisk person 
i strikt mening. Vid intervjuerna beskrevs förhållandet till Banverket som 
om Banverket vore en koncern, då skulle Banverket Telenät vara ett 
dotterbolag. I företaget finns en intern styrelse med representanter från 
Banverket. Det är till denna styrelse som chefen för Banverket Telenät 
svarar. Under chefen är verksamheten uppdelad i sex stycken sektioner 
med var sin sektionschef, se bilaga 1 för organisationsschema. 
 
Banverket Telenät grundades 1989 och har idag blivit en av Sveriges 
största leverantörer av fiberoptisk nätkapacitet. Utmed landets järnväg har 
det byggts ut ett nät genom att fiberkabel har grävts ned i själva banvallen. 
Idag utvecklar och förvaltar Banverket Telenät teleanläggningar som består 
av ca 13 000 kilometer fiberkabel och 20 000 kilometer 
metallkabel.(www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) Det är få andra 
aktörer som har ett så vidsträckt nät som Banverket Telenät, vars nät når 
cirka 200 av landets kommuner. Det fibernät som Banverket Telenät har är 
först och främst ett stomnät som uthyrningen av kapacitet sker inom. Nätet 
sträcker sig ofta fram till järnvägsstationen som är själva 
termineringspunkten. Därifrån samarbetar Banverket Telenät med 
stadsnätoperatörer så att de kan erbjuda sina kunder en heltäckande 
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kommunikationslösning fram till slutanvändaren (”Stadsnät & Bredband”, 
internt material Banverket Telenät).  
 
Banverket Telenäts fibernät har också en mycket hög tillförlitlighet och är 
mycket säkert eftersom det är byggt i en så kallad ringstruktur. Detta 
innebär att fiberkabeln alltid når en ort från två skilda håll. I princip är det 
två fysiskt skilda förbindelsevägar vilket ger ett skydd mot avbrott. Skulle 
den ena vägen stoppas kan alltid trafiken ledas om genom den andra kabeln. 
För att operativt få detta att fungera använder sig Banverket Telenät av den 
så kallade SDH-tekniken. Från början var det tänkt att fibernätet enbart 
skulle vara själva järnvägen till nytta och företag inom järnvägssektorn. 
Banverket behöver ett eget tele- och radionät bland annat för att tågen 
måste kunna sända och ta emot signaler för trafikstyrningen. I nätet finns 
därför även 86 telefonväxlar och cirka 1000 radiobasstationsplatser. 
Banverket Telenät har just för järnvägssektorn cirka 30 000 abonnenter och 
ett eget mobiltelefonnät. (www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) 
 
Efter hand upptäcktes dock att den överkapacitet som fanns i framförallt 
det fiberoptiska nätet även kunde hyras ut till en extern marknad utanför 
järnvägssektorn. 1991 anslöts den första externa kunden till fibernätet och 
idag har företaget ungefär 120 externa kunder. Banverket Telenät hyr som 
grossist ut nätkapacitet till teleoperatörer och tjänsteleverantörer som för 
sina egna kunders räkning behöver kapacitet. Även större företag kan hyra 
kapacitet av Telenät. Stora delar av Sveriges data- och telekommunikation 
förmedlas genom Banverket Telenäts fiberoptiska nät. 
(www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) Vid intervjuer framkom att idag 
ungefär 100 av de externa kunderna är stora företag och de resterande 20 är 
operatörer. Trots det är det operatörerna som står för den avgörande 
volymen som Banverket Telenät hyr ut. 
 
När det gäller de mer förädlade telefoni- och övriga nätverkstjänster kan 
inte privatpersoner eller företag köpa dessa av Banverket Telenät eftersom 
den typen av tjänster endast riktar sig till företag inom järnvägssektorn. 
Däremot kan till exempel företag hyra kapacitet i nätet eller bli indirekta 
kunder genom att ansluta sig till någon av de operatörer som hyr sin 
kapacitet av företaget. 
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Vision 
 
Banverket Telenäts vision är ”att vara det självklara valet för dem som vill 
ha telekommunikationstjänster av allra högsta kvalitet”. 
(www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) 
 
Mål 
 
”Det övergripande målet är att ge samhället, skattebetalarna och 
järnvägssektorn bästa samhällsekonomiska avkastning på gjorda 
investeringar i järnvägens telenät och verka enligt de politiska målen.” 
 (www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) 
 
Affärsidé 
 
”Vår affärsidé är att i hela Sverige erbjuda järnvägen, teleoperatörer och 
större företag flexibla och kundanpassade lösningar för nätkapacitet och 
telefoni med marknadens högsta kvalitet. Vår kompetens, vår långa 
erfarenhet och vår ekonomiska stabilitet är vår styrka.” 
(www.banverket.se/telenat, 2002-11-28) 

4.4.1 Kunderna på marknaden 
 
Enligt Banverket Telenät så ska företaget satsa på ett utvalt segment på den 
externa marknaden för nätkapacitet, nämligen segmentet för teleoperatörer 
och stora företag. Det som skiljer detta segment mot den övriga marknaden 
är att stora kunder efterfrågar andra produkter än små företag. Små kunder 
har större behov av att hyra mindre kapacitet, som att till exempel kunna 
skicka enbart 2 Mbps, samtidigt som de förväntar sig mer hjälp i form av 
kundsupport och service. Stora kunder däremot har oftast en högre 
kompetens och teknisk kunskap och behöver inte lika mycket hjälp. 
Dessutom efterfrågar de större mängder kapacitet vilket sträcker sig långt 
över vad ett litet företag skulle behöva. Försäljning av nätkapacitet över 2 
Mbps är en ganska grov produkt och kräver en viss teknisk kunskap för att 
hanteras. Banverket Telenäts naturliga motpart upplever de därför som 
teleoperatörer eller företag som förädlar kapaciteten vidare. Banverket 
Telenät hävdar därigenom att dessa kunder, det vill säga operatörer och 
stora företag, är ett eget segment på den externa marknaden. 
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Att Banverket Telenät just hållit sig till detta segment anses som att det 
givit företaget en konkurrensfördel. När Banverket Telenät började 
verksamheten på den externa marknaden 1991 fanns det i princip bara två 
nätägare: Telia och Banverket. Många av de operatörer som ville etablera 
sig på telemarknaden ville väldigt gärna hyra kapacitet från någon annan än 
Telia som då var den störste konkurrenten. Företagen ville inte vara 
beroende av sin största konkurrent, och det upplevdes som mycket positivt 
att Banverket Telenät inte konkurrerade på slutkundsmarknaden. Från 1999 
har det dock etablerats en mängd nya nät i Sverige och i och Banverket 
Telenäts dominans på marknaden har blivit lite mindre. I intervjuerna 
framkom att år 2001 stod Telia, med sin nätleverantör Skanova, för 50 
procent av marknaden för nätkapacitet. Banverket Telenäts andel var 40 
procent av marknaden, vilket alltså lämnade endast 10 procent över till 
andra nätleverantörer. 
 
Ett problem med stora kunder är att de ofta har ett växande behov av att 
hyra nätkapacitet upp till en viss nivå. När denna nivå är nådd, fungerar den 
lite som ett tak, det vill säga att det är mycket svårt att sälja mer volym 
samtidigt som Banverket Telenät tjänar mer på det. När det är frågan om att 
öka kapaciteten så uppgraderar Banverket Telenät sina förbindelser och 
kunden får en ökad bandbredd. Ofta motsvarar dock inte ökningen i 
kapacitet det priset som kunden betalar extra utan i själva verket blir 
enhetspriset lägre. Samtidigt som Banverket Telenät alltså säljer 
volymmässigt mer, måste alltså nya kunder tillkomma för att 
faktureringsvolymen ska öka. Det som ses som problemet idag är att det 
inte finns så många nya kunder på marknaden. 
 
När det gäller nya potentiella kunder undersöker Banverket Telenät 
möjligheterna att kunna sälja till kommuner och landsting. Problemet med 
dessa kunder är dock att de gärna köper större paket med tjänster, vilket 
Banverket Telenät inte kan erbjuda. Företaget måste därför söka sig 
partners som erbjuder de efterfrågade tjänsterna för att kunna sälja till dessa 
kunder. Bland annat kan det handla om hjälp med lokalanslutning.  
 
När det gäller fördelningen av Banverket Telenäts kunder mellan 
operatörer och slutkunder tror inte Banverket Telenät att den fördelningen 
kommer att ändras så mycket. Flertalet teleoperatörer har investerat i egna 
fibernät. Dessa kräver att operatören själv måste ordna med exempelvis 
förstärkning av signalen och elektroniken i ändarna. Dessutom måste det 
finnas någon typ av övervakning och beredskap i fall det händer något med 



 EMPIRI 
 
 

  
 71 

kabeln. Totalt sett blir det ganska mycket arbete och Banverket Telenät tror 
att operatörerna i framtiden hellre kommer att vilja köpa nätkapacitet av 
någon annan. Särskilt eftersom nätkapaciteten inte är deras 
huvudverksamhet och något som de tjänar pengar på. Därmed kommer 
operatörerna fortsätta att vara viktiga kunder. 

4.4.2 Nätkapacitetstjänster inom verksamhetsutbudet 
 
Att marknaden för nätkapacitet givit vika och för tillfället befinner sig i en 
svacka har slagit mot alla i branschen. Trots det menar Banverket Telenät 
att det gått bättre för företaget än för de flesta andra. Verksamheten har 
dessutom inte ändrats utan är samma som för till exempel två år sedan. En 
liten förändring är dock att Banverket Telenät kommer att erbjuda ett nytt 
Ethernet-gränssnitt som kan ses som en form av tjänst till slutkunder, men 
då till rätt stora kunder som till exempel kommuner och landsting. Att 
erbjuda dessa tjänster innebär en relativt liten förändring för Banverket 
Telenäts del och den går att hantera inom organisationen.  
 
Dessutom är det kostnadsmässigt mycket fördelaktigt för flera av 
Banverket Telenäts kunder att Ethernet tekniken tillämpas. Annars måste 
kunder som redan nyttjar tekniken omvandla data som kommer till deras 
lokala nätverk vilket kan kosta några hundra tusen kronor, eftersom de har 
fått köpa egen utrustning och göra jobbet själva. Nu när kunder kan hyra 
med Ethernet direkt slipper de konverteringen och gör därmed en stor 
kostnadsbesparing. 
 
Övriga typer av tjänster för externmarknaden vill gärna Banverket Telenät 
lämna fritt till andra aktörer. Genom att börja erbjuda nätkapacitetstjänster 
direkt till företagskunder på den externa marknaden skulle det innebära att 
företaget skulle komma in på ett nytt segment, den externa 
slutkundsmarknaden. Enligt intervjuer med Banverket Telenät så är 
konkurrensen på slutkundsmarknaden mycket stor, och det har gått dåligt 
för en del som gått in på den marknaden. De aktörer som investerat i 
nätverkstjänster har haft svårt att tjäna pengar på det. Dessutom har 
Banverket Telenät alltid agerat som en oberoende nätleverantör som inte 
har konkurrerat med sina kunder, till skillnad mot Telia. Därför har 
företaget valt stanna kvar på den nivån i värdekedjan som man befinner sig 
på, trots att det vid en intervju framkom att det kan finnas en potential till 
att tjäna pengar på nätverkstjänster som i en framtid kanske kommer att ha 
högre marginaler än uthyrningen av nätkapacitet. 
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När Banverket Telenät hyr ut nätkapacitet används en teknik som ses lite 
som en standard i branschen. Eftersom tekniken dock tillhandahålls kan 
detta också definieras som en tjänst. Tekniken som används är så kallad 
DWDM-teknik och SDH-teknik, se tidigare förklaring. Dessa tjänster kan 
ses som rena transporttjänster, med vilka det går att skicka olika typer av 
data, utan att får någon betydelse att dessa tekniker använts, det syns inte. 
En del andra nätkapacitetstjänster är mer specifika i sig. De överför 
informationen på ett visst sätt och erbjuder en viss service som till exempel 
Frame Relay, ATM och IP-VPN. Dessa tjänster erbjuder enbart Banverket 
Telenät till kunder inom järnvägssektorn. 

4.4.3 Järnvägssektorn 
 
Järnvägssektorn utgör ett stort område som Banverket Telenät beskriver 
som en form av intern försäljning. Här har företaget en mer särpräglad roll 
än på den externa marknaden. Inom vissa områden är till exempel 
Banverket Telenät den enda leverantören det vill säga företaget har en 
monopolställning. Det finns dock områden inom järnvägssektorn där flera 
företag konkurrerar och då är det marknadsmässiga villkor som avgör vem 
som tillhandahåller uppdragen. I övriga fall är Banverket Telenät 
förpliktigat gentemot Banverket att utföra de tjänster som Banverket önskar. 
På den externa marknaden kan alltså Banverket Telenät tacka nej till en 
kund som är intresserad av en tjänst som inte skulle bli tillräckligt lönsam. 
Till Banverket kan de däremot inte säga nej, utan bara visa hur en tjänst 
skulle bli mycket kostsam att leverera. Banverket Telenät får alltid betalt 
för de tjänster som säljs till Banverket.  
 
Försäljningen till Banverket handlar i först hand om data och 
telefonikommunikation som krävs för att kunna köra tågen med de olika 
signalsystem och all den verksamhet som finns runt omkring själva 
järnvägen. Kraven på säkerhet och tillgänglighet är mycket höga och 
många tjänster är relativt avancerade, däremot är inte kapacitetsvolymen så 
stor. 
 
De tjänster som är mer avancerade är de nätkapacitetstjänsterna eller 
datatjänsterna som Banverket Telenät inte erbjuder företag på den externa 
marknaden. Till järnvägssektorn handhåller Banverket Telenät mer 
förädlade nätkapacitetstjänster som Frame Relay, ATM, Ethernet och IP. 
Undantaget är Ethernet som däremot erbjuds till externa slutkunder. 
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4.4.4 Faktorer som påverkar Banverket Telenäts verksamhet 
 
Det finns ett antal faktorer i Banverket Telenäts omgivning som upplevs 
som att de skapar osäkerhet genom att framstå som ett hot, både direkt eller 
indirekt mot Banverket Telenäts verksamhet. En osäkerhetsfaktor uppstår 
genom konkurrenterna som växer i storlek. Vissa av dessa företag är 
mycket pressade i detta marknadsläge, samtidigt som de också har en 
försäljning till slutkunder som de vill tjäna pengar på. Det innebär att de 
har en huvudprodukt som skiljer sig från Banverket Telenät, som i 
huvudsak satsat på försäljningen av nätkapacitet. Samma sak gäller alltså 
teleoperatörer som investerat i utbyggnaden av fibernät, men som främst är 
intresserade av att tjäna pengar på slutkundsmarknaden. Risken som då 
uppstår är att aktörer med nätkapacitet kommer att dumpa sina priser för att 
få volym till sina nät. De skulle alltså kunna sälja nätkapacitet till ett 
oerhört lågt pris som ett överskott. Så länge de är pressade och vill ta in vad 
som helst bara för att få upp lite volym i sina nät, finns risken att priserna 
kommer att kunna dumpas på marknaden. Eftersom Banverket Telenäts 
huvudverksamhet på externmarknaden är just nätkapacitet kan detta 
påverka företaget mycket starkt. På vissa sträckor där det råder en mycket 
stark konkurrens som till exempel triangeln Stockholm-Köpenhamn-Oslo, 
har det redan varit en dumpning av priserna. 
 
En annan faktor som skapar osäkerhet rörande Banverket Telenäts 
verksamhet är en statlig utredning om tillträde till banvallarna. Regeringen 
har givit ett socialdemokratiskt kommunalråd i Piteå uppgiften att utreda 
alla statliga infrastrukturer i form av mark, vägrenar, banvallar etc. där det 
går att lägga ned optiska fiberkablar. Utredningen ska kartlägga vilken 
infrastruktur eller vilka faciliteter statliga verk och bolag förfogar över och 
vilka som kan utnyttjas även av privata aktörer för att lägga ned fiberkablar. 
Utredning kom till stånd just eftersom ett kabelbolag i Stockholm, Stokab, 
ville lägga ned egna optokablar i banvallarna, men fick nej från Banverket. 
Företaget klagade då hos regeringen, som nu låter utreda om andra företag 
borde få rätt till att bygga fiberkabel i banvallen. (www.nyteknik.se/pub, 
2002-10-31:B) 
 
Banverket vill inte upplåta banvallen åt andra företags kablar och det har 
inte med Banverket Telenäts verksamhet att göra, utan det motiveras med 
att det handlar om banhållningen av järnvägen. Banverket underhåller 
spåren som ibland måste bytas ut och rensar makadam. Ju fler kablar det då 
ligger i banvallen desto svårare blir det att utföra ett sådant arbete. Särskilt 
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problematiskt är det med fiberoptiska kablar som är helt omagnetiska, 
vilket gör de svårare att hitta. Banverket upplever det också som ett 
problem att tillåta en operatör att lägga sina kablar i vallen och sedan säga 
nej till övriga. Det kan sluta med att det blir väldigt mycket kabel, vilket 
skulle komma att påverka tågtrafiken varje gång något går sönder eller 
måste ändras. Det finns många andra sätt idag att bygga fiberkabel, bland 
annat läggs kabel ned utmed vägar, en process som kanske är dubbelt så 
dyr mot att gräva ned kabel i banvallen. Banverket Telenät svarade 
skriftligt på utredningen i början av december i år. 
 
En annan faktor som kan komma att påverka Banverket Telenäts 
verksamhet är utvecklingen av den tredje generationens mobiltelefonnät, de 
så kallade 3G-nätet. Även om Banverket Telenät inte är intresserat av att gå 
in som aktör på 3G-marknaden, har företaget möjlighet att hyra ut plats i de 
radiomaster som Banverket förfogar över. Denna uthyrning är något som 
uppskattas kunna generera stora framtida intäkter till företaget. 3G-
utbyggnaden kan bli en stor fördel för företaget eftersom Banverket Telenät 
har ett sådant spritt nät. Idag har Banverket Telenät hyrt ut ett hundratal 
master. 3G kan alltså bli ett sätt för Banverket Telenät att öka sin volym i 
nätet, utan att det egentligen skulle innebära några skillnader för 
verksamheten. Då operatörerna hyr plats i Banverket Telenäts radiomaster 
innebär det att de monterar sin utrustning där för att ta upp signalen som 
kommer från mobiltelefonen. Sedan går signalen vidare i marknätet till 
mottagaren, vilket alltså ger mer trafik i Banverket Telenäts fibernät.  
 
Just nu försöker många operatörer skjuta utbyggnaden av 3G framför sig. 
Många försöker bygga i redan befintliga master just därför att det blir 
billigare, och så slipper de problemen med bygglov. I Sverige är det tillåtet 
att samarbeta och teleoperatörerna måste bara själva bygga ut minst 30 
procent av sitt 3G-nät. Det är fyra stycken teleoperatörer som fick licenser 
att bygga ut 3G-nät i Sverige: Tele2, Vodafone, 3 (före detta Hi3G) och 
Orange (SvD, 2002-12-06). Tre av operatörerna samarbetar, Vodafone, 3 
och Orange, i ett gemensamt bolag kallat 3GIS. Utbyggnaden i egen regi 
har främst skett i tätorterna, eftersom det är där kapacitetsbehovet är stort. 
Operatörerna kan därigenom få relativt mycket kapacitet för sina 
investeringar. Sedan i övriga områden sker utbyggnaden mer med 
samarbete. 
 
Det är fortfarande mycket svårt att kunna förutspå när 3G kommer att sätta 
fart och få påverkan på Telenäts omsättning. Utvecklingen har kommit att 
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försenas och de tjänster som är aktuella idag är mycket enkla tjänster, mest 
handlar det om att bara kunna ringa samtal. Det är först när de mer 
avancerade tjänsterna, som att skicka bilder exempelvis, blir 
färdigtutvecklade som kapacitetsbehovet kommer att ta fart. Banverket 
Telenät anställde personal som skulle arbeta med just 3G, men eftersom 
marknaden ännu inte har kommit igång har dessa nyanställda fått arbeta 
med andra uppgifter så länge.  
 
3G hänger också ihop med telekombranschens problematiska situation. 
Teleoperatörerna betalade enorma summor för att få 3G licenser på de olika 
nationella marknaderna i Europa, där staten i de länderna tog in hundratals 
miljarder. Banverket Telenät ser det som en beskattning av branschen som 
kom att dräneras på kapital. När teleoperatörerna sedan vaknade till liv 
insåg de att de inte hade pengar kvar till att bygga ut näten. Banverket 
Telenät menar att krisen på telekommarknaden kanske hade kommit i 
vilket fall som helst, men att den kanske inte hade blivit lika djup då 3G-
licenserna kom att göra läget akut för vissa företag.  
 
På Banverket Telenät ses dessa problem som teleoperatörerna drabbats av 
även som en grund till Ericssons problem. När operatörerna inte längre har 
råd att bygga ut sin nät då blir utrustningsleverantörerna som Ericsson och 
Nokia lidande. Det finns utrustningsleverantörer som inte har kunnat sälja 
någonting till operatörerna och då gått i konkurs. Det är samma problem 
som ligger till grund för Ericsson. Operatörer köper inte av Ericsson i den 
omfattning som förutspåtts, utan de håller igen på investeringarna, ”kanske 
in i absurdum”, vilket är något som även Banverket Telenät känner av. Då 
teleoperatörerna undviker att investera, så drabbas Ericsson genom att de 
inte längre kan sälja utrustning till näten, precis som Banverket Telenäts 
omsättning sjunker då operatörerna försöker låta bli att hyra mer 
nätkapacitet.  
 

4.5 En bild av företaget 
 
I intervjuerna framkom många tankar och beskrivningar om företaget, 
särskilt Banverket Telenäts starka och svaga sidor. De intervjuade menade 
att Banverket Telenät har många starka sidor: en säker kund, en stark ägare, 
kvalitets- och säkerhetstänkande, erfarenhet, ett utspritt nät, oberoende 
samt  kompetens. 
 



 EMPIRI 
 
 

  
 76 

Den interna kunden, det vill säga järnvägssektorn, är viktig nu när det är 
gungigt på marknaden då den är stor och säker samt ger en stabilitet för 
Banverket Telenäts ekonomi. Eftersom kunderna gärna vill prova på de 
billigare alternativen som finns på marknaden, men kanske märker att de 
inte håller vad de lovar och nästa gång är beredd att välja en mer 
kvalitetsstark produkt, gäller det att ha uthållighet att hänga med. En av 
Banverket Telenäts styrkor blir då att de har en stark ägare. Banverket 
Telenät är en del av Banverket som i sin tur ägs av staten. Det betyder att 
vad som händer kommer Banverket Telenät inte att gå i konkurs, vilket gör 
att för de kunder som verkligen vill vara säkra på att ha en leverantör om 
några år har Banverket Telenät en fördel. En annan sak som gör att det är 
viktigt att kunna existera under en lång period är att hårdvaruleverantörerna 
erbjuder samma sak till vem som helst och det gäller för företaget att ha 
kontroll över intäkter och utgifter och ha vettiga avskrivningstider så att de 
har en möjlighet att starta med ny teknik när det blir aktuellt. I 
järnvägssektorn, där Banverket Telenät tillhandahåller flera typer av 
tjänster, har Banverket Telenät även en unik fördel; de vet vad företag 
håller på med och de finns där företagen finns. 
 
En styrka som nämndes flera gånger under intervjuerna är Banverket 
Telenäts kvalitets- och säkerhetstänkande. Banverket Telenät har inte 
jobbat på att sälja billigt utan på att sälja med hög kvalitet. En av 
anledningarna är att: 
 

”… det vi säljer till våra operatörskunder, det blir deras 
produktionsapparat. De kan aldrig bli bättre eller få bättre kvalitet än 
vad vi ger dem. […] brakar botten ur, då går det åt pipsvängen. Så 
därför har vi byggt med stor säkerhet. Och som också passar, det är 
ju ett krav från järnvägen också…” 

 
I intervjuerna framkom ofta uppfattningen att Banverket Telenät har erkänt 
bra kvalitet i sina nät. De gav exempel på kunder som ställer stora krav på 
kvalitet vilka menar att Banverket Telenät haft en enormt bra tillgänglighet, 
till och med bättre än vad de har lovat. Hos en av kunderna hade Banverket 
Telenät haft 100 procents tillgänglighet på hälften av förbindelserna under 
två år, alltså inga avbrott alls. Resten av förbindelserna, utom en, låg inom 
den lovade normen på 99.99 procents tillgänglighet, det vill säga max 53 
minuter per år. Den förbindelsen som Banverket Telenät misslyckades med 
att uppfylla den utlovade säkerheten hade de hyrt av en annan leverantör. 
Säkerhetstänkandet kommer från järnvägen som från början krävde fysiskt 



 EMPIRI 
 
 

  
 77 

skilda vägar i nätet. Den intervjuade påpekade att om löftet inte lyckas 
hållas kostar det inte så mycket rent ekonomiskt, men däremot försvinner 
förtroendekapitalet. Banverket Telenäts jobb är att se till att kunderna 
förstår att de levererar någonting annat som är mycket bättre än 
konkurrenterna. När den diskussionen uppstår med kunderna menade den 
intervjuade att det inte är svårt att övertyga dem. Om det bara finns en väg 
och den grävs av då tar det femton till tjugo timmar att reparera den och det 
finns ingen kommunikation under den tiden. Har de byggt upp hela sin 
verksamhet på att det ska fungera vet de vad stilleståndskostnaderna blir. 
 
En sak som enligt de intervjuade bevisar Banverket Telenäts kvalitet är 
deras stora erfarenhet; de har hållit på i drygt tio år, vilket det inte är många 
som har gjort. En av de intervjuade uttryckte att de gjort bra resultat på det 
här viset: 
 

”Vi har ju en väldigt bra resväska packad, alltså det ser snyggt ut i 
våra garderober jämfört med våra konkurrenter som startade så 
mycket senare och har haft det oerhört mycket tuffare.” 

 
Om Banverket Telenät jämförs med de nya konkurrenterna så har de hela 
tiden fått ta ett steg åt gången. De har investerat, sålt och fått kunder, 
investerat igen och gått en bit i taget, vilket är långsamt men tryggt. Den 
intervjuade menade att de andra har dragit i alla gaspedalerna samtidigt och 
gjort en massa saker utan att ha avsättning för det som de producerar. Detta 
har skett samtidigt som att de som har satsat pengar har krävt att få tillbaks 
pengarna inom en väldigt kort period samtidigt som tillväxten då har 
mattats av. Även om Banverket Telenät inte tjänat så mycket pengar i år 
har företaget tjänat bra med pengar tidigare år och har möjligheten att visa 
vad de har gjort och hur verksamheten har utvecklats i en historisk 
tillbakablick. Det är också en viktig skillnad mot konkurrenter som hela 
tiden varit beroende av tillskott från sina ägare. Banverket Telenät är mer 
finansiellt stabila än vissa andra konkurrenter och har en större erfarenhet. 
 
En annan styrka som ofta nämndes i intervjuerna var Banverket Telenäts 
spridda nät. Banverket Telenät säger sig vara duktiga på att leverera långa 
förbindelser. Det är svårt för någon annan att få ett sånt vitt förgrenat nät 
som når till ungefär 200 av Sveriges kommuner som Banverket Telenät 
har; det är helt enkelt för dyrt att bygga ut. Jämfört med andra företag som 
lovar samma sak har Banverket Telenät ytterligare en fördel då de ofta 
terminerar vid järnvägsstationen som ligger mitt inne i staden. Till exempel 



 EMPIRI 
 
 

  
 78 

Svenska Kraftnät terminerar där högspänningsnäten tar slut, oftast en bit 
utanför staden, vilket innebär att de alltid måste slå sig samman med någon 
annan som lägger kabeln sista biten in till staden. 
 
Banverket Telenät har haft ett strategiskt beslut att inte konkurrera med 
sina kunder, vilket har varit ett lyckosamt beslut. Traditionellt har kunderna 
satt värde på att Banverket Telenät varit oberoende, men det är inte lika 
viktigt idag. Det har blivit uppluckrat och ser annorlunda ut; alla är 
konkurrenter till alla. Ändå betonade en av de intervjuade att det är enklare 
för Banverket Telenät att det går bra för deras kunder och att kunderna 
säljer mer utvecklade tjänster än att de själva gör det. Ytterligare en styrka 
för Banverket Telenät är en kompetent personal. Banverket Telenät har 
enligt en av de intervjuade lyckats att bygga upp en övervaknings- och 
underhållsorganisation, något den intervjuade menade inte är lätt. Enligt 
den intervjuade har kunderna visat att de tycker att det finns mycket 
kunnighet inom företaget och att Banverket Telenät jobbar på ett 
kundvänligt sätt. 
  
Det kom även fram negativa sidor hos Banverket Telenät under 
intervjuerna. En sak är att de ligger på ett smalt segment och det är en utsatt 
position. Om företaget bara har tre produkter och inte säljer produkt A 
finns det inte så många som kan täcka upp för den produkten som man inte 
säljer. 
 
En resurs eller kompetens som saknas idag är att Banverket Telenät är 
dåliga på marknadsföring. Detta beror enligt de intervjuade på att det har 
varit goda år och ett fåtal operatörer som känt till Banverket Telenät har 
stått för en stor del av deras affär. Just marknadsföring mot nya 
kundgrupper är något som Banverket Telenät skulle behöva bli starkare på. 
De har dock börjat med det på senaste tiden. 
 
En av de intervjuade menade att det som skulle ha den största 
verkningsgraden skulle vara att ha en affärsutvecklare. Det gäller att både 
hålla sig välinformerad om vad som sker på marknaden och vart 
marknaden är på väg. Samtidigt ska möjligheten att agera på svängningar 
finnas. Det handlar om att kunna planera i förväg. De kundansvariga sitter 
ju på en del utav informationen, men någon måste ändå kunna paketera det 
lite snyggt för de som ska ut och sälja. Det som hinns med idag är att prata 
med kunder och leverantörer, men inte till exempel att vara ute på 
konferenser och söka på Internet i den grad som skulle behövas. Vidare 
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menade den intervjuade att Banverket Telenät inte har något samordnat sätt 
att samla in informationen från både kundansvariga och de som jobbar med 
tekniken om vad som händer på utvecklingen hos leverantörerna. Den 
intervjuade betonade dock att alla inom hela organisationen har jobbat hårt 
och varit duktiga och tror inte att de har kunnat anställa fler. Banverket 
Telenät visar sämre siffror och har stora kostnader så det finns inte 
utrymme, vilket den intervjuade uttryckte: 
 

”Man måste ta ett ansvar inom företaget att under vissa 
omständigheter så anställer man inte mer personal.” 

 
Banverket Telenät skulle också behöva en bättre kostnadskontroll och 
tydligare kunna se kostnaderna i förhållande till de priser som man tar ut 
mer i detalj. Det behövs en finare uppdelning, så man tydligare ser var 
kostnaderna finns och vad break-even på vissa tjänster ligger. Det behovet 
blir allt större desto mindre marginalerna blir, som den intervjuade 
uttryckte: 
 

”När marginalerna är stora är det inte så himla noga, men när 
marginalerna är små då är det viktigt eftersom det kanske avgör om 
det blir plus eller minus.”  

 
Banverket Telenät måste också veta hur lågt man kan gå i prissättningen. 
Kalkyleringen blir också betydelsefull eftersom de direkta kostnaderna är 
ganska små medan de fasta kostnaderna är stora, så fördelningen av fasta 
kostnader är något som Banverket Telenät måste jobba mer med. 
 
Banverket Telenät ser sig inte som särskilt duktiga på att gräva i gatorna, 
det finns andra aktörer som kan göra det bättre. De ser sig som duktiga på 
långa förbindelser, men det som sker lokalt är de sämre på. Den typen av 
tjänster och service tror de att andra kan vara bättre på. 
 
Hårdvaruleverantörerna säljer samma sak till alla. Det gör att alla företag 
har ungefär samma kostnader och det som Banverket Telenät köper också 
alla andra. Vissa konkurrenter säger också samma saker som Banverket 
Telenät gör, det vill säga att de har ett stomnät som täcker nästan hela 
Sverige och att de har en hög kvalitet på sina förbindelser med så kallade 
tvåvägsförbindelser. Vissa konkurrenter har alltså liknande utgångslägen 
och det framkommer också i intervjun med orden: 
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”Så vanvettigt unika är inte Banverket Telenät” 
 
Den intervjuade anser dock att det finns en poäng i att odla något som 
ingen annan har. Banverket Telenät försöker satsa på ett visst segment som 
man försöker serva extra väl. Detta segment består av operatörer och stora 
kunder, när det gäller den externa marknaden. Det Banverket Telenät har 
som är lite speciellt är att de har tillgång till mark på ett sätt som ingen 
annan, eller få, har. De har anläggningar på 800 ställen i landet och de har 
enklare för att få ner de här fiberkablarna i backen jämfört med andra som 
måste hitta egna hus och korsa marken för många olika markägare. 
 
Att fokusera på kvalitet eller satsa på effektivitet och hålla kostnaderna låga 
är inget motsatsförhållande enligt en av de intervjuade. Banverket Telenät 
är tvingade att jobba med bägge två, men med det nät som Banverket 
Telenät byggt är det lättare att tillhandahålla en kvalitetstjänst än en 
lågpristjänst. Det finns billigare alternativ än Banverket Telenät, men de 
har heller ingen ambition att vara prisledande så att de måste sänka sina 
kostnader maximalt. De kunder som är ute efter absolut lägsta pris, struntar 
i kvaliteten och chansar på att det kommer att gå bra väljer Banverket 
Telenät bort. De kommer aldrig att tjäna några pengar på de kunderna i alla 
fall. Däremot är pris i förhållande till prestanda viktigt för Banverket 
Telenät. 
 
En av de intervjuade menade dock att vad Banverket Telenät dessutom gör, 
i och med att de har en begränsad produktionsportfölj, är att de även tittar 
på produkter med lägre kvalitet. Den intervjuade förklarade att om vissa av 
kunderna idag som är större operatörer har etablerat egna nät bitvis och 
behöver komplettera i Banverket Telenäts nät, bör Banverket Telenät ställa 
sig frågan om de ska erbjuda kunderna det till en lägre kvalitet eller inte 
erbjuda dem någonting överhuvudtaget. Den intervjuade sade att Banverket 
Telenät är piskade på precis samma sätt som vilket företag som helst och är 
tvungna att se till sin ekonomi, men frågan är vad risken och uppoffringen 
är. Om bedömningen blir att det faktiskt är möjligt så är de i behov av de 
intäkterna och då kommer de också att sälja enklare tjänster med lägre 
kvalitet som ett komplement. Men huvudgrejen kommer enligt den 
intervjuade definitivt att vara kvalitet.  
 
En av de intervjuade beskrev Banverket Telenäts produkter på följande 
sätt: 
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”Om man kan jämföra det med en vanlig matvaruaffär så är det bara 
det som är mjölken, möjligtvis filmjölken också. Men alltså väldigt 
enkla produkter, man lullar inte till med några extra smaker och så, 
det är inte, det är alltså inte en utveckling som sker på det viset, utan 
det här är en ganska enkel och stadig produkt. Och inte som 
modebranschen där det ska vara rosetter ena året och det ska vara 
prickar andra året, utan en ganska stabil och tråkig och fyrkantig 
produkt. Och som kräver sitt.” 

 

4.6 Framtiden – då och nu 
 
På grund av uppsatsens syfte pratade vi under intervjuerna mycket om 
framtiden: om och hur de tänkt och planerat för den förut och hur det slagit 
in, på vilket sätt de försöker se framtiden samt om det är svårt att se 
framtiden. 
 
En av de intervjuade menade att i en tillbakablick har Banverket Telenät 
både följt de planer som låg fastlagda, men verksamheten också kommit att 
utvecklas i steg. Av de planer och prognoser Banverket Telenät gjort 
tidigare har det oftast gått bättre än planerat.  
 

”Rent ekonomiskt så har utvecklingen blivit mycket mer positiv […] 
fram tills nu då har det alltid gått bättre än man trott.”  

 
I år går det lite sämre av vad Banverket Telenät budgeterade. Egentligen 
kan detta ses som en indikator på samma sak: Banverket Telenät är mycket 
beroende av volymen. Tidigare år har volymen överträffats och Banverket 
Telenät har gjort bättre resultat än vad man planerade. I år har volymen 
blivit lite mindre och då har det slagit åt andra hållet.  
 
I intervjuerna framkom att Banverket Telenät varit styrda av 
omständigheterna. De hade inte kunnat investera mer eller jobba hårdare. 
Med ett statligt verk som ägare fanns inte möjligheterna att växa snabbare 
än de har gjort. Banverket Telenät har medvetet tagit ett steg i taget. 
Emellanåt har de tagit lite större kliv och ibland har de tagit risker men just 
på tjänstesidan har de definitivt tagit små steg. Banverket Telenät har alltså 
tagit små trappsteg beroende på omvärlden, men eftersom efterfrågan har 
varit konstant ökande under de här åren har de inte behövt fundera så 
mycket på det. Den intervjuade menade: 
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”… medan man höll på hade man väl önskat att det hade sett 
annorlunda ut. Att man hade kunnat springa fortare, men i efterhand 
kan man säga att det nog var ganska nyttigt att faktiskt ta ett steg i 
taget.” 

 
Banverket Telenät har byggt nät väldigt mycket på kundefterfrågan. I 
början fanns järnvägssektorn och en intressent till, så då visste de hur stort 
nätet behövde vara och hur mycket kapacitet som behövdes. Det blev alltså 
beslutat ganska tidigt, för tio år sedan, hur fibernätet skulle se ut. Sedan har 
Banverket Telenät kompletterat med vissa delar på fibernivån, till exempel 
de system som kopplats på fibrerna för att leverera nätkapaciteten, men 
även detta har baserats på kundefterfrågan. En av de intervjuade menade att 
det främst är järnvägens behov som har kommit att styra hur utbyggnaden 
av fibernätet kom att ske. Nätet har byggts ut mest där järnvägen behöver 
det mest, men detta har dock inte lett till någon konflikt eftersom de 
sträckor som är viktiga för järnvägen har också kommit att bli viktiga för 
nättrafiken då det främst handlar om sträckor mellan större städer. 
 
Banverket Telenät har inte investerat i fiberkabel i samma utsträckning som 
vissa andra aktörer. Banverket Telenät har varit försiktiga och inte köpt på 
sig andra verksamheter och lagt ner miljarder i investeringar på 
utbyggnader av näten som andra aktörer har gjort. Konkurrenterna har 
därigenom dragit på sig stora skulder därför att de felaktigt trodde att det 
skulle finnas behov för det i framtiden. Banverket Telenät har kanske bara 
lagt ned en eller två miljarder på nätutbyggnaden, vilket enligt den 
intervjuade i och för sig är mycket pengar det också. 
 

”Vi [Banverket Telenät] har ju byggt mycket, det har vi gjort, men vi 
har väl byggt mindre än vad många andra har gjort.” 

 
Det finns kabel som Banverket Telenät byggt ut men som idag enbart 
används av järnvägen. Den kabel som de bygger ut av kommersiella 
grunder får en vanlig företagsekonomisk granskning, med beräkningar av 
kalkylräntan och nuvärdet med mera. 
 
Utvecklingen gick i den riktning som Banverket Telenät förutspått, men i 
en helt annan hastighet. Behoven och efterfrågan ökade kraftigare än vad 
de trott vilket ledde till att Banverket Telenät fick vidta åtgärder de inte 
planerat. Ett exempel på beslut som fattades under resans gång var att hyra 
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ut våglängder. Det trodde Banverket Telenät att de inte skulle behöva göra, 
men de märkte att kunderna började efterfråga det och såg en chans att bli 
först, vilket de också blev. En av de intervjuade menade att när Banverket 
Telenät bestämde sig för att införa våglängdstjänst i nätet berodde det på att 
kapaciteten inte räckte till och om de inte tog ett steg skulle det bli fullt i 
nätet. Den intervjuade betonade att det går att identifiera vissa strategiska 
beslut, men fortsatte att Banverket Telenät: 
 

”…inte riktigt har tänkt så strategiskt eller varit så väldigt strategisk 
på det sättet att man har identifierat och mappat pris och kvalitet och 
sådana saker mot varandra.”  

 
Eller som en av de intervjuade uttryckte sig om beslutet att hyra ut 
våglängder: 
 

”Det[beslutet] var inte frukten av någon lång intelligent analys utan 
det var snarare att man [Banverket Telenät] såg tecknen i skyn då 
under tiden” 

 
I intervjun framkom att ett beslut som Banverket Telenät skulle kunna 
ångra idag är att de inte lade ner fler fibrer i kablarna. Idag har Banverket 
Telenät 12 fibrer i varje kabel och de kunde ha varit fler; idag lägger man 
ned mellan 200 till 400 fibrer i varje kabel. Det hade varit enklare om det 
hade funnits mer fibrer i kablarna för då hade Banverket Telenät inte 
behövt använda våglängdsmultiplexering i samma utsträckning. Men då 
besluten fattades när kablarna skulle grävas ned var det ingen som trodde 
att det skulle finnas behov som det gör idag och egentligen delar Banverket 
Telenät det problemet med alla andra aktörer som grävde ned kabel på den 
tiden. 
 
En av de intervjuade menade att det största hotet mot Banverket Telenät är 
konkurrensen. De har teknisk kompetens och utbyggt nät. Det kan komma 
till ett läge där det blir vad den intervjuade kallade ”osund konkurrens”, 
vilket innebär en situation där: 
 

”…alla tvingas till ett marginaltänkande för att ingen vill ge upp och 
konsolideringen i branschen inte blir tillräcklig.” 

 
Då kommer det enligt den intervjuade att bli affärer på vissa destinationer 
som inte kommer att täcka en självkostnadskalkyl. 
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Banverket Telenät försöker hålla koll på vad det är som händer och förstå 
det som händer i omgivningen, vilket till exempel uttrycktes på följande 
sätt: 
 

”…sedan tror jag att det är viktigare  att utifrån det se, att försöka 
vara uppmärksam på det som händer och att reagera utifrån det” 

 
Banverket Telenät ser det som mycket viktigt att veta hur kunderna tänker, 
vad de har för ambitioner och vad de tror kommer att hända och vad 
kunderna förväntar sig av Banverket Telenät. De lägger ner en hel del jobb 
på att titta på vad som händer med större kunder. 
 
Banverket Telenät försöker utnyttja sina säljare och få fram så mycket 
information som möjligt genom säljarna som är ute och träffar kunderna. 
Säljarna kan få reda på saker som inga andra får reda på. Det är viktigt att 
lyssna till vad kunderna har för planer, inte bara fastlagda planer utan också 
hur de tänker och hur de tror att de kommer att göra i framtiden. 
Planeringen sker mycket genom den affärsutvecklare och 
omvärldsbevakare som Banverket Telenät har. Idag jobbar dock den 
personen också som säljchef. Informationen kommer även från leverantörer. 
Den intervjuade menade att hårdvaruleverantörerna egentligen gör samma 
jobb som Banverket Telenät, men att de måste jobba i ett ännu tidigare 
perspektiv för att kunna erbjuda det kunderna vill ha, när kunderna vill ha 
det. Alternativt menade en av de intervjuade att: 
 

”Eller så kommer de på något oerhört smart som man inte har kommit 
på själv att man ens behöver och då ska de försöka få marknaden, det 
vill säga oss [Banverket Telenät], att lockas av det.” 

 
Informationen kommer även in genom allmän marknadskännedom, det vill 
säga tidningar, branschtidningar och någon analysrapport. Men det är som 
sagt framför allt säljarna som är ute och träffar kunder och lyssnar av dem. 
 
Informationen sammanställs i årsvisa budgetar, där varje säljare går igenom 
sina kunder och hur de ser på framtiden. Banverket Telenät försöker också 
göra en uppskattning av vilka nya kunder som eventuellt kan tillkomma.  
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”Vi tror att det är en viss mängd då med kunder som man kan prata 
med och som man försöka få, har vi antagit att man kanske kan få 
50 % av dem.” 

 
Ekonomiskt ser Banverket Telenät alltså på närmaste året, de har koll på 
kostnadssidan och hur investeringar kommer att dyka upp som 
avskrivningar samt även nyinvesteringar. Detta på grund av att de vet att de 
inte kan göra för mycket för då kommer de att ha för stor kostnadsmassa 
åren framöver. Verksamhetsmässigt har det varit väldigt turbulent i 
branschen enligt den intervjuade så även där ser Banverket Telenät framför 
allt på ett års sikt. Nätplaneringen, alltså tekniksidan, bör enligt den 
intervjuade sträcka sig längre fram i tiden. Så är det inte än så länge men de 
har gjort en liten omorganisation där den strategiska planeringen kommer 
att ha ett treårsperspektiv. Målet med att ha en separat och fristående 
affärsplan, vilket inte funnits förut, är att kunna bygga på längre sikt. 
Affärsplanen är just nu under bearbetning. 
 
De intervjuade är överens om att det är svårt att se långt in i framtiden.  
 

”När det gäller marknaden är det väldigt svårt att ligga längre fram 
än ett år. Här sker oerhört mycket till och med på kvartalsbasis.” 

 
Längre analyser än ett år är mycket svåra att genomföra. Går man tillbaka 
två år i tiden var det ingen som trodde att det skulle bli som det ser ut idag. 
Här råder det också en kulturell skillnad mellan Banverket Telenät och 
Banverket. Banverkets verksamhet är anslagsdriven och väldigt stabil. En 
av de intervjuade uttryckte detta faktum som: 
 

”…du lägger räls och sedan ligger den där 50 till 60 år, så där kan 
man planera liksom 10 år framåt, och man vet vad man får för anslag 
i 10 år, så man kan räkna på det, man vet att man ska bygga en bro 
där 2006 med början vecka 32, och vi [Banverket Telenät] vet inte 
vad som ska hända nästa år.” 

 
De intervjuade menade att det går att ta ut en kurs för framtiden, men att 
det med stor sannolikhet inte blir så.  Det gäller att försöka se vilket 
svängrum som man kommer att ha och det är viktigt att mentalt blicka 
framåt för att både vara bättre förberedd, men också faktiskt kunna ta mått 
och steg för att hamna åt det hållet man vill hamna. 
 



 EMPIRI 
 
 

  
 86 

På en marknad där det är öppet för konkurrens går det enligt en av de 
intervjuade inte att: 
 

”…leva ett lugnt och stilla liv utan [företaget] måste hela tiden titta 
framåt, fundera på vad som händer och vi kommer inte att agera på 
samma sätt om fem år som vi gör idag.” 

 
Både teknikutvecklingen, alltså de tekniska förutsättningarna, förändras 
och behoven förändras. Tekniksprång kan påverka att: 
 

”…de här fyrkantiga produkterna inte längre är aktuella, att mjölk är 
allergiframkallande och nu måste vi ha något annat istället.” 

 
Sådant skulle kunna hända i framtiden och därför är det enligt den 
intervjuade viktigt att blicka framåt så att varningstecknen uppmärksammas 
och att Banverket Telenät kan agera för vad de ska erbjuda istället. 
 
Då det är svårt att förutse framtiden har Banverket Telenät valt att arbeta 
med scenarier. I ett av dessa scenarier kan det antas att Banverket Telenät 
ligger kvar på samma fakturering som i år och har en gissad 
investeringsnivå. Sedan tittar de två år in i framtiden och ser vad det 
innebär för Banverket Telenät givet en viss kostnadsnivå och vad det krävs 
för att verksamheten ska gå runt. Då ser de bland annat vilket svängrum 
som finns. Det gäller att skapa ett manöverutrymme då de inte vet vad som 
kommer att ske. Sedan kan ett annat scenario skapas där till exempel 
faktureringen ökar med fem procent och där investeringsnivån är högre och 
sedan undersöks vad detta får för betydelse med vissa antaganden om de 
rörliga kostnaderna. Genom att göra detta menade den intervjuade att det 
syns att Banverket Telenät är mycket beroende av intäktsvolymen, särskilt 
då de fasta kostnaderna utgör en så stor del av kostnadsmassan. De ser 
också vad de kan kosta på sig i form av till exempel ny personal. Om 
marginalerna inte är tillräckligt stora kan de ”inte ha spenderbyxorna på 
sig de närmaste åren”. 
 

4.7 Framtida plats i värdekedjan 
 
Under intervjun framkom också hur de intervjuade tror att företaget 
kommer att utvecklas i framtiden, framför allt om huruvida de tror att de 
kommer att gå upp i värdekedjan och tillhandahålla nätverkstjänster. 
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Banverket Telenät har valt att stanna på en nivå i värdekedjan och som de 
ser nu har de inga ambitioner att gå högre upp. De erbjuder nu Ethernet-
gränssnitt, vilket är en liten mer förädling, men inte så stor skillnad mot vad 
Banverket Telenät gjort tidigare.  
 

”tekniskt är det en liten pluttgrej men funktionsmässigt för motparten, 
så helt plötsligt får motparten någonting som man känner igen”  

 
Kunderna efterfrågar detta då de kan plugga in en router och vet vad de ska 
göra. De behöver alltså inte sitta inne med specialkompetens, vilket gör att 
Banverket Telenät har fått en större möjlighet att få större företag. Den 
intervjuade påpekade dock att det förut har varit så att Banverket Telenät 
har haft en sådan enorm tillväxt genom operatörerna att de inte har behövt 
agera direkt mot företagen, utan det har operatörerna gjort. När allt gick 
uppåt tidigare behövde de inte fundera så mycket, men i och med 
utplaningen i branschen så uppstår behovet att marknadsföra sig mot nya 
kundkategorier, till exempel större företag. Genom att vara aktiva på 
mässor och genom personlig försäljning kommer Banverket Telenät i 
kontakt med nya kunder och får uppslag på sådana de inte haft som kunder 
tidigare. 
 
Om Banverket Telenät skulle börja tillhandahålla nätverkstjänster så finns 
det ett antal komplikationer. Först och främst skulle företaget bli tvingat att 
börja konkurrera med sina kunder. Marknaden är också annorlunda mot 
den marknaden Banverket Telenät befinner sig på idag. Kunderna är många 
och små och ställer andra krav på Banverket Telenät vilket kanske 
organisationen inte skulle klara av. Det blir andra typer av problem och 
andra typer av frågor. Då det blir mindre kapacitet per kund måste 
organisationen vara väldigt utbyggd, både geografiskt och 
kompetensmässigt. Det krävs teknikutveckling, programmerare som 
programmerar tjänster, en större drift- och underhållsorganisation och så 
vidare. En sådan organisation skulle även till exempel behöva en helt ny 
typ av marknadsföring för dessa kunder och även kunna erbjuda en annan 
typ av service.  
 
Visionen är alltså inte att utveckla olika verksamhetsområden och bli 
jättestor, utan att fortsätta att verka inom den nisch som man har valt. Detta 
beror förutom kraven på en större organisation på att konkurrensen är 
mycket hårdare. Det finns många andra som tillhandahåller tjänster idag 
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och det har inte gått bra för dem; det är framför allt där de har förlorat i 
värde.  
 
En av de intervjuade sade att det kommer att ske en utveckling men att 
Banverket Telenät kommer att åtminstone försöka att stanna kvar på en 
grövre tjänst som vänder sig till framför allt operatörer, alltså inte de mest 
finförädlade tjänsterna. Den intervjuade betonade att det finns väldigt 
många trappsteg att gå på; man behöver inte gå hela vägen upp och bli 
precis som de andra, utan det finns många olika fack att stanna på. 
Banverket Telenät kommer säkerligen att behöva gå ett litet steg längre; de 
har redan börjat med att implementera och leverera med Ethernet-gränssnitt 
för att närma sig datasidan. Däremot tror den intervjuade att så länge 
Banverket Telenät har möjlighet att stanna kvar som en carriers carrier, 
alltså ha ett fåtal stora kunder, stora operatörer, så är det en klar fördel för 
dem. Möjligheten att gå längre finns alltid och tankarna kommer upp minst 
en gång per år, enligt den intervjuade. Men skulle detta ske, då: 
 

”…lämnar vi mjölken och smöret och då går vi in på smakerna och 
utbudet...” 

 
Dessa problem kan ses som ett hot mot verksamheten, eller i alla fall mot 
den form den har idag. Det kan hända att Banverket Telenät till slut 
kommer att bli för litet för att kunna fortsätta på egen hand. Om Banverket 
Telenät skulle ta hela steget och sälja till exempel en Internettjänst skulle 
de för att klara av det behöva ett partnerskap. Banverket Telenät kommer 
att nå en punkt där man måste ta någon form av beslut. I andra länder har 
de till exempel sålt av verksamheter som det som Banverket Telenät håller 
på med, men det har ”slutat med förskräckelse”. Banverket Telenät 
kommer kanske att nå en situation där de antingen får ge upp ambitionerna 
att verka på egen hand eller så måste de expandera och bli riktigt stort. Då 
skulle risknivån öka, och det är inte säkert att Banverket skulle vara 
intresserat av det, och frågan är vad som händer då. 
 
Om marginalerna på de tjänster som Banverket Telenät tillhandahåller idag 
minskar finns det enligt en av de intervjuade två vägar. Det ena är att 
Banverket Telenät producerar mer och mycket effektivare så att man kan 
tjäna lite men på många fler. Det har dock gått bättre för de företag som 
hållit sig till en nisch och inte expanderat för stort och det går att se att de 
aktörer på marknaden som tagit stora steg inte lyckats så bra. Därför är det 
enligt den intervjuade viktigt att Banverket Telenät fungerar något sålunda 
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i en nisch. Men det är helt klart att marginalerna kommer att bli lägre och 
då måste Banverket Telenät göra något. Då kan det här med gränssnitt vara 
ett alternativ. Efterfrågan på gränssnitt har hitintills inte varit så stor, men 
den kommer nu enligt den intervjuade. Det är alltså ett strategiskt vägval att 
gå upp i värdekedjan. En annan av de intervjuade menade att alternativet 
till det är att det finns en framtid på nätkapacitet och att man se till att 
pressa sina kostnader, att man har tillgänglighet och att allting fungerar. 
Banverket Telenät ser det idag som att det definitivt finns en marknad för 
nätkapacitet. 
 

4.8 Struktur och kultur 
 
När man ser på ägarstrukturen så är Banverket ett statligt verk och har sina 
begränsningar och det är både fördelar och nackdelar, något som framkom i 
intervjuerna. Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de intervjuades 
tankar om relationen mellan Banverket och Banverket Telenät och även 
andra organisations- och kulturaspekter som inte tagits upp tidigare. 
 
Från Banverkets sida har man försökt att agera så företagsmässigt som är 
möjligt. De har startat med resultatenheter för att skilja på mitt och ditt då 
de ville vara väldigt säkra på att vi inte konkurrerade med anslagsmedel. En 
internstyrelse med externa representanter infördes för att försöka efterlikna 
ett bolag så mycket som möjligt och de ställer avkastningskrav. Ska ett 
beslut om något nytt fattas som till exempel expansion genom användandet 
av en ny tjänst då måste det först godkännas av styrelsen, där det sitter 
representanter från Banverket.  Banverket Telenät är alltså en resultatenhet 
åt Banverket och fungerar så företagslikt som möjligt. Banverket Telenät 
lever på det de tar betalt för. Banverket Telenät mäts utifrån normala 
finansiella mätetal och lägger en budget som diskuteras med styrelsen. 
Banverket Telenät ska klara en viss avkastning på det egna kapitalet och 
har en egen resultat- och balansräkning. Banverket Telenät är dock ingen 
riktig egen juridisk person, så strikt i juridisk mening så finns Banverket 
Telenät inte; formellt är balansräkningen en del av Banverkets 
balansräkning.  
 
Rapporteringen sker tre gånger om året, där Banverket Telenät varje gång 
lämnar en helårsprognos. Därtill finns det en halvårsavstämning där man 
kollar utfallet. Rapporteringen grundas inte på det som Banverket Telenät 
vill visa utan på Banverkets önskemål och vad de behöver till sin egna 
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interna redovisning. Banverket Telenät upplever det som viktigt att snabbt 
kunna få information och följa upp verksamhetsutvecklingen och har därför 
infört ett uppföljningssystem där man mäter vissa nyckeltal månadsvis. 
Detta är för att se lite åt vilket håll det blåser. Måtten behöver inte vara 
riktigt exakta utan det viktiga är att de är snabba och enkelt kan ge en 
indikation på hur utvecklingen går. Detta är också något som tjänat just 
Banverket Telenät internt. Banverket Telenät får relativt stor ansvarsfrihet 
genom att man arbetar mot mål som ställs upp i budgeten. Målen som 
diskuteras med styrelsen är ganska övergripande. Till exempel ses 
investeringsvolymen över men inte de enskilda investeringarna. Kontrollen 
är alltså inte så detaljerad utan till stor del baseras förhållandet på tillit och 
förtroende, enligt den intervjuade. Banverket vill veta så att det inte går 
dåligt för Banverket Telenät och det finns riktlinjer för hur Banverket 
Telenät ska agera så de inte går in på alltför spekulativa affärer. Banverket 
vill att Banverket Telenät ska tjäna pengar och tillhandahålla 
kommunikationen för järnvägen, men är inte intresserade av att Banverket 
Telenät utvidgar sin verksamhet alltför mycket. 
 
Banverket och Banverket Telenät kan ses som två olika 
organisationskulturer där Banverket har en mycket lägre risktolerans och 
där Banverket Telenät måste kunna hantera en högre risk eftersom man 
befinner sig i en osäkrare omgivning. Samtidigt upplevs det på Banverket 
Telenät som att det kan vara bra att ha någon som Banverket som 
kontrollerar och kanske ifrågasätter vissa saker med verksamheten, det kan 
leda till eftertanke om något som kanske inte var så klokt. Det är inte bra 
om alla i en organisation rusar framåt. Det är bra att ha olika människor i 
till exempel ledningsgruppen så att inte alla ”ropar ja och halleluja 
samtidigt”. Om någon däremot säger nej och undrar vad det ska vara bra 
för, då kan ett beslut bli belyst från flera olika håll. Sedan betonades i 
intervjuerna att Banverkets huvudsysselsättning är att se till att det är 
möjligt att köra tåg, vilket det också måste vara, för annars skulle man som 
skattebetalare protestera. Detta kan ju givetvis vara en begränsning. Än så 
länge ser de intervjuade det inte som en begränsning. Men skulle det 
komma till ett sådant läge att det krävs ett partnerskap eller att det krävs 
någonting att Banverket Telenät är tvungen att ta ett större steg för att 
stanna kvar på marknaden, då kommer man antagligen komma till ett 
vägval. De  intervjuade menade dock att som det ser ut idag känns det 
skönt med den ägaren och att de idag är glada att de inte haft ambitionerna 
att bygga ut som andra företag, då det inte gått bra för dessa. 
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Banverket är mer formellt till sin struktur än vad Banverket Telenät är. I 
intervjun framkom att det dels beror det på att Banverket Telenät var små 
när verksamheten satte igång. Sedan har det också strävats efter att behålla 
en öppenhet i organisationen. Banverket är i sin tur också en mer 
gammaldags organisation som ursprungligen skapades ur SJ som var en 
militär organisation en gång i tiden. En annan skillnad uppstår säkert också 
då Banverket driver en verksamhet som är anslagsdriven; de får en summa 
pengar som ska fördelas och som ska sippra ned i organisationen. För 
Banverket Telenät gäller däremot att kunna agera så snabbt som möjligt på 
marknadens krav.  
 

”Man brukar säga att klockan går mycket fortare här [hos Banverket 
Telenät] än vad den gör i det stora huset [Banverket]”. 

 
Kommunikationen mellan Banverket Telenät och styrelsen och 
generaldirektören sker genom Banverket Telenät chef. Även i den 
bemärkelsen är Banverket en relativt hierarkisk organisation. Nackdelen 
med detta är att det finns många andra inom Banverket Telenät som är 
mycket duktigare än chefen på sakfrågor, men fördelen är att 
kontaktvägarna blir relativt enkla. Ibland då beslut eller önskemål från 
Banverket Telenäts sida ska motiveras för styrelsen tar chefen för 
Banverket Telenät med sig personal som är kunniga inom det området så 
att de får delta i mötet och förklara varför något beslut skulle vara 
fördelaktigt för Banverket Telenät verksamhet. Ofta ställer styrelsen frågor 
till Banverket Telenät chef, de förväntar sig att chefen svarar, men hur 
chefen får fram svaren på frågorna bryr de sig inte om. Kommunikationen 
mellan Banverket och Banverket Telenät sker främst med just 
budgetavstämningarna, händer det något speciellt eller det finns något som 
Banverket Telenät tycker att banverket borde känna till så informeras 
styrelsen eller Banverkets generaldirektör. Det är ingenting som är reglerat 
i detalj, utan det sker spontant. 
 
Men det finns även en viss hierarki hos Banverket Telenät. Styrelsen är 
överst, med en chef under, och sektionschefer under chefen. Under varje 
sektionschef finns en underordnad struktur, så i en mening är strukturen 
hierarkisk. Däremot är kontaktvägarna inte helt formella och stela, utan 
tanken är att information ska kunna flyta genom organisationen. En av de 
intervjuade upplever det som att det skulle bli ganska trögt i organisationen 
om alla formella informationsvägar hela tiden skulle följas strikt. Om 
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chefen behöver ta upp något med några av säljarna kan göra det direkt, men 
det är viktigt att se till att säljarnas chef i sin tur inte känner sig åsidosatt.  
 
Banverket Telenät behöver en struktur som gör att man kan agera snabbt 
när omgivningen kräver det, som till exempel om en investering ska 
genomföras gentemot en kund, något som en av de intervjuade uttryckte 
såhär: 
 

”Det är på ett sätt en potentiell konflikt med Banverkets kultur där 
man för säkerhets skull gärna vill utreda saker och ting en extra 
gång.”  

 
För Banverket Telenät skulle detta aldrig fungera utan det måste bli 
situationer där det gäller att ”tuta och köra”. Banverket har en organisation 
där det inte finns några krav på snabbhet, men där det däremot finns krav 
på säkerhet, tillgänglighet och att saker ska gå rätt till. Ibland kan 
Banverket upplevas lite som ett ankare som släpar efter, på Banverket 
Telenät vill man göra saker snabbare men Banverket bromsar upp.  
 
Det gäller för Banverket Telenät att ha lite känsla för hur långt man kan gå. 
Banverket Telenät brukar säga att de måste ta snabba beslut men att det 
finns vissa säkerhetsanordningar. Dels kan man betona att det har gått bra 
hittills och dels så köper bara Banverket Telenät standardutrustning på 
marknaden. Alltså det som Banverket Telenät köper, det köper också alla 
andra; det finns en viss säkerhet i att det är inga konstiga saker som 
Banverket Telenät köper. Banverket Telenät ökar alltså inte risken genom 
att köpa teknik eller utrustning som sedan kanske inte går att använda. 
Sedan om det är klokt eller inte att genomföra en viss investering eller inte 
så är det ändå Banverket Telenät som tar den kommersiella risken. Genom 
att på det sättet ha en relativt låg risk i verksamheten menar Banverket 
Telenät att de därigenom kan kompensera för snabbheten i vissa beslut. 
 
Med andra ord är det rätt stor skillnad mellan Banverket Telenät och 
Banverket som organisationer. Hos Banverket Telenät har man eftersträvat 
att uppnå en rätt avspänd atmosfär bland de anställda och försökt undvika 
en hierarkisk organisation där vissa sitter på höga hästar och är sura och 
griniga. Det finns också definitivt inte någon som skulle acceptera något 
bara för att en chef har sagt det enligt en av de intervjuade. Även om den 
intervjuade menade att det är bra att ha lite av en anarkistisk stämning ute i 
företaget får det till slut inte råda något tvivel om vem det är som 
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bestämmer. Det formella ansvaret ligger till slut hos chefen; även om det är 
en öppen atmosfär så är inte företag några demokratiska organisationer. Det 
är viktigt att ha någon som kan stå till svars och får ta ansvar för saker och 
ting. 
 
Det finns ett gemensamt överordnat mål som sammanfogar både Banverket 
Telenät och Banverket. Banverket Telenät agerar för att stärka järnvägens 
konkurrenskraft på sitt sätt. Ett sätt är att Banverket Telenät tillhandahåller 
telenätstjänster som är väldigt bra för järnvägen; ett annat sätt är att 
Banverket Telenät tjänar pengar på externa kunder och kan bidra med 
pengar till Banverket. Ett tredje sätt är att Banverket Telenät bidrar med ett 
bättre nät som järnvägen kan ha mer glädje utav. Att Banverket Telenät 
kom till överhuvudtaget var för att järnvägen hade ett behov och vissa 
säkerhetskrav på den här kommunikationen. Samtidigt som man byggde 
det så kunde man få en delfinansiering genom att hyra ut externt. De 
externa kunderna ställde andra typer av krav som även har kommit 
järnvägssektorn till del; järnvägssektorn har fått ett bättre nät genom att 
man har levererat externt. Det har alltså varit en symbios mellan de två 
delarna.  
 
Banverket Telenät består av två ben, ett teknikben och ett försäljningsben, 
men de är inte organiserade som de flesta andra företag i en marknads- och 
försäljningsavdelning, en teknikavdelning och en drifts- och 
underhållsavdelning. De har valt att hålla ihop teknik och försäljning för att 
hålla produktionen och framtagningen av tjänster nära de som ska nyttja 
tjänsterna. Tekniksidan består av två så olika delar, transmission och 
telefoni, att de inte har så god nytta av varandra utan synergierna ligger 
snarare mellan det de säljer och det de producerar. Skulle organisationen 
bli mycket större är det möjligt att det är svårt att hålla ihop på det sättet. 
 
Banverket Telenät har vuxit väldigt kraftigt på ett antal år. Det är en stor 
utmaning att få det att fungera men också att behålla sättet att arbeta och 
den stämning som fanns, det vill säga att få verksamheten att fungera som 
förut när organisationen växer fysiskt. Banverket Telenät har som 
målsättning att även om de har blivit tio gånger så stora ska de fortfarande 
ha kvar nybyggarandan, ihop med att de ska kvalitetssäkra. Detta ställer 
stora krav och det jobbar de ganska mycket med för tillfället. Det kan vara 
svårt i en större organisation att hålla folk informerade på samma sätt som 
tidigare; att få flödet att vara smidigt även om det nu är tretton olika 
personer som är inblandade i samma ärende och ändå lyckas att vara 
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effektiva. Från början var det en och samma person som sålde, planerade 
nätet, pratade med den som skulle koppla upp nätet och sedan överlämnade 
till kund. Det var väldigt få personer och man höll ihop enheten, vilket 
gjorde att de var oerhört snabba. De var snabbare på att implementera nya 
saker och ta beslut när de var färre eftersom det var färre som skulle 
informeras.  
 
En av de intervjuade menade att de nu kommit längre ifrån varandra och 
informationen trillar ibland mellan stolarna. Det är mer problematiskt att få 
alla att vara med på tåget och då krävs det, även utav de ansvariga, att inse 
att spelreglerna har förändrats just när det gäller informationen. Den 
intervjuade fortsatte att de har insett att de måste ändra den interna 
spelplanen med vissa strukturer för att arbeta ihop på ett bra sätt så att alla 
är med. En av de intervjuade tyckte att strukturen passade bra till 
verksamheten, eftersom organisationen är platt och bygger på vad 
medarbetarna presterar. De har både frihet och ansvar och om 
medarbetarna inte presterar bra, går det inte bra för företaget heller. En 
annan av de intervjuade menade att det egentligen inte är det viktigaste hur 
organisationen ser ut, utan det är hur flödena går och att det finns 
ordentliga rutiner. Banverket Telenät är lite dåliga på det. Vissa saker 
måste göras om och många saker kommer aldrig ner på papper. De jobbar 
nu med informationsflödet, det vill säga att göra det möjligt för alla att 
känna sig trygga med vad de gör och ha en förståelse för varför, även om 
de nödvändigtvis inte behöver hålla med. Den intervjuade såg det som en 
möjlighet nu när det varit lägre aktivitet på marknaden att snygga till 
processer och rutiner och lägga mer tid på administrativa saker, även om 
det påpekades att det är en balansgång att se till att de inte vilar sig i form. 
 
Genom att organisationen fortfarande är relativt liten måste varje person 
greppa över ett större område. Det innebär att det blir lättare för kunder att 
få besked än i en större organisation. Problemet med att informationen inte 
går fram och att kunder får motstridig information beroende på vem de 
pratar med menade den intervjuade inte finns hos Banverket Telenät. Men 
den intervjuade tillade att ju mer information de sitter på och ju mer rutin 
det finns, desto smidigare går det. 
 
Banverket Telenät har inte någon direkt speciell kultur för hur de behandlar 
kunder, men en av de intervjuade menade att de är professionella i 
kontakten med kunder och att detta beror på att de kundansvariga är 
tekniskt kompetenta. De har möjlighet att inse kundens behov och tänka 
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lite längre och förstå vad kunden vill. Detta i kombination med att de som 
arbetar på nätplaneringen, som används som tekniskt stöd, är visionära och 
kan se olika möjliga lösningar gör att den intervjuade menade att Banverket 
Telenät är duktiga. 
 
Banverket Telenät gör inte stora omorganisationer ofta, men de gör ändå 
vissa anpassningar. Just nu jobbar de med processkartläggningar av 
företaget för att få bättre effektivitet. Förut har de börjat inifrån och sett på 
varje del och menat att de levererat något till varandra och sett att då ska ett 
visst papper gå på ett visst sätt. Nu har de gjort ett jobb där de ser mer 
övergripande på helheten från början, och ställer sig frågan: vad levererar 
vi till våra kunder? De ser vad de har för insatsfaktorer i andra änden och 
de har från början sett företaget som en black box. Sedan går de in och ser 
på delarna med en ”helikoptersyn” och så småningom blir det mer och mer 
detaljerat. Den intervjuade menade att det är bra att göra på det viset då 
verksamheten har förändrats och vissa saker kanske görs på två ställen 
medan andra saker inte blir gjorda alls; sådant fångas enligt den intervjuade 
upp genom att se verksamheten på det här viset. 
 
Kulturen att Banverket Telenät är en kvalitetsleverantör sitter väldigt starkt; 
det genomsyrar verksamheten och den intervjuade betonade att de ”mår 
illa” om de får ett avbrott i näten.  
 
Något som vi observerade under vår tid på Banverket Telenät var att 
stämningen var öppen och kontakten mellan de anställda verkade vara 
personlig. Det förekom en hel del skämt och nästan hela avdelningen 
fikade tillsammans. Nu när företaget växt finns det inte möjlighet för alla 
att fika samtidigt. När en större affär gått igenom ringer de i en klocka och 
de som kan är med och firar genom att dricka ”champagne”, det vill säga 
Pommac. De har en stor mängd av present- och reklamartiklar med 
Banverket Telenät tryckt på, till exempel vattenflaskor, miniräknare och 
pappershållare. Vi blev mycket väl mottagna och fick mycket hjälp; de var 
intresserade av det vi gjorde. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kommer informationen som behandlades i empirikapitlet att 
analyseras med hjälp av de teorier som diskuterats i referensramen. 
Analysen ämnar skapa en teoretisk sammanfattning av empirin för att 
förtydliga informationen på ett överskådligt sätt och öka förståelsen för 
problemet. Detta varvas med våra egna tolkningar och tankar angående 
empirin. Denna analys ligger sedan till grund för de slutsatser som läggs 
fram i kapitel sex. 
 
Kapitlet inleds med en diskussion utifrån ett inre perspektiv, det vill säga 
fallföretagets tänkande och planeringsprocesser. Detta följs av ett yttre 
perspektiv där fokus ligger på fallföretagets omgivning. Avslutningsvis 
presenterar vi en egen modell som vuxit fram under arbetets gång och som 
blir en naturlig övergång till våra slutsatser. 
 

 

 

 

5.1 Strategi 
 
I detta avsnitt kommer vi bland annat att ta upp sådant som talar för eller 
emot att Banverket Telenät till exempel har ett planerande eller 
framväxande perspektiv, att de använder sig av ett marknads- eller 
resursbaserat perspektiv eller att deras strategi baseras på låga kostnader, 
differentiering eller fokus. Dessutom kommer vi att presentera de 
reflektioner och tankar som kommer att leda fram till våra slutsatser i nästa 
kapitel. 

5.1.1 Perspektiv på strategiskt tänkande och skapande 
 
I vårt första avsnitt i referensramen presenterade vi fyra olika perspektiv på 
strategiskt tänkande och skapande. Vi börjar med att analysera våra tankar 
om huruvida Banverket Telenät har ett rationellt eller generativt perspektiv, 
något som inte är helt lätt och kräver en hel del läsning mellan raderna i det 
de sade. Ett exempel som talar emot att Banverket Telenät generellt har ett 
rationellt perspektiv där känslor och intuition inte bör vara grunden till 

Teori är när man vet allt och ingenting fungerar. Praktik är när 
allting fungerar och ingen vet varför. I detta hus förenas teori och 
praktik. Ingenting fungerar och ingen vet varför. 

  
Okänd
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strategier är uttalandet att ”beslutet kom inte fram genom någon intelligent 
grundläggande analys utan det var mer att man såg tecknen i skyn under 
tiden”. De har alltså förlitat sig en del på sin intuition. Däremot anser vi att 
de försöker vara logiska, även om det inte går helt och fullt, något som 
tyder på ett rationellt perspektiv. Banverket Telenät verkar vara av 
uppfattningen att människor är kapabla till att förstå sin omgivning; de talar 
om att det är mycket viktigt att vara medveten om det som händer runt 
omkring och agera på det. Detta pekar på ett rationellt perspektiv. Något 
som också talar för ett rationellt perspektiv är det faktum att Banverket 
Telenät verkar tycka att erfarenhet är något som är mycket viktigt och som 
de gärna vill bygga sina strategier på. Detta kan ses som att de vill bygga 
på sina kognitiva strukturer, snarare än att bryta igenom strukturerna som 
skapats på Banverket Telenät. Däremot verkar de tycka att det är viktigt att 
bryta igenom de kognitiva strukturer som finns på Banverket, något som 
kan vara ett tecken på Banverket Telenäts vilja att skapa sig en egen 
identitet. 
 
Det framkom en del i intervjuerna som talar för och emot ett planerande 
och ett framväxande perspektiv. Banverket Telenät har i en tillbakablick 
följt de planer som låg fastlagda, vilket talar för ett planerande perspektiv, 
men i nästa andetag nämndes att verksamheten också kommit att utvecklas 
i steg, vilket i sin tur talar för ett framväxande perspektiv. I intervjuerna 
framkom att Banverket Telenät varit styrda av omständigheterna och 
medvetet tagit ett steg i taget. Detta tyder på ett framväxande perspektiv, 
särskilt om det tas i beaktande att det även sades att de har ”tagit små 
trappsteg” men att de inte behövt tänka så mycket på det. Detta är dock 
inte ett helt frivilligt val utan beror mycket på Banverket. Mer om detta 
förhållande kommer vi att ta upp i strukturavsnittet. 
 
Att Banverket Telenät fick vidta åtgärder de inte planerat i och med att 
behoven och efterfrågan ökade mer än vad de trott är något som i teorin 
beskrivs som kännetecknande för det framväxande perspektivet; strategier 
växer fram medan individen försöker anpassa sig till det som händer runt 
omkring. de Wit och Meyer (1998) påpekar att nya idéer dyker upp vid de 
mest oväntade tillfällen. Att Banverket Telenät inte haft en separat 
affärsplan förrän nu talar mot att de skulle ha ett planerande perspektiv, 
även om det inte nödvändigtvis betyder att de har bestämt sig för att ha ett 
framväxande perspektiv. Det har gått bra hittills och de verkar ha följt med 
framgångsvågen utan att egentligen behöva fundera på det; något som kan 
beskrivas som att vara flexibel och anpassningsbar till omgivningen, vilket 
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stämmer överens med de Wit och Meyers (1998) beskrivning av det 
framväxande perspektivet. 
 
Marknaden är instabil och det är svårt att se långt in i framtiden. Detta är 
ett skäl för att ha ett framväxande perspektiv, då till exempel de Wit och 
Meyer (1998) betonar att det största problemet med planering är att 
framtiden är osäker. Här finns dock en stor skillnad mellan Banverket och 
Banverket Telenät då Banverkets verksamhet är anslagsdriven och stabil 
och det går att planera mycket långt in i framtiden, rälsen ligger där i 50 år, 
medan Banverket Telenät inte vet vad som kommer att hända nästa år. 
 
Banverket Telenät har tagit vissa strategiska beslut, vilket inte motsägs av 
ett framväxande perspektiv. Det som saknas i detta perspektiv är bara en 
övergripande längre plan, något som inte funnits hos Banverket Telenät; 
det sades i intervjun att de inte har tänkt så strategiskt. Eftersom allt gick 
uppåt tidigare har de inte behövt fundera så mycket. En sak som ändå talar 
för att Banverket Telenät skulle ha ett planerande perspektiv är att de har 
använt sig av scenarier för att försöka förutspå framtiden. 
 
Banverket Telenät planerar framför allt på ett års sikt, främst för att det är 
mycket svårt att se längre fram. Detta innebär att de visserligen gör planer 
som de sedan följer, men det är tveksamt om detta kan sägas vara på lång 
sikt. Planering är enligt de Wit & Meyer (1998) bra för att det riktar blicken 
mot framtiden och uppmuntrar till långsiktigt tänkande. Banverket Telenät 
har definitivt blicken mot framtiden, även om det inte kan sägas vara 
långsiktigt tänkande. Detta är dock inte så mycket ett självständigt beslutat 
strategiskt val, utan något som omgivningen sätter gränser för. Längre 
prognoser skulle med största sannolikhet inte slå in, som de sade i 
intervjuerna: 
 

”Det går att ta ut en kurs för framtiden, men med stor sannolikhet blir 
det inte så.” 

 
Det finns mycket som talar för både ett framväxande och ett planerande 
perspektiv. Vi menar att det verkar som om att Banverket Telenäts strategi 
varit bra jämfört med andra företag. Dock har omvärlden förändrats 
radikalt under den senaste tiden och det är möjligt att så som Banverket 
Telenät gjort hittills inte går att göra i fortsättningen. 
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5.1.2 Marknadsbaserat/resursbaserat synsätt 
 
Banverket Telenät kan sägas ha en hel del styrkor, vilka också kan ses som 
företagets resurser. Vi kommer i detta stycke att se på dessa resurser och 
försöka på en övergripande och relativt ytlig nivå se huruvida de uppfyller 
Barneys (1991) krav på att ha en långvarig konkurrensfördel, nämligen: att 
resursen är värdefull, sällsynt förekommande eller helst unik, svår att 
imitera på grund av till exempel historiska förhållanden eller social 
komplexitet samt att den saknar strategiskt likvärdiga substitut. Sedan 
kommer vi att beskriva de tecken vi såg i intervjuerna på det som talar för 
att Banverket Telenät har ett marknadsbaserat eller ett resursbaserat synsätt. 
 
En av styrkorna som Banverket Telenät nämnde var att de har en säker 
kund i järnvägssektorn. De sade även att de där har en unik fördel då de vet 
vad företagen håller på med och att de finns där företagen finns. Detta är en 
värdefull resurs och den är i princip unik och ganska svår att imitera. Nu 
finns det fler företag som säljer sina tjänster inom järnvägssektorn i stort; 
det är bara på vissa få saker som Banverket Telenät kan sägas ha monopol. 
En annan av Banverket Telenäts styrkor är att de har en stark ägare, något 
som vi menar uppfyller alla fyra kriterierna. Möjligtvis kan det fjärde 
kravet vara svårt att uppnå; det är fullt möjligt att andra företag har en stark 
ägare, även om det inte just är Banverket. 
 
En tredje styrka, och den som de intervjuade betonade flera gånger, är 
Banverket Telenäts kvalitets- och säkerhetstänkande. Det är en värdefull 
resurs och kunderna har visat sin uppskattning för detta. Den är dock inte 
unik. Det finns fler företag som menar att de har samma säkerhet och 
kvalitet i sina nät. Dock har Banverket Telenät en fördel i att de kan visa 
upp god tillgänglighetsstatistik från tidigare år, något som inte många 
företag kan, vilket gör resursen till åtminstone sällsynt förekommande. Den 
är inte svår att imitera bara det andra företaget har pengar att satsa på ett 
likadant nät. Själva den tekniska biten finns tillgänglig för alla; 
hårdvaruleverantörerna levererar, som Banverket Telenät sade i 
intervjuerna, till vem som helst. Detta innebär att det också finns strategiskt 
likvärdiga substitut; det handlar om tekniska lösningar. 
 
Banverket Telenäts erfarenhet som nämndes i stycket ovan kan också ses 
som en resurs då den verifierar deras uttalanden om att de har bra kvalitet. 
Därför är erfarenheten en värdefull resurs. Eftersom Banverket Telenät har 
funnits längre på marknaden än en majoritet av konkurrenterna är den än så 
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länge sällsynt förekommande. Och ju längre konkurrenterna finns på 
marknaden och kan bygga upp erfarenhet, desto längre har också Banverket 
Telenät funnits där. Resursen är alltså inte omöjlig att imitera eller att hitta 
strategiska substitut för; det handlar om att bygga upp ett bevisat gott rykte. 
I sammanhanget vill vi också nämna att en av de intervjuade menade att 
eftersom Banverket Telenät måste se till sin ekonomi som vilket annat 
företag som helst finns möjligheten att erbjuda lite sämre kvalitet till vissa 
kunder, men betonade att det gäller att vara uppmärksam på riskerna. Detta 
vill vi understryka. Om det som Banverket Telenät erbjuder till sämre 
kvalitet går dåligt, kan detta få återspeglingar på allt som de erbjuder och 
då kan deras goda rykte lätt försvinna. 
 
Banverket Telenät har också en styrka i sitt spridda nät, vilket naturligtvis 
är en värdefull resurs. Den är också relativt sällsynt förekommande. Telia 
har ett ännu mer utspritt nät och även Svenska Kraftnät håller på att bygga 
ut ett utspritt nät, men Banverket Telenät menade i intervjuerna att det är 
svårt att få ett sådant vitt förgrenat nät som Banverket Telenät har, då det är 
för dyrt att bygga ut. Banverket Telenät har än så länge en unik fördel i att 
de har tillgång till mark som ingen annan har. De är ensamma i banvallarna. 
Detta är dock långsiktigt något osäkert beroende på den utredning som 
finns just nu. Banverket Telenät har också en fördel jämfört med sina 
konkurrenter att de terminerar på stationen inne i stan. 
 
Banverket Telenäts strategiska beslut att inte konkurrera med sina kunder 
var länge en konkurrensfördel då kunderna uppskattade att Banverket 
Telenät var oberoende. Detta har dock på senare tid suddats ut och kan inte 
längre sägas vara en så värdefull resurs som det en gång var.  
 
Slutligen nämndes också kompetensen som en styrka hos Banverket 
Telenät. Detta är i synnerhet en värdefull resurs, men frågan är om den är 
särskilt unik eller svår att imitera. Den erfarenhet som de anställda byggt 
upp är kanske svår att imitera i första skedet, men ju längre tiden går desto 
mer kompetens kan även de andra företagen bygga upp. 
 
Banverket Telenät menar att det är viktigt att hålla sig välinformerad om 
vad som händer på marknaden så att möjligheten att agera på svängningar 
finns. Detta talar för att de har en marknadsbaserad syn. Det gör också det 
faktum att Banverket Telenät byggt sitt nät på kundefterfrågan och att de 
vill sätta kundernas behov i centrum. 
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Banverket Telenät ångrar att de inte lade ner fler fibrer när de lade sitt nät, 
vilket skulle kunna vara ett tecken på ett resursbaserat synsätt; att de lade 
upp sin strategi beroende på vad de kunde inom företaget. Nu sade de dock 
att anledningen till att beslutet fattades var att de inte trodde att det skulle 
finnas behov som det gör idag, något som inte heller någon av 
konkurrenterna trodde, vilket visar på att beslutet grundades på Banverket 
Telenäts tro om hur marknaden skulle komma att se ut. Även om det visade 
sig att de hade fel, är det fortfarande en indikation på ett marknadsbaserat 
synsätt. 
 
Det är enligt Banverket Telenät lättare att tillhandahålla en kvalitetstjänst 
än en lågpristjänst beroende på hur deras nät ser ut. Banverket Telenäts 
strategiska beslut att satsa på kvalitet har baserats på deras nät, vilket skulle 
kunna ses som en resursbaserad syn. Banverket Telenät satsar på att ha 
tillgänglighet även till små orter vilket är möjligt på grund av deras 
utbredda nät. Anledningen till att detta stora nät kunnat byggas är att 
Banverket Telenät har tillgång till banvallarna, en unik resurs. Så på grund 
av att de har den resursen har de kunnat följa den strategin de gjort, ett 
exempel på en resursbaserad syn. 
 
Stalk, Evans och Shulman (1992) menar att ett företag kan kombinera 
skalfördelar och flexibilitet genom att ha resurser som är övergripande för 
hela företaget. Kvalitetstänkande är definitivt en sådan resurs hos 
Banverket Telenät. En av de intervjuade menade till och med att de ”mår 
illa” om de får ett avbrott i näten. 
 
Förespråkare för det marknadsbaserade perspektivet menar att det är viktigt 
att känna sina kunder och konkurrenter väl för att till exempel möta 
ändrade behov hos kunderna (de Wit & Meyer, 1998). Detta är något som 
stämmer väl överens med Banverket Telenät. Ett exempel på detta är att 
Banverket Telenät har valt att även erbjuda Ethernet-gränssnitt till sina 
kunder, något de gjorde för att de märkte att behovet uppstod hos kunderna. 
 
Banverket Telenät har valt att fokusera på segmentet operatörer och stora 
kunder, för det är de som är beredda för att betala för kvalitet och säkerhet. 
En annan anledning till att Banverket Telenät valt just detta segment är att 
de tjänster som Banverket Telenät erbjuder kräver en viss teknisk 
kompetens hos kunderna och det handlar om så stora volymer som överförs 
i nätet. Detta är tecken på ett resursbaserat synsätt. Marknaden är viktig, 
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men resurserna bestämmer vilken marknad man satsar på (de Wit & Meyer, 
1998). 
 
Sammanfattningsvis menar vi att trots att det finns tecken på ett 
marknadsbaserat synsätt hos Banverket Telenät handlar detta snarare ofta 
om en önskan och en strävan hos dem. Det finns fler verkliga tecken som 
pekar på att de agerat ur ett resursbaserat perspektiv. 

5.1.3 Kostnadsledarskap/differentiering/fokus 
 
Det finns enligt Porter (1980) tre grundläggande strategier: 
kostnadsledarskap, differentiering och fokus. I detta avsnitt kommer vi att 
diskutera våra tankar om huruvida Banverket Telenät i grund och botten 
använder sig av någon av dessa allmänna strategier. 
 
Enligt teorin krävs det vissa resurser för att kunna använda sig av strategin 
för kostnadsledarskap. En av dessa är en noggrann kostnadskontroll. Detta 
är något som Banverket Telenät menar att de behöver bli bättre på. Behovet 
beror dock mycket på att marginalerna har minskat och att de direkta 
kostnaderna är små och de fasta kostnaderna är stora. Även om ett företag 
har en differentieringsstrategi kan de inte ignorera kostnaderna. Det är 
därför svårt att säga något om Banverket Telenäts strategival beroende på 
kostnadskontrollen. 
 
Något som talar emot att Banverket Telenät har en differentieringsstrategi 
och alltså erbjuder något unikt på marknaden är till exempel att 
hårdvaruleverantörerna säljer samma sak till alla och att vissa konkurrenter 
också har ett stomnät med bra kvalitet som täcker nästan hela Sverige. 
Banverket Telenät säger själva att ”så vanvettigt unika är inte Banverket 
Telenät”. Dock säger de att det finns en poäng i att odla något som ingen 
annan har. Differentiering kan enligt teorin göras på flera olika sätt, till 
exempel teknologi, märkesidentitet och kundservice (Porter, 1980). Vad 
gäller själva grundteknologin är inte Banverket Telenät särskilt 
differentierade, men däremot kan det faktum att de har erkänt bra kvalitet 
och säkerhet vara något som de erbjuder som åtminstone närmar sig att 
vara unikt. 
 
Banverket Telenät försöker satsa på ett segment, operatörer och stora 
kunder, som de försöker ge extra god service till. Detta skulle kunna tolkas 
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som att de har en strategi som innebär fokus och att de inom denna 
fokusstrategi har en differentieringssyn. 
 
Vad gäller ”stuck in the middle” menar Banverket Telenät att det inte är 
något motsatsförhållande att fokusera på kvalitet och hålla kostnaderna låga. 
Porter (1980) menar också att företaget måste hålla koll på kostnaderna 
även i en differentieringsstrategi så att inte kostnaderna springer iväg allt 
för mycket. Dessutom betonar Buzzel och Gale (1987) att kvalitet är viktigt 
även för en marknadsledare. Vi anser med andra ord inte att Banverket 
Telenät är ”stuck in the middle”. 
 
Det är enligt Banverket Telenät lättare att tillhandahålla kvalitetstjänster än 
lågpristjänster i deras nät. Detta behöver inte betyda att de därför satsar på 
att vara unika. Däremot talar det emot att de skulle satsa på en 
lågkostnadsstrategi. Något som definitivt talar mot att Banverket Telenät 
skulle satsa på kostnadsledarskap är att de menar att de ”har ingen 
ambition att vara prisledande” och att de väljer bort de kunder som är ute 
efter lägsta pris. Däremot är de noga med att vara prisvärda i förhållande 
till vad de erbjuder. Om kunderna erbjuds samma sak med exakt samma 
kvalitet från två leverantörer kommer de troligtvis att välja den med lägst 
pris. Dessutom menar Banverket Telenät att konkurrenterna inte på samma 
sätt kan bevisa att deras produkter har samma kvalitet som Banverket 
Telenäts, vilket skulle innebära att deras kvalitet i sig är unik. 
 
En sak som talar lite mot att Banverket Telenät skulle ha en 
differentieringsstrategi är att själva produkten är en ”enkel och stadig” 
produkt. Men som sagts tidigare behöver inte differentieringen gälla 
produkten specifikt utan kan även vara saker som image och service. 
Frågan är då om Banverket Telenät till exempel har en image som unik hos 
sina kunder? De menar att kunderna anser att de jobbar på ett kundvänligt 
sätt och att Banverket Telenäts tillgänglighet varit enormt bra. Dessutom 
skulle en sådan sak som det spridda nätet, eller tryggheten i att inte kunna 
gå i konkurs på grund av ägarförhållandet, kunna ses som något unikt och 
därmed vara grunden för en differentieringsstrategi. 
 
Om Banverket Telenät skulle gå upp i värdekedjan för att få mer förädlade 
tjänster att erbjuda, skulle inte detta nödvändigtvis betyda en mer lyckad 
differentieringsstrategi. Det finns, som även framkom i intervjun, betydligt 
mer konkurrens längre upp i värdekedjan och alltså fler företag som 
erbjuder samma sak. Banverket Telenäts vision är att fortsätta verka inom 
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den nisch de har valt. Detta beror dels på att konkurrensen är större, men 
också för att det inte gått bra för de som tillhandahåller tjänster idag. De 
aktörer som har hållit sig till en nisch och inte tagit för stora steg har klarat 
sig bättre än andra. 
 
En differentieringsstrategi kräver vissa resurser för att vara framgångsrik. 
En av dessa är ett rykte för kvalitet, vilket Banverket Telenät har. En annan 
är koordination mellan olika funktioner. Banverket Telenät är uppbyggt så 
att teknik och försäljning arbetar tillsammans. Banverket Telenät har också 
attraherat kompetent arbetskraft, ett annat teoretiskt krav. Däremot menar 
Porter (1980) att ett företag måste ha kreativitet och skicklighet inom 
marknadsföring för att lyckas med en differentieringsstrategi. Detta är 
något som Banverket Telenät medger i intervjuerna att de hittills har saknat, 
även om de börjat med det på senaste tiden. Vad som dock har varit 
speciellt för Banverket Telenät är att det har gått bra ändå. De kunder som 
Banverket Telenät har haft har känt till företaget och vetat vad de står för. 
Banverket Telenät har kunnat marknadsföra sig genom sina säljare. Denna 
situation har dock på senare tid ändrats radikalt då marknaden inte har en så 
positiv utveckling som tidigare och kravet på Banverket Telenät att aktivt 
marknadsföra sig för att få nya kunder har ökat. Om Banverket Telenät inte 
lyckas med sin marknadsföring lyckas de inte få ut till potentiella kunder 
vad de är bra på. Om ingen vet om deras styrkor spelar det ingen roll hur 
starka de är. Därför är skicklighet inom marknadsföring ett krav för att 
kunna ha en differentieringsstrategi (Porter, 1980). 
 

5.2 Struktur 
 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva Banverket Telenäts struktur och 
organisation med hjälp av Fombruns (1986) tre nivåer: infrastruktur, 
sociostruktur och superstruktur. Vi kommer dock inte att gå djupare in på 
diskussionen vilken av de tre nivåerna som styr de andra, utan teorin 
används mer för att lätt kunna beskriva organisationen. Vi vill påpeka att 
denna beskrivning är relativt kort för att kunna ge indikationer på om och 
hur de hanterar en osäker framtid med hjälp av strukturen; att försöka få 
förståelse för kanske framför allt kulturen hos ett företag är ett uppsatsämne 
i sig. En sammanfattning om hur de använt sig av strukturen för att hantera 
den osäkra framtiden samt om detta verkar vara ett ”bra” sätt eller inte 
kommer att tas upp i slutsatserna i kapitel sex. 
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5.2.1 Infrastruktur 
 
Infrastrukturen hos en organisation beskrivs med hjälp av yttre faktorer 
som påverkat strukturen att se ut som den gör idag. Tre av dessa yttre 
faktorer är teknologi, konkurrens och marknad. (Fombrun, 1986) Banverket 
Telenät är mycket beroende av hur tekniken utvecklas. Tekniksprång kan 
påverka att de fyrkantiga produkterna de har idag som jämfördes med 
mjölk plötsligt inte längre är aktuella. Att försäljnings- och 
teknikavdelningarna arbetar tillsammans beror på att det är stor skillnad i 
tekniken mellan de olika saker som Banverket Telenät gör, det vill säga 
transmission och telefoni. Vad gäller konkurrensens påverkan menade en 
av de intervjuade att ”det största hotet mot Banverket Telenät är 
konkurrensen”. Situationen för Banverket Telenät ser helt annorlunda ut 
idag med betydligt fler konkurrenter än när de startade och de måste 
fundera mycket mer på vad de gör. Även marknaden påverkar strukturen, 
till exempel påverkar kundernas behov vilka produkter som Banverket 
Telenät erbjuder. På externmarknaden är valet av Ethernet-gränssnitt helt 
beroende på kundernas önskemål. I järnvägssektorn påverkar 
säkerhetskraven vilka produkter som utförs och därmed organisationens 
struktur.  
 
Anledningen till att Banverket Telenät inte går upp i värdekedjan kan bero 
på att tekniken är mer komplicerad och konkurrensen är större, men 
kompetensen finns då produkterna erbjuds till järnvägssektorn. Marknaden 
ser dock helt annorlunda ut. Kunderna är små och ställer krav på 
organisationen som den inte klarar av i sin nuvarande struktur. Banverket 
Telenät skulle behöva ha mycket mer kundsupport och liknande. I och med 
att det går sämre på marknaden i stort för många och fler företag går i 
konkurs, måste Banverket Telenät anpassa sin struktur. De kan inte enbart 
flyta med och sälja till de företag som känner till dem, utan de måste 
marknadsföra sig för nya kunder som stora företag, vilket gör att strukturen 
är tvungen att ge plats för det ökade behovet av marknadsföring. Ett 
praktiskt exempel på att tekniken och marknaden påverkar hur strukturen 
ser ut är att det anställdes några som skulle jobba enbart med 3G, men som 
nu får ha andra arbetsuppgifter. 
 
Banverket Telenäts infrastruktur är alltså mycket starkt beroende av dessa 
tre yttre faktorer, teknik, konkurrens samt marknad, något som begränsar 
företagets möjligheter att utforma infrastrukturen, till exempel sina 
produkter, precis som de vill. 
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5.2.2 Sociostruktur 
 
En viktig sak för att beskriva ett företag är de formella och informella 
relationer som finns. De formella relationerna beskrivs mest överskådligt i 
ett organisationsschema (bilaga 1), då det handlar om formell makt och 
informationsvägar. Något som däremot är mer intressant för att se helheten 
är den verkliga makten, de informella informationsvägarna och relationerna 
mellan människor som inte står på papper. När det gäller Banverket Telenät 
är även relationen med Banverket intressant. 
 
Den stora skillnaden mellan Banverket och Banverket Telenät är att 
Banverket är en mer hierarkisk organisation. Detta är dock inget konstigt. 
Banverket är ett gammalt, stort statligt verk med rötter i SJ och en 
verksamhet som funnits länge och är relativt stabil. Banverket Telenät å 
andra sidan är i jämförelse en mycket ny och liten organisation som har en 
verksamhet som dels uppkommit under de senaste åren och dels är mycket 
föränderlig. Banverket Telenät behöver en struktur som kan agera snabbt 
när omgivningen kräver det, vilket de intervjuade menade kunde bli en 
potentiell konflikt då det hos Banverket inte finns några krav på snabbhet 
men däremot på säkerhet, tillgänglighet och att saker går rätt till. 
Banverkets huvudsysselsättning är att se till att det är möjligt att köra tåg, 
vilket kan vara en begränsning för Banverket Telenät. Än så länge ser de 
intervjuade det inte som en begränsning, men om Banverket Telenät är 
tvunget att ta ett större steg som till exempel ett samarbete för att stanna 
kvar på marknaden kommer ett vägval. Banverket Telenät är dock även 
idag ganska begränsade av Banverket i och med att de måste ta små steg 
och inte för stora risker, även om inte detta nödvändigtvis är något dåligt 
med tanke på vad som hänt de företag som tagit större steg. 
 
Kommunikationen mellan Banverket Telenät och styrelsen och 
generaldirektören sker genom Banverket Telenäts chef, något som visar på 
en hierarkisk organisation. Detta innebär att kontaktvägarna blir enkla och 
det finns en tydlighet med vilken man ska prata med. Nackdelen med detta 
är att det finns många andra inom Banverket Telenät som är mycket 
duktigare än chefen på sakfrågor. Detta löses genom att chefen i sin tur 
frågar sina medarbetare om sakfrågor och för svaret vidare uppåt. Det finns 
även en viss hierarki hos Banverket Telenät, vilket inte är ovanligt även hos 
en ”platt” organisation. Detta verkar dock i Banverket Telenäts fall 
uppvägas genom en öppen atmosfär (vilket diskuteras under 
superstrukturen) och informella informationsvägar. Banverket Telenät 
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menar att de vill undvika en hierarkisk organisation ”där vissa sitter på 
höga hästar”. Det formella ansvaret ligger dock till slut hos chefen; även 
om det är en öppen atmosfär så menar Banverket Telenät att företag inte är 
några demokratiska organisationer utan det är viktigt att ha någon som tar 
ansvar. 
 
Det stora problemet, eller utmaningen som Banverket Telenät uttrycker det, 
är att behålla sättet att arbeta och få informationsvägarna att fungera trots 
att organisationen har vuxit enormt på ett antal år. Det kan vara svårt i en 
större organisation att hålla folk informerade på samma sätt som tidigare; 
att få flödet att vara smidigt även om det nu är flera olika personer som är 
inblandade i samma ärende istället för bara en som det var tidigare. En av 
de intervjuade menade att information lättare trillar mellan stolarna idag. 
De arbetar med informationsflödet för att försöka få alla att få en förståelse 
för det de gör. Banverket Telenät menar att det även blir ett högre krav på 
att processer och rutiner fungerar bra när organisationen är större, något 
som inte alltid fungerar bra vilket leder till att vissa saker måste göras om 
och andra inte görs alls. Banverket Telenät hävdar dock att detta inte 
påverkar kontakten med kunderna; de får inte motstridig information vilka 
de än pratar med. Det är svårt för oss att säga då vi inte har intervjuat några 
kunder, men om detta är fallet betyder det att informationsflödet ändå 
fungerar relativt smärtfritt. Ingen av de intervjuade verkade tycka att det 
fanns några större problem med informationen som berodde på något annat 
än att just organisationen vuxit. 

5.2.3 Superstruktur 
 
Superstrukturen handlar om kultur och värderingar, vilket är svårare att få 
fram enbart genom frågor. Därför kommer även våra observationer att 
analyseras. 
 
Banverket och Banverket Telenät kan ses som två olika 
organisationskulturer där Banverket har en mycket lägre risktolerans och 
där Banverket Telenät måste kunna hantera en högre risk eftersom man 
befinner sig i en osäkrare omgivning. Samtidigt upplevs det på Banverket 
Telenät som att det kan vara bra att ha någon som Banverket som 
kontrollerar och kanske ifrågasätter vissa saker med verksamheten, det kan 
leda till eftertanke om något som kanske inte var så klokt. Det faktum att 
Banverket är mer hierarkiskt och formellt än Banverket Telenät, som 
diskuterades under sociostrukturen, är naturligtvis också en del av kulturen. 
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Banverket och Banverket Telenät har trots allt ett gemensamt överordnat 
mål som sammanfogar dem och gör att de måste jobba med varandra och 
foga samman de båda kulturerna. Något som dock verkar vara viktigt för 
Banverket Telenät är att skapa sig en egen kultur och identitet som skiljer 
sig från Banverket.  
 
Kulturen hos ett företag är något som inte bara går att utläsa genom vad 
människor säger; den uttrycks genom symboler som ritualer och språk 
(Fombrun, 1986). De tog emot oss väl och var intresserade av det vi gjorde, 
vilket tyder på en nyfikenhet och ett intresse för det egna företaget. Fikat 
och firandet av genomförda affärer är tydliga symboler på en öppen och 
vänskaplig kultur där medarbetarna är viktiga, något som även bekräftas i 
den platta organisationen där de intervjuade poängterade att medarbetarna 
har frihet och ansvar och att Banverket Telenät är beroende av att de gör ett 
bra jobb. De olika kulturerna kan också beskrivas som att det finns olika 
kognitiva strukturer och olika recept hos Banverket Telenät jämfört med 
Banverket; dessa har skapats i en social interaktion på de olika ställena. En 
tydlig symbol på att de två skiljer sig åt är att de befinner sig i två helt olika 
byggnader och inte har mycket mer kontakt än framför allt vad gäller 
övergripande mål och ekonomiska frågor. 
 
Banverket Telenät betonar att deras kultur skiljer sig från Banverket, något 
som vi menar beror på att Banverket Telenät vill skaffa sig en egen 
identitet som är olika från Banverkets. Det är lite som förhållandet mellan 
en förälder och ett tonårsbarn. Tonåringen, det vill säga Banverket Telenät, 
är väldigt noga med att framhäva skillnaderna mellan de båda och vill visa 
att de är duktiga och bra på det de gör; de är även mer impulsiva och 
riskbenägna än Banverket, mycket till stor del på grund av att de befinner 
sig i en helt annan miljö. Ändå medger Banverket Telenät att de har stor 
nytta av tryggheten i Banverket, eller föräldern, och det faktum att 
Banverket ”tvingar” dem att ta mindre steg har gjort att Banverket Telenät 
klarat sig bättre i dagens dåliga tider än andra företag. 

5.2.4 En alternativ struktur vid en föränderlig omgivning 
 
Child & McGrath (2001) hävdar att organisationer som befinner sig i en 
omgivning som förändras snabbt kräver en annorlunda struktur jämfört mot 
de mer klassiskt hierarkiskt ordnade strukturerna. Bechtold (1997) 
poängterar betydelsen av att eftersträva tydliga informationsflöden inom 



 ANALYS 
 
 

  
 109 

organisationen. Child & McGrath (2001) menar att organisationer kräver 
en struktur som är anpassad för att hantera dessa informationsflöden. 
 
Banverket ger som beskrivits ovan bilden av att vara en mer konservativ 
organisation där beslut tar längre tid att fatta. Verksamheten ses i mera 
långsiktiga perspektiv och problem hanteras gärna genom utredningar, som 
också är relativt tidskrävande. Banverket Telenät lever däremot i en värld 
där beslut måste fattas betydligt snabbare och där osäkerhet i omgivning är 
en faktor som tillhör vardagen och måste accepteras. Child & McGrath 
(2001) menar att det kan vara fördelaktigt för en organisation att frångå en 
struktur i strikt hierarkisk mening, och förespråkar istället en mer 
decentraliserad organisation. Banverket Telenät upplever det som viktigt att 
fasthålla vid en struktur där organisationen fungerar som ett litet företag 
och där personalen arbetar nära varandra. Det upplevs som betydelsefullt 
att informationsvägarna är korta och att beslut kan ske snabbt.  
 
Child & McGrath (2001) skriver också att det kan vara fördelaktigt att inte 
använda funktioner som är tydligt avskärmade från varandra, utan att ha 
mer av ett processtänkande i strukturen. Banverket Telenät har också nämnt 
detta som en fördel med att ha strukturen av ett litet företag. Det vill säga 
att uppdelningen av arbetsområdena får lite suddigare gränser där många 
kan få ta ansvar för lite olika saker. Detta har också setts som en av de 
större interna utmaningarna att bibehålla en öppen effektiv struktur där 
informationen fortfarande kan flöda snabbt och effektivt genom företaget.  

5.2.5 Betydelsen av att kunna vara flexibel. 
 
Sanchez (1997) hävdar att det är viktigt för organisationer som befinner sig 
i en osäker omgivning att sträva efter en strategisk flexibilitet. Att vara 
strategiskt flexibel menar författaren är att kunna svara bättre på 
förändringar i omgivningen. Ett sätt att uppnå detta är att vara flexibel i 
resursanvändningen och att investera i flexibla resurser. Ett problem på 
marknaden för nätkapacitet har varit att stora investeringar har utförts i 
fiberoptiska nät. Dessa nät kan sägas binda mycket kapital, och i den mån 
kabeln existerar som svartfiber och alltså inte är utrustad för användning 
blir det en relativt oflexibel tillgång. Sanchez (1997) menar att till desto fler 
användningsområden en tillgång går att utnyttja desto flexiblare är den. Ett 
kabelnät binder stora mängder kapital, samtidigt som det utgör en tillgång 
som inte går att använda till mycket annat än att skicka datasignaler igenom.  
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Utifrån detta resonemang kan Banverket Telenät sägas ha ett lite högre 
strategisk flexibilitet än andra aktörer eftersom företagets fibernät har sin 
alternativa användning för järnvägen. Det bör dock påpekas att det 
egentligen är det omvända förhållandet som råder, nämligen att fibernätet 
kommit till stånd genom järnvägens behov, och därefter har alternativa 
användningsområden framkommit. Sanchez (1997) hävdar att själva 
förmågan att tänka ut alternativa användningsområden för en resurs också 
kan ses som en strategisk flexibilitet. Banverket Telenät skulle kunna sägas 
ha en strategisk flexibilitet genom att fibernätet kom att utnyttjas för 
vinning även av en extern marknad.  
 
På samma sätt utnyttjas den kunskap och teknik som finns i företaget 
beträffande de olika nätverkstjänster som erbjuds till företag inom 
järnvägssektorn. Det utnyttjas genom att Banverket Telenät börjat erbjuda 
kunder på den externa marknaden Ethernet-tjänster, vilket tidigare varit en 
av de tjänster företaget arbetat med inom järnvägssektorn. Sanchez (1997) 
hävdar att det i detta sammanhang också är viktigt att ha en god 
föreställningsförmåga för att därigenom kunna finna alternativa 
användningsområden för redan existerande resurser. Det skulle kunna 
argumenteras att Banverket Telenät haft en god föreställningsförmåga då 
företaget insåg att de master som användes till bland annat järnvägens 
radiotrafik även kunde hyras ut. På masterna fanns det ledig plats, och 
bland de teleoperatörer som ska bygga ut 3G-nätet i Sverige fanns 
efterfrågan att hyra plats i redan uppsatta master. Sanchez (1997) 
poängterar att det är viktigt för en organisation att använda sin kompetens 
för att agera då förändringar driver fram nya hot eller möjligheter. 
Banverket Telenät ser sin kompetens som finns hos personalen som en av 
företagets främsta styrkor.  
 

5.3 Telekommarknaden – en omgivning präglad 
av osäkerhet 

 
Innan vi går vidare i analysen inleder vi detta avsnitt med att reflektera över 
om marknaden vi har valt att studera kan sägas vara osäker, i alla fall i en 
teoretisk bemärkelse.  
 
Vi har valt att studera ett företag som agerar inom ett område som grovt 
skulle kunna kallas för telekommarknaden, men som mer specificerat är 
marknaden för nätkapacitet. Vid en ännu närmare anblick så står Banverket 
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Telenät med olika ben inne på flera delmarknader. Först och främst har 
företaget en intern försäljning till Banverket och andra företag inom 
järnvägssektorn. Här tillhandahåller Banverket Telenät nätkapacitet samt 
mer förädlade nätverkstjänster till slutkunder. Därutöver agerar företaget på 
det som de kallar för en extern marknad, vilket i huvudsak kan sägas vara 
försäljning av nätkapacitet till framför allt operatörer.  
 
Om Banverket Telenäts omgivning kan beskrivas som marknaden för 
nätkapacitet menar Sanchez (1997) att osäkerhet främst kan karakteriseras 
genom snabba förändringar i miljön. Dessa förändringar kan till exempel 
utgöras av snabba teknologiska framsteg. Vid en studie av marknaden för 
nätkapacitet framkom att tekniken utvecklats snabbt de senaste åren. 
Genom den så kallade DWDM-tekniken så går det idag att skicka mycket 
mer data genom att använda laserljus i olika våglängder. På det sättet har 
den gamla infrastrukturen av fiberkabel kunnat utnyttjas till en högre grad 
än förut.  
 
Påverkan från globala aktörer kan också påverka osäkerheten i 
omgivningen enligt Sanchez (1997). På marknaden för nätkapacitet kom 
det in ett antal globala aktörer som började konkurrera med svenska företag. 
Sedan när marknaden slog om och efterfrågan på nätkapacitet minskade 
drabbades dessa aktörer så hårt att det idag inte finns några kvar på den 
svenska marknaden. Trots det upplevs det ändå som att konkurrensen har 
hårdnat på marknaden. På vissa sträckor där efterfrågan på nätkapacitet är 
relativt stor, som mellan Stockholm-Göteborg-Malmö, är konkurrensen så 
hård att marginalerna pressats ned betydligt. Därutöver har vissa företag till 
och med dumpat sina priser i kampen om att vinna mer kapacitet till sina 
nät. Dessa faktorer skulle i enlighet med Sanchez (1997) beskrivning kunna 
indikera att omgivningen kan karakteriseras som osäker.  
 
Bechtold (1997) framhåller att det är just de dramatiska förändringarna i 
miljön som skapar osäkerhet. På marknaden för nätkapacitet har flera 
snabba kast skett. Priserna på nätkapacitet har gått från en nivå med mycket 
höga marginaler till ständigt lägre nivåer där inte längre de lägre priserna 
vägs upp av de ökade volymerna. För ett par år sedan var synen på 
marknaden mycket positiv och många förutspådde en brist på nätkapacitet. 
Resultatet blev enorma investeringar i fibernät på flera miljarder kronor 
bara i Sverige. Senare kom förutsägelserna att visa sig vara missvisande 
och företag dras nu med investeringar i en infrastruktur som de inte kan 
nyttja fullt ut. Detta har också påverkat antalet aktörer på marknaden. Vid 
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ett skede när marginalerna var mycket goda växte antalet aktörer. Idag är 
situationen omvänd och antalet aktörer minskar då företag tvingas lämna 
marknaden eller rent av går i konkurs. 
 
Månsson & Sköldberg (1983) beskriver osäkerhet i två dimensioner: 
komplexitet och dynamik. En mer osäker miljö kan beskrivas som en 
heterogen miljö där komplexiteten kan sägas vara relativt hög. Marknaden 
för nätkapacitet kännetecknas av att det finns en rad olika aktörer på 
marknaden som kan vara aktiva inom olika områden, samtidigt som de 
kanske har en huvudverksamhet som de är ”mest intresserade” av. 
Gränserna för vem som håller på med vad blir ibland lite suddiga. Längst 
ned i värdekedjan kan nätägarna beskrivas stå vilka säljer nätkapacitet till 
teleoperatörer. Samtidigt som de hyr ut kapacitet till aktörer som ska 
förädla produkten vidare till slutkundsmarknaden säljer även nätägarna till 
slutkunder. Teleoperatörerna har dessutom i vissa fall egna nät som de 
administrerar och hyr ut kapacitet i, trots att de kanske i huvudsak är mest 
intresserade av slutkundsmarkanden. Telia kan ses som ett exempel på en 
aktör som finns över hela värdekedjan. Genom sitt bolag Skanova så agerar 
företaget som en stor nätägare, samtidigt som det är en stor aktör nära 
kunden högst upp i värdekedjan tillsammans med tjänsteoperatörer som 
inte har några nät alls. Därutöver finns det till exempel energibolag som är 
betydelsefulla aktörer när det gäller uthyrningen av nätkapacitet i 
stadsnäten. 
 
En hög dynamik i omgivningen är den andra grunden för osäkerhet enligt 
Månsson & Sköldberg (1983). I Banverket Telenäts omgivning finns det 
flera faktorer som kan sägas vara dynamiska och föränderliga. Behovet av 
kapacitet kan sägas ha ökat då den efterfrågande volymen har ökat, dock 
inte i samma takt som förutspåtts, för att idag stagnera. Enhetspriserna på 
nätkapacitet (2 Mbps) har minskat, medan den tekniska utvecklingen gått 
framåt. Parallellt med teknikutvecklingen har även utrustningen blivit 
billigare, vilket totalt sett kan ses som att kostnaderna att tillhandahålla 
nätkapacitet har sjunkit. 
 
Banverket Telenäts förhållande till sin omgivning kan också illustreras 
genom Månsson och Sköldbergs (1983) indelning av en vertikal och 
horisontell påverkan. Det skulle kunna beskrivas som att Banverket utövar 
en vertikal påverkan på Banverket Telenät eftersom företaget utgör en 
enhet i det statliga verket. Banverket Telenäts verksamhet drivs genom en 
målstyrning där företaget rapporterar till en intern ledning med 
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representanter från Banverket. Om Banverket vill köpa kapacitet för en viss 
sträcka kan inte Banverket Telenät säga nej, utan bara motivera varför det 
skulle bli kostsamt. Vill Banverket Telenät utföra nya investeringar eller 
satsningar så måste dessa också motiveras för Banverket som kan ses som 
en riskundvikande organisation. Därutöver finns det också olika aktörer 
och företag inom järnvägssektorn som påverkar företaget. Här agerar 
Banverket Telenät som säljare på slutkundsmarknaden vilket innebär att 
kunderna ställer krav på olika tjänster. Därför krävs det en viss kompetens 
och kunskap för att kunna tillhandahålla service och tjänster som Frame 
Relay, Ethernet, ATM och IP. 
 
Månsson och Sköldberg (1983) menar att en horisontell påverkan kan 
komma från till exempel konkurrenter och samarbetspartners. Banverket 
Telenät utsätts för en horisontell påverkan från sina konkurrenter. Telia är 
en stor aktör på marknaden och äger i hög utsträckning lokala accessnät 
vilka utgör den sista biten av nätinfrastruktur till slutkunden. Telia äger 
också vissa stadsnät vilka löper i tätorterna mellan stomnäten och 
accessnäten. Genom Telias mycket starka position så kan priserna på 
förbindelser som till exempel Banverket Telenät behöver hyra påverkas på 
ett kanske inte alltför fördelaktigt sätt. Enligt Stacy (1993) kan även 
lagstiftning utgöra en osäkerhetsfaktor. I detta fall finns det en lagstiftning 
som ska reglera andra aktörers tillträde till exempelvis accessnäten. Telia 
har en skyldighet att erbjuda andra konkurrenter nätkapacitet till 
kostnadsbaserade priser. Trots det råder det tvivel om huruvida 
prissättningen alltid är korrekt och kostnadsbaserad, det upplevs som att 
Telia utnyttjar sin starka position.  
 
Stacy (1993) hävdar att trycket från konkurrenter är en faktor som påverkar. 
På marknaden för nätkapacitet kan en utveckling urskiljas som kan leda till 
ett eventuellt större tryck på Banverket Telenät, nämligen den 
konsolideringsprocess som äger rum. Osäkerheten upplevs ligga i att det 
inte går att förutsäga vilken effekt dessa nya stora aktörer kommer att få, 
det vill säga om deras storlek skulle leda till klara kostnadsfördelar och 
skaleffekter vilket skulle göra det mycket svårt för en liten aktör att 
fortsätta att vara konkurrenskraftig. 
 
Ytterligare osäkerhetsfaktorer som enligt Stacy (1993) påverkar ett företag 
är politiska faktorer. I Banverket Telenäts omgivning så finns det en 
politisk påverkan på flera ställen. Ett politiskt förslag kom att bli den så 
kallade IT-propositionen, där det fastslogs att den svenska staten skulle 
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investera i ett alternativt fibernät som skulle vara rikstäckande. Stomnätet 
skulle bli ett konkurrerande nät till Telias stomnät, och kan därför också ses 
som ett konkurrerande nät till Banverket Telenät. Svenska Kraftnät fick 
uppdraget av staten att bygga ett nät som skulle nå ut till Sveriges alla 
kommuner, och ses idag som en av de större leverantörerna av nätkapacitet. 
 
En annan politisk faktor är regeringens utredning om tillträde till mark och 
infrastruktur som statliga verk förfogar över. Banverket har argumenterat 
mot att övriga företag på marknaden ska få lägga kabel i banvallarna. 
Skulle utredningen nedvärdera Banverkets argumentation och besluta 
därefter, då skulle det teoretiskt sett kunna bli fritt fram för Banverket 
Telenäts konkurrenter att lägga ned kabel på samma sträckor och under 
liknande förhållanden. 

5.3.1 Graden av osäkerhet i omgivningen 
 
Tidigare i detta kapitel har vi beskrivit problematiken för ett företag då det 
ska välja en lämplig strategi. Vad gör då ett företag som lever i en osäker 
omgivning där det är svårt att förutse och förstå framtiden? Courtney et al. 
(1997) menar att det finns en risk i att se på omgivningen som fullständigt 
oförutsägbar och att förkasta rationellt planerande mot att tillförlita sig 
på ”maggropskänsla”. Det är inte säkert att det alltid leder till de bästa 
besluten. Å andra sidan menar Courtney et al. (1997) att det är farligt om 
företag blir strategiskt paralyserade och inte vågar göra några satsningar 
alls då framtiden är osäker. Vid en jämförelse med marknaden för 
nätkapacitet kan det hävdas att marknadens utveckling under en längre 
period varit osäker.  
 
På den första nivån i modellen av Courtney et al. (1997) är marknadens 
utveckling inte helt klar för företaget, men det går att prognostisera med en 
relativ säkerhet hur saker och ting kommer att utvecklas. Det är mer en 
fråga om att företaget saknar information, som dock finns tillgänglig. I 
Banverket Telenäts fall är det svårt att säga om de skulle kunna förutspå 
marknaden även om de ansträngde sig mer att samla in information.  
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Osäkerheten i Banverket Telenäts omgivning skulle kunna illustreras av 
den andra eller tredje nivån av Courtney et al. (1997) modell, se figur 10. 
 

På den andra nivån beskriver Courtney et al. (1997) hur omgivningens 
osäkerhet inte möjliggör att staka ut en väg, men ett fåtal troliga alternativ. 
Banverket Telenät använder sig som nämnts av scenarier för att ta ställning 
till framtida förändringar. Courtney et al. (1997) har på den tredje nivån en 
ökning av osäkerheten på det sättet att företaget har ett antal nyckelfaktorer 
som är kända och som går att använda för att se på möjliga framtida utfall. 
Det går inte längre att säga hur utfallen kommer att bli, men 
nyckelfaktorerna ger ändå en viss orientering i hur omgivningen kan se ut. 
Banverket Telenäts situation kanske kunde beskrivas som något som ligger 
mellan nivå två och tre. Det kan liknas med en situation där det går att 
identifiera scenarier med hjälp av ett antal nyckelfaktorer. Då osäkerheten 
är ganska betydande är det svårt att begränsa en framtida utveckling till två 
eller tre scenarier. Nyckelfaktorerna som kan uppskattas är ett flertal, och 
en möjlighet vore en sorts nivå av osäkerhet där flera scenarier existerar 
parallellt med varandra. Det vill säga en större mångfald av möjliga utfall 
än vad Courtney et al. (1997) beskriver i nivå två, men inte fullt lika 
osäkert som i nivå tre.  
 
Mångfalden av olika möjliga scenarier för Banverket Telenät kan till 
exempel vara allt ifrån prisutvecklingen till efterfrågan på nätverkstjänster. 
Priserna på nätkapacitet kan fortsätta att sjunka, eller kanske stabiliseras på 
den nivå de ligger på idag. Volymen av efterfrågad kapacitet kan vara en 
ytterligare faktor som är viktig att ta hänsyn till. Kommer den efterfrågade 
volymen att fortsätta öka, och i sådana fall i vilken utsträckning? 
Konkurrenter kan också påverka bilden av framtiden om utslagningen av 
aktörer fortsätter och det till slut endast finns ett fåtal mycket stora kvar. 
Att erbjuda nätverkstjänster till en slutkundsmarknad kanske blir en 
möjlighet i framtiden att få tillräckligt höga marginaler för att överleva. Det 
finns med andra ord ett antal perspektiv som alla kan ses som viktiga för 

 

Figur 10: Till vänster nivå två (framtiden som ett fåtal möjliga utfall). Till 
höger nivå tre (framtiden som en räckvidd av möjliga utfall).
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Banverket Telenäts framtid. Det kan beskrivas som en sorts 
mångfaldsscenarier där det finns en mängd nyckelfaktorer att ta hänsyn till. 
 

5.3.2 Telekommarknaden – en värld av kaos 
 
Kaosteorin visar enligt Stacy (1991) hur bland annat små förändringar 
påverkar och får betydelse i utvecklingen av ett större skeende. Detta 
illustreras till exempel med den så kallade fjärilseffekten där en fjärils 
vingslag påverkar utvecklingen av storm. Exempelvis går det enligt 
Banverket Telenät att se att användningen av mobiltelefoner ökar och 
samtalstrafiken växer. Detta får naturligtvis en positiv effekt på Banverket 
Telenät som därigenom kan hyra ut mer kapacitet. Stacy (1991) menar 
också att även om kaosteorin konstaterar att en omgivning är turbulent och 
osäker och därigenom är svår att förutse, så kan det ändå finnas likartade 
och bekanta mönster. Dessa mönster kan ge en impuls om hur ett eventuellt 
händelseförlopp kan komma att se ut. Användandet av mobiltelefoner har 
även utvecklats på ett sätt där personer i allt högre utsträckning skickar 
textmeddelanden till varandra. Om detta mönster med en ökad användning 
av mobiltelefonen och en ökad efterfrågan att skicka meddelanden kvarstår, 
kanske detta betyder att efterfrågan på att skicka bildmeddelanden också 
kommer att öka. Då kunde denna förändring i användandet av 
mobiltelefonen få en stor effekt på det efterfrågade kapacitetsbehovet.  
 
På ett liknande sätt kan det sägas vara svårt att förutsäga om det kommer 
att bli populärt att ladda ned filmer istället för att gå till videoaffären. Om 
detta dock skulle ske så skulle en liten förändring i vårt vardagliga liv leda 
till en effekt som kunde bli en lavin av datakapacitet som ska 
tillhandahållas. 
 
När omgivningen är osäker och förändras är det enligt Bechtold (1997) 
därför viktigt för en organisation att kunna anpassa sig efter dessa 
förändringar och därigenom utvecklas parallellt med sin omgivning. Ett sätt 
att åstadkomma det är att skapa ett öppet informationsflöde från alla delar 
av organisationens delar där det råder osäkerhet. Detta illustreras på det sätt 
som Banverket Telenät använder sina säljare för att medvetet erhålla 
information om marknaden och kundernas behov. Bechtold (1997) menar 
att kunskapen ett företag samlar in kan leda till ett vidare lärande och bli ett 
sätt att skapa en koppling till den föränderliga omgivningen. Banverket 
Telenät låter medvetet personalen som rör sig utanför företaget samla så 
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mycket kunskap som möjligt, för att sedan använda det i 
planeringsprocessen. Det handlar inte bara om information om kunderna 
utan även om information från leverantörer som har ett ytterligare 
perspektiv på marknadens utveckling. Bechtold (1997) understryker att 
både kunder och leverantörer kan spela en viktig roll strategiformuleringen. 
Den kunskap som ett företag kan lyckas erhålla, blir ett sätt att bättre 
förbereda sig inför framtiden. 
 
Att åstadkomma ett informationsflöde in i företaget om vad som sker i dess 
omgivning blir också ett sätt att erhålla feedback på utvecklingen av redan 
implementerade strategier. Simons (1995) diagnostiska kontrollsystem 
bygger på att åstadkomma feedback från organisationens verksamhet. I 
Banverket Telenät sker en regelbunden rapportering till den interna 
styrelsen. Rapporteringen är dock inte detaljerad på det sättet att Banverket 
försöker utöva en närgående kontroll av Banverket Telenäts verksamhet; 
mycket regleras genom det förtroende som finns i relationen. Det tillämpas 
en målstyrning där Banverket Telenät får ansvar att sköta verksamheten 
och där arbetet sker mot fastlagda mål. Rapporteringen kan ses som ett sätt 
från Banverkets sida att kontrollera att Banverket Telenäts verksamhet ”går 
på rätt spår”. I ett kontrollsystem finns det också möjlighet till ett lärande. 
Banverket Telenät använder också budgetarbetet till att försöka lära sig mer 
om kostnaderna. Det upplevs som att det blir allt mer relevant för företaget 
att åstadkomma en bra fördelning av de fasta kostnaderna allt eftersom 
marginalerna sjunker. 
 
Det interaktiva kontrollsystemet i Simons (1995) modell ger också 
feedback på hur väl strategier fungerar. Framför allt handlar det om hur ett 
företag kan hantera strategiska osäkerheter. Simons (1995) förespråkar att 
en organisations ledning ska involvera sig i strategiska problemsituationer 
som personalen ställs inför. På Banverket Telenät kan organisationen 
beskrivas som öppen och medarbetare involveras i de problem som 
organisationen ställs inför. Till exempel tar Banverket Telenäts chef med 
sig personal som besitter extra goda kunskaper inom området till möten 
med styrelsen när komplicerade frågor ska lösas.  
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5.4 Problemet att formulera en strategi under 
osäkerhet 

 
I inledningen av teorikapitlet belyste vi en teoretisk diskussion där två 
synsätt ställs mot varandra. Dels handlar det om det planerande synsättet 
där det anses att en strategi bäst kommer fram genom ett analytiskt 
tillvägagångssätt. Mot detta ställs det alternativa synsättet att en strategi är 
något som växer fram i små steg baserat på intuition och kreativitet (de Wit 
& Meyer, 1998). I vår undersökning har sedan en dimension av osäkerhet 
adderats till problematiken, där omgivningen karakteriseras av turbulens 
och snabba förändringar. Detta har under arbetets gång lett till tankar om en 
alternativ modell. Vi har i analysen av vårt fallföretag frågat oss hur 
Banverket Telenät har hanterat dessa problem och jämfört företagets 
handlande mot vår utvalda teoretiska bakgrund. Tankarna som då uppstått 
handlar om hur ett företag som Banverket Telenät kan hantera osäkerheten 
i sin omgivning vid formuleringen av strategier. 
 
Courtney et al (1997) visar med sina definitioner av olika nivåer av 
osäkerhet, att det på flera nivåer finns möjligheter till ett strategiskt 
tänkande. Kaosteorin kompletterar detta genom att visa att det alltid finns 
mönster i ett osäkert och föränderligt händelseförlopp som ger en 
fingervisning om framtida utvecklingar. Bechtold (1997) poängterar 
därutöver att det är viktigt för en organisation som befinner sig i en 
föränderlig och osäker miljö att säkerställa ett informationsflöde från de 
områden där förändringar sker. Information om vad som utspelas i 
organisationens omgivning kan leda till ett lärande om det som upplevs 
osäkert och hjälpa ett företag att förbereda sig inför framtiden. Det är bland 
annat dessa tankar från ovan nämnda författare, även övriga teorier från 
uppsatsens referensram, som lett fram till en modell där vi försöker knyta 
ihop dessa olika faktorer till en helhet, se figur 11. 
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Modellen beskriver en organisations utgångspunkt där till exempel ett 
företag börjar med att försöka identifiera sina styrkor och svagheter samt 
vilka behov, möjligheter, hot som finns på marknaden. Oavsett vilket 
företaget lägger störst vikt vid, samspelar de två och utmynnar i 
organisationens strategiska utgångspunkt där grunden för det strategiska 
byggandet ska läggas. Detta resonemang är hämtat från de Wit och Meyers 
(1998) diskussion om det marknadsbaserade och det resursbaserade 
synsättet. Vi menar dock att det vid en osäker miljö kan vara lämpligt att ge 
företagets resurser en större tyngd och inflytande på organisationens 
strategiska utgångspunkt. Det som ses på marknaden kan ändras radikalt 
och utgör därför en något instabil grund som kan leda till felbedömningar.  
 
Problemet som illustreras i modellen är att organisationen befinner sig i ett 
fält av osäkerhet. Omgivningen är turbulent, komplex och dramatiska 
förändringar sker i snabb takt. Detta kan handla om snabba kast i den 
teknologiska utvecklingen, tryck från konkurrenter och ändrade 
marknadsförutsättningar genom till exempel politiska faktorer. Den osäkra 
omgivningen suddar ut bilden av framtiden, och breder ut sig som 
dimslöjor i organisationens försök att finna en strategisk kurs. Istället för 
att tillförlita sig helt på en planerad strategi som blir ett företags strategiska 
riktning, som i det planerande perspektivet, utgår modellen från Courtney 
et al. (1997), Schoemakers (1997) samt Porters (1980) tankar om olika 
möjliga scenarier. Scenarierna kan ses som planerade och uttänkta 

Figur 11: Modell för strategiformulering vid en osäker omgivning Källa: egen 
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strategier, men som tar med olika faktorer i beräkningarna och låter vissa 
nyckelfaktorer variera. Vid en viss nyckelhändelse kan företaget med viss 
säkerhet säga att ett av flera alternativa scenarier kommer att inträffa. 
Dessa nyckelhändelser återfinns i figuren där ”pilträdet” av möjliga 
scenarier delar sig. Scenarierna ger då organisationen en riktning i hur olika 
strategiska ageranden skulle vara fördelaktiga i olika situationer.  
 
Det som scenarioanalysen dock inte säger är hur utvecklingarna kommer 
att ske och exakt vilken strategi som kommer att bli den mest lönsamma. 
För att kompensera detta problem försöker modellen med hjälp av de små 
pilarna visa hur ett framväxande perspektiv till slut kommer att visa den 
mest lämpliga strategiska riktningen. Tanken är att företag i en osäker 
omgivning agerar i små steg. Det är viktigt att lyssna och ta till sig de 
impulser som går att samla in från omgivningen. Information är värdefull 
och låter företaget anpassa varje steg som tas efter de tendenser och 
signaler som omgivningen skickar. Företaget bör ta hänsyn till information 
från omgivningen och skapa en koppling till de förändringar som sker. 
Organisationens strategiska utveckling borde ske parallellt med 
omgivningens utveckling. Det är därför viktigt att organisationen kan 
säkerställa informationsflöden från de områden som upplevs osäkra. Det är 
också väsentligt att organisationen är flexibel, både i sitt tänkande och i sitt 
agerande.  
 
Planerandet bygger alltså på att identifiera möjliga scenarier där 
utvecklingen av olika nyckelfaktorer avgör hur scenarierna utspelas. Alla 
faktorer som bedöms kunna påverka företagets framtida utveckling i en 
väsentlig grad bildar grunden till scenarioanalysen. Modellens fördel är att 
den inte begränsar sig till en strategi som låser ett företag till en viss 
riktning utan blir mer dynamisk med ett ”träd” av olika scenarier. Trädet 
visar en strategisk riktning, och allt eftersom tiden går så faller de olika 
scenarierna ut och riktningen smalnas av. Vi tycker att Banverket Telenät 
visat detta tillvägagångssätt när de varit försiktiga och planerat i små steg 
där de har försökt väga in olika faktorer.  
 
Till detta planerande i modellen kommer också som sagt en framväxande 
dimension. Vi tycker att Banverket Telenät har visat hur de försöker lyssna 
och ta till sig de impulser som går att samla in från omgivningen. Denna 
information är mycket värdefull och blir de små pilarna i modellen som 
visar hur omgivningens signaler till slut kommer att visa den rätta 
strategiska riktningen. Det handlar om att organisationer ska utvecklas 
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parallellt med omgivningen. Banverket Telenät visar att det är viktigt att ta 
till vara på informationsflöden från strategiskt osäkra områden, samtidigt 
som företaget också är flexibelt både i sitt tänkande och i sitt agerande. 
 
När en strategi slutligen är realiserad är det även viktigt att få till stånd ett 
feedbacksystem som ger organisationen möjligheten till ett ökat lärande. 
Om ett företag lyckas åstadkomma ett öppet informationsflöde från sin 
omgivning, kan detta också hjälpa till för att ge impulser om hur de 
implementerade strategierna fungerar. Feedbacken kan alltså dels ge 
signaler om hur väl företagets utveckling på marknaden går, och dels ge en 
värdefull information om strategiska osäkerheter. När den realiserade 
strategin har utkristalliserats kan dock inte företaget slå sig till ro eftersom 
omgivningen är osäker. I princip kan man säga att företaget är tillbaka vid 
utgångspunkten igen och har ett antal möjliga scenarier framför sig. Det är 
en kontinuerlig process. 
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6 SLUTSATS 
 
I detta sista kapitel presenteras de slutsatser som dragits utifrån den 
genomförda undersökningen. Slutsatserna ska knyta an till de problem och 
de frågeställningar som diskuterades i uppsatsens inledande kapitel. 
Slutsatserna kompletteras också löpande med rekommenderande tankar till 
Banverket Telenät. 
 
 
 
 
 

6.1 Strategi 
 
Vi anser att Banverket Telenät har ett rationellt perspektiv då de har en tro 
att människor är kapabla till att förstå sin omgivning, de försöker vara så 
logiska som möjligt samt håller fast vid sina egna kognitiva strukturer. 
  
Banverket Telenät har fram tills nu haft ett framväxande perspektiv då de 
inte har haft en övergripande längre plan och framför allt har reagerat på 
omgivningen i små steg allt eftersom den har ändrats. Vi vill återigen 
påpeka att ett framväxande perspektiv inte utesluter planer för en kortare 
tidsperiod eller för den delen strategiska beslut utan enbart en längre, 
fastslagen plan med ett tydligt mål långt fram i tiden. De försöker dock nu 
gå in på ett mer planerande perspektiv: de tar fram en affärsplan och de 
använder sig av scenarier. 
 
Det har gått bra för Banverket Telenät som haft ett framväxande perspektiv, 
även om det mer har berott på att de inte har behövt tänka så strategiskt 
snarare än att de tagit ett beslut att låta sin strategi växa fram. I en 
omgivning som är väldigt osäker, där det inte går att se mer än ett år fram, 
är det svårt att göra en längre plan då den med största sannolikhet inte 
kommer att stämma. Däremot anser vi att scenarier är ett bra alternativ, 
kombinerat med en framväxande strategi som anpassar sig till 
omgivningen; ett resonemang som återfinns i vår figur i avsnitt 5.4. 
 
Mycket talar för att Banverket Telenät har ett resursbaserat perspektiv. När 
Banverket Telenät gick ut på externmarknaden hade de redan ett utspritt nät 
med hög kvalitet och stor kapacitet. Dessa resurser var grunden till att de 

Om någon börjar med att ta det osäkra för visst, skall han 
sluta i tvivel, men om han nöjer sig med att börja i tvivel, 
skall han sluta i vishet.    

Francis Bacon 
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valde att gå ut till segmentet med kvalitetsmedvetna operatörer och stora 
kunder som de gjorde. Precis som i det resursbaserade perspektivet såg 
Banverket Telenät till sina resurser och valde därefter en marknad som 
kunde passa. Det finns ett resursbaserat tänkande kvar i och med att de inte 
har följt där efterfrågan varit som störst; de har inte erbjudit mer förädlade 
tjänster. Till viss del för att det är mer risk involverat och vi tror att detta 
inte är populärt hos Banverket, men framför allt för att Banverket Telenät 
inte har de organisatoriska resurser som behövs. Istället för att ändra sina 
resurser har de valt att inte gå in på den marknaden. Dock så ser vi att det 
finns en önskan hos Banverket Telenät att ha ett marknadsbaserat tänkande, 
då de vill placera kundernas behov i centrum för sina strategier. 
 
Ett marknadsbaserat tänkande går i linje med vad Sanchez (1997) menar är 
bra i en osäker miljö. Vi håller dock inte med om detta resonemang. 
Banverket Telenäts resursbaserade tänkande kan ha räddat dem när 
marknaden inte utvecklades så positivt som många trodde. Vi menar att ett 
marknadsbaserat tänkande kan vara bra så länge marknaden i stort fungerar 
som förutspåtts. Det kan vara farligt att bygga strategier på det man ser på 
marknaden när den är osäker och kan ändras radikalt. Vi menar dock att det 
ändå är mycket viktigt att vara uppmärksam på vad som händer i 
omgivningen. I ett resursbaserat perspektiv handlar ett företags resurser om 
kärnkompetensen och inte enskilda produkter. Vi menar att företaget därför 
trots allt bör lyssna på marknaden för att göra förändringar och 
anpassningar i sina produkter. 
 
Banverket Telenät har inga ambitioner att vara kostnadsledande. Vi menar 
att en satsning på ett övergripande kostnadsledarskap inte heller skulle vara 
lämpligt för Banverket Telenät, då de har investerat resurser för att få 
kvalitet och kompetens vilket skulle innebära att kostnaderna blir för höga 
för att ha ett fungerande kostnadsledarskap. Banverket Telenät har valt ut 
ett tydligt segment med kvalitetsmedvetna operatörer och stora företag, 
vilket innebär att de har en fokusstrategi. Inom sitt fokusområde har de en 
differentieringsstrategi. Detta visas i figur 12. 

Figur 12: Allmänna strategier (Porter, 1980:39) Egen bearbetning och förenkling 
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Hela branschen 
Kostn.ledarskap Differentiering 



 SLUTSATS 
 
 

  
 124 

En kombination av differentiering och fokus verkar fungera bra vid en 
osäker framtid, åtminstone har det enligt oss varit ett bra val för Banverket 
Telenät. Att gå högre upp i värdekedjan och erbjuda fler förädlade tjänster 
ser vi inte som lämpligt idag. Detta på grund av att det skulle kräva stora 
organisatoriska ändringar samt att konkurrensen är betydligt hårdare; det 
verkar heller inte vara önskvärt från Banverkets sida då risken ökar. Att ta 
små steg inom detta område kan alltså vara klokt då det råder tvivel om det 
skulle vara lönsamt att utföra de satsningar som skulle krävas. Det verkar 
som att Banverket Telenät har det mesta de behöver för en lyckad 
differentieringsstrategi, men de skulle kunna förmedla sin unikhet bättre. 
Nu när marknaden är osäker och flera aktörer försvunnit och marginalerna 
minskat måste Banverket Telenät söka nya kunder och då ökar 
marknadsföringsbehovet markant. Det är alltså den bristande 
marknadsföringen som gör att differentieringsstrategin inte är fulländad. 
 

6.2 Struktur 
 
Den osäkra framtiden gör att tekniksprång är vanliga och gör det osäkert 
om det kommer att finnas behov i framtiden av produkterna som finns idag. 
Även konkurrensen ändras kraftigt. Banverket Telenät har anpassat sin 
infrastruktur till den osäkra framtiden i och med att de tagit små 
teknologiska steg och byggt på den kundefterfrågan som funnits för 
tillfället. Vi anser att detta verkar ha varit en bra taktik. 
 
Banverket Telenät har en platt sociostruktur med informella 
informationsvägar samt en öppen och flexibel superstruktur där människor 
både vågar och ”måste” komma med egna idéer, vilket vi tror passar i en 
osäker miljö. Något som också är viktigt i denna miljö är att informationen 
lätt kan komma fram. Detta görs enligt Child & McGrath (2001) bäst i en 
flexibel struktur som karakteriseras av utsuddade gränser mellan funktioner. 
Vi menar att detta inte alltid är bra utan beror på storleken på företaget och 
att det fungerar bäst i ett litet företag. Banverket Telenät tyckte att det 
egentligen är bra om alla är insatta i allt. Vi tror dock att detta inte längre är 
möjligt för dem. Det vore ett önskescenario att detta alltid skulle fungera, 
men problemet när företaget växer och får fler anställda blir att 
informationen inte alltid når fram till rätt person. Banverket Telenät ser 
själva detta som ett stort problem och en utmaning. Vi menar att det i 
Banverket Telenäts fall behövs en tydligare horisontell struktur med klarare 
informationsvägar. Med det menar vi att tydligare gränser och fördelning 
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av arbets- och ansvarsområden skulle kunna innebära att viktig information 
når fram och på så sätt förhindra att information faller mellan stolarna. 
 
Att vara flexibel i resursanvändningen och att investera i flexibla resurser 
innebär att organisationer kan svara bättre på förändringar i omgivningen. 
Vi tycker att Banverket Telenät visat en god förmåga att tänka ut 
alternativa användningsområden för sina resurser, vilket därigenom kan ses 
som en strategisk flexibilitet. Främst utnyttjar företaget detta genom att 
fibernätet och den tekniska kompetensen används för flera områden och till 
flera kunder. Ett ytterligare flexibelt tänkande är att hyra ut plats i de 
master som organisationen förfogar över till de operatörer som bygger ut 
sina mobiltelefonnät. Vi tror att detta innovativa tänkande ger Banverket 
Telenät en styrka att hantera förändringar i omgivningen.  
 

6.3  När omgivningen präglas av osäkerhet 
 
Det finns flera faktorer i Banverket Telenäts omgivning som skapar 
osäkerhet och gör det svårare för dem att orientera sig inför framtiden. 
Morgondagen kan innehålla överraskningar som är svåra att förutse. Vi tror 
dock att det är möjligt att se framtida möjliga utvecklingar, men i formen 
av flertalet scenarier där de mest väsentliga aspekterna inkluderas. Dessa 
kan handla om pris- och volymutvecklingen, konkurrenssituationen, 
lagförändringar och efterfrågan på mer förädlade nätverkstjänster.  
 
Det är viktigt för Banverket Telenät att försöka ta till sig så mycket 
information som möjligt beträffande alla de strategiskt osäkra områdena, 
och försöka urskilja mönster i den rådande utvecklingen. För att detta ska 
fungera gäller det att ta till vara på den information som samlas in av 
organisationens personal och se till att den kommer fram. Detta kan ge 
Banverket Telenät en koppling till den föränderliga omgivningen. Så länge 
informationen tas till vara på inom organisationens väggar finns en chans 
till lärande om osäkerheten och att bättre kunna hantera de svårigheter som 
uppstår. Informationsflödet i organisationen kan också ge Banverket 
Telenät en viktig feedback om hur den strategiska utvecklingen går, om 
företaget verkar ”ligga rätt till” i förhållande till exempelvis konkurrenter 
eller rådande efterfrågan. Om Banverket Telenäts ledning fortsätter att 
involvera personalen i viktiga osäkerhetsaspekter kan det höja personalens 
medvetenhet, och bidra med innovativa lösningar till förändringar i 
omgivningen, som annars skulle vara svåra att hantera. 
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6.4 Strategiformulering vid en osäker omgivning 
 
I vår studie har vi undersökt hur Banverket Telenät hanterar problemet med 
en osäker och turbulent omgivning. Av de slutsatser vi har kunnat dra 
utifrån Banverket Telenäts agerande, och den teoretiska bakgrund vi använt 
oss av, har en modell vuxit fram som vi beskrivit i slutet av analyskapitlet. 
Modellen är ett sätt att visa hur vi tror att ett företag kan hantera en osäker 
omgivning genom formuleringen av strategier. Den har vuxit fram då vi 
under vår empiriinsamling har märkt att verkligheten inte är svart eller vit. 
Vi har sett att det inte är bättre med den ena teorin eller den andra och att 
en kombination av dessa ger en mer rättvis bild om hur ett företag kan 
hantera en osäker framtid med hjälp av strategier. Modellen visar ett 
planerande perspektiv som består av ett scenariotänkande, vilket vi tror kan 
fungera bra i en osäker omgivning. När förändringar sker skulle en 
planerad strategi annars kunna kastas omkull. Ett framväxande perspektiv 
kompletterar modellen och visar hur den mest lämpliga strategin kommer 
att växa fram. Vi tror att processen av detta planerande och medvetenheten 
om impulser från omgivningen ger organisationer en möjlighet att hantera 
sin miljö så gott det går. Modellen kan ses som en utvecklad bildlig 
beskrivning av hur Banverket Telenät till stora delar gått till väga, och hur 
vi tror att företag i en osäker omgivning kan hantera förändringar, turbulens 
och osäkerhet på ett framgångsrikt sätt.  
 
Som ett teoretiskt bidrag ser vi det som en viktig slutsats, att ett mer 
renodlat planerande perspektiv är mindre lämpligt då osäkerhet råder och 
det är svårt att se framtiden.  
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”Internetmarknaden i Sverige 2000”, Docere Intelligence. 
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Jahnberg, P.  www.ne.su.se/education/grundutbildning/ 
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”Svensk Telemarknad 2001”, Post och Telestyrelsen. 
www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=3021, 2002-10-20. 
 
”Konkurrensen i accessnätet. Situationen och förslag till åtgärder.” (2002), 
Post och Telestyrelsen.  
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PricewaterhouseCoopers. 
www.pts.se/dokument/getFile.asp?FileID=1173, 2002-10-30. 
 
”Kommuner får själva välja nätleverantör” Monica Kleja, 
www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=23943, 2002-10-31:A 
 
”Regeringen kartlägger plats för fiber”, Monica Kleja, 
www.nyteknik.se/pub/ipsart.asp?art_id=21441, 2002-10-31:B 
 
Definitioner av tekniker och begrepp från teledotcom.com, 
www.teledotcom.com/encyclopedia/search, 2002-11-29. 
 
”Ny 3G-tävling kan utlysas av PTS”, Reuters Direkt, Svenska Dagbladet, 
2002-12-06 
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Intervjuer 
 
Alla intervjuer genomfördes i Borlänge, 2002-11-26. 
 
Eva-Karin Andersson, sektionschef transportnät, Banverket Telenät 
Torbjörn Bengtsson, säljchef, Banverket Telenät 
Lars-Göran Bernland, chef, Banverket Telenät 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide Banverket Telenät 
 
Inledning: Vad jobbar du med? 
 
Verksamheten 

 
Hur kan man beskriva Btels verksamhet inom nätkapacitet idag? 
 
Hur stor del av kunderna utgörs av operatörer och slutkunderna? 
Vilka är kunderna? 
Eller, hur många är de, hur mycket säljer man till de olika, hur fördelar sig 
fsg till operatörer resp, slutkunder, är vissa kunder mycket större än andra? 
 
Vilken typ av utveckling ser man här i framtiden? Minskad/ökad betydelse 
av operatörer, slutkunder? Vilka är hoten vilka är möjligheterna?  
Vem är det som har kundkontakten? 
 
Vilka typer av nätverkstjänster tillhandahåller man idag? (x.25, Frame 
Relay, IP-VPN, Ethernet) 
Till vilka erbjuder man vilka tjänster? 
Vad finns det för begränsningar, ex: tillstånd, tekniker?  
Hur tror man att betydelsen av nätverkstjänster kommer att utvecklas i 
framtiden? ex IP-VPN 
Hur gör konkurrenterna? Både Telia och Utfors, erbjuder de tjänster?  
 
I accessnäten, vilken typ av anslutning hyr Btel: fullt tillträde, delat tillträde, 
bitströmstillträde? 
Vilka andra leverantörer av nätkapacitet samarbetar man med? Går detta 
samarbete bra? 
I både tätort (stadsnät) och i accessnät? 
 
Telia har 80 % av ADSL-marknaden, om de lyckas bundla tappar därmed 
Btel nästan hela marknaden?  
Telia har 50 % av bredbandsmarknaden, hur stor del har Btel?  
Är det mest fsg till företag, medan ADSL är till konsumenter? 
Har Btel byggt ut accessnät? 
EG-förordningen om tillträde till accessnäten verkar inte fungerat så bra i S. 
Den 1 januari 2003 ska en ändring av Yttrandefrihetsgrundlagen börja gälla 
vilket skulle förbättra konkurrensen, får detta någon effekt för Btel? 
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Konkurrensverket utreder om Telia missbrukar sin dominerande ställning? 
Lider Btel av dessa problem? 
 
Hur ser Btel på Svenska Kraftnät som håller på och bygger stomnät till alla 
svenska kommuner?  
 
Vem är Arrowhead? De har också tvåvägsöverföring  
 
Vet man hur det går med Peter Roslunds utredning om tillträde till 
Banverkets banvallar för andra företag? 
 
Vad kommer att hända med all svartfiber som finns nedgrävd i Sverige? 

Strategi 
 
Hur ser Btels vision ut? (Finns affärsplaner, fsg-planer, 
verksamhetsplaner?) 
Hur ser visionen om marknaden ut, hur tror man att den kommer att 
utvecklas? 
Hur tror man att Btel kommer att påverkas genom utvecklingen av 
marknaden? 
 
Vilka är Btels styrkor idag? Vad är man bra på? 
På vilket sätt skiljer sig dessa styrkor (hur unika) från de resurser 
konkurrenterna har? 
Hur ser Btel till att ta till vara och utnyttja de styrkor som man identifierat? 
Finns det resurser eller fördelar som Btel inser att det skulle behöva eller 
kommer att kunna behöva inför framtiden? 
Finns det något som Btel behöver bli bättre på? 
 
Hur planerar man för framtiden? Hur går den processen till? 
Hur långt fram i framtiden planerar man? 
Hur ställer man upp marknads alt. Fsg -prognoser? 
Btels utveckling de senaste 5 åren har de följt en strategisk plan, eller har 
utvecklingen så att säga vuxit fram? 
Hur ser dagens framtidsplaner ut? 
 
Vad är viktigast: att skapa kostnadsfördelar genom att vara effektiv, eller är 
det viktigare att ha en unik produkt och differentiera sig? 
Hur vill man vara unik i differentieringen, finns det segment som Btel vill 
fokusera mer på än andra och bli extra duktig på? Att ta hand om dessa 
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kunder bättre än konkurrenter? Få Btels produkter att framstå som något 
speciellt? 
 
 
Osäkerhet i omgivning 
 
Hur osäker är egentligen marknaden för nätkapacitet?  
Hur svårt är det att förutspå framtida förändringar? Går det att tänka ut 
några få scenarios eller är framtiden oförutsägbar? 
Vad är mest osäkert? Vad är mindre osäkert? 
 
När har stora förändringar skett? 
Hur påverkades man av dessa förändringar? Hur har man reagerat då dessa 
förändringar uppstått? 
 
När tror man att stora förändringar kommer att ske? 
Hur långt in i framtiden går det att se? 
Vad kan ses som de största utmaningarna för BTel i framtiden? 
Vilka hot finns det som kan drabba Btel i framtiden? 
 
Vad har Btel för konkurrensfördelar som kommer att hjälpa företaget även i 
framtiden? 
Finns det bedömningar eller beslut som gjorts förut som man ångrar idag? 
Har några av dessa beslut försvårat Btels verksamhet idag? 
Missbedömde man marknaden förut? 
Kommer andra delar av telekommarknaden att utvecklas på ett sätt som 
kommer att påverka Btel? 
Hur kommer utbyggnaden av 3G att påverka Btel? 
Hur påverkar Ericssons problem Btel? 
 
Vilka typer av tillgångar eller resurser kan man säga att Btel har till sitt 
förfogande, alltså vilka viktiga materiella tillgångar alternativt teknologier 
eller kompetenser har man? Hur ser dessa ut? 
 
Lagförslag om att andra företag ska få gräva ned fiberkabel i banvallarna, 
vad vet man? 
Hur kan man klassificera betydelsen av ett sådant hot? 
Finns det handlingsplaner att ta till om något sådant skulle ske? 
 
Struktur 
 
Hur ser relationen ut mellan Btel och Banverket? 
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Hur sker rapporteringen? Hur ser kommunikationen ut mellan de två 
organisationerna? 
Hur påverkar Banverket Btels verksamhet?  
Vilken typ av kontroll utövas? 
Hur mycket ansvarsfrihet har Btel? 
 
Ser man sig som en mer hierarkisk orienterad org, eller mera platt? 
Hur skiljer sig detta från övriga Banverket? 
Vad försöker man uppnå med organisationens utformning, ex öppenhet, 
innovativitet/produktivitet, effektivitet? Vad är viktigt? 
 
Finns det speciella normer eller värderingar inom Btel? Finns det 
värderingar som gör Btel speciellt? Finns det uppfattningar om hur man ska 
hantera ex kunder? Skiljer sig dessa från övriga Banverket? 
Hur kan Btels organisationskultur karakteriseras? 
 
Tror man att Btel skulle vara lika effektiva om företaget istället hade varit 
en avdelning inom Banverkets strukur? 
Finns det något i organisationens utformning som man eftersträvar? 
Finns det något som man skulle vilja förbättra? 
Hur fungerar kommunikationen internt i företaget? 
Hur fungerar fördelningen av ansvar?  
Kan man ha ansvarsområden som inte finns formellt definierade i tex 
organisationsscheman? 
 
 


