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Efter coronapandemin:
omorganisering för framtiden och
öppen dialog om hållbarhet
Covid-19-pandemin har
tvingat företag att snabbt
utveckla verktyg för att hantera den pågående globala
krisen. Ur pandemin har betydelsefulla innovationer fötts
men frågan är om dessa kan
utvecklas till spelförändrare
inom industrin. Teknologibolaget Wärtsiläs plattform Energy
Transition Lab är ett exempel
på en öppen datamiljö som
utvecklats för att förstå hur
marknaden förändrats.

Industrin har ägnat mycket av de senaste nio månaderna åt att anpassa sig till extraordinära omständigheter. Vaccinet kommer inte att avsluta kampen mot
covid-19-pandemin men det erbjuder en förhoppning om en tid där vi kan planera mera långsiktigt.
Vi ser nu att kostnaderna av föroreningar och fördelarna med hållbarhet lyfts fram runtom i världen, till
exempel är EU-länderna samt Storbritannien enade
om klimatförändringarna. Vi ser hur Indien och Kina nu investerar i förnybar energi. USA övergår från
kol till nya tekniker såsom batterilösningar och teknologier för avskiljning av koldioxid och elfordon.
Covid-19-pandemin har ökat digitaliseringen och
till följd har teknologier snabbt utvecklats och i stor
utsträckning tagits i bruk inom branscher såsom detaljhandeln men även inom vården och utbildningssektorn. Pandemin har även medfört en ökad allmän
diskussion kring framtida sätt att arbeta, att organisera arbetsplatser och utbildning samt nya sätt att
erbjuda produkter och tjänster till kunder och övriga intressenter. Experter förutspår att mycket komEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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mer att kvarstå även efter pandemins slut. Vi befinner oss således mitt i ett paradigmskifte och
möjligheterna till förändring av kompetenser är
stora. Företagsledare ställs nu inför en radikalt
förändrad framtidsbild och medföljande strategiska frågeställningar. En sådan trängande frågeställning som pandemin har lyft upp är hållbarhet och den globala omställningen.

”Pandemin har även medfört en ökad
allmän diskussion kring framtida sätt
att arbeta, att organisera arbetsplatser
och utbildning samt nya sätt att erbjuda
produkter och tjänster till kunder och
övriga intressenter.”
Vi kan nu se att många länder i sina återhämtningsplaner avser att driva igenom ambitiösa miljöpolitiska förändringar. Kina lovade
2020 att minska sina koldioxidutsläpp till noll
till 2060. USA:s president Joe Biden har tillkännagivit investeringsplaner på 2 biljoner dollar.
Europeiska unionen har höjt sina klimatambitioner för 2030 och åtagit sig att minska utsläppen med minst 55 procent fram till 2030. Finland har en av de mest ambitiösa målsättningarna i världen då vi avser att vara klimatneutrala 2035. Övergången från fossila bränslen kommer att kräva en förändring i energiproduktion
och industriella processer.
Covid-19-pandemin har tvingat företag som
traditionellt inte karaktäriseras av smidighet att
snabbt utveckla verktyg för att hantera den pågående globala krisen. Ur pandemin har betydelsefulla innovationer fötts, men kan dessa utvecklas till potentiella game changers, eller spelförändrare, inom industrin? Syftet med denna artikel är att diskutera möjligheten av pandemiverktyg och att erbjuda nya perspektiv på
framtida marknader och hållbarhet. Dessa tankar illustreras genom teknologibolaget Wärtsiläs
Energy Transition Lab 1), en extern plattform som
utvecklades vid covid-19-pandemins början och
som har rönt stor uppmärksamhet globalt.
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Grundläggande information
om elmarknaden
I pandemins början var osäkerheten stor kring
påverkan på samhället, företag och individer. Inom ett par veckor blev det dock tydligt att detta
skulle bli mera bestående. Wärtsilä, en världsledande leverantör av teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna, blev tvunget att omorganisera arbetet
på kontoret och fältet. Restriktionerna försvårade leveranser och servicearbetet. Detta resulterade även i snabbare implementering av digitala
verktyg för att arbeta mera på distans.
I dagens samhälle är tillgången till information ibland en utmaning. Wärtsilä, såsom många
företag inom industrin, använder olika rapporter
för att bygga upp förståelse av marknadsläget.
För att hjälpa ledningen och organisationen sammanställdes på veckobasis uppdatering om pandemins inverkan på marknaden. Genom denna
process föddes idén om covid-19-sjukdomens inverkan på energisystemet.
Genom åren har Wärtsilä byggt upp starka
färdigheter i modellering och kunde därför inom
några veckor bygga upp en plattform med
grundläggande information om elproduktion,
last, överföring och elbalansering 2) som EU:s
medlemsstater lämnar in och Entso-E 3) publicerar. Ett strategiskt beslut togs om att göra plattformen tillgänglig för allmänheten. Det fanns ett
genuint intresse att sprida insikten som företaget
hade tillgång till under den rådande pandemin.
Wärtsilä Energy Transition Lab är således
en öppen datatestmiljö som utvecklades våren
2020. Verktyget uppdateras varje vecka och ger
detaljerad information om elproduktion, efterfrågan och prissättning för till exempel EU-länderna och Storbritannien. Den kombinerar Entso-E-data i en lättanvänd plattform. Användaren
kan också modellera system med högre andel av
förnybara energikällor.
Syftet var och är att synliggöra effekterna av
covid-19 för energibranschen. Det finns ett stort
behov av att förstå hur marknaden förändras.
Var borde man fokusera? Vilka typer av funktioner borde vara redo när marknaden tar fart?
Genom detta kan man identifiera problemområden och markera var miljöpolitiska prioriteringar och investeringar på energimarknaden bör gö-

ras. Verktyget visade ur ett tekniskt perspektiv
att det europeiska elsystemet kan hantera mycket mer förnybar energi än det traditionellt har
klarat av tidigare. Plattformen kan hjälpa industrin, beslutsfattare samt allmänheten förstå hur
pandemin har påverkat elmarknaden och vad
det kan betyda för framtida system.
Plattformen Wärtsilä Energy Transition Lab är
öppen för alla och ger lätt en generell överblick
av olika parametrar såsom den totala belastningen, andelen förnybar energi, koldioxidintensitet
och medelpris. För att allmänheten snabbt skulle kunna tolka datan publicerades varje vecka en
uppdatering av de mest relevanta iakttagelserna. Wärtsilä hade sedan förut gjort modeller för
optimala energisystem, uppbyggda av så mycket förnybara energikällor som möjligt. I Wärtsilä
Energy Transition Lab kunde man visa att dessa
modeller även fungerar. Man kunde även se att
oflexibla källors roll såsom kolkraftverk sjönk
kraftigt. Tack vara företagets öppenhet att dela
denna information med andra blev Wärtsilä refererad till i prestigefyllda medier såsom Financial
Times, Forbes och BBC, och som ett B2B-företag
kom Wärtsilä närmare allmänheten.

Nya konsumtionsvanor
och verksamhetsidéer
Till följd av covid-19-pandemins restriktioner
och ökade distansjobb förändrades snabbt konsumenters vanor, så även verksamhetsförutsättningarna i många branscher. Ett exempel är matvaruaffärer som började erbjuda nya tjänster såsom hemkörning eller pick-up. Över ett år in i
pandemin står det dock klart att mycket pekar på
att dessa förändringar är bestående. En undersökning gjord vid Åbo Akademi 4) inom forskningsprojektet Packages Heroes visar att fyra av
fem tillfrågade anser sig ha ändrat sina konsumtionsvanor under pandemin på grund av risken
för att smittas av viruset, men även till följd av
en ökad matkonsumtion i hemmet. 80 procent
uppgav att deras förändrade vanor är bestående.
Pandemin ökade konsumenters medvetenhet
om hur livsmedel skyddades av förpackningar
och samtidigt förpackningarnas negativa miljöpåverkan – det samlades mera livsmedelsförpackningar och således plast i hemmet. Studien
konstaterar att miljömedvetenheten gällande

”Verktyget visade ur ett tekniskt
perspektiv att det europeiska elsystemet
kan hantera mycket mer förnybar
energi än det traditionellt har klarat av
tidigare. Plattformen kan hjälpa industrin, beslutsfattare samt allmänheten förstå hur pandemin har påverkat
elmarknaden och vad det kan betyda
för framtida system.”
livsmedelsförpackningar har ökat och om detta
verkligen blir bestående efter pandemin kan det
bidra till utvecklandet av nya hållbara förpackningslösningar samt påverka återvinning och avfallshantering.
Likaså är Wärtsiläs plattform ett exempel på
hur (påtvingade) förändrade konsumtionsvanor
till följd av pandemin kan föda nya verksamhetsidéer. Plattformen är dock specifikt intressant genom att förändrade konsumtionsvanor synliggörs till industrin och allmänheten, samt explicit kopplas till hållbarhet och förnybar energi.
Osäkerhet är något ständigt närvarande och
som företag måste hantera. Osäkerhet som strategisk faktor kan vara en katalysator för nya inriktningar och konkurrensfördelar om den kan
tas i betraktande i strategisk planering, visualiseras och konkretiseras. Detta förutsätter dock
att dess gränser är definierbara. Men vad händer
när osäkerheten inte tycks ha ett slut? Den eskalerande klimatkrisen samt den pågående globala
pandemin är båda exempel på vad som på engelska benämns som grand challenges eller wicked
problems inom organisations- och strategiforskning. Dessa grand challenges, eller stora utmaningar, är globala och påverkar stora populationer, karaktäriseras av en hög grad av komplexitet, kräver beslut trots en hög grad av osäkerhet,
och kan till synes verka omöjliga att lösa. De är
därmed bestående systemproblem som ingen organisation eller population ensam kan lösa. 5)
Klimatkrisen anses av forskare vara en utmaning av extremare slag på grund av dess omfattEkonomiska Samfundets Tidskrift 2/2021
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Det europeiska elsystemet kan hantera mycket mer förnybar energi än det har klarat av tidigare.

ning och snabbt krympande tidsram. Ett stort
steg för organisationer och företag är att artikulera dessa stora utmaningar genom att informera och inspirera aktörer att kollektivt bidra till en
lösning. Det argumenteras för öppna former av
organisering och strategier, där flera aktörer över
organisationsgränser involveras i arbetet för att
lösa dessa utmaningar. Detta görs bland annat
genom att skapa kollektiv meningsfullhet och
för det krävs att en arkitektur skapas för deltagande, från vilken vår uppmärksamhet om vilka
kriser mänskligheten ställs inför kan förstärkas.

Mot samarbete och ökad diskussion
Pandemin har haft en inverkan på hur vi – som
företagsledare, anställd eller konsument – föreställer oss framtiden. Skapandet av mentala riktlinjer för framtiden har försvårats till följd av
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den utdragna osäkerheten. Individer samt företag skapar mening för vår existens på basis av
vad som har varit i det förflutna, vad som potentiellt finns i framtiden, samt vilka signaler som
finns att tillgå runtomkring oss.
Ett narrativ är ett mentalt och diskursivt verktyg som placerar en individ eller ett företag inom
en pågående historia, en helhet 6). Specifika narrativ dominerar olika tidsepoker och influeras av
rådande samhällsdiskurser. Narrativ ger ramarna för vad som är normen och därmed meningsfullt; de influerar hur ett företag ser på sin (industris) roll i samhället. Pandemin öppnar upp
för en förstärkning av hållbarhetsdiskursen genom den ökade förståelsen för hur aktörer tillsammans ingår i en av vår tids stora utmaningar, det vill säga klimatkrisen.
Så hur tacklar man dessa stora utmaningar?

Forskningens svar är samarbete och ökad diskussion. De stora utmaningarna kräver koordinering och kollektiv ansträngning från många
aktörer samt klart definierade mål – såsom vi ser
relaterat till klimatkrisen. Plattformar som grundar sig i ett syfte att synliggöra och artikulera en
stor utmaning och att uppmuntra konsumenter
att fokusera på denna, är en bas där en kollektiv
förståelse kan börja gro.
Vi har under senaste år fått ta del av en riktning inom strategiforskningen som argumenterar för strategi som öppen, transparent och innefattande allmän diskussion – inom samt utanför företag. Strategiarbete äger inte endast rum
bakom stängda dörrar utan blir inkluderande
och stöds av teknologi som möjliggör att en stor
massa kan ta del av det. Det argumenteras för att
öppna strategier är ett nytt och relationellt sätt
att göra strategi på. 7)

”Strategiarbete äger inte endast
rum bakom stängda dörrar utan blir
inkluderande och stöds av teknologi
som möjliggör att en stor massa
kan ta del av det.”
Öppna strategier handlar till stor del om kollektivt meningsskapande, att formulera en gemensam syn och att skapa engagemang. Detta
innefattar att öppna upp delar av kommunikationsprocesser till andra aktörsgrupper och publiker som inte tidigare varit inkluderade i strategiarbete. Det inkluderar också att få information från den externa omgivningen som kan användas av organisationen.
Plattformen som presenterats är ett exempel
på just detta. Wärtsilä Energy Transition Labs
syfte att skapa transparens och att öppna upp
för en dialog med externa intressenter är ett gott
exempel på hur förändrade konsumtionsvanor
synliggörs och en diskussion kan inledas om hur
individers, företags och samhällets intressen är
sammankopplade. Från denna plattform skapas
en möjlighet för en kollektiv insikt om det globa-

la omställningsarbete som krävs i klimatkrisen.
Information om trender som synliggörs kan även
stöda företaget och dess samarbetspartners i det
gemensamma utvecklandet av framtida hållbara teknologier och innovationer.
För att kunna tackla pandemier och klimatkriser krävs samarbete och en kollektiv insikt
på industrinivå och i samhället. Detta inkluderar både producenter och konsumenter som gemensamt formar ett nytt industrinarrativ. En god
början är att öppna upp plattformar och allmän-

na kanaler och skapa en transparent och gemensam dialog.
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