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1. Inledning

1.1 Inledande fallbeskrivningar
Förmågan att kunna se in i framtiden och förutspå förändringar i sin omvärld är något alla 
företagsledare verkar för. Strävan efter att veta något om det okända är tillämpligt på alla 
nivåer i samhället och går väldigt långt tillbaka i tiden. Enligt bibeln (13:17) sände Moses 12 
män för att inhämta underrättelser om landet Kanan för att utvärdera landet, huruvida 
invånarna var starka eller svaga, om de var många eller få och hur städer var skyddade av 
murar och fästningar. Vidare har länder länge haft underrättelsetjänster med tydliga uppdrag: 
Att minska graden av osäkerhet för befattningshavarna. (Bernhardt 2003) Med en 
oupphörligen accelererande teknologisk utveckling och hårdare konkurrens blir vikten av bra 
underlag för beslut mer påtaglig och för många företag är just denna förmåga en avgörande 
faktor för organisationens fortlevnad.  Nedan följer två exempel på företag som ansåg sin 
dominerande ställning vara så stark att de själva skulle kunna avgöra utvecklingen för 
industrin. Därmed uppmärksammade de inte hur deras omgivning förändrades och hamnade 
därför på efterkälken när konkurrenter växte sig starka med innovativ och revolutionerande 
teknologi och lösningar.        

Under 1970-talet och början av 1980- talet, blev IBM förstahands valet för många av 
världens ledande företag. IBM hade en imponerande marknadsandel på nära 60% och 
tillverkade datorer i sin egen standard vilket gjorde dem inkompatibla med övriga 
marknadens produkter. Detta hjälpte dem att kvarhålla sin dominerande ställning på 
marknaden. IBM var marknads- ledande i så kallade stora ”mainframe” dator. Datorer som 
tog upp hela rum. Med sin trygga dominerande ställning intog IBM en avslappnad och 
överlägsen attityd, säkra på sin egen förmåga och sina resurser. Med anledning av sin 
storlek, delades företaget in i ett antal nationella företag, vilka handlade med stor 
självständighet från varandra. I de allra flesta fall visset inte den centrala ledningen vad som 
hände i de olika delarna förrän alla siffrorna var adderade i slutet av året. Alla stora beslut 
rörande marknadsutveckling fattades på IBM:s nordamerikanska huvudkontor, vilket under 
hela perioden kvarhöll sin mycket säkra attityd om att mainframe datorer var den ända 
lösningen på företags datorbehov, trots att en ny marknad av mindre datorer växte i rask takt. 
Även om dessa mindre datorer så kallade PC:s (personal computer) inte hade samma 
kapacitet som IBM:s mainframe datorer så växte markand under perioden med 100% vissa 
år. I slutet av 70-talet när IBM undersökte möjliga expansions områden, beslutade man sig 
för att lansera sin egna PC på marknaden och under 1983 lanserades IBM:s första PC ut på 
marknaden. Det visade sig dock att IBM:s självsäkra attityd och oförmåga att se potentialen i 
PC:s hade varit ödesdigert för företaget som nu hade tillåtit att antal företag att etablera sig 
på den mycket snabbt växande markanden. Resultatet av deras misstag slutade med en stor 
omstrukturering för att rädda företaget. (Lynch 2003)

Ett annat exempel är det Svenska företaget Facit som under sin storhetstid under början och 
mitten av 60-talet var mycket uppmärksammat. Både företaget och dess ledargestalt Gunnar 
Ericsson, framhölls i olika sammanhang som förebilder och exempel på hur ett framgångsrikt 
företagande och ledarskap inom svensk högteknologisk industri skulle bedrivas. Facit 
tillverkade under perioden kontorsmaskiner och inte minst mekaniska räknemaskiner. 
Företaget har dock blivit mer känt för sina svårigheter i början av 1970-talet då det var ett av 
det första svenska stora industriföretagen att hamna i trångmål under 1970 talet. Företaget 
har även gett upphov till begrepp som ”Facit-kris”. Anledningen till att företaget hamnat i den 
situationen var en följd av den nya radikala teknikutvecklingen under perioden, framförallt 
utvecklingen av den elektroniska miniräknaren. Den nya tekniken förändrade 
förutsättningarna för en hel bransch. Gunnar Ericsson har senare utsetts som syndabock och 
har kritiserats för sin oförmåga att förutspå, förstå och agera till den ständigt förändrande 
omvärlden. (Petersson 2004) 
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1.2 Problembakgrund
Med hänsyn till tidigare nämnda fall av misslyckande av bevakning och analys av omvärlden, 
framgår att omvärldsanalys är något företag i en allt mer föränderlig värld är i behov av. 
Studier finns som bevisar att organisationer som framgångsrikt känner av sin omgivning 
presterar bättre än de som inte besitter samma förmåga. (Johnson & Scholes 1997) 

Omvärldsanalysen bör, efter ovan nämnda fall, ha en klar och central roll i ett företags 
strategiska arbete för att säkerställa den framtida utvecklingen och lönsamheten. Förmågan 
att lägga märke till förändringar är essentiell eftersom identifiering av dessa förändringar 
signalerar att strategin möjligtvis är i behov av nödvändiga förändringar för att stämma 
överens med utvecklingen i omgivningen. (Johnson & Scholes 1997) Omvärldsanalysen 
syftar således till att ge beslutsfattare omfattande men hanterbar information om den externa 
miljön och har som explicit ändamål att stödja beslutsfattarna i deras arbete att utforma väl 
fungerande strategier. (Corporate Strategy Board 2000) I de båda inledande 
fallbeskrivningarna har företagen brustit och underminerat betydelsen av underrättelser, som 
Moses redan för drygt 3000 år sedan identifierade som vitala. 

Viktigt att lyfta fram är därför att det vid utformande av strategier i högsta grad är nödvändigt 
att ha en fungerande procedur för genomförandet av omvärldsanalyser så beslutsfattarna 
har ett korrekt och pålitligt underlag att stödja sig vid. Extremt vikigt är det även att 
beslutsfattarna är öppna för analysernas resultat och tar dem på allvar. Det är troligtvis här 
den största bristen uppenbarade sig hos de båda inledande fallbeskrivningarna och historiskt 
finns det åtskilliga fall där beslutsfattare misslyckas med att agera på ett adekvat sätt på de 
signaler om förändring som funnit.                

1.3 Problemformulering 
Vilka metoder för omvärldsanalys används och hur organiseras arbetet med omvärldsanalys, 
samt i vilken utsträckning nyttjas resultatet av dessa i utformningen av verkstadsföretags 
strategier?

1.4 Syfte
Studiens syfte är att beskriva vilka metoder för omvärldsanalys som används och hur de är 
utformade samt jämföra dessa med hur befintlig teori föreslår att det ska gå till. Vidare 
önskar vi belysa i vilken utsträckning omvärldsanalysen inverkar på hur strategier utarbetas 
och förändras i svenska verkstadsföretag. För att omvärldsanalysen ska lyckas påverka 
strategierna söker vi även en beskrivning av hur arbetet med omvärldsanalysen ska 
organiseras för att utgöra vitala och effektfulla underlag till beslutsfattare. Att ha mycket 
skickliga omvärldsanalytiker hjälper inte om inte organisationen har ett identifierat behov av 
omvärldsanalyser och ett medvetande om att dessa faktiskt kan utgöra konkurrensfördelar. 
Därför är det viktigt att integrera omvärldsanalysen ordentligt i verksamheten och öka 
förståelsen för den. Det övergripande syftet blir således att undersöka och beskriva hur väl 
verkstadsföretag tar tillvara på den tillgång omvärldsanalysen faktiskt utgör och ifall detta 
görs på ett effektivt vis.

1.6 Motiv till ämnesval
För oss har intresset för omvärldsanalys vuxit sig starkt utifrån våra nuvarande studier inom 
strategisk ledning. Undervisningen har varit starkt Case- baserad och behandlat flertalet 
företags misslyckanden och återhämtning där misslyckandena allt som oftast grundat sig i 
dåliga eller helt i avsaknad av omvärldsanalyser. Företagen har fått visa prov på förmåga att 
anpassa och utveckla strategier för fortsatt överlevnad, något som kunde ha givit företagen 
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fördelar och framförhållning istället för kamp för överlevnad genom att ha väl utvecklade 
tillvägagångssätt för omvärldsanalys och strategiutformning.

Valet av den svenska industrin och i synnerhet de stora bolagen som länge utgjort stommen i 
svenskt företagande föreföll sig naturligt då vi värnar om dessa företag och att de 
fortsättningsvis håller sig väl framme i konkurrensen både nationellt, och kanske ännu mer 
aktuellt i globaliseringens framfart, även internationellt. 
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2. Teoretisk referensram
I den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras tidigare forskning inom området 
omvärldsanalys. Kapitlets disposition tar sin utgångspunkt från problemformuleringen och 
Inledningsvis tas syftet med omvärldsanalys upp vilket mynnar ut i den process 
omvärldsanalysen kan genomgå samt kring vilken en fungerande och effektiv organisering 
av arbetet måste finnas. Därefter följer två inriktningar av hur teorin ser på strategiarbetet, 
vilket är av stor vikt för att identifiera omvärldsanalysens roll i detta. Inriktningarna skiljer sig 
markant åt och omvärldsanalysens betydelse ter sig extremt olika beroende på vilken 
inriktning som antas och utformningen av strategier är beroende av omvärldsanalysen i den 
ena men inte i den andra. Slutligen följer en presentation av metoder för att analysera sin 
omvärld och även här finner vi en påtaglig variation av hur modellerna är uppbyggda och 
vilka ändamål de är tänkta för. 

2.1 Relevanta begrepp

2.1.1 Begreppen omvärld och analys
Nationalencyklopedin beskriver omvärlden som både på den fysiska som den sociala 
omgivningen som finns runt omkring det objekt som studeras och som kan påverka dess 
närvaro. För företag brukar den mest relevanta omgivningen utgöras utav konkurrenter, 
kunder, marknad i den absoluta närheten och i vidare mening kommer nationer, teknisk 
utveckling och politiska risker in i bilden. (Nationalencyklopedin 2007)

Vad som är omvärlden är enligt oss öppet för tolkning beroende på situation. För ett barn kan 
omvärlden bestå av familj, kompisar och dagis där de tre förhåller sig olika nära till barnet. 
För ett företag kan omvärlden bestå av konkurrenter, branscher, myndigheter och möjligtvis 
hela planeten. 
Oavsett om det är ett företag eller ett barn så är betraktaren tvungen att skapa sig en bild av 
de faktorer, omständigheter och influenser som kan påverka omgivningen. Varje del bryts 
ner för att kunna utvärderas i detalj hur olika händelseutvecklingar och konsekvenser 
påverkar betraktaren, en analys genomförs. (Ibid.)  

Henry Mintzberg (1998) tar upp en intressant synvinkel i sina teorier om den kognitiva skolan. 
Mintzberg menar på enligt den kognitiva inriktningen att ingen inom en organisation ser 
omvärlden, istället konstruerar organisationer sin egen omvärld utefter den information som 
finns inom organisationen.

Även om Mintzberg ger en intressant syn på omvärlden är det vår bestämda uppfattning att 
för att kunna genomföra en lyckad omvärldsanalys så måste man utgå ifrån att omvärlden är
lika för alla i enlighet med nationalencyklopedins definition även om den beroende på 
betraktaren kanske bara ses ur ett visst perspektiv.

2.1.2 Begreppet omvärldsanalys
Utifrån definitionerna ovan kan vi dra slutsatsen att en omvärldsanalys är en utvärdering av 
olika händelseutvecklingar och konsekvenser som påverkar företaget. Faktorer som 
företaget identifierar genom att studera både den omedelbara omgivningen, konkurrenter, 
marknad och kunder, och den vidare omgivningen avseende politiska risker, teknisk 
utveckling och nationer.
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2.1.3 Engelska motsvarigheter till omvärldsanalys
Vi har här valt att inte översätta definitionerna för att undvika feltolkningar. 

De följande engelska motsvarigheterna skiljer inte varandra åt i någon större utsträckning 
men vi tycker de är viktiga att förklara eftersom de alla används i litteraturen och kan skapa 
förvirring.

Environmental Scanning
Environmental scanning is the internal communication of external information about issues 
that may face an organisation’s decision-making process. This is done to identify emerging 
issues, situations and potential pitfalls that may affect an organisations future. (Albright 2004)

Business Intelligence
The process of gathering information about a business or industry matter; a broad range of 
applications and technologies for gathering, storing, analyzing, and providing access to data 
to help make business decisions. (Dictionary.com)

Competitive Intelligence
In North America the term Competitive Intelligence refers to what in Europe is known as 
Business Intelligence (see 3.1.3.1) with the distinction that CI emphasises on external 
environment and external information while Business Intelligence concerns a broader area 
also including internal factors. (Lönnqvist & Pirttimäki 2006)

Strategic Intelligence
Providing senior decision makers with timely, comprehensive information about the external 
environment for the explicit purpose of supporting strategy development. This activity can 
best be referred to as “strategic intelligence.”
Because strategic intelligence serves a more specific purpose than standard business 
intelligence, it operates based on distinct principles.
1. Strategic intelligence should support senior decision makers in their capacity as strategists. 
Coordinators of strategic intelligence should tailor their research and analysis to the specific 
needs of participants in various strategy activities.
2. Strategic intelligence should monitor and analyze the issues that matter to strategy. As 
corporate strategy is concerned principally with the consequences of long-term, unexpected 
changes, strategic intelligence must track a broad array of indicators, with an emphasis on 
identifying changes that suggest large shifts in the future.
3. Strategic intelligence should be coordinated in the corporate centre. Corporate functions 
are best positioned to coordinate the analysis and interpretation of strategically relevant 
information that is critical to senior decision makers. (Corporate strategy board 2000)

Förkortningar
- Omvärldsanalys – OA
- Environmental Scanning – ES
- Business Intelligence – BI
- Competitive Intelligence – CI
- Strategic Intelligence – SI
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2.2 Syfte med omvärldsanalys
Att skanna informationen i omvärlden är grundläggande för ett företags strategi. (Yunggar 
2005) 

Kendra S. Albright skriver; Omvärldsanalys – den interna kommunikationen av extern 
information rörande frågor som kan influera en organisations beslutsfattande process – kan 
identifiera, situationer och potentiella fallgropar som kan påverka organisationens framtid 
(Albright 2004).
Det finns ett flertal anledningar till varför omvärldsanalys är viktigt. På grund av dagens 
föränderliga marknad och till följd av att det bildas allt fler företag, kan det vara lätt att hamna 
på efterkälken genom att inte följa med inom områden som teknologi, regleringar och olika 
uppkommande trender. Omvärldsanalys reducerar arbetet som sker i blindo och resulterar i 
mer föregripande ledning. (Albright 2004). Vidare så hävdar Kelly (1993) i en artikel skriven 
av Lönnqvist & Pirttimäki (2006) att den genomsnittliga återbetalningen för omvärldsanalys 
projekt är 310% av kostnaden. Samma journal skriver dock även att det kan vara svårt att 
mäta den exakta ekonomiska vinningen av omvärldsanalysen.

Relationen mellan marknaden, den strategiska planeringen och den externa miljön i en 
organisation är vad som definierar dess framgång. När de externa krafterna är identifierade 
kan organisationen undersöka sina valmöjligheter och agera utifrån sina interna styrkor och 
svagheter. Omvärldsanalysens uppgift är inte enbart att samla information utan dess syfte är 
att fokusera på framtida påverkan på organisationen. Genom att förstå de externa krafterna 
som influerar organisationen och dess interna processer kan organisationen agera på ett 
mer effektivt sätt. Brännpunkten i omvärldsanalysen ligger i dess strategiska tänkande och 
planerande. Värdet kommer utifrån förståelsen av de svårigheter organisationen står inför. . 
(Albright 2004). Omvärldsanalysen hjälper organisationen att hantera externa krafter vilka 
organisationen har små eller inga möjligheter att påverka. Dessa krafter brukar delas in i 
följande kategorier; Konkurrenter, sociala-kulturella faktorer politiska-juridiska-regerings 
aspekter, teknologiska, och miljön. (Capps III & Hazen 2002)

En framgångsrik organisation är fokuserad på att lära, och inte bara vara flexibel och 
mottaglig. Processen med omvärldsanalys är alltså inte något stillastående utan något som 
sker fortlöpande för att hela tiden vara beredd på vad omvärlden har att erbjuda. Genom 
konstant övervakning av omvärlden får ledningen möjligheten att göra nödvändiga 
justeringar som kan vara skillnaden mellan framgång och misslyckande. (Albright 2004).

Man kan dela upp processen med omvärldsanalys i fem steg. Dessa är; att identifiera 
behovet av omvärldsanalys, samla information, analysera informationen, kommunicera 
resultatet och fatta informerade beslut. (Lönnqvist 2006 och Albright 2004).

Identifiera behovet av omvärldsanalys.
Det övergripande syftet med omvärldsanalysen måste vara identifierat innan organisationen 
inleder skanningen av omvärlden. Detta innebär att ledningen måste erkänna behovet av 
omvärldsanalysen för att utgången skall vara framgångsrik. (Ibid.)

Samla information 
Behovet av omvärldsanalysen måste sedan bli transformerad till ett specifikt krav på vilken 
information som kommer att behövas. Organisationen måste vara målinriktad och ha klart för 
sig vilken information som är relevant. (Ibid.)

Analysera informationen
När informationen är insamlad behöver den analyseras och genomsökas efter trender och 
problem som kan influera organisationen. (Ibid.)
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Kommunicera resultatet
Informationen som har blivit analyserad skall sedan rapporteras till lämpliga beslutsfattare i 
organisationen. Informationen bör vara ”nedbantad” för att i möjligaste mån minska den tid 
som behövs för att studera informationen och kunna fatta beslut. (Ibid.)

Fatta informerade beslut.
När resultatet av analysen blivit presenterad kan organisationens ledning ta det beslut som 
leder till störst framgång. (ibid.) 

Det finns ett flertal källor som vanligtvis används för att samla information. Dessa är både 
interna och externa. Den externa informationen inkluderar ett brett urval av material från 
tidningar till experter inom ett ämne. Den externa informationen behöver inte alltid vara tryckt 
utan kommer ofta från personliga nätverk. Den interna informationen inkluderar 
organisationsspecifik som kan jämföras med den insamlad externa informationen för att på 
så sätt maximera mottagligheten i organisationen. Nedan följer ett antal exempel på interna 
respektive externa informationskällor. 

Externa Informations källor Interna informations källor 

 Personliga 
kontakter

 Kunder  Personliga 
kontakter 

 Anställda 

 Journaler  Radio, TV, 
Internet

 Interna 
rapporter 

 Interna 
databaser 

 Böcker  Kommersiella 
databaser

 Försäljnings 
personal 

 Tidningar  Professionella 
kollegor 

 Konferenser 

Tidiga varningssignaler kommer från informella källor så som direkt interaktion med kunder. 
Senare indikationer kan komma från tidningsartiklar. Innan informationen blivit publicerad 
kan effekterna av den dock redan vara kännbar för organisationen och det kan därmed redan 
vara för sent för någon motåtgärd.

Vissa organisationer söker övervägande efter möjligheter i omvärlden medan hot kommer i 
andra hand. Ansoff menar att organisationer med ett proaktivt tillvägagångssätt söker efter 
möjligheter i den externa miljön medan organisationer med ett reaktivt tillvägagångssätt 
söker efter hot eller problem.(Kumar et al 2001) Empiriska studier visar att högpresterande 
organisationer söker mer brett och mer frekvent, vilket uppfattas vara proaktiv och ge bättre 
kunskap om omvärlden. I motsats till lågpresterande organisationer som söker med ett mer 
begränsat synsätt, alltså ett reaktivt tillvägagångssätt. (Ibid.) Muralidharan (2003) hävdar 
även att de organisationer som söker mer frekvent är bättre rustade att upptäcka 
förändringar i omvärlden än de som söker på en mindre frekvent basis (Ibid.) 

Det finns ett flertal anledningar till varför omvärldsanalysen kan vara ineffektiv. Den blotta 
volymen av informationen kan vara överväldigande och resultera i överbelastning där viktiga 
bitar kan bli förbisedda. Det kan också finnas flera källor som den som letar helt enkelt inte 
känner till och kan därför missa viktig information. Det kan också förekomma problem i 
tolkning av den insamlade informationen och att bestämma relevansen av materialet.  
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2.3 Strategiprocessen 
Företagets förhållningssätt till huruvida omvärldens förändring går att förutse och därmed 
planera för, eller om det antar utgångspunkten att förändringarna är för svåra att förutse 
sätter spår i omvärldsanalysen. Analysen återfinns i båda men det finns en tydlig skillnad i 
kopplingen till utformandet av strategier varför vi finner det viktigt att redogöra för dessa 
skillnader då de bestämmer syftet för omvärldsanalysen.

2.3.1 Planerande strategin (Prescriptiv strategi)
Syftet med omvärldsanalysen är att den ska mynna ut i någon form av strategi som kan ska 
leda företaget mot nya höjder. Den planerande strategin är en väg att gå där målen har blivit 
definierade från början och där grundelementen är utvecklade innan strategin tar vid. Det är 
dock viktigt att notera att det finns många variationer på denna grund. (Johnsson & Scholes 
2005)

Den planerande strategin initieras genom analysen av den konkurrerande miljön och 
organisationens resurser. Detta följs sedan av att besluta om syftet, som till exempel 
maximering av vinsten. Syftet behöver dock inte vara vinstmaximering. Med bakgrund av vad 
som framkom i analysen av den konkurrerande miljön och det fastställda syftet identifieras 
en rad olika vägar att nå detta mål. Ett beslut tas om vilken väg som skall följas vilken 
implementeras av organisationens ledning. (Lynch 2003)

Många paralleller kan dras mellan den planerade strategin och vad som sker i militär strategi. 
Detta har även gjorts i flera tidigare studier där paralleller har dragits till den Kinesiska 
militärhistorien Sun Tzu, Den tyska 1800-tals militärstrategen Clausewitz samt till Kapten B H 
Linddell Hart som skrev om första världskriget. Man tar fram likheterna med att skicka ut sina 
trupper (anställda) i strid (mot konkurrenter) med en klar plan (den planerade strategin) som 
har tagits fram av generaler (Företagsledningen). 

Den planerande strategin har även lånat mycket från klassisk ekonomisk teori. Adam Smith´s 
skrifter under 1700-talet hade åsikten att människor var kapabla till rationella beslut som 
främst var påverkade av viljan att maximera vinsten i alla situationer. Detta har under senare 
tid tolkats och omformulerats av moderna strategiteoretiker som Michel Porter. Porter för 
över de konkurrerande krigsföringskoncepten till strategitekniker och strukturer som har 
bidragit till den planerande strategi utövandet. (Lynch 2003)

Figur 2.1: Den planerande strategin. Modifierad från Lynch 2003, s. 43.
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Strategin har stött på ganska omfattande kritik från olika håll. Den främste utav kritikerna, 
Professor Henry Mintzberg hävdar att strategin utgår från att antal ”farliga” antaganden. 
Mintzberg anser att strategin är alldeles för statisk och att marknaden kan ändras och 
anställda kan vara missnöjda med tillvägagångssättet och därför motsätta sig tänkta åtgärder. 
Till följd av kritiken har en ny form av strategi utformats, nämligen den framväxande strategin 
(emergent strategi). (Mintzberg et al. 1998)

2.3.2 Den framväxande strategin (emergent strategi)
Den framväxande strategin är en strategi där målet inte på förhand är bestämt och vars 
moment utvecklas under tiden strategin tar form. Också här bör noteras att det finns många 
variationer på detta tillvägagångssätt. 

Mot bakgrunden av att människor inte alltid är logiska, rationella varelser som antas i 
strategin nämnd tidigare, har den planerande strategin förkastats av ett flertal kritiker. De 
menar att strategier växer fram, anpassar sig till mänskliga behov och fortsätter utvecklas 
med tiden. Det går alltså inte att skapa några hållbara strategier på lång sikt. 
Företagsstrategin kan alltså bäst beskrivas som en process där organisationens strategi 
utvecklas genom upprepade försök och experiment som leder till små steg framåt. I denna 
mening är företagsstrategi framväxande och inte planerad. Figuren under beskriver i ett på 
ett förenklat sätt denna process. 

Processen fortsätter sedan i takt med att förutsättningarna på marknaden förändras, 
ekonomin utvecklas och eventuella personalförändringar. Med hänsyn till detta är det 
naturligtvis svårt att på förhand analysera på ett strukturerat tillvägagångssätt.  

Fördelarna med denna process är att den överensstämmer med många organisationers sätt 
att agera, speciellt med hänsyn till mänskliga faktorer som motivation. Den tar även hänsyn 
till kulturen och de politiska aspekterna i en organisation. Den framväxande 

Figur 2.2: Den framväxande strategin. 
Modifierad från Lynch 2003, s. 50.
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strategiprocessen tillåter att strategier utvecklas genom experiment, vilket gör strategin mer 
flexibel. (Lynch 2006)
Även denna strategiprocess har frambringat viss kritik. Kritiker hävdar bland annat att det är 
högst otroligt att en styrelse skulle luta sig tillbaka och låta företaget sväva planlöst. De 
hävdar även att ledning och kontroll blir lättare och mer klart när det vilar på basen av en 
plan. På senare tid har även anhängare till den framväxande processen som Mintzberg 
modifierat sina åsikter en aning och medger att viss form av planering är nödvändig. (Lynch 
2003)

2.4 PESTEL
PESTEL behandlar, jämfört med porters fem krafter, den mer generella omgivningen och har 
som analysmetod har varit föremål för flertalet varierande utformningar. Tidigare gick 
metoden under benämningen PEST där bokstäverna representerade engelskans Political 
(politiska), Economical (ekonomiska), Socio-cultural (sociala) och Technological 
(teknologiska). (Johnson & Scholes 1997) Modellen har utvecklats att omfatta även E och L
vilka representerar Environmental (miljö) och Legal (lagliga) faktorer. De två var tidigare 
inkluderade i de resterande fyra men har ansetts så omfattande och viktiga att de särskiljts. 
(Johnson & Scholes 2005, Lynch 2006) Modellens beståndsdelar tar upp de faktorer som 
inte är branschspecifika och enskilda företag har väldigt begränsade möjligheter att påverka. 
Modellen syftar därför till att identifiera yttre omständigheter som berör företaget och som 
företaget måste ta i beaktande utöver de rent interna branschmässiga, där företaget i regel 
har en större möjlighet att påverka.

Figur 2.3: PESTEL- modellen. Modifierad från Lynch 2006, s.84

Precis som tidigare modeller har PESTEL sina begränsningar och kritikerna menar att 
modellen bygger på historiska händelser. Däremot kan historia ses som en bra källa till vad 
som kan antas hända i framtiden. (Lynch 2006) Vi väljer att belysa Cook och Cooks (2000) 
värdering att modellen förser oss med en ökad förmåga att förutse i vilken riktning framtiden 
rör sig och att de historiska händelserna endast förmedlar ett perspektiv på tidigare 
utveckling. (Ibid.) Modellen i sig skapar inga förutsättningar för företag att ta beslut på om 
den inte sätts i ett samband. Det är därför viktigt att analysen inte avstannar på makronivå 
utan fortsätter in i företagets närområde. Här är porters fem krafter en bra uppföljning av de 
övergripande vidare faktorerna till mer branschspecifik mikronivå. (Ibid.)
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2.5 Scenario planering
Att bygga upp olika scenarier och planera strategier utefter hur dessa artar sig kan visa sig 
vara effektivt i miljöer som kännetecknas av höga grader av osäkerhet. Användandet av 
scenarier är särskilt värdefullt när omständigheterna förutsätter planering på lång sikt, 
förmodligen minst fem år och kanske mer än 20 år. Naturligtvis är det inte möjligt att förutse 
vad som ligger 20 år framåt i tiden, men det kan då vara värdefullt att ha somliga 
föreställningar om hur framtiden utvecklar sig. Vitalt är dock medvetenheten om att 
scenarierna måste vara väl underbyggda antaganden och inga gissningar och ska utgöra 
ungefär likvärdigt sannolika utvägar. Scenarierna måste hela tiden underhållas och 
debatteras för att bibehålla fokus på utvecklingen. Varje scenario har sin egen strategi och är 
i behov av justeringar efter faktisk utveckling, vilket ställer stora krav på beslutsfattare 
samtidigt som det är tidskrävande. Därför är det viktigare att begränsa antalet scenarier och 
fokusera på de faktorer som anses viktigast.(Johnson & Scholes 2005) 

Detta torde vara väldigt individuellt vilka faktorer som anses viktiga i olika företag. Somliga 
kanske väljer att belysa den osannolika framtiden men som har stor inverkan på företaget 
som representeras av det gråa fältet i figuren, medan andra uppmärksammar det mer 
sannolika sceneriet men som har liten inverkan på företaget. Den troligtvis bästa lösningen 
är i vår mening medelvägen, dock får man där akta sig för att utarbeta för många scenarier. 
Planeringen av scenarier kan lämpligen dra fördel av en PESTEL analys, som kan ge 
indikationer på om makro klimatet utvecklar sig för företaget på ett positivt eller negativt sätt. 
(Lynch 2006)

2.6 Porters fem krafter 
Enligt Porter börjar man en industrianalys med att undersöka krafterna som influerar 
organisationen. Målet med en sådan studie är att skapa konkurrensfördelar för att kunna 
besegra rivaliserande företag. Porter har utvecklat en modell för just detta syfte. Modellen 
identifierar fem elementära krafter som kan inverka på organisationen. (Lynch 2003). Vidare 
och kanske det viktigaste målet med en Porters fem krafter analys är att den mäter hur 
attraktiv en industri är för en organisation med avseende på lönsamhet. Med hjälp av 
modellen söker strategen den position i industrin där han/hon bäst kan försvara 
organisationen mot de krafter som influerar dem. (Joyce & Woods 2001). De fem krafter som 
Porter talar om i sin modell är hot från nya konkurrenter, leverantörers förhandlingsstyrka, 
köpares förhandlingsstyrka, hot från substitut och konkurrens i industrin. (Johnsson et al.
2005)

Figur 2.4: Scenario planering. 
Modifierad från Johnsons & 
Scholes 1997, s. 104.
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Hot från nya konkurrenter 
Graden av hot från nya konkurrenter beror på hur stora hinder att entra marknaden som finns 
inom industrin. Hinder att ta sig in på en marknad är hinder som nya aktörer måste 
överkomma för att kunna konkurrera framgångsrikt. Exemplet på dessa kan vara skalfördelar, 
höga kostnader, kund- och leverantörlojalitet samt politiska hinder etc. (Porter 1985)

Hot från substitut
Substitut minskar efterfrågan på en viss typ av produkter då kunder byter till andra alternativ. 
Detta kan ske i den utsträckning att produkten blir helt obsolet, som i exemplet Facit tidigare. 
Substitutet i detta fall var den elektroniska räknemaskinen som helt släckte efterfrågan på de 
mekaniska räknarna. Det finns olika typer av substituering enligt Porter. Produkt-mot-produkt 
substituering, t.ex. E-mail som substitut för post. Substituering av behov t.ex. högre kvalitet 
på köksmaskiner reducerar behovet av reparationstjänster och slutligen generisk substitution 
där produkter och tjänster konkurrerar om hushållens disponibla inkomst. (Ibid.) 

Leverantörers och Köpares förhandlingsstyrka
Dessa två krafter kan beaktas tillsammans då de har liknade begränsande effekt på 
organisationens strategiska frihet och samma inflytande på marginalerna, med andra ord den 
finansiella attraktionen hos en organisation. Tillsammans utgör dessa krafter värdenätverket i 
vilket en organisation är verksam. Faktorer som påverkar förhandlingsstyrkan hos köpare är; 
Koncentrationen av köpare, kostnaden att byta leverantör (kostnaden att byta leverantör har i 
takt med utveckling av Internethandeln drastiskt sjunkit på många områden, då konsumenter 
i allt större utsträckning genomför kontinuerliga prisjämförelser på ”nätet” snabbt och 
kostnadsfritt). Faktorer som påverkar leverantörers förhandlingskraft är snarlika de som 
påverkar köpares förhandlingskraft. (Ibid.)

Konkurrens i industrin
Konkurrenter i industrin är organisationer med liknande produkter och tjänster riktade mot 
samma konsumentgrupp. Det finns ett antal faktorer som påverkar graden av konkurrens 
inom en industri eller sektor. Dessa är: 

 Balansen mellan organisationerna i industrin. I en industri där organisationerna är av 
ungefär samma storlek är det risk för intensiv konkurrens då en organisation försöker 
vinna dominans över sin konkurrent. 

 Industrins tillväxttakt kan påverka rivaliteten i industrin. I livscykel- modellen föreslås 
att rivalitet och konkurrens påverkas av stadiet industrin befinner sig i. Är industrin i 
ett växande stadium, är det troligt att organisationer vinner marknadsandelar från 

Figur 2.5: Porters fem krafter. 
Modifierad från Porter 1985, s. 5
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tidigare oexploaterade delar. På en mättad marknad tvingas istället organisationer 
försöka vinna marknadsandelar från konkurrenter för att växa, vilket i sin tur ökar 
rivaliteten. 

 Differentiering är en viktig faktor, där låg differentiering råder mellan organisationer är 
rivaliteten högre till följd av att kostnaden att byta från en organisation till en annan är 
lägre. 

 Höga fasta kostnader i en industri, (kanske genom kapitalintensitet) kan resultera i 
priskrig och låga marginaler om tillverkningskapaciteten överskrider efterfrågan. Om 
extra kapacitet endast kan öka i stora skalor (som i många tillverkningsindustrier t.ex. 
en stål- eller glas tillverkare), är det troligt att viss överkapacitet kommer existera 
under en tid och öka konkurrensen. (Ibid.)

Porters fem krafter är betydligt mer specifik i sitt utformande än SWOT- modellen, vilket i sin 
tur minskar risken för feltolkningar. När det gäller just konkurrentanalys är modellen tämligen 
uttömmande. Konkurrenter är ofta en väsentlig faktor i omvärlden vilket bidrar till modellens 
styrka.  

Porters idéer har kommit under viss kritik under åren och i synnerhet med anledning av 
Internets utveckling det senaste decenniet. Kritiker poängterar att förutsättningarna har 
förändrats fundamentalt sedan de skrevs för drygt 25 år sedan. E-handel har influerat nästan 
alla industrier. Teorierna skrevs under en period som karaktäriserats av stark konkurrens, 
cykliska utvecklingar och en relativt stabil marknadsstruktur. Porters modell fokuserar på 
analys av faktiska situationer och förutsägbara utvecklingar. Konkurrensfördelar vinnes 
genom att stärka sin egen ställning inom de fem krafterna. I själva verket kan inte denna 
modell förklara och analysera dagens dynamiska förändringar som har kraften att 
transformera en hel industri. (Recklies 2001)

2.7 Strategiska grupper
En strategisk grupp identifieras av företag inom en och samma bransch vilka har samma 
eller liknande strategier. Dessa likheter kan vara inom såväl produktområden, geografisk 
täckning, val av distributionskanaler, nivå på teknolog som flera andra områden.(Grant 2005) 
Dessa gruppkaraktäristiska drag skiljer sig mellan grupperna och särskilt två är viktiga att 
belysa. Omfattningen av organisationens 
intressen (t.ex. produkturval, geografisk 
täckning, distributionskanaler) och 
organisationens användande av sina tillgångar 
(t.ex. varumärken, marknadsföring, grad av 
vertikal integration). Skillnader i dessa mellan 
olika strategiska grupper inom samma bransch 
är viktiga att förstå för att kunna identifiera sina 
konkurrenter och vilka av dessa som utgör det 
största konkurrentmässiga hotet och kanske 
mest intressant mot vilka bakgrunder de 
konkurrerar.(Johnson & Scholes 2005) Det ger 
också underlag till bedömningar om hur 
sannolikt det är att företag byter grupp och de 
gränser som skapar strategiska grupper. 

För att exemplifiera hur grupperna kan vara 
indelade visar 2.6 på hur bilindustrin skulle 
kunna delas in i strategiska grupper. Figuren 
                                                                                                            Figur 2.6: Strategiska grupper. Modifierad                                
                                                                                                            Från Johnsson & Scholes 1997, s. 121.
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visar på att exempelvis Daihatsu och Maserati båda är i samma bransch, dvs. att tillverka 
bilar. Genom att analysera branschen och placera tillverkarna i olika grupper ser vi, trots att 
Daihatsu och Maserati båda tillverkar bilar, att de inte konkurrerar med varandra. Kunden 
som de respektive företagen riktar sig emot är inte densamma då Daihatsu återfinns 
i ”lågprissegmentet” med massproducerade bilar och låg status medan Maserati finns 
i ”högprissegmentet” med hög status och nischade bilar.

2.8 McKinsey matrisen 
Matriser är ett populärt verktyg och finns i många utföranden utvecklade av både forskare 
och företag för att analysera företags produktportföljer. Matriserna grupperar 
produktportföljer/affärsenheter med avseende på hur goda framtidsutsikterna är och ger 
underlag för bedömning av vilka som är relevanta att investera i.(Johnson & scholes 2005) Vi 
väljer att presentera McKinseys matris eftersom vi anser den vara mer uttömmande än 
liknande varianter, t.ex. BCG matrisen som mäter marknadsandel och marknadens tillväxt. 
McKinsey tar i marknadens attraktionskraft, utöver tillväxt, även hänsyn till marknadens 
storlek, branschens lönsamhet, konkurrensens omfattning, efterfrågecykler, och 
koncentration på marknaden. Dessa faktorer graderas och kombineras till ett numeriskt index 
för att sedan efter produkt, eller portfölj av produkter, klassificeras på den tregradiga skalan 
efter hur attraktiv marknaden ter sig. Likadant utarbetas en gradering av faktorerna på den 
vertikala axeln. Utöver BCG matrisens marknadsandel belyses här konkurrenskraften i 
företagets priser, produktkvalitet, kund- och marknadskunskaper, rykte och geografiska 
styrkor. (Lynch 2006)

Figur 2.7 visar hur företag bör förhålla sig efter att ha identifierat sina 
produktportföljer/affärsenheter i matrisen. Agerandet efter vilken ruta 
produktportföljer/affärsenheter hamnar i får inte bli rutinbaserat utan faktorerna identifierade i 
matrisen bör vara de som är mest relevanta för företaget och att dessa faktorer lämpligen 
inhämtas genom PESTEL eller Porters fem krafter. (Johnson et al. 2005) 
Matrisen lämpar sig som beslutsunderlag för utformandet av strategier mot både marknad 
och på företagsnivå och förser beslutsfattare med argument för vilka

2.9 SWOT-modellen 
SWOT-analysen är en användbar modell för att analysera organisationens nuvarande 
situation. SWOT är en förkortning av engelskans Strengths (Styrkor), Weaknesses 
(Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Styrkor och svagheter beskriver 
organisationens interna miljö medan möjligheter och hot är en beskrivning av de externa 
faktorer som påverkar organisationen. (Lynch 2003). Modellens uppgift är att undersöka 
huruvida organisationens nuvarande strategi och dess mer specifika styrkor och svagheter är 
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Figur 2.7: McKinsey matrisen. Modifierad 
från Johnson et al. 2005, s 184
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relevanta och kapabla att hantera förändringar i organisationens miljö. Den kan också 
användas i syfte att undersöka om det finns ytterligare möjligheter att nyttja organisationens 
kärnkompetens. (Johnsson & Scholes 2005)

För att analysen ska ge en sann blid, är det att föredra att någon utanför organisationen utför 
analysen, då människor inom organisationen ofta är omedvetet partiska. Utförd på rätt sätt 
kan SWOT-analysen vara till stor nytta för företag vars omgivning är i förändring. Ledningen 
behöver ha god kännedom om sina starka och svaga sidor samt vilka hot och möjligheter 
som finns gällande i organisationen för att kunna följa med, och anpassa sig efter, dessa 
förändringar. Utifrån analysen kan organisationen utarbeta en strategi som klargör var 
förändringar kan ske, vilka möjligheter man kan utnyttja och hur man ska möta hot mot 
organisationen. 

Styrkor
En organisations styrkor ligger internt i dess verksamhet vilket innebär att detta är något 
företagen själva har kontroll över och således har möjlighet att förbättra. Ett företags styrkor 
kan bestå i att man har ett utmärkt geografiskt läge, pålitlig personal, ett välkänt och inarbetat 
namn eller att man har rätt till värdefulla patent. Det ska dock tilläggas att en styrka idag inte 
för all framtid kommer att förbli en styrka. Ett patent har en viss livslängd och kan plötsligt 
förlora sin position som styrka. (Ibid.) 

Svagheter
Ett företags svagheter ligger liksom dess styrkor internt. Det är alltså någonting som 
företagens ledningar själva kan påverka. Svagheterna kan bestå i att ett företag är förknippat 
med något som kan anses negativt, höga personalkostnader eller låg produktivitet. (Ibid.)

Möjligheter
Möjligheterna ligger i den externa miljön och är något organisationen inte kan påverka utan 
bara försöka utnyttja på bästa sätt. Möjligheter kan vara, avreglering av en ny marknad, ny 
teknik som blir tillgänglig eller handelsbarriärer som tas bort. (Ibid.)

Hot 
Precis som möjligheter är hot något som ligger utanför organisationens verksamhet och 
därför något som företaget ej kan kontrollera. Hot kan vara stigande energikostnader, 
miljökatastrofer eller politiska beslut vilka kan påverka organisationen på ett negativt sätt om 
ingen åtgärd tas. (Ibid.)

Vad som gör analysen särskilt kraftfull är att den med relativt liten möda kan hjälpa 
organisationen att upptäcka möjligheter som den bör dra nytta av. Genom förståelsen den 
frambringar av svagheter inom företaget kan hot som annars kunnat förbigås istället 
elimineras. SWOT är en mycket populär och välanvänd modell, mycket på grund av dess 
enkelhet. 

2.10 Teoretisk sammanfattning 
I teorin om omvärldsanalys stöter man på ett antal begrepp, definitioner, modeller, matriser 
mm. Vi har valt att initialt utgå ifrån det ett tämligen brett teoretiskt perspektiv som vi erhållit 
genom vår utbildning. I kapitlet om den teoretiska referensramen kan man läsa om några av 
det vanligast definitionerna på vad vi har valt att kalla omvärldsanalys. Vidare ger det en 
inblick i det två grundläggande tillvägagångssätt man har att välja på i strategiprocessen, 
nämligen den planerande skolan som utgår från klara mål i sitt arbete och den framväxande 



Omvärldsanalys och dess inverkan på utformandet av strategier.

-19-

skola som arbetar på ett mer fritt sätt och genom ”trial and error” kommer fram till sin strategi. 
Vi får även veta att det knappt existerar någon helt ren version av detta utan att de båda 
skolorna oftast blandas för att uppnå bästa resultat. 

Teoridelen går sedan in på syftet bakom omvärldsanalysen. Här beskrivs de fördelar man 
kan återfinna med att utföra en omvärldsanalys. Avsnittet går även in på de fem delar 
processen kan delas in i samt beskriver en del svårigheter och fallgropar man kan stöta på i 
arbetet.

Vidare kan vi läsa om ett flertal av det mest omskrivna modeller med början i PESTEL. 
Modellen tar upp faktorer som har en stor inverkan på företaget men som företaget i regel 
inte har möjlighet att påverka. Teorin fortsätter med scenario planering som precis som 
namnet föreslår handlar om att bygga upp tänkbara scenarier. Detta är i teorin en modell 
som lämpar sig att användas då omständigheterna förutsätter planering på lång sikt. Härefter
tar Michel Porter och hans modell om fem krafter vid, en av det kanske mest omskrivna och 
debatterade modellerna. Porter sorterar in omvärlden i fem olika krafter som på olika sätt 
påverkar organisationen. Porters fem krafter ser till en hel bransch i sin analys. Därefter går 
teorin in på analysen av strategiska grupper. En strategisk grupp identifieras av företag inom 
en och samma bransch vilka har samma eller liknande strategier. Modellen är ett hjälpmedel 
för att fastställa vilka organisationens konkurrenter är. 

Ur ett urval av matriser presenteras här Mckinsey matrisen. Då vi anser att detta är en något 
mer uttömmande matris än liknande varianter. Matrisen är ett verktyg för att mäta 
marknadens attraktionskraft i för hållande till vilken marknads position organisationen har. 
Slutligen återfinnes en annan mycket omskriven och välbekant modell, nämligen SWOT-
modellen. SWOT analyserar den interna och externa miljön och delar upp den i styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. 

2.10.1 Frågor väckta från teorin
Utifrån den teorin vi samlat har ett antal frågor väckts som slutligen sammanställts till den 
intervjuguide vi använt i vårt arbete. Vi ville först ta reda på vilken typ av företag vi 
intervjuade och även vilken roll intervjupersonen hade i företaget, detta för att fastställa att 
respondenten var i en position att kunna besvara våra frågor. Vidare har vi tidigare fastslagit 
att det finns rikligt med definitioner och begrepp inom området och vill därför ta reda på vilka 
begrepp samt definitioner det responderande företaget använder sig av. Och naturligtvis om 
de bedriver omvärldsanalys. I vårt sökande efter teorier samt i våra tidigare studier har vi 
stött på ett flertal modeller, matriser samt ramverk vilka påstås vara användbara i arbetet 
med omvärldsanalys. Vi ansåg därför det vara intressant och relevant att undersöka i vilken 
utsträckning modeller används, om det används och i sådana fall vilka modeller som 
används. I teoriavsnittet har vi även täckt en del av de svårigheter som kan förekomma i 
omvärldsanalys vilket fick oss att ställa frågan om vilka svårigheter våra respondenter stöter 
på i sitt arbete. Vidare har vi konstaterat att det finns olika sätt att organisera och strukturera 
arbetet med omvärldsanalysen, i form av den framväxande skolan samt den planerande 
skolan. Vi har därför ställt frågor angående organisationen runt omvärldsanalysen. Teorin 
hävdar även att kommunikation av resultatet av omvärldsanalysen till beslutsfattare är en 
ytterst vital del för att ett företag ska ha möjlighet att bli framgångsrikt, varpå vi har ställt 
frågor om processen efter själva analysen. Kontinuitet i omvärldsanalysen samt 
strategiomformande har även framhållits som mycket essentiellt för att kunna ge positiv 
verkan på företaget vilket lett till att vi frågat om detta. Vi har även gett respondenterna 
möjligheten att själva fylla i där det tycket vi har glömt fråga eller förbisett något för dem viktig 
information.
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3. Metod
I det här kapitlet redogör vi för hur undersökningen genomförts och vilka faktorer som 
föranlett detta genomförande. Diskussioner kring våra preferenser och uppfattningar förs för 
att fastställa utgångspunkten för undersökningen samt göra läsaren uppmärksam på 
eventuella influenser som kan ha påverkat oss. Vidare beskrivs hur undersökningen praktiskt 
har genomförts och vilka svårigheter samt lösningar som funnits.

3.1 Vetenskapligt perspektiv
En föreställning om att forskare och läsare har samma syn på omvärlden kan ge läsaren en 
missvisande bild av studiens resultat. Därför är det viktigt att forskarens syn är klargjord, och 
att vara medveten om att en gemensam bild av hur världen ser ut i verkligheten är nära 
omöjligt att komma fram till.(Jacobsen 2000) Den ontologiska debatten, läran om hur världen 
faktiskt ser ut, har huvudsakligen förts mellan två vetenskapliga inriktningar med positivismen 
på ena sidan och Hermeneutiken som motpol. Positivismen har som utgångspunkt att det i 
sociala system finns vissa generella lagbundenheter och mönster som uppfattas.(Jacobsen 
2000) Dessa lagbundenheter är oberoende av en undersöknings innehåll och sammanhang 
och forskarens inflytande bör elimineras eller minimeras. Vidare framhåller positivismen att 
vetenskaplig fakta ska vara kvantifierbar, objektiv och otvetydig.(Kvale 1997). Hermeneutiken 
sätter istället individen i centrum och belyser att det inte finns någon objektiv social verklighet 
och lagbundenheter måste förstås i sitt sammanhang. Händelser och fenomen tolkas och 
uppfattas olika av olika individer och fokus flyttades från den objektiva verkligheten till en mer 
individuell subjektiv verklighet där hermeneutiken lägger vikten vid att förstå det lokala och 
unika framför det positivistiska generella. (Jacobsen 2000) Jacobsen (2000) menar därför att 
den ontologiska utgångspunkten får betydelse för vad vi söker efter när undersökningen 
genomförs. Söker vi det generella lagbundna eller insikt om det speciella och unika.

Vårt perspektiv och förhållningssätt grundar sig i den hermeneutiska inriktningen, ett 
perspektiv vi tror är bra som utgångspunkt för studiens ändamål. Detta eftersom 
omvärldsanalysen ställer krav på analytikern att omvärlden definieras, vilket ger utrymme för 
subjektiva tolkningar om vad som är företagets omvärld. Analysen formas av hur analytikerns 
tolkningar av hur verkligheten ser ut och hur denne uppfattar sin omgivning och de fenomen 
som uppenbarar sig.

3.2 Metodologisk ansats
Utöver den filosofiska verkligheten som diskuteras ovan bör även den vetenskapliga 
utgångspunkten beaktas. För att beskriva hur man i forskningsprocessen väljer att få grepp 
om verkligheten och hur man skapar sig en uppfattning om denna används ofta begreppen 
induktiv och deduktiv datainsamling. De två angreppssätten skiljer sig markant från varandra 
i avseendet att forskaren har helt skilda bakgrundskunskaper och föreställningar när själva 
undersökningen genomförs. Den deduktiva ansatsen utgår ifrån att vissa förväntningar och 
bakgrundskunskaper om hur världen ser ut ger ett bättre utgångsläge att arbeta ifrån i 
empiriinsamlingen än den induktiva ansatsen. Induktiv ansats innebär att forskaren först 
samlar in data och därefter sätter sig in i teori för att på så sätt inte influeras av andras 
åsikter innan undersökningen är genomförd. (Jacobsen 2000) Båda metoderna har sina 
tydliga för- och nackdelar, vilka i denna studie har vägts mot varandra.

Ett rent deduktivt angreppssätt har i denna studie inte varit aktuellt trots författarnas redan 
befintliga kunskaper inom området omvärldsanalys. Genom studier i strategisk ledning, med 
stor vikt vid omvärldsanalys, har insyn och kunskaper redan funnits vilket skulle gynna en 
deduktiv ansats. Istället har, som Jacobsen (2000) förordar, en analytisk ansats tagits som är 
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oberoende av induktiv eller deduktiv ansats. Ansatsen går istället ut på att forskaren i så stor 
utsträckning som möjligt definitivt bringar klarhet i sina antaganden och förväntningar innan 
datainsamling påbörjas.(Jacobsen 2000) 

3.3 Föreställning
Det är viktigt att framhålla att vi som forskare, trots vår hermeneutiska syn och vår intention 
att undersöka det speciella hos varje respondents omvärldsanalys, har en föreställning om 
att omvärldsanalysens utformning har vissa generella drag och är grundad på befintlig 
forskning och teori. Dock är vår föreställning att dessa generella drag till stor del 
undermineras av organisationers individuella behov och föreställningar om dess omvärld, 
varför metodvalet nedan ter sig naturligt.   

3.4 Val av utformning
I vårt Hermeneutiska synsätt, diskuterat ovan, framhålls det unika och speciella. Det 
avspeglas i valet av metod i bemärkelsen att vi sätter få begränsningar i en uppgiftslämnares 
svar och söker djupare förståelse för det fenomen vi undersöker. 
Valet av metod har därför hamnat på en kvalitativ ansats, en metod som är lämplig för att 
skapa mer klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller ett fenomen. Den kvalitativa 
undersökningen lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje uppgiftslämnare, 
och vi kan observera en anknytning till Hermeneutiken som syftar till att tolka och förstå. 
(Jacobsen 2000) Eftersom det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att förstå och beskriva 
hur ett fenomen (omvärldsanalysen) ser ut antar studien en deskriptiv utformning. Jacobsen 
(2000) belyser att det finns ett nära samband mellan kvalitativ ansats och en intensiv 
uppläggning där man går på djupet med ett fåtal enheter. Denna koppling ser vi är av 
betydelse eftersom motsvarigheten extensiv uppläggning ter sig orimlig med en kvalitativ 
ansats eftersom detta skulle ställa alltför höga krav på tidsåtgång och resurser. Det intensiva 
upplägget ger oss en möjlighet att i närmre detalj och djup kunna studera fenomenet 
omvärldsanalys och strategiarbetet hos ett fåtal urvalsenheter. Även om vi finner det väldigt 
intressant att kunna generalisera till en större grupp anser vi det viktigare att få en klar och 
så riktig bild av fenomenet som möjligt varför också en intensiv uppläggning ter sig naturlig. 
Vi har valt att behandla studien som ”små N-studier” (Jacobsen 2000) vilket stämmer 
överens med ovan nämnda karaktärsdrag med fokus på ett fenomen, vilket vi vill belysa från 
olika utgångspunkter genom att intervjua både verkstadsföretag samt konsultfirmor som har 
erfarenhet av att arbeta med verkstadsföretag. Intensiv uppläggning har sin styrka i en hög 
intern giltighet och hög detaljrikedom. Detta blir ett problem om man vill generalisera till en 
population i sin helhet (Jacobsen 2000), men vi tror genom att använda små N-studier med 
konsulter som en part kunna få möjligheten till viss generaliserbarhet inom den stora 
verkstadsindustrin.

För att kunna värdera valet av metod är det viktigt att reflektera över alternativa 
tillvägagångssätt som valts bort av forskaren och huruvida den valda metoden genererar det 
bästa resultatet utifrån angivet syfte. 
Alternativ ansats till den kvalitativa utgör den kvantitativa ansatsen. Den kvantitativa metoden 
lämpar sig bäst när man vill beskriva ett fenomens frekvens eller omfattning. 
Förutsättningarna för metoden är att variabler är överskådliga och att värden kan uttryckas i 
siffror. Därför är uppgiftslämnaren i en sådan ansats i hög grad styrd av den information 
forskaren ger och den fungerar bäst när forskaren besitter en god förhandskunskap om det 
undersökta ämnet.(Jacobsen 2000) Detta förmedlar att det i hög grad är forskaren som 
definierar vad som är intressant i en undersökning genom att själv utforma frågorna och 
svarsalternativen efter vad forskaren anser vara relevant. (Jacobsen 2000) Detta utesluter 
respondenten att själv definiera svaret på frågan och ta ställning till frågans relevans. Det 
inskränker även det unika och påtvingar respondenten en generell verklighet och synsätt 
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utan möjlighet till egna tolkningar. Således skulle alltså ett alternativt och kvantitativt 
metodval enligt oss inte förbättra studiens resultat eller ge en bättre syn på problemet.

3.5 Datainsamling 
Data till denna studie har initialt insamlats från tidigare forskning, s.k. sekundärdata. I detta 
fall har inte forskarna (vi) inhämtat informationen direkt från källan utan använt oss av andra 
forskares datainsamlingar och analysresultat. Detta kan innebära att informationen har 
inhämtats för ett annat ändamål än vårt, och därmed är i behov av behandling och tolkning. 
Dessa data kan delas in i tre kategorier. I första hand har data hämtats från ekonomiska verk 
i Lincoln University’s bibliotek. Eftersom mångt och mycket av denna litteratur är baserad på 
relativt gammal forskning har i andra hand data inhämtats från artikeldatabaser t.ex. 
abi/inform global, Business source premiere och Emerald m.fl. för att erhålla uppdaterad data. 
Som tredje källa har till viss del respondenternas hemsidor använts.
Den andra formen av data, s.k. primärdata, vilket innebär att vi samlat in information direkt 
från källan utan någon mellanhand. Eftersom studien har antagit en kvalitativ ansats har 
primärdatan inhämtats genom intervjuer. (Jacobsen 2000)

3.5.1 Sökord
Business Intelligence, Competitive Intelligence, Strategic Intelligence, Environmental 
Analysis, Environmental Scanning, Strategic Management, Omvärldsanalys, Counter 
Intelligence, Market Analysis, Market Intelligence, Competitor Intelligence, Customer 
Intelligence.

3.5.2 Avgränsningar
Begreppet omvärldsanalys är ett mycket vitt begrepp som är tillämpligt på de flesta 
organisationer och framträder i en väldigt varierande omfattning. Vi gör här en tydlig 
distinktion mellan organiserad och ej organiserad omvärldsanalys där vi avgränsar oss till att 
fokusera på den organiserade. Definitionen på vad som avses med organiserad 
omvärldsanalys återfinns under rubrik 2.1 där en diskussion om de mest relevanta 
begreppen för uppsatsen tas upp. En avgränsning i undersökta företag blir delvis per 
automatik gjord med anledning av föregående avgränsning. Vi väljer dock att avgränsa oss 
ytterligare till de Svenska industriföretag som är registrerade på Stockholmsbörsens ”Large 
Cap” eftersom vi där förväntar oss kunna identifiera en organiserad omvärldsanalys.

3.5.3 Urval
Urvalet har inledningsvis skett genom kartläggning av samtliga verkstadsföretag listade på 
Stockholmsbörsens Large-Cap lista i enlighet med vår avgränsning av stora svenska 
industriföretag där vi kan anta att en funktion för omvärldsanalys är etablerad. Detta var vår 
teoretiska population som vi var intresserade av. En indelning av dessa företag i 
undergrupper har ej skett eftersom vi inte förväntar oss någon signifikant skillnad mellan 
dessa företags behov och utformning av omvärldsanalys och strategi. En indelning är enbart 
relevant om vi väntar oss att hitta några spännande och intressanta skillnader mellan 
grupperna. (Jacobsen 2000) Företagen har valts ut enligt ett slumpmässigt urval trots att den 
förmodade risken med denna metod i vanliga fall är ett snett urval. (Ibid.) Anledningar är som 
nämnts ovan att skillnaden inte väntas vara stor varför inte heller urvalet beräknats ha blivit 
snett. På varje företag har sedan personer med ansvar för omvärldsanalysen valts ut.

Urvalet av konsultfirmor har skett lite annorlunda. Där har vi valt ut uppgiftslämnare som vi 
ansåg kunde ge oss riklig och god information. (Jacobsen 2000) Helt enkelt de konsulterna 
med erfarenhet från att arbeta med de företagen vi var intresserade av och därmed besatt 
väldigt intressanta kunskaper och erfarenheter. På konsultfirmorna har vi inte haft samma 
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krav på att de ska vara ansvariga personer vi pratar med utan helt enkelt omvärldsanalytiker 
med erfarenhet från verkstadsindustrin. 

3.5.4 Genomförande
Primärdata har insamlats genom tämligen strukturerade, men ändå öppna, individuella 
intervjuer. Öppna intervjuer kännetecknas av att intervjuaren och respondenten samtalar 
som i en vanlig dialog. Detta är enligt Jacobsen (2000) mest lämplig när relativt få enheter 
undersöks vilket är fallet i denne studien.(Ibid.) Vi har dock haft vissa frågor vi nödvändigtvis 
har velat ha svar på varför intervjun har haft en viss struktur även om frågorna och samtalet 
har anpassats efter vad som löpande framkommit. Dessa intervjuer har genomförts per 
telefon eftersom vi befunnits oss på utlandsstudier under studien utförande och inte haft 
resurserna att genomföra intervjuer på plats med respondenterna. Även om fördelarna med 
personlig intervju är många samtidigt som nackdelarna även de är tydliga finns det en klar 
fördel med telefonintervju. Under en telefonintervju får respondenten en känsla av att vara 
anonym vilket kan öka mängden information personen är villig att lämna ifrån sig och 
minskar den s.k. intervjuareffekten, att intervjuaren på något sätt inverkar på hur 
intervjuobjektet uppträder.(Ibid.) Avsikten med intervjun har vi valt att hålla helt öppen för att 
inte respondenten ska känna sig lurad samt att respondenten känner till avsikten och kan 
därför ge bästa möjliga svar och varje intervju har därför inletts med en kort deklarering om 
vad avsikten med uppsatsen är. Intervjuerna har spelats in för att vi skulle kunna fokusera på 
samtalet och den information vi fick utan att behöva anteckna och därmed riskera avbrott och 
fördröjningar. Respondenterna har i samtliga fall gett sitt godkännande till detta före själva 
frågorna ställdes. Avseendet med inspelningarna var enbart som minnesantecknig och 
makulerades så snart en utskrift var gjord. I utskriften har, efter respondenternas 
reservationer, eventuella klienters och kunder namn som nämnts under intervjun utelämnats. 
Med anledning av att majoriteten av tillfrågade företag tackade nej till att delta i studien av 
tidsmässiga skäl har vi tagit hänsyn till detta även för dem som valde att deltaga. Därför har 
respondenterna i förväg fått utskickat det frågeformulär som låg till grund för intervjun för att 
effektivisera och begränsa tidsåtgången. Frågeformuläret har under intervjun fungerat mer 
som en guide än som direkta frågor. Öppenheten har därför varit stor och eventuella 
frågetecken har kunnat lösas omgående.

3.6 Metod för analys
Utgångspunkten i analysarbetet har varit en fokus på vad Jacobsen (2000) benämner en 
ämnescentrerad analys. Vår intention har varit att klarlägga hur olika personer uppfattar 
ämnet och sedan identifiera deras handlande och utförande av i problemformuleringen 
nämnda områden. Av de bandinspelningar som gjorts av intervjuerna har sedan ett asynkron 
framställts, dvs. Ljudinspelningarna har transkriberats ordagrant till en text. Datan har sedan 
kategoriserats i grupper för att kunna göra en indelning av datan och se likheter och 
skillnader i ett fenomen. Respondenternas, i vissa fall väldigt varierande, svar har kunnat 
delas in i och samtolkas i kategorierna. Kategorierna har vuxit fram ur intervjuhandledningen 
där vi initialt skapat en viss kategorisering. Detta har legat till grund för den vidare utvecklade 
kategoriseringen i analysarbetet. Genom att göra detta har vi kunnat samla respondenternas 
utsagor om ett och samma fenomen i en kategori och på så sätt analysera fenomenet utifrån 
respondenternas svar. Efter kategorisering har kombination av kategorier genomförts för att 
söka samband dem emellan samt söka efter avvikelser. Samband och avvikelser har 
därefter lyfts tillbaka in under mer generella kategorier/rubriker med ursprung från 
problemformuleringen.
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3.7 Kritisk granskning av metod
Två centrala begrepp återkommer ständigt när man diskuterar datainsamling, giltighet 
(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Giltighet avser om vi verkligen mäter det vi vill mäta 
och att det vi mäter är relevant, detta kallar Jacobsen (2000) intern giltighet. Extern giltighet 
mäter huruvida ett resultat eller en mätning kan generaliseras att vara giltig även i andra 
sammanhang, detta väljer vi att benämna generaliserbarhet och intern giltighet benämns 
enbart validitet. Reliabilitet behandlar huruvida undersökningen går att lita på. Den måste 
vara utformad och genomförd på ett för läsaren trovärdigt sätt för att resultaten ska vara 
användbara. (Ibid.)

Vid telefonintervjuer kan det vara svårt att validera det som respondenten säger eftersom 
man inte har någon fysisk kontakt att gå på och det är näst intill omöjligt att ”känna” om 
personen hittar på eller ljuger. I denna studie upplever vi dock validiteten som hög i enlighet 
med vad Jacobsen (2000) skriver ”Ju fler som håller med, desto större sannolikhet för att den
är riktig” (s. 256). Även om frågorna vi ställt kan besvaras på fler än ett sätt, vilket medför att 
respondenterna inte håller med varandra i den exakta ordalydelsen, så har respondenternas 
resonemang kring de olika ämnesområdena varit väldigt snarlika vilket vi anser kan 
omvändas till att de håller med varandra. På detta sättet har vi prövat de intervjuade mot 
varandra och kunnat dra slutsatsen att validiteten är hög.
Ett vanligt problem är att forskare inte få tillgång till de uppgiftslämnare som ger riktig 
information.(Jacobsen 2000) I denna studie tror vi att vi i det stora hela fått väldigt bra 
uppgiftslämnare med bred kunskap inom ämnesområdet. Dock har urvalet begränsats 
eftersom intresset från företag i målgruppen att deltaga i studien har varit dåligt. Den främsta 
orsaken till detta har av företagen uppgivits vara tidsbrist och för hög arbetsbelastning. En 
viktig faktor vad gäller omvärldsanalys är att ifrågasätta hur mycket information 
uppgiftslämnaren är villig att lämna ut, detta eftersom detta kan vara en kompetens/funktion 
som ger fördelar gentemot konkurrenter och kunder. Även här anser vi att vårt resultat är 
relevant med hänvisning till ovan stycke.
Generalisering av studien är mycket begränsad, precis som i stort sett uteslutande alla andra 
kvalitativa undersökningar. (Ibid.) Vi har försökt att kunna påvisa en viss generaliserbarhet 
genom att intervjua konsulter som jobbar med verkstadsföretag, men läsaren måste vara 
medveten om att detta inte är huvudsyftet med uppsatsen och inte heller helt försvarbart i 
och med valet av kvalitativ ansats.
Reliabiliteten i studien torde vara god baserat på en mycket begränsad intervjuareffekt. 
Genom telefonintervju har intervjuaren minimal påverkan på respondenten och en viktig 
aspekt såsom kroppsspråk tas bort ur sammanhanget.
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4. Empirisk undersökning
I detta kapitel redogör vi för den primära informationen vi insamlat genom telefonintervjuer. 
Materialet nedan är sammanfattat och redigerat utifrån inspelningar med intervjupersonerna 
och exakta ordalag har varit föremål för redigering. Detta för att kunna presentera materialet i 
en löpande och förståelig text.

4.1 ABB – Lennart Torsner
ABB är ett globalt företag som jobbar med automationsteknik, kraftteknik och generering av 
kraft. ABBs kunder är andra storföretag vilka använder sig av ex. ABBs transformatorer, 
kraftanläggningar, tillverknings/produktionsutrustning eller industrirobotar mm. Koncernen är 
verksam i omkring hundra länder och har ungefär 110 000 anställda varav nästan 9000 i 
Sverige. 2006 omsatte ABB 28 miljarder USD och visar på företagets världsledande position.

Torsner jobbar på den svenska marknaden med affärsutveckling och verksamhetsutveckling 
och sitter med i ledningsgruppen för försäljning på den svenska marknaden. Omvärldsanalys 
är en del av denna verksamhet och utveckling. Torsner har varit på företaget sedan tidigt 90-
tal och uppskattar att omvärldsanalys har skett i viss utsträckning i 30 till 40 år men först nu 
strukturerat och bättre organiserat.

Fenomenet Omvärldsanalys
Torsner har hittills sysslat med vad han vill beskriva som omvärldsbevakning. Stora mängder 
information har insamlats och presenterats väldigt ostrukturerat. Han jobbar nu för att få det 
mer strukturerat och komma från omvärldsbevakning till omvärldsanalys och slutligen 
beslutsunderlag som tredje steg, dvs. Omvärldsanalysen ska bli mer organiserad och ligga 
till grund för beslut. Tidigare har besluten baserats på mindre strukturerade analyser från 
mindre strukturerad information, och den egna organisationen har inte engagerats i dessa 
frågor på något organiserat sätt. Nu kommer extern och intern information kombineras för att 
få fram en omvärldsanalys som ska leda fram till beslutsunderlag.

Lennart bedömer att omvärldsanalys är en tämligen ny företeelse i den allmänna
tillverkningsindustrin och behöver större utrymme i verksamheten. Dock menar Torsner att i 
annan industri t.ex. metall, papper och kemiföretag har det sedan lång tid tillbaka arbetats 
med omvärldsbevakning och analys.

Utformning av omvärldsanalys
ABB har i nuläget inte färdigställt sitt arbetssätt med omvärldsanalysen utan Torsner menade 
på att det sedan en tid tillbaka är under utveckling hur det ska gå till. Funderingar kring detta 
ligger i dagsläget på att utforma sökprofiler och söksätt på webben. Detta ska även 
kompliceras med lite mer ostrukturerad information inom den existerande säljorganisationen 
där det finns väldigt mycket information, vilken i dagsläget dock är på enskild kundnivå. 
Denna information skall aggregerats tillsammans med övrig information och lyftas upp till 
brancshnivå. I dagsläget utförs SWOT analyser på branscher och på regional nivå men det 
saknas fortfarande en samlad syn på den inhemska marknaden, utan den är utspridd på 
många olika ställen. 

Den externa informationen är vanligen alltför allmän och behöver avgränsas, samtidigt kan 
den interna vara precis och korrekt men är för ostrukturerad. I detta måste det bringas 
ordning och reda så slutsatser kan dras. Mer info är ingenting Torsner efterfrågar utan den 
befintliga informationen måste sammanställas och bearbetas för att slutligen analyseras som 
bas till beslutsunderlag. 
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Organisationen för omvärldsanalys
Än så länge är Torsner projektansvarig för bildandet av omvärldsanalysfunktionen men 
efterhand kommer personer tillsättas inom delområden och förses med lämpliga verktyg, 
vilka ännu ej är framtagna.

Målet är att få en kontinuerlig process där projekt dyker upp i rätt tidsordning men själva 
bevakningsprocessen fortgår konstant och periodiskt framställs analysrapporter vari kunders 
och konkurrenters agerande etc. Under denna period kommer att belysas. Torsner föreslår 
att dessa borde framställas som t.ex kvartalsrapporter för att utgöra ett jämförbart underlag 
med tidigare perioder som utgångspunkt för utformandet av strategier. För att få fram detta 
är det i synnerhet struktur och arbetsmetodik som behöver utformas och fungera på ett bra 
sätt.  

Diskussioner med leverantörer av omvärldsanalystjänster har enligt Torsner förekommit och 
testats, men målsättningen är att utföra allt internt.  

Efter analysen
Planen är enligt Torsner att, som ovan nämnt, en gång i kvartalet förstärka de 
månadsrapporter som görs med omvärldsanalyser och synliggöra huvudpunkterna för 
läsaren. Därigenom blir uppföljningen från kvartal till kvartal betydligt enklare. Rapporten följs 
sedan upp genom att jämföra med föregående för att urskilja tendenser och trender. Detta 
kommer att kompletteras med information man kan köpa t.ex. från SCB. Utvecklingen i 
branschen ska kunna ses.

Analysen används sedan i strategiarbetet fortsätter Torsner och är en viktig input som 
strategierna påverkas av. Förhoppningen är att detta nu ska bli ännu mer påtagligt när 
omvärldsanalysen blir mer strukturerad. Torsner sitter själv med och arbetar ut strategier och 
på så sätt blir omvärldsanalysen en tydig del i strategiarbetet.

Strategiprocessen
Strategierna i ABB tas fram enskilt av divisionerna (5 st) som sedan sammanställs och där 
vissa delar blir företagsgemensamma. Det sker enligt Torsner en revidering av dessa 
strategier vartannat år men omprövas oftare ute på divisionernas olika enheter. På lägre nivå 
kan denna process vara öppen för förändringar efterhand som omvärldsanalysen ger nya 
underlag men de mer övergripande strategierna behöver sällan ändras under två års 
perioderna.

4.2 Sandvik – Mia Isaksson
Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en 
världsledande position inom utvalda områden. Företaget finns representerat i 130 länder och 
har 42 000 anställda samt en omsättning på cirka 72 miljarder SEK. Sandvik är verksamt 
inom tillverkning av verktyg för metallbearbetning arbeten i hårda material, maskiner och 
verktyg för bergavverkning samt producerar stål och metaller i specialutföranden.

Mia Isaksson är ansvarig för Business Intelligence på ett av Sanviks tre affärsområden, 
Sandvik Materials Technology som sysslar med rostfria och högreglerade stål, 
specialmetaller, motståndsmateriel samt processystem. Isaksson har arbetat med 
omvärldsanalys i fyra år och sitter även med i ett nätverk för intern kommunikation bestående 
av de olika affärsområdena.

Fenomenet omvärldsanalys
Sandvik har sedan 1998 bedrivit omvärldsanalys om än i väldigt liten skala till en början. 
Initialt var det en central funktion på huvudkontoret vilken senare utvecklades och 
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strukturerades till att idag bedrivas på samtliga affärsområden. Behovet uppstod enligt 
Isaksson när man insåg att avdelningschefer inte hade den tid och de resurser som krävdes 
för att bevaka och analysera sin omvärld. Sandvik var tvunget att inhämta information genom 
t.ex. branschanalyser, industrianalyser eller konkurrentanalyser för att internt kunna 
utvecklas på bästa sätt för att följa upp vad som hände externt.

Mia tror att Telecomindustrin och försäkringsbranschen lägger ner stora resurser på 
omvärldsanalys och jobbar väldigt strukturerat med detta. Även flera företag inom 
verkstadsindustrin arbetar organiserat med omvärldsanalys. Vidare har Sandvik varit i 
kontakt med flera av de största svenska verkstadsföretagen och samarbete med några av 
dem har etablerats. Där utbyts enligt Isaksson erfarenheter, och diskussioner kring 
organisation och struktur för omvärldsanalysen sker för att optimera arbetet.

Utformning av omvärldsanalys
Isaksson berättar att de använt sig en hel del av SWOT analyser och har även använt sig av 
Porters Five Forces. Användandet av modeller beror till största del på hur uppdraget ser ut 
och vad det är som skall analyseras, därefter kan ett urval av lämpliga modeller göras 
alternativt komponera egna modeller vilket Isaksson menar på fungerar bra när man har 
erfarenhet. Proceduren för analysen varierar med uppdragen beroende på hur dessa ser ut 
och vilka det är som beställer dem, uppdrag kommer både uppifrån och nerifrån 
organisationen. Enligt Isaksson används intranätet i stor utsträckning för att publicera 
information så den blir synlig för alla intresserade.

Informationssökandet avgränsas enligt Isaksson till den information läsaren är intresserad av. 
Detta baseras på omvärldsanalytikerns erfarenhet av läsarens tidigare preferenser av vad 
rapporten ska innehålla. Dock är det inte alltid lätt att hitta relevant information eftersom Mias 
affärsområde är starkt nischat mot djupt vatten i svåra miljöer. Här är informationen ofta 
begränsad och svårigheten ligger just i att identifiera denne så att inte analysen blir på en för 
generell nivå.

Organisationen för omvärldsanalys
Enligt Isaksson är de sex eller sju personer på Sandvik som jobbar heltid eller deltid med 
Business Intelligence. De som jobbar med omvärldsanalys har ett intresse av att träffas med 
jämna mellanrum och utbyta erfarenheter vilket sker inom ovan nämnda nätverk. De bevakar 
olika delar var och gör varje kvartal en materialanalys av omvärldsläget, och rapporterar vad 
som hänt under kvartalet till Sandviks ledningsgrupp.

Till viss del köps rapporter in istället för att ta fram dem själva där analysarbetet kan vara 
väldigt tidsödande då ett uppdrag kan vara väldigt nischat. Besitts inte den kunskapen av 
Sandviks omvärldsanalytiker blir det effektivare att köpa den av någon som är nischad på det 
området.

Efter analysen
Omvärldsanalytikerna levererar rapporter till ledning när denna efterfrågar detta som en del 
av underlaget till beslutsfattandet och framtagandet av strategier. Omvärldsanalytikern kan 
också användas direkt av ledningen och besvara frågor och undersöka omvärlden. Detta är 
en del av strategiutformandet vari omvärldsanalysen blir en naturligt bidragande faktor.

4.3 Seco Tools – Stefan Östlund
Seco Tools AB är ett globalt företag som tillverkar verktyg för verkstadsindustrin och 
levererar produkter till hela världen. Företaget har 4000 anställda och en omsättning på 6 
miljarder kronor med huvudkontor i Fagerstad. Idag är större delen av toppersonalen anställd 
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utomlands men över 1000 personer arbetar i Fagerstad och ca 1500 i Sverige. Företagets 
kunder är tex. flygindustrin, bilindustrin och kraftindustrin m.fl.  

Stefan har jobbat på Seco Tools väldigt länge och med nuvarande arbetsuppgifter inom 
prognostisering i ungefär ett år och med omvärldsanalys ännu kortare. Han arbetar på 
marknadsavdelningen och har en bakgrund i forskning och utveckling. Prognostisering är 
extremt viktigt för Seco Tools eftersom företaget lagerlägger stora volymer produkter vilket 
gör förmågan att förutse framtida behov ytterst viktig.

Fenomenet omvärldsanalys
Stefan beskriver syftet med den nu, under utveckling, nya omvärldsanalysfunktionen att ta 
fasta på vad som påverkar företaget både globalt och lokalt, dock med tonvikt på det globala. 
Med omvärldsanalysen är Stefan exempelvis intresserad av vad kunder gör, vad 
branscherna gör och vad som händer inom den industri eller inom de olika branscherna. Vad 
Seco Tools konkurrenter gör, vad som händer inom materialområden både vad gäller vad 
företagets kunder använder och vad företaget självt använder. Vidare följs forskning och 
utveckling samt branschutveckling.

I nuläget håller Östlund på med att strukturera den informationen som finns tillgänglig och 
prioritera den. De aktuella kanaler för information anser Östlund vara alltför slumpmässiga 
och informationen struktureras inte vilket leder till att det inte rapporteras vidare noggrant 
heller.

Utformning av omvärldsanalys
Arbetet med att bearbeta information är i uppstartsskedet och val och utvärdering av 
lämpliga modeller är inte gjorda enligt Östlund. Det som har konstaterats är att procedurer för 
att identifiera den viktigaste informationen måste etableras.

Omvärldsanalys är tänkt att fortlöpa kontinuerligt. I dagsläget är informationen 
händelsebaserad dvs. Informationen finns spridd i organisationen och kommer 
omvärldsanalytikern till handa från dotterbolag, produktchefer eller andra delar av 
organisationen där information identifieras och skickas vidare. I nuläget är endast rapporter 
om affärs- och konjunkturcykler tillsammans med annat prognos stoff baserat på strukturerat 
inhämtad information.

Organisation för omvärldsanalys
Innan året är slut kommer en särskild funktion för omvärldsanalys att vara operativ. För att 
möjliggöra detta har extern hjälp tagits in för att få en bra start och hjälp med att definiera 
processen och den viktiga information som behöver inhämtas.

Efter Analysen
Resultatet av omvärldsanalyser kommer ledningen tillhanda genom skriftliga rapporter och 
dels ligger omvärldsanalysen som underlag för beslutsforum som hålls. Omvärldsanlytikerna 
är indirekt delaktiga i det strategiska beslutsfattandet genom att skriva de rapporter som 
efterfrågats av ledningen för ändamålet att ligga till grund för utformandet av strategier.
Dessa strategier utvecklas mot femårs planer men är redo för revideringar varje år, eventuellt 
oftare. Omvärldsanalysen kan här spela stor roll och ger tidiga varningar för när taktiken kan 
behöva justeras beroende på förändringar i omvärlden. Därför blir omvärldsanalysen en 
viktig kugge i hjulet och påverkar processen med strategiarbetet. Här har en inhyrd 
konsultfirma lagt en del fokus på vilka riktningsändringar man kan få av detta.
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4.4 Stockholm Research Unit (SRU) – Yvonne Hanses Fagell
SRU sysslar med BI och omvärldsanalys och är ett privatägt företag. Kunderna är mestadels 
svenska stora företag. SRU hjälper dem dels med löpande OA som passar deras behov eller 
en adhoc analys dvs. analyser bara för stunden på ett visst ämne. Research kan kretsa kring 
en politisk fråga likväl som en person eller ett företag.

Företaget startades 1997, men Yvonne har jobbat tidigare inom Kinnevik med liknande 
uppgifter, så hon har sysslat med BI och OA ända sedan 1988.

Fenomenet omvärldsanalys
Yvonne menar på att det inte finns någon bra och klar definition på vad OA är. Hon pekar på 
att det är faktorer utanför företaget vilka på något sätt kan påverka företagets affärer. 
Exempelvis kan det vara kulturella skillnader, samhällsvetenskapliga saker, det kan vara 
brett eller väldigt smalt men i någon utsträckning kan det påverka företaget. Yvonne belyser 
att den främsta anledningen till att företag analyserar sin omvärld är att inte hamna på 
efterkälken i en hårdnande konkurrens och kunna etablera strategier före konkurrenter och 
på så sätt få försprång.

Det finns en betydligt större förståelse för Oas betydelse idag än för snart 20 år sedan när 
Yvonne började med OA. Hon menar på att det funnits i alla tider men inte alls i den 
utsträckningen som råder idag och på ett så organiserat sätt. Den allt större mängd 
information och tillgång till information genom Internet etc. ställer större krav på mottagaren 
och Yvonne menar på att detta är ingenting linjechefer har tid att syssla med, där kommer 
konsulter in.

Utformning av omvärldsanalys
I arbetet med att analysera och bearbeta information används ingen statisk modell enligt 
Yvonne. Hon nämner Porters Five Forces som en, men betonar att statiska modeller inte 
fungerar eftersom alla uppdrag och ämnen ser olika ut. Istället går man på erfarenhet och 
egna utformade modeller vilka kan anpassas beroende på uppgiften. De gamla statiska 
modellerna kan finnas i bakhuvudet som någon slags utgångspunkt men därefter kommer 
det unika i varje uppgift att utkräva analytikerns eget kritiska tänkande och 
undersökningsförmåga. Fastslagna procedurer för analysen är sällsynta, det är eventuellt vid 
längre uppdrag med löpande analyser för kunders räkning som information grupperas och 
sorteras i på förhand uppgjorda strukturer som då kan kallas modeller.

Svårigheterna med OA kan enligt Yvone ligga i accessen till informationen. Bra information 
kan finnas tillgänglig på företag men ovillighet att lämna ut informationen begränsar 
åtkomsten. Dock är många företag inte så snåla med att lämna ut information som man 
skulle kunna tro påpekar Yvonne. Ofta ser de all marknadsföring som bra marknadsföring 
vilket gör att de gärna delar med sig. Vad gäller mer generell information är den ännu lättare 
att få tillgång till.

Organisationen för omvärldsanalys
Anledningen till att företag anlitar externa aktörer för omvärldsanalys är delvis att konsulter 
angriper uppgiften från en annan synvinkel än företaget självt. Företaget kan försumma 
detaljer och risken för att man redan före analysen har en väldigt stark uppfattning och det 
egna företagets värderingar i bakhuvudet hämmar det kritiska tänkandet. Det kan även vara 
att konsultfirmor är specialiserade på omvärldsanalys och har en väldigt stor kunskap i 
ämnet och betydligt mer resurser vilket företaget inte besitter.
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4.5  Esmerk – Joakim Minarbi
Esmerk startades 1975 med affärsidén att leverera relevant strategiskt viktig information till 
storföretag utifrån uppsatta mål och strategier. Man tyckte också att det fanns en information 
overload, att det fanns för mycket information. Detta gjorde att det fanns ett behov för företag 
att få hjälp med att utifrån uppsatta mål identifiera marknadssignaler, vilka visade på 
möjligheter eller hot.

Minarbi jobbar sedan fem år tillbaka som säljande konsult med uppgiften att leta upp signaler 
som är av vikt för kunden och förmedlar dessa. Analys av materialet görs inte utan det är upp 
till företagen själva, Minarbis ansvar blir att förmedla så precis och korrekt information som 
möjligt på ett sätt som gör det lättanalyserat av kunden.

Fenomenet omvärldsanalys
Minarbi beskriver OA som signaler vilka finns mellan man gör ett antagande, som oftast 
baseras på rapporter baserade på inhousekunskaper eller liknande, till företagen och till det 
att man ser vart en trend är på väg. Informationen kommer utifrån olika frågeställningar som 
kan innebära t.ex. att följa olika kunders strategier, regulatoriska förändringar, 
produktutveckling samt trender och tendenser. Utifrån det går Minarbi igenom media och 
letar upp dessa signaler. Information som bedöms som relevant och kan ha ett strategiskt 
värde för företaget görs det ett referat av. Analysen ligger i att identifiera vad man ska titta på, 
vilka områden behöver vi är relevanta. 

Det är en trend att de flesta storföretag sysslar med OA i någon utsträckning, Dock är sättet 
och omfattningen väldigt olika. Något som är väldigt unikt för Sverige och kanske norden är 
enligt Minarbi att man på många stora företag har förlagt omvärldsanalys, eller 
omvärldsinsamlandet till communication eller informationssidan. Man har ingen central 
funktion för OA och därmed görs ingen direkt analys. Det bli mer en förmedling av 
information än analys och därför upp till läsaren att analysera.

De som verkar ha klart mest resurser är pharma där det från ledningshåll tillsatts mycket 
medel för att ha en egen stark OA funktion. De ligger bra i framkant och har inget behov att 
ta in extern hjälp, Esmerk jobbar i stort sett i alla branscher utom just pharma.

Utvecklingen har gått framåt ordentligt även sett i kortare perspektiv från början på 2000-
talet. Företagen förstår att man måste gå utanför sina kärnområden och se till 
bakomliggande faktorer vilka kan ha enorma effekter på kärnområdet. Komplexiteten i 
marknader ökar och branscher interagerar vilket ställer högre krav på förståelse och förmåga 
att se till en större helhet.

Utformning av omvärldsanalys
Minarbi menar att alla modeller som finns kan vara bra som riktmärke men ofta har kunden 
egna modeller och strukturer och dessa kan skiljs sig mycket åt mellan olika kunder. PEST 
modellen kan exempelvis användas men oftast används en modell som fångar in både 
macrostrategisk och microstrategisk information. Befattningshavare och syfte bestämmer 
vad det är för information som skall fångas upp. Är mottagaren en ledningsgrupp på ett 
storföretag vill den personen ofta ha ett tvåårsperspektiv med allt från t.ex. information om 
strategiska planer hos konkurrenter och kunder till marknaden i sin helhet och kanske 
politiska förändringar. Är mottagaren en produktansvarig blir informationen annorlunda med 
ett annat fokus.

Esmerk använde sig tidigt av PEST men märkte att det tog för mycket tid att synkronisera 
användandet av olika modeller. Kunder hade sina egna modeller och det rådde en begrepps-
och teoriförvirrning. Det blev då enklare att hålla sig till Marco- och microstrategisk 
information.
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Den största svårigheten med OA är tidsbegränsningen berättar Minarbi. Även processen är 
komplex vilket är en anledning till att många företag inte kommit igång än.

Organisationen för omvärldsanalys
Minarbi menar på att många företag sköter OA själva. Men de företag Esmerk jobbar med, 
vilka uteslutande är storföretag, som köper in informationen istället för att inhämta den på 
egen hand ser fördelar i de synergieffekter Esmerk får genom att jobba med många inputs 
på en global marknad.

Minarbi påpekar att personer som sysslar med OA uppskattas för lite i företagen i dagsläget. 
Rollen som omvärldsanalytiker borde ha ett större värde i företagen. Världen blir mer 
föränderlig och integrerar i större utsträckning. Händelser och events går inte att isolera 
längre utan man måste se på en mängd olika faktorer och hur de interagerar. Därför tror 
Minarbi att omvärldsanalytikernas roll i företaget kommer få mer resurser och vikten av dem 
förstås på ett helt annat sätt.
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5. Analys
I analysen tolkar och utvärderar vi primär- och sekundär data samt söker likheter och 
olikheter i dessa för att urskilja mönster och kunna dra paralleller mellan teori och praktik.

5.1 Omvärldsanalys
Alla respondenter är överens om att omvärldsanalys är något som blir allt viktigare i dagens 
allt mer föränderliga värld med allt mer hårdnande konkurrens. Detta är helt enligt det 
indikationer vi fått från vår teoriinsamling i bl.a. en artikel skriven av Albright (2004). Detta 
förstärks ytterligare av (Yunggar 2005) som hävdar att skanna av informationen i omvärlden 
är grundläggande för ett företags strategi. Den största anledningen till varför omvärldsanalys 
genomförs av våra respondenter och deras respektive företag är för att lyckas skaffa sig ett 
försprång gentemot sina konkurrenter. Att inte gå miste om möjligheter och att undvika att 
komma på efterkälken har också varit centrala grunder till omvärldsanalys. Företagen måste 
alltså inte bara bli välinformerade utan även dra lärdom av informationen för att enligt 
(Albright 2004) bli framgångsrik och även betonar att det inte räcker att bara vara flexibel och 
mottaglig. 
Vidare menar de flesta respondenter att omvärldsanalys är ett sätt att hantera all information 
som nu blivit tillgänglig till följd av den teknologiska utvecklingen i form av Internet etc. 
Respondenterna har varierande erfarenhet av omvärldsanalys och antalet år som företagen 
varit bedrivit OA varierar kraftigt. De är dock överrens om att fenomenet funnits en längre tid 
men blivit mer strukturerat å senare tid. Denna bedömning försvåras emellertid av att 
begreppet omvärldsanalys inte har någon universal definition utan som nämnts tidigare i 
uppsatsen faktiskt har ett flertal. Trots det kan vi fastställa att någon form av bevakning av 
omvärlden har legat till grund för beslut under en längre tid hos våra respondenter. Med det i 
åtanke har även bilden av omvärldsanalys och vad den bör inkludera gått isär en aning bland 
respondenterna och det kan vara detta som ligger tillgrund för en varierande uppfattning om 
vilka företag som är i störst behov av omvärldsanalys. Ska vi följa Albrights (2004) 
ställningstagande så är omvärldsanalys troligen lika viktig för alla företag, dock med en 
omfattning som givetvis får återspegla företagets storlek och resurser. 

5.2 Organisering/Utförande av omvärldsanalys
Flertalet av de modeller som finns återgivna i litteraturen och i teorikapitlet är utvecklade för 
20- 30 år sedan. Globalisering, föränderliga marknader och teknologisk framfart var då 
ytterst begränsade i jämförelse med idag. Detta är enligt respondenterna en klar anledning 
till att de inte använder sig av dessa modeller. Fagell menar på att de statiska modellerna 
finns i bakhuvudet och kan fungera bra som utgångspunkt. Hon får medhåll av Minarbi som 
anser att modellerna kan vara bra som riktmärke. En gemensam företeelse verkar vara att 
respondenterna gör, eller avser att göra, egna modeller vilka de kan anpassa beroende på 
uppgiften. Minarbi påpekar även att det kan bli för tidskrävande och komplext när flertalet 
modeller måste samsyncroniseras vilket talar för egna modeller. Den modell som troligtvis 
varit den som varit föremål för mest kritik men också kanske den som uppmärksammats 
mest är ”Porters fem krafter”, vilken endast Isaksson säger sig ha använt. Detta tyder på att 
de statiska modellernas tid verkar över och den extrema anpassningsförmåga som företagen 
måste ha ställer krav på omvärldsanalytikerna att vara mer flexibla och utveckla egna sök-
och analysmetoder anpassade till organisationens förutsättningar.

Östlund påpekar att OA är tänkt att fortlöpa kontinuerligt. I dagsläget är den spridd i 
organisationen och kommer analytiker tillhanda när informationen identifierats och skickats 
vidare från övriga delar i företaget. Detta upplägg får stöd av (Albright 2004). Som skriver att 
omvärldsanalys inte är något stillastående utan sker fortlöpande för att ständigt vara beredd 
på vad omvärlden har att erbjuda och att detta kan vara skillnad mellan framgång och 
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misslyckande. Även övriga respondenter anser att processen skall vara kontinuerlig för att få 
ut önskad effekt, dock kan uppdrag inom denna kontinuitet ske i projektform, vilket troligtvis 
är viktigt för att det inte bara ska bli ett rutinarbete. Muralidharan (2003) hävdar att de 
organisationer som söker mer frekvent är bättre rustade för att upptäcka förändringar i 
omvärlden och detta får stöd av Empiriska studier redovisade Kumar et al. (2001) vilka visar 
att högpresterande organisationer söker bredare och mer frekvent än lågpresterande 
motsvarigheter. Sambandet mellan omvärldsanalys och prestation ter sig alltså tydligt och 
motiverar den organisation respondenterna har, alternativt håller på att bygga upp.

Minarbis erfarenhet är att svenska företag inte centraliserar funktionen av omvärldsanalys i 
samma utsträckning som utländska företag. Istället läggs det ut på 
Communications/informationssidan, med detta menar Minarbi på att det blir snarare 
förmedling av information istället för det viktiga analysarbetet. Det torde innebära att hela 
iden med omvärldsanalys försummas. Hela organisationen måste enligt Albright (2004). vara 
målinriktad och ha klart ör sig vilken information som är relevant och syfte med OA måste 
vara identifierat samt erkänt av ledningen för att utgången ska bli framgångsrik. Detta skulle 
kunna tala för en centralisering/separering av funktionen så att omvärldsanalytikerna får 
fokus på uppgiften och OA får en tydlig position i företaget vilket kan tydliggöra och framhäva 
vikten av den. Respondenterna som representerar verkstadsföretagen förtäljer att så är fallet 
i deras företag, även om den i Sandviks fall i viss mån är fördelad på affärsområden. Detta 
skulle innebära att de undersökta företagens organisering av omvärldsanalysen ser ut att ha 
goda utsikter för att vara framgångsrik.

5.3 Delgivning och strategiutformning
En effektiv omvärldsanalys måste också bli förmedlad på ett effektivt vis. För att kunna ha 
någon inverkan och för att den här verkan ska vara positiv krävs bra kommunikation mellan 
de som utför analysen och de som fattar beslut i strategiska frågor. Detta faktum är klart 
bevisat tidigare i uppsatsen. I ABB sitter respondenten själv med i strategiutformandet vilket 
tordes vara idealiskt utgångspunkt för att inte förlora någon information på vägen. ABB har 
dock inte etablerat sin process än men har arbetsgången klar för sig. Sandvik och Seco 
Tools är delaktiga i strategiarbetet på så sätt att de på begäran från beslutsfattare tar fram 
rapporter med relevant information som de delger beslutsfattarna. De är också tillgängliga för 
att svara på frågor och förklara det insamlade materialet. SRU och Esmerk som båda två är 
konsult- företag inom branschen är inte delaktiga i något strategiutformande utan arbetar 
enbart med själva omvärldsanalysen och låter antingen strategikonsulter eller företaget de 
utfört omvärldsanalysen stå för den biten. 

Som vi nämnt tidigare i avsnittet om strategiprocessen, så finns det två vägar att gå för att 
arbetet ska mynna ut i en strategi som ska få företaget att gå framåt. Dessa skiljer sig åt i sitt 
utformande. De båda är den planerande strategin (prescriptiv strategi) och den framväxande 
strategin (emergent strategi). Respondenterna skiljer sig visserligen lite i sina förfaranden 
men ingen av dem använder sig utav vare sig renodlad planerande strategi eller 
framväxande strategi utan precis som teorin föreslår så mixar organisationerna de båda. 
Samtliga respondenter bortsett från de båda konsult företagen som inte arbetar med 
strategiutformande, lägger upp tidsbegränsade planer. Dessa planer är sedan öppna för 
revidering med jämna mellanrum, antingen tidsbestämt eller i den mån ny information om 
omvärlden blir tillgänglig. Utgångspunkten blir alltså den planerade strategin vilken sedan 
kan anta den framväxande strategins skepnad efter behov. 
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6. Avslutning
I detta kapitel redovisas resultatet av vad undersökningen kommit fram till samt förslag på 
hur detta kan leda till fördjupningar och vidare forskning inom området. Slutligen 
presenteras våra egna reflektioner över hur arbetet fortskridit och de frågor som uppkommit 
under arbetets gång.

6.1 Slutsatser
Mot bakgrund av det övergripande problemet som i denna studie är vilka metoder som 
används för omvärldsanalys i svenska verkstadsföretag och hur arbetet med dessa 
organiseras samt huruvida omvärldsanalysen används vid utformande av strategier kan 
följande slutsatser dras. 

 Den samlade synen på omvärldsanalys är att den är vital för att 
organisationen ska nå framgång. Uppfattningen bland analytikerna är att 
den ger företaget en förvarning om framtida utveckling och möjligheten 
att vara i framkant av denna. Denna uppfattning måste spridas mer i 
organisationen för att omvärldsanalysen ska gagna hela företaget och 
utgöra en konkurrensfördel.

 I strategiutformandet tas hänsyn till resultatet av omvärldsanalysen, 
dock skulle omvärldsanalysen kunna ha en mer central och inarbetad 
roll i arbetet med strategier. Detta eftersom företagen har en 
överhängande planerad strategi i vilken omvärldsanalys är 
grundläggande. (se. 2.3.1)

 Användandet av de modeller redovisade i teorikapitlet är betydligt mer 
begränsat än vår inledande uppfattning var. Istället tyder resultatet av 
vår undersökning på att egenutformade, situationsanpassade modeller i 
en betydligt större omfattning används och äldre statiska modeller 
används i mycket begränsad skala som referenspunkter.

 Verksamheten för omvärldsanalys är i huvudsak en särskild funktion på 
central nivå i organisationen. Avvikelser där verksamheten är förlagd på 
divisionsnivå alternativt linjenivå förekommer. Den uttalat önskade 
kontinuitet av omvärldsanalysen torde tala för en centralisering av 
funktionen för att öka specialiseringen och kunskapen. 

6.2 Förslag till företagen
Efter att ha dragit ovanstående slutsatser vill vi slutligen belysa några saker vi tycker kan 
vara av vikt för företagens fortsatta utveckling med omvärldsanalys och strategiarbete.

Ett utskick med kort och koncis information om vad omvärldsanalytikerna sysslar med till 
chefer på de flesta nivåer vore ett bra sätt att göra organisationen mer medveten om 
funktionen. Det finns oändligt mycket information att inhämta utanför företaget men mycket 
av denna är formell. Informell information som anställda dagligen uppsnappar i samtal med 
kunder, leverantörer och samarbetspartners m.fl. är troligtvis betydligt mer aktuell än den 
som finns i offentliga kanaler. Utan ett medvetande bland de anställda om att denna 
information är önskvärd av omvärldsanalytikerna för att kunna ligga till underlag för viktiga 
beslut kommer den troligtvis att gå förlorad. En enkel funktion för tips om information på 
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intranätet kanske vore en lösning, men återigen för att detta ska bli möjligt måste 
organisationens medvetande om vikten av omvärldsanalysfunktionen etableras.
Vi tror även efter undersökningen att användandet av de gamla statiska modellerna kan vara 
underskattat. Under undersökningens gång har vi stött på kommentarer som t.ex ”man vet 
vad läsaren är ute efter” och ”erfarenheten bestämmer vad man letar efter”. Här ser vi en 
potentiell risk att man blir för subjektiv i sin bedömning av omvärlden. Detta skulle kunna 
avhjälpas om modellerna vi presenterat i vårt teorikapitel användes i större utsträckning som 
utgångspunkt för att få ett mer objektivt förhållningssätt så ingen information förbises.

6.3 Förslag på fortsatt forskning
Att studien kommit till ända innebär inte mer än att metoder för omvärldsanalys och påverkan 
på strategiarbete identifierats. Likaväl som det kunnat konstateras att de modeller som låg till 
grund för antagandet om omvärldsanalysens utformande inte används i någon större 
utsträckning kan vi fastställa att utvecklingen av nya arbetssätt är kontinuerlig och därför är 
föremål för uppföljning. Därför följer nedan några punkter som förslagsvis kan utgöra en 
lämplig fördjupning/fortsättning i ämnet.

 Då processen för rapportering och förmedling av omvärldsanalysen är 
av största vikt för att utgöra ett adekvat underlag för beslutsfattandet 
kan en fördjupning i själva förmedlingsförfarandet göras. Eftersom 
värdet i analysarbetet inte kan mätas i direkta intäkter beror 
omvärldsanalysens framtid på hur den uppfattas av företagsledningen, 
vilket troligen baseras på de rapporter som skrivs.

 En fördjupning i arbetet kring framtagandet av relevant information kan 
vara intressant. Detta eftersom eventuella förutfattade meningar eller 
antaganden gjorda av omvärldsanalytikern helt eller delvis kan ligga till 
grund för ett skevt analysarbete. Här kan en utvärdering av 
användandet av modeller göras och hur de bör utformas för att ge en 
korrekt informations- och analysbild.

 Intressant vore även att få en bild av vilka/vilken industrier/industri som 
är i störst behov av organiserad omvärldsanalys.

 Slutligen så vore det intressant med en studie som avhandlar skillnader 
mellan att ha verksamheten för omvärldsanalys inom företaget eller om 
det är effektivare alternativt mer ekonomiskt fördelaktigt att ta in extern 
hjälp.

6.4 Reflektioner 
Under arbetet med studien har vi stött på ett antal saker som vi särskilt reflekterat över.

Under våra studier i ekonomi och framför allt inom omvärldsanalys och strategi har vi stött på 
en uppsjö modeller, matriser och andra underlag för att skapa sig en uppfattning av 
omvärlden. Vårt initiala antagande var därför, kanske inte helt överraskande att dessa 
modeller också används i arbete av sådant slag. Vi har dock fått revidera detta antagande 
under arbetet med uppsatsen då vi gång efter annan fått det bekräftat för oss att så inte är 
fallet. Visserligen säger många respondenter att modellerna finns med någonstans i 
bakhuvudet men vad mall för analysen beträffar så används det i mycket liten utsträckning. 
Våra initiala antaganden om användandet av dessa modeller har på så sätt färgat vår 
teoridel där mycket vikt och tid lagts på detta 
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Ämnet i sig är tämligen omfattande med mycket forskning gjord. Emellertid går resultaten av 
akademikernas ansträngningar isär och långt ifrån alla är överens om vilken väg man bör gå 
för att uppnå bästa resultat. Detta gör att möjligheten för att finna stöd för sina antaganden 
ökar då antalet riktningar på befintliga teorier är så pass stort.

De företag som valt att ställa upp i vår forskning kanske inte enbart gjorde det i 
upplysningssyfte utan har befunnit sig i sådan situation där även de sökt lärdom om 
omvärldsanalysen. Man kan tänka sig att en större del av organisationerna vi varit i kontakt 
med har befunnit sig i uppstartskedet än om man ser till hela branschen. Detta skulle kunna 
ge en något skev bild av verkligheten då företag med en väl etablerad organisation för 
omvärldsanalys och strategiarbete möjligen agerar på annat vis. 
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8. Bilagor

Intervjuformulär Företag

Presentation av respondent och företaget
Kan du beskriva lite kort företaget och din roll?
Hur länge har du arbetat i företaget, och med omvärldsanalys?

Fenomenet omvärldsanalys
Vad betyder begreppet omvärldsanalys för dig?
Bedriver ert företag organiserad omvärldsanalys, varför/varför inte?
Finns det någon bransch som är i större behov av omvärldsanalys än andra, vilken/vilka?

Utformning av omvärldsanalys
Hur identifierar ni den för er relevanta informationen?
Arbetar ni med några specifika analysmodeller för att bearbeta information, vilken/vilka?
Vad gör ni för avgränsningar i informationsinhämtandet?
Hur bestäms vad som är relevant vid avgränsningar?
Har ni valt bort någon analysmodell medvetet, varför?
Använder ni er av en fastslagen procedur för analysen eller varierar den, på vilket sätt?

- exempelvis olika utformning vid olika kända variabler.

Vilka svårigheter upplever ni med omvärldsanalys?
Vad upplever ni vara det största problemet vid genomförandet av analysen?

Organisationen för omvärldsanalys
Bedrivs omvärldsanalys kontinuerligt eller mer inriktat på specifika projekt eller problem? 
Är det tydligt vem som är ansvarig för analysen av den insamlade informationen i ert företag?
Har ni någon särskild funktion för omvärldsanalys, hur är den organiserad?

Utför ni omvärldsanalys ”inhouse” eller tar ni in extern hjälp?
Vad är anledningen till att ni tar in extern hjälp?

Efter analysen
På vilket sätt kommer analysresultatet ledningen till handa?
Bedriver ni någon uppföljning för att utvärdera resultatet av analyserna?
Som omvärldsanalytiker, är ni delaktiga i strategiutformandet eller levererar ni enbart 
informationen till beslutsfattarna?
Märks resultatet av analyserna tydligt i utformandet av strategier, på vilket sätt?

Strategiprocessen
Hur utformas företagets strategier och av vem eller vilka?
Hur ofta genomförs en sådan process?
Påverkar det eventuella arbetet med omvärldsanalys utformningen av denna process?
På vilket sätt i så fall, exemplifiera? 
Är den utformade strategin föremål för förändring efter variationer i omvärlden?

Övrigt
Känner ni att det finns något vi kan ha förbisett och som ni vill tillägga?
Har ni något annat ni vill tillägga?  
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Intervjuformulär Konsult

Presentation av respondent och företaget
Kan du beskriva lite kort företaget och din roll?
Hur länge har du arbetat i företaget, och med omvärldsanalys?
Vad är er erfarenhet av omvärldsanalys inom storindustrin/Large-Cap listade företag?

Fenomenet omvärldsanalys
Vad betyder begreppet omvärldsanalys för dig?
Upplever ni att företag bedriver organiserad omvärldsanalys, varför/varför inte?
Finns det någon bransch som är i större behov av omvärldsanalys än andra, vilken/vilka?

Utformning av omvärldsanalys
Hur identifierar ni den för er relevanta informationen?
Arbetar ni med några specifika analysmodeller för att bearbeta information, vilken/vilka?
Vad gör ni för avgränsningar i informationsinhämtandet?
Hur bestäms vad som är relevant vid avgränsningar?
Har ni valt bort någon analysmodell medvetet, varför?
Använder ni er av en fastslagen procedur för analysen eller varierar den, på vilket sätt?
Görs det några jämförelser med andra företag och deras sätt att arbeta med omvärldsanalys, 
ex. Benchmarking? 

Vilka svårigheter upplever ni med omvärldsanalys?
Vad upplever ni vara det största problemet vid genomförandet av analysen?

Organisationen för omvärldsanalys
Upplever ni att omvärldsanalys bedrivs kontinuerligt eller mer inriktat på specifika projekt 
eller problem? 
Vad är anledningen till att företag tar in extern hjälp?

Efter analysen
På vilket sätt kommer analysresultatet ledningen till handa?
Bedriver ni/ombeds genomföra någon uppföljning för att utvärdera resultatet av analyserna?
Som omvärldsanalytiker, är ni delaktiga i strategiutformandet eller levererar ni enbart 
informationen till beslutsfattarna?
Märks resultatet av analyserna tydligt i utformandet av strategier, på vilket sätt?

Strategiprocessen
Hur utformas företagets strategier och av vem eller vilka?
Hur ofta genomförs en sådan process?
Påverkar det eventuella arbetet med omvärldsanalys utformningen av denna process?
På vilket sätt i så fall, exemplifiera? 
Är den utformade strategin föremål för förändring efter variationer i omvärlden?

Övrigt
Känner ni att det finns något vi kan ha förbisett och som ni vill tillägga?
Har ni något annat ni vill tillägga?  


