
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur går ett företag tillväga vid sin omvärldsanalys? 
– En fallstudie av företaget Eric Rahmqvist AB 

 
 
 
 
Magisteruppsats 
Höstterminen 2006 
Handledare: Margareta Paulsson 
 
Författare: Håkan Nilsson 
                  Karin Persson 
 

 1



SAMMANFATTNING  
 
Dagens företagsklimat kännetecknas av ökad globalisering med snabba förändringar och det har 
blivit viktigare för företag att hålla sig ajour med utvecklingen för att kunna försvara sin position på 
marknaden. I och med detta så har omvärldsanalys som innefattar bevakning av omvärlden samt 
analys och kommunikation av den information som bevakningen genererar fått ökad 
uppmärksamhet.  
 
Syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för hur ett företag går tillväga vid sin 
omvärldsanalys och därmed bygga ett underlag för fortsatt forskning på området. Vi avser att nå 
förståelse genom att utföra en fallstudie på företaget Eric Rahmqvist AB.  
 
Studiens delsyften är att undersöka vilka faktorer i omvärlden som företaget anser är viktigast att 
bevaka, från vilka källor som man införskaffar information samt hur resultatet av omvärldsanalys 
kommuniceras i organisationen.  
 
Då syftet med studien är att nå en djupare förståelse för hur företag går tillväga vid sin 
omvärldsanalys så har vi tolkat det material som vi har samlat in för att kunna dra relevanta slutsatser 
och vi har därmed haft en hermeneutisk kunskapssyn. Arbetet inleddes med att skapa en teoretisk 
referensram enligt vilken vi närmade oss den empiriska verkligheten och vi har därefter försökt skapa 
nya teorier utifrån det erhållna empiriska materialet. Detta innebär att det angreppssätt som bäst 
stämmer överens med vår studie är den gyllene medelvägen.  
 
För att kunna besvara vårt syfte på bästa sätt ansåg vi att det var mest lämpligt att utföra en kvalitativ 
undersökning i form av en fallstudie och valet föll på ett företag som heter Eric Rahmqvist AB och 
som är verksamt inom direktförsäljning av ergonomiska produkter. Fallstudien har omfattat fem 
respondenter, samtliga i olika chefspositioner hos företaget, och vi har utfört telefonintervjuer efter 
en semi- strukturerad intervjumanual. 
 
De slutsatser vi kan dra av studien är att företag idag inte lägger speciellt stor vikt vid omvärldsanalys. 
Det arbete man utför är i stor utsträckning av informell karaktär och man arbetar inte efter några 
etablerade strukturer eller system. Det framgår dock av de svar som vi fått från våra respondenter att 
företag är intresserade av ämnet och att man anser att det är viktigt, men det har ännu inte nått ut till 
att bli konkret handling. Den faktor som man anser är viktigast att bevaka är kunder, vilket är föga 
förvånande med tanke på den bransch som företaget är verksamt i. Vidare så ser vi att man föredrar 
att använda sig av informella informationskällor, vilket bland annat innefattar samtal med kunder och 
anställda för att skaffa fram den information som företaget är i behov av.  
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1 INTRODUKTION 
 
Vi inleder introduktionskapitlet med en problembakgrund som leder ner till vår problemformulering och vårt syfte. 
Kapitlet innehåller också studiens avgränsningar, begreppsförklaringar samt studiens disposition.   

1.1 Problembakgrund 
 
Dagens företagsklimat kännetecknas av en global marknad med snabba förändringar vilket har 
resulterat i ökade krav på företag gällande informationshantering samt hur man använder sig av 
information för beslutsfattande. För att företag ska kunna skaffa sig en förståelse för hur faktorer i 
omvärlden påverkar deras verksamhet och för att de ska kunna anpassa sig till sin omgivning är det 
nödvändigt att de blickar framåt och agerar proaktivt (www.hyperion.se/se/company.cfm ). 
 
Företagets omvärld kan sägas vara alla de förhållanden som råder utanför företagets sfär och som 
kan ha en inverkan på företaget (Jacobsen och Thorsvik, 2002, s.239). Företag är beroende av 
resurser från omgivningen vilket kan skapa en osäkerhet hos dem och omvärlden kan påverka ett 
företags utseende, funktion och produktion.  Jacobsen och Thorsvik (2002, s.245) betraktar 
osäkerhet som en bristande förmåga i att förutsäga vad som ska hända i framtiden, vilket innebär att 
osäkerhet är skillnaden mellan den information som företaget behöver för beslutsfattande och den 
information som de faktiskt besitter.  De hävdar också att alla företagsmiljöer kännetecknas av 
osäkerhet och att osäkerhetens storlek är av betydelse för företagets behov av att skaffa och bearbeta 
information.   
 
Framgångsrika företag är enligt Frankelius (2001, s.12) de som förstår sin omvärld, tidigt klarar av att 
identifiera förändringar och som agerar på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Samtidigt lever vi i en värld 
där de förändringar som är viktigast kan vara de som är svårast att förutspå. Företagets synsätt kan 
påverka vilka omvärldsfaktorer som sätts i fokus och därmed vilken information som tas in. Enligt 
Frankelius är det därför viktigt att företag kontinuerligt ifrågasätter sitt synsätt för att inte viktig 
information ska få passera obemärkt (Frankelius, 2001, s.13). 
 
Frankelius (2001, s. 11-12) anser att företags informationstillgång idag är större än någonsin och att 
det krävs att de har en effektiv informationshantering för att kunna styra företaget i rätt riktning. 
Archol (1991, s.77-90) hävdar att dagens turbulenta företagsklimat skapar förvirring hos företag när 
det kommer till strategisk och operationell planering och att det finns ett behov av att utveckla bättre 
verktyg för omvärldsbevakning.   
 
Omvärldsanalys är ett område som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren i och med att många 
företag har insett vikten av att få tillgång till relevant och användbar information för att i rätt tid 
kunna reagera på förändringar i omvärlden. Trots detta finns det relativt lite vetenskapligt material att 
tillgå i hur företag i praktiken tillämpar omvärldsanalys. Mintzberg (1993, s. 36) menar att strategisk 
planering fungerar bäst under stabila förhållanden och sämre under turbulenta förhållanden. Vi 
tolkar detta som att företag inte är tillräckligt aktiva eller effektiva i sina aktiviteter i att analysera sin 
omvärld, vilket leder till att man under turbulenta perioder inte är kapabel att identifiera de 
förändringar som äger rum i omvärlden och därmed inte hinner justera sina strategier efter de 
förutsättningar som råder. Detta påstående stärks av Nastanski (2004, s.2) som hävdar att företag 
trots förbättrade mekanismer för bevakning av förändringar i omvärlden misslyckas att utnyttja 
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förändringarna som en konkurrensfördel.  
 
Omvärldsanalys innefattar analys av alla faktorer i företagets omgivning som kan vara av betydelse 
för företaget i framtiden, t.ex. konkurrenter, kunder, leverantörer, teknologi, ekonomiska faktorer, 
den politiska miljön samt sociala och demografiska trender (Wei Choo, 1999, s. 21). Det finns en 
uppsjö av definitioner som alla försöker förklara begreppet omvärldsanalys men den som vi har 
funnit är mest vedertagen kommer från Aguilar (1967, s. 1).  
 

”Information om händelser och förhållanden i ett företags omvärld som kan hjälpa högsta ledningen att 
bestämma företagets framtida handlingsplan” 

 
Omvärldsanalys kan ses som första steget i processen att länka strategier till företagets omgivning. 
Enligt Analoui och Karami (2002, s. 290-291) så utför företag omvärldsanalys för att upptäcka hot 
och möjligheter i den externa omgivningen samt uppmärksamma företagets styrkor och svagheter 
för att sedan kunna formulera effektiva strategier. 
 
Mintzberg (1987, s.31) menar dock att för stort fokus på strategier kan leda till negativa effekter för 
företaget. Han hävdar att strategier spelar en vital roll för företaget, både genom sin närvaro och sin 
frånvaro.  Vidare så anser han att strategier endast är en illusion av kontroll och att företag sällan når 
önskat resultat genom strategisk planering. Mintzberg (1993, s. 32-44) menar också att den framgång 
som tillskrivs strategier ofta är efterkonstruktioner och att det är lätt att tro att det är tack vare 
strategier som företaget lyckas.  
 
Ett begrepp som ofta används när man talar om omvärldsanalys är business intelligence. Business 
intelligence definieras av Lönnqvist och Pirttimäki (2006, s. 32) som 

 
”Information och kunskap om företagets omgivning, företaget självt och dess förhållande till marknaden, 
kunder, konkurrenter samt ekonomiska faktorer. Business Intelligence kan också ses som en 
organiserad och systematisk process enligt vilken företag hämtar, analyserar och sprider information från 
både interna och externa informationskällor som kan vara till användning för företagets aktiviteter och 
beslutsfattande” 

 
Hedin och Sandström (2006. s.95) anser att intelligence är den underrättelserapport som mottagaren 
får efter att en omvärldsanalys har gjorts. Denna kan ha olika fokus beroende på vilket område som 
företaget valt att belysa.  
 
Generellt sett uppfattar vi ämnet omvärldsanalys som outforskat. Mycket av den forskning som finns 
på området är gammal och berör sambandet mellan uppfattad osäkerhet i omvärlden och företags 
benägenhet att utföra omvärldsanalys. Vi anser att den största kunskapsluckan i forskningen på 
området är hur företag går tillväga vid sin omvärldsanalys, en åsikt som vi delar med flera av 
författarna till de vetenskapliga studier som vi har använt oss av. Detta ledde oss till vår 
problemformulering. 
 
1.2 Problemformulering  
 
Hur går ett företag tillväga vid sin omvärldsanalys?    
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1.3 Syfte  
 
Vi vill med denna studie nå en förståelse för hur ett företag går tillväga vid sin omvärldsanalys och 
därmed bygga ett underlag för fortsatt forskning på området. Vi avser att nå denna förståelse genom 
att utföra en explorativ fallstudie av företaget Eric Rahmqvist AB.  
 
Studiens delsyften är att undersöka vilka faktorer i omvärlden som företaget anser är viktigast att 
bevaka, från vilka källor som information införskaffas samt hur resultatet av omvärldsanalys 
kommuniceras i organisationen.  

1.3 Avgränsningar 
 
Vi behandlar endast hur ett företag går tillväga vid sin omvärldsanalys och vi kommer inte att 
ingående undersöka omvärldsanalysens vidarekoppling till strategiskt arbete. Vi har därmed begränsat 
studien till att omfatta hur informationen från omvärldsanalysen kommuniceras vidare i 
organisationen, men vi skiljer detta från strategiskt arbete som vi anser kommer först i ett senare 
skede.   

1.4 Begreppsförklaringar  
 
Business intelligence Internationell term för affärsunderrättelser och affärsunderrättelsetjänst (Hedin och 

Sandström, 2006, s.150 ) . 
 
Intelligence  Slutsatser/ underrättelser om vad som händer i framtiden, grundade på utvärderad 

och analyserad information (ibland också övergripande beteckning på 
underrättelseprocessen) (Hedin och Sandström, 2006, s.151) . 

 
Omvärldsanalys  Värdering och analys av omvärldsinformation (Hedin och Sandström, 2006, s. 

151). 
 
Scanning  Ostrukturerad informationsinsamling utan avgränsningar (Hedin och Sandström, 

2006, s.152 ) . 
  

1.5 Disposition 
 
Introduktion  
 
Vi inleder introduktionskapitlet med en problembakgrund som sedan leder ner till vår 
problemformulering och vårt syfte. Kapitlet innehåller också studiens avgränsningar, 
begreppsförklaringar samt studiens disposition.   
  
Teoretisk metod 
 
I detta kapitel förklarar och motiverar vi de metodologiska val som vi har gjort. Kapitlet redogör 
bland annat för ämnesval, perspektiv, angreppssätt och kunskapssyn samt motiveringar till de val vi 
har gjort och hur dessa har påverkat vår studie. Vi redogör även för vår förförståelse, hur vi gått 
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tillväga då vi sökt efter teorier samt källkritik.   
 
Teori  
 
I detta avsnitt redogör vi för vår teoretiska referensram som har legat till grund för vår 
intervjumanual och därmed också för vår undersökning. Vi har valt att dela upp teorikapitlet i fyra 
huvudområden som vi kallar för företagets omvärld, omvärldsbevakning, struktur samt 
informationstillgång – och hantering. Kapitlet avslutas med en modell som sammanfattar studiens 
teoretiska referensram.  
 
Praktisk metod  
 
I denna del beskriver vi för läsaren hur vi praktiskt har genomfört vår studie och vi redogör bland 
annat för undersökningsmetod, val av respondenter, utförande av intervjuer, access samt ger kritik 
till våra primärkällor.  
 
Empiri  
 
I detta kapitel redogör vi för det empiriska material som vi har samlat in från våra respondenter. Det 
insamlade materialet redovisas efter de teman som kännetecknade den teoretiska referensramen. 
  
Analys  
 
I detta avsnitt analyserar vi det empiriska material utefter ett antal teman som i stor utsträckning 
följer samma upplägg som vår teoretiska referensram och vår empiriska undersökning. När vi 
analyserat vårt empiriska material har vi utformat ett antal tabeller/matriser för att överskådligt 
kunna visa på respondenternas skilda åsikter.  
 
Slutsats/Diskussion 

I detta avsnitt besvarar vi vår problemformulering och vårt syfte samt diskuterar studiens resultat. Vi 
avslutar kapitlet med att ge förslag på områden för fortsatt forskning.  
 
Sanningskriterier  
 
I detta kapitel diskuterar vi studiens giltighet, intersubjektivitet och praktisk 
användbarhet/överförbarhet samt grad av systematik vid datainsamling och analys. Dessa 
sanningskriterier ligger till grund för hur trovärdiga studiens resultat är. 
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2 TEORETISK METOD 
 
I detta kapitel förklarar och motiverar vi de metodologiska val som vi har gjort. Kapitlet redogör bland annat för 
ämnesval, perspektiv, angreppssätt och kunskapssyn samt motiveringar till de val vi har gjort och hur dessa har 
påverkat vår studie. Vi redogör även för vår förförståelse, hur vi gått tillväga då vi sökt efter teorier samt källkritik.   

2.1 Ämnesval 
 
När vi började uppsatsarbetet hade vi en rad uppslag på ämnen som vi ansåg var intressanta att 
studera. Vår utgångspunkt var att hitta ett ämne som väckte vårt intresse men som samtidigt var 
relativt outforskat och där vi kunde bidra med ny kunskap. Efter att ha sökt efter teorier på ett antal 
olika ämnesområden fastnade vi för ämnet omvärldsanalys då vi är av åsikten att det är ett område 
som kommer att bli viktigt för framtidens företag då världen vi lever i förändras i ett rasande tempo 
och därmed också förutsättningarna för de företag och organisationer som verkar i den.  
 
Båda uppsatsförfattarna har valt att inrikta sina studier mot ledning och styrning av organisationer 
och företag och detta är ett område som vi är övertygade kommer att vara av yttersta vikt för 
framtidens ledare att behärska. Vi ser denna uppsats som ett ypperligt tillfälle att nå en fördjupad 
kunskap inom ämnet och vi tycker också att det är intressant, som fenomen, hur förändringen i den 
värld vi lever i påverkar oss, inte bara inom våra framtida professionella liv utan givetvis också oss 
som människor i helhet. 
 
Vi ser en utmaning i att studera detta ämne, som trots att det inte är ett nytt fenomen, är relativt 
outforskat. De tidigare studier som vi har funnit har i stor utsträckning fokuserat på att mäta hur 
omfattningen av åtgärder för omvärldsanalys påverkar företagets prestationer men vi uppfattar att 
det finns en kunskapslucka när det kommer till hur företag går tillväga vid sin omvärldsanalys. Målet 
är att vi med denna studie ska kunna bidra med kunskap som kan ligga till grund för fortsatt 
forskning på området.  

2.2 Förförståelse 
 
Hermeneutiken betonar att ingen tolkningsprocess börjar helt förutsättningslöst, utan tolkaren 
närmar sig materialet med mer eller mindre omedvetna antaganden, vilka sammantaget kan kallas för 
förståelsehorisont (Johansson, 1999, s.71). Förförståelse är forskarens tidigare erfarenheter från 
hans/hennes omgivning, personliga erfarenheter och utbildning. Allmän förförståelse är de samlade 
erfarenheter som forskaren ”bär” med sig till varje ny undersökningssituation, medan den 
diagnostiska förförståelsen utvecklas i en specifik undersökningssituation och blir knuten till denna 
(Arbnor och Bjerke, 1994, s.182). Teoretisk förförståelse, eller andrahands förförståelse, är 
erfarenheter som man hämtat från läroböcker, forskarrapporter, föreläsningar etc. Utvecklandet av 
de teoretiska förföreställningarna utgör en viktig fas i kunskapsbildningsprocessen eftersom den 
bidrar till en ytterligare konkretisering av forskningsproblemet och påverkar utformningen av 
forskningsstrategin (Johansson Lindfors, 1993, s.76). Förförståelse kan vara positivt då forskarens 
tidigare erfarenheter underlättar då han/hon ska närma sig det valda ämnet, men det kan också vara 
negativt då det kan leda till att författaren inte kan ha ett objektivt förhållningssätt till 
forskningsproblemet (Johansson Lindfors, 1993, s.25).    
 
Båda uppsatsförfattarna har studerat åtta terminer på civilekonomprogrammet på Handelshögskolan 
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i Umeå med inriktning mot management. Detta har gett oss grundläggande kunskaper inom 
strategisk planering, vilket innefattar omvärldsanalys. Vi är dock av åsikten att omvärldsanalys inte 
har fått tillräckligt stor uppmärksamhet under vår utbildning med tanke på omvärldens betydelse för 
företag och vi hade vid uppsatsarbetets början en begränsad kunskap och kännedom i ämnet och vi 
ser magisteruppsatsen som en möjlighet att lära oss mer om ämnet.  
 
Övrig förförståelse som man kan koppla till ämnet kommer från arbetslivserfarenhet. Håkan har 
under sju år, även parallellt med studierna, arbetat som säljare. Detta har gjort att han har kunnat 
reflektera över effekter av omvärldsanalys och därigenom hämtat erfarenheter om exempelvis vikten 
av att reagera till förändringar på marknaden och effekter av detta.  
 
Vår inställning till ämnet innan vi gick in i forskningsprocessen var positiv då vi var av uppfattningen 
att omvärldsanalys är av stor vikt för företag idag. Vi var också av åsikten att detta är ett ämne som 
kommer bli allt mer aktuellt samt få en större betydelse för företag i framtiden i och med den ökade 
globaliseringen.  
 
Vi går in i denna forskningsprocess med ambitionen att på ett neutralt och sakligt sätt vidarebefordra 
den information som denna studie genererar. Vi tror på förhand inte att den förförståelse som vi 
besitter kommer att influera forskningsprocessen eller studiens resultat.  Vi är dock medvetna att så 
kan vara fallet och vi anser att denna medvetenhet hjälper oss att vara objektiva. 

2.3 Kunskapssyn 
 
Kunskapssyn åsyftar i mer allmänna ordalag till den verklighets- och den vetbarhetsuppfattning som 
forskaren har. Verklighetsuppfattningen är sättet som man uppfattar den verklighet som ska studeras 
på och vetbarhetsuppfattningen är hur man kommer att studera denna verklighet (Johansson 
Lindfors, 1993, s.10) 
 
Vi ämnar med denna forskningsprocess inte att mäta eller kvantifiera data utan fokuserar på att skapa 
en förståelse för den verklighet som vi undersöker. Detta innebär att vi tar avstånd från ett 
positivistiskt tillvägagångssätt och vi har istället ett hermeneutiskt synsätt (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 1997, s.221). Det som skiljer hermeneutik från positivism är att man istället för 
att förklara försöker att förstå människors beteende (Bryman, 2001, s.29).  Enligt hermeneutiken är 
det inte möjligt eller önskvärt för forskaren att vara objektiv då det krävs att man för att uppnå en 
djupare förståelse har en nära och subjektiv relation till ämnet och sina respondenter (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 44-45). Vidare så fokuserar man i hermeneutiken på att undersöka ett litet antal 
enheter mer ingående och man uppnår förståelse genom att tolka det insamlade materialet. 
Forskarens förförståelse spelar en viktig roll inom hermeneutiken eftersom den ger forskaren ett 
unikt sätt att se på verkligheten vilket kommer att påverka studiens resultat (Bryman, 2001, s. 24).  
 
Vi vill med denna studie få en förståelse för snarare än bevisa hur ett företag går tillväga vid sin 
omvärldsanalys. För att kunna besvara vårt huvudsyfte är det hermeneutiska synsättet det mest 
lämpliga eftersom ämnet kräver att vi går in på djupet vilket vi anser att vi bäst uppnår genom att 
undersöka ett större antal respondenter på ett företag snarare än att intervjua ett färre antal individer 
på flera företag. Ämnet som sådant är också komplext och för att uppnå förståelse har vi tolkat de 
svar som vi har fått från respondenterna för att sedan kunna analysera materialet och komma fram 
till relevanta slutsatser.  
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2.4 Perspektiv 
 
Förförståelse kommer från forskarens bakgrund och erfarenheter och den spelar en viktig roll för 
hur man ser på världen och hur man uppfattar verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001, 
s. 54-55). Det är viktigt för den empiriska undersökningen att man väljer vilket perspektiv man ska ha 
eftersom det kommer att prägla uppsatsens alla delar (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1998, s37).  
 
Vi har valt ett företagslednings perspektiv för att utföra denna studie. Vårt syfte är att nå en djupare 
förståelse för hur företag tillämpar omvärldsanalys i praktiken och för att nå en förståelse i ämnet 
kommer vi att försöka se problemet genom undersökningsobjektets ögon vilket kräver 
inlevelseförmåga (Johansson, 1999, s. 70).  

2.5 Angreppssätt 
 
Angreppssättet ger en förklaring till hur teori och empiri kommer att vara relaterade till varandra i 
studien. Angreppssättet är nära förbundet med kunskapssynen och de två olika angreppssätt som är 
vanligast kallas för deduktion och induktion, där deduktion oftast sammankopplas med positivism 
och induktion med hermeneutik (Bryman, 2001, s. 54-55). Det ena angreppssättet behöver inte 
utesluta det andra och Bryman (2001, s. 25) menar att det kommer att ingå en viss deduktion även 
med ett induktivt angreppssätt.  
 
Induktion innebär oftast att forskaren inleder studien med att samla empiriskt material från vilket 
teorier genereras medan en deduktiv forskare använder sig av befintlig teori för att undersöka 
verkligheten (Bryman, 2001, s. 20-24, Johansson Lindfors, 1993, s.55).  En forskare som utför en 
induktiv studie observerar och analyserar verkligheten och det är viktigt att forskaren är frågvis och 
öppen för nya idéer under den empiriska undersökningen.  Med en deduktiv studie fokuserar 
forskaren på att på att avvisa eller bevisa en teori (Johansson Lindfors 1993, s. 55-56).  
 
Förutom det deduktiva och det induktiva angreppssättet finns det en tredje väg som kan sägas vara 
en blandning av de båda. Denna har uppkommit som ett resultat av svårigheter att tillhöra ett 
specifikt angreppssätt och det kallas då att författarna har använt sig av gyllene medelvägen. 
Författarnas kunskapssyn är avgörande då man använder sig av den gyllene medelvägen. En 
positivistisk forskare jämför empiriskt material med befintliga teorier och fortsätter sedan med den 
empiriska undersökningen om det är nödvändigt. En hermeneutisk forskare som använder sig av den 
gyllene medelvägen använder sig av teorier som en startpunkt för att närma sig den empiriska 
verkligheten och skapar sedan nya teorier utifrån detta material (Johansson Lindfors, 1993, s. 60).  
 
När vi inledde arbetet med denna uppsats var våra kunskaper inom ämnet något begränsade och vi 
har utgått från ett teoretiskt ramverk när vi utformat vår problemformulering och vårt syfte. Den 
teori som vi samlat på oss har även legat till grund för vår empiriska undersökning. Då vi inte har 
funnit något vetenskapligt material som behandlar hur företag går tillväga vid sin omvärldsanalys är 
det vår målsättning att genom att bearbeta och dra slutsatser av det empiriska materialet bidra till att 
skapa en förståelse som kan ligga till grund för fortsatt forskning på området. I och med detta så har 
vi under studiens gång använt oss av en slags växelverkan mellan teori och empiri och vi anser därför 
att vårt angreppssätt inte överensstämmer enbart med det deduktiva eller det induktiva 
angreppssättet, utan att vi snarare använt oss av en blandning av de båda eller en gyllene medelväg 
som man också kan kalla det för.   
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2.6 Sekundära källor  
 
Det enklaste sättet för en författare är att hämta in teoretisk information från sekundära källor. 
Sekundära källor består av material som samlats in och/eller producerats av andra författare och 
informationen hämtas oftast från böcker, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter (Ejvegård, 
2003, s. 18). Databaser räknas också till de sekundära källorna och de är ett viktigt verktyg vid 
informationssökning . Dessa källor kallas också för formella källor då de enbart avser tryckta 
dokument (www.ub.umu.se/infosok/distans_guide/modul2/2-4.htm). Vid användande av databaser 
söker författaren ofta efter material genom att använda sig av sökord. Vidare så bör man gå tillbaks 
till de källor som författaren refererar till för att på så sätt kunna finna de verk som är centrala inom 
forskningsområdet (Ejvegård, 2003, s. 45).  
 
De sekundära källor som vi har använt i högst utsträckning i vår studie är vetenskapliga artiklar, men 
vi har även valt att använda oss av ett antal böcker som har underlättat för oss för att få en överblick 
över ämnet. De databaser vi har använt oss av när vi sökt vetenskapliga artiklar är Emerald, Business 
Source Premier och Science Direct. Vi har använt oss av flera sökord, både var för sig och i 
kombination med varandra.  
 
 

Environmental scanning Business Intelligence 
Environmental scanning + strategy Competitive Intelligence 
Environmental scanning + SME Market Intelligence 
Business Intelligence +strategy Competitive Intelligence + strategy  
Mintzberg Mintzberg + strategy  

 
 
Vi insåg efter att ha läst de vetenskapliga artiklar vi först hittade att samtliga refererade tillbaks till 
tidigare artiklar som var skriva på området. Detta innebar att vi fick söka reda på dessa artiklar också 
vilket vi till störst del gjorde genom att söka direkt i tidskrifter som Competitive Intelligence Review, 
Marketing Intelligence and Planning, Long Range Planning och Strategic Management Journal, men 
också genom databaserna Emerald, Business Source Premier och Science Direct. 
 
Den litteratur som vi använt oss av under uppsatsens gång som berör ämnet omvärldsanalys har vi 
fått låna av vår handledare, Margareta Paulsson. En av böckerna, ”Företagets omvärldsradar. 
Omvärldsanalys och fläckiga ugglor” har varit till särskild stor hjälp under uppsatsens gång då den 
har gett oss idéer till sökord som vi har använt oss av för att försöka finna vetenskapliga artiklar samt 
att det är den enda källa som vi har funnit som har diskuterat hur företag kan gå tillväga för att utföra 
omvärldsanalys.  
  
De metodböcker som vi har använt oss av har vi sökt efter genom Umeå Universitets sökmotor och 
vi har använt oss av en mängd olika sökord, bland annat kvalitativ metod, access och fallstudier. 
Erfarenhet som vi har från kandidatuppsatsen var även till hjälp då vi skulle söka efter 
metodlitteratur.  

2.7 Kritik av sekundära källor   
 
Källkritik är ett urval där författaren efter hand bedömer den information som samlats in för att ta 
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ett beslut om huruvida materialet ska rensas bort eller användas i studien. Tillförlitlighetsgraden hos 
en källa har inverkan på studiens resultat och författaren bör därför avgöra ifall källan som används 
är giltig och tillförlitlig (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2001, s. 150).  
 
En del av de artiklar som vi har använt oss av är skriva på 70 och 80-talet och kan betraktas som 
relativt gamla. Det är dock inte möjligt för oss att bortse från dessa då flertalet modernare artiklar 
refererar till dem vilket tyder på att de ligger till grund för forskningen på området och vi anser 
därmed att de har en hög tillförlitlighet. Vidare så kan inte ett antal av de artiklar som vi funnit i 
databaserna anses vara vetenskapliga då de saknar källanvisning och de kan snarare anses vara en 
redovisning av författarens egna kunskaper och åsikter. Vi har ändå valt att använda oss av dessa då 
flera andra författare av vetenskapliga artiklar refererar till dem vilket vi anser tyder på att arbetet är 
välkänt i akademiska kretsar och därmed har hög relevans. Ett mindre antal källor som vi har använt 
oss utan är andrahandsreferat. Vi har utan framgång försökt leta reda på dessa vetenskapliga artiklar, 
men efter kritiskt övervägande beslöt vi oss för att ändå använda oss av dem då de används i flera 
vetenskapliga artiklar vilket torde vara ett tecken på att de är sanningsenliga. I övrigt så anser vi att de 
vetenskapliga artiklar som vi använt oss av är tillförlitliga då de blivit granskade innan publicering.  
 
Metodböckerna som vi har använt oss av anser vi är trovärdiga eftersom de är välkända vid 
universitetet och flera av böckerna används som kurs - och referenslitteratur. För att böckerna ska ge 
bästa möjliga information har vi i den mån det har varit möjligt valt att använda oss av de senaste 
upplagorna. Boken ”Företagets omvärldsradar. Omvärldsanalys och fläckiga ugglor” har vi använt 
oss av i relativt hög utsträckning då vi utformat vår teoretiska refernsram. Anledningen till varför vi 
har valt att använda oss av den är att det är den enda källa som vi har funnit som har behandlat hur 
omvärldsanalys kan tillämpas i praktiken och den har varit till hjälp för oss då vi har utformat vår 
intervjumanual. Vi anser att denna källa, trots att den inte är vetenskaplig, har hög trovärdighet då 
författarna är välkända inom området samt att en stor del av bokens innehåll stöds av vetenskapliga 
artiklar som skrivit av andra författare. Annan litteratur som vi använts oss av för vår teoretiska 
referensram är boken ”Omvärldsanalys”. Denna bok anser vi är tillförlitlig då Frankelius är en 
framstående forskare på området samt att vi finner stöd för hans påståenden i vetenskapliga artiklar.  
 
Vi är medvetna om att den information som vi hämtat från Internet kan vara vinklad och därför inte 
ge en sanningsenlig bild av verkligheten. Vi har försökt att minimera användandet av Internetkällor 
samt varit extra kritiska vid de tillfällen då vi har använt oss av information som vi hämtat därifrån. 
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3 TEORI 
 
I detta avsnitt redogör vi för vår teoretiska referensram som har legat till grund för vår intervjumanual och därmed 
också för vår undersökning. Vi har valt att dela upp teorikapitlet i fyra huvudområden som vi kallar för företagets 
omvärld, omvärldsbevakning, struktur samt informationstillgång – och hantering. Kapitlet avslutas med en modell som 
sammanfattar studiens teoretiska referensram.  

3.1 Företagets omvärld  
 
Enlig Achrol (1991, s. 77) så har marknaden de senaste decennierna blivit mer turbulent bland annat 
på grund av teknologisk tillväxt och ökad konkurrens och det har blivit svårare för företag att 
förutspå och reagera på förändringar på marknaden.  Bates (1985, s.97) hävdar att en hög grad av 
förändringar kan vara ett hot mot företag och att det därför är viktigt att företag skaffar sig en 
förståelse för de förändringar som äger rum och anpassar sig därefter. En nödvändighet för att 
kunna känna av förändringarna på marknaden är att företagen har externt fokus (Charan, 1998, s. 
283-290) som riktas mot såväl politiska -, ekonomiska -, och reglerande faktorer samt att företaget 
upprätthåller en hög grad av interaktion med sina kunder (Beal, 2000, s. 44). Boyd och Fulk ( 1996, 
s.1) hävdar att ett företags konkurrensförmåga och överlevnad beror på dess förmåga att upptäcka 
och anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Vi ser att en hög grad av förändringar i 
omgivningen kan, och kommer med största sannolikhet att påverka företaget och att det är viktigt 
för företag att bevaka sin omgivning för att kunna anpassa sig efter den.  
 
Enligt Achrol (1991, s. 77) har de snabba förändringarna på marknaden under de sista två 
decennierna utmanat företagsledningens roll i att utveckla bättre verktyg för omvärldsbevakning samt 
nya uppgifter i att försöka förena företagets strategier med dess omvärld. Omvärldsanalys möjliggör 
för företag att kunna upptäcka förändringar i omgivningen som kan utgöra hot eller möjligheter och 
som kan ligga till grund för företagets framgång och överlevnad (Lang, Calatone och Gudmundsen, 
1997, s.20). Aguilar (1967, s.1 ) definierar omvärldsanalys som: 
 

”Information om händelser och förhållanden i företagets omvärld som kan hjälpa högsta ledningen att 
bestämma företagets framtida handlingsplan” 

 
Omvärldsanalys innebär insamling och användning av information från händelser, trender och 
förhållanden i omgivningen som kan ha betydelse för företagets framtida strategier. Informationen 
kan hämtas från bland annat konkurrenter, kunder, leverantörer, teknologiska förändringar, 
ekonomiska faktorer, politiska faktorer samt sociala och demografiska trender (Wei Choo, 1999, 
s.21). Enligt Smith (1998, s. 857) så har fram tills idag fokus på omvärldsanalys hos mindre företag 
varit begränsat men enligt Analoui och Karami (2002, s. 290) är detta på väg att förändras i och med 
att man nu uppmärksammar omvärldsanalys som första steget i att förena företagets strategier till 
dess omgivning. Detta tyder på att ämnet väcker allt större intresse bland företag som ett viktigt 
verktyg i det strategiska arbetet. 
 
Enligt Day (1994, s. 49) så är en aktiv omvärldsanalys företagets nyckel till framgång eftersom det ger 
möjlighet att förstå händelser och upptäcka trender på marknaden innan konkurrenterna.  Aktiv 
omvärldsanalys kännetecknas av ett ökat antal aktiviteter för att läsa av marknaden, användande av 
utomstående rådgivare och ett bibehållande av externt fokus (McDaniel, 1997, s. 21-37). Nastanski 
(2004, s. 426) utvecklar denna förklaring genom att hävda att aktiv omvärldsanalys innebär att 
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företaget samlar sina insatser för att hämta information från sin omgivning genom att integrera data 
till ett sammanhängande perspektiv av fluktuerande marknader. 

3.1.1 Orsaker till utförande av omvärldsanalys  

 
Som vi i det tidigare avsnittet beskrivit så är, i enlighet med Wei Choo (1999, s.21), den övergripande 
orsaken till att företag använder sig av omvärldsanalys för att kunna förstå och förutse förändringar 
på marknaden så att man är beredd att svara på dem för att på så sätt kunna försvara eller förbättra 
sin position på marknaden. Om man går djupare in på varför företag tillämpar omvärldsanalys och 
vad som påverkar beslutet att göra detta så ser vi att det finns ett samband mellan benägenhet att 
utföra omvärldsanalys och hur företaget ser på sin omvärld. Lozada och Calatone (1996, s.16) 
argumenterar för ett positivt förhållande mellan företagsledningens uppfattning av osäkerhet i 
omgivningen och deras benägenhet att utföra omvärldsanalys. Denna studie bekräftas av Hough och 
White (2004, s. 790) som dessutom fann att benägenheten att utföra omvärldsanalys beror på 
beslutsfattarens funktion inom företaget. Detta argumenterar Hambrick (1981, s. 314) delvis emot då 
han i sin studie fann att hierarkisk nivå inte hade något inflytande över benägenheten att utföra 
omvärldsanalys.  Boyd och Fulk (1996, s. 13-14) hävdar att uppfattad fluktuation på marknaden inte 
har någon inverkan på omfattningen av omvärldsanalys utan förtydligar att det handlar om 
fluktuation i kombination med förändringarnas betydelse för företagets strategier som spelar roll för 
omvärldsanalysens omfattning. Uppfattningen av hur viktig omvärldsanalys är för ett visst område 
visade sig vara den avgörande faktorn för dess omfattning även då området inte karaktäriserades av 
någon större förändring. Vidare så fann de att omfattande sökande efter information och 
beslutfattande hade positiv inverkan på företagets prestation under stabila förhållanden, men negativ 
inverkan under instabila förhållanden. Teorin inom området visar tydligt att uppfattad turbulens i 
omgivningen och vilken betydelse förändringarna har för företaget inverkar på hur villig man är på 
att utföra omvärldsanalys.  
 
Teori inom området föreslår även att man kan koppla samman befintliga strategier och vad man i 
omgivningen ser som viktiga förändringar eller vad som är viktigt att bevaka. Jennings och Lumpkins 
(1992, s.799-800) studie visade att företag som använder sig av differentieringsstrategier utför 
omvärldsanalys för att upptäcka möjligheter på marknaden i form av tillväxt och kunders behov 
medan företag som använder sig av lågkostnadstrategier gör det för att upptäcka hot från 
konkurrenter. Detta tyder på att företag som använder sig av differentieringsstrategier är mer 
proaktiva än företag som följer lågkostnadstrategier.  
 
Vi tolkar innehållet av detta teoriavsnitt som att beslutsfattares upplevelse av osäkerhet i 
omgivningen samt vilka faktorer som anses vara av vikt för företaget inverkar på om och hur företag 
arbetar med omvärldsanalys.  

3.1.2 Effekter av omvärldsanalys  

 
Vi har nu med hjälp av teori kunnat påvisa faktorer som påverkar företags beslut att använda sig av 
omvärldsanalys, i vilken omfattning omvärldsanalys bör utföras och på vilket sätt och vi har nu nått 
fram till huruvida omvärldsanalys har någon effekt på företaget i praktiken. Enligt Analoui och 
Karami (2002, s. 303) har framgångsrika företag förstått vikten av att analysera sin omgivning inte 
bara för att kunna utforma effektiva strategier utan också för att öka vinsten och företagets tillväxt. 
Vidare så anser de att omvärldsanalys är nyckeln till företags långsiktiga överlevnad och framgång 
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samt en nödvändighet för att kunna anpassa sig efter förändringar i omgivningen. Studier visar att 
företag som lyckas anpassa strategier efter förhållanden i omvärlden presterar bättre än företag som 
misslyckas med detta (Chaganti, Chaganti och Mahajan, 1989, s. 32). Enligt studier utförda av 
Ahituv, Zif och Machlin (1998, s. 210) finns ett positivt samband mellan användandet av 
omvärldsanalys och företags lönsamhet. Detta påstående stärks av Robinson (1982, s. 91) som med 
sin studie visade att företag som använder information från sin externa omgivning generellt uppvisar 
högre försäljning, lönsamhet och produktivitet än företag som inte gör det.  
 
Det är svårt att bevisa huruvida företag är mer framgångsrika med eller utan omvärldsanalys. Detta 
skulle kräva att man hade tillgång till ett företags prestationer under samma period både med 
information från omvärldsanalys samt företagets prestationer utan information från omvärldsanalys. 
Studier visar dock att företag som använder sig av omvärldsanalys generellt presterar bättre än de 
som inte gör det, vilket vi anser borde bidra till att öka företag intresse för ämnet. 

3.2 Omvärldsbevakning  
 
Det finns ett antal omvärldsmodeller som har fått uppmärksamhet hos företagen genom åren, bland 
dem Porters five forces och PEST – analysen (Frankelius 2001, s.50). Vi har även valt att inkludera 
ytterligare en modell som vi kallar för Bates modell.    

3.2.1 Porters ”five forces” 

 
Porters ”five forces” är en omvärldsmodell som i hög utsträckning har använts av företag och 
konsulter sedan den publicerades 1979 och den behandlar branschkonkurrensens drivkrafter 
(Frankelius 2001, s. 50-56). Enligt Hedin och Sandström (2006, s. 35) så är Porters modell av de fem 
konkurrenskrafterna nödvändig för att kunna dra slutsatser om vilka underrättelser företaget är i 
behov av. Porter menar att inte bara företag som befinner sig på samma marknad ska ses som 
konkurrenter, utan också potentiella konkurrenter, hot från substitut produkter, förhandlingskraft hos 
leverantörer samt förhandlingskraft hos konsumenter (Porter 1979, s. 36).  Enligt Porter (1979, s. 34) 
har alla dessa fem faktorer betydelse för företaget det är därför viktigt för företagen att ha dem i 
åtanke för att på så sätt kunna dra fördel av dem vid strategiformulering.  Omfattningen av de hot 
som potentiella konkurrenter utgör beror på vilka barriärer det finns för nyetableringar på marknaden 
t.ex. stordriftsfördelar och kapitalbehov. Förhandlingskraft hos leverantörer och konsumenter är 
viktig då starka leverantörer och konsumenter har inverkan på företagets vinst. Leverantörer kan 
tvinga upp priserna på råvarorna och är det då inte möjligt för företaget att ytterligare höja priset på 
slutprodukten kommer vinsten att minska. Konsumenter kan på motsvarande sätt kräva lägre priser 
och höjd kvalitet, vilket kommer att ha samma påverkan på företaget. Vidare kan det finnas hot från 
redan etablerade konkurrenter och möjligheten för kunder att byta ut företagets produkter mot andra 
s.k. substitut. Enligt Frankelius (2001, s.58) så är Porters five forces inte tillräcklig för att göra en 
professionell omvärldsanalys då det finns fler faktorer än köpare och säljare som kan vara av vikt för 
företaget då de ska utforma strategier.  
 
Porters five forces får i vår studie representera flera av de modeller som behandlar vad en 
branschanalys bör innehålla, då det är den modell som diskuteras flitigast i den befintliga teorin på 
ämnet. Liksom modeller i allmänhet är denna inte komplett eller perfekt anpassad för specifika 
företag, men den ger oss dock en riktlinje för vilka faktorer som bör bevakas och undersöks i den 
specifika industri som ett företag verkar inom. Möjligheten finns att utveckla denna modell genom att 
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exempelvis tillföra ett företags intressenter. Nästa steg i processen att bevaka sin omgivning kommer 
genom att vidga perspektivet till en analys som omfattar hela samhället. 

3.2.2 PEST – analys 

  
PEST - analys är ytterligare en omvärldsanalysmodell som använts flitigt och den innefattar analys av 
de politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorerna i ett företags omgivning (Frankelius, 
2001, s. 50). Frankelius (2001, s.54) anser att modellen är för vag för att företag ska ha praktiskt 
användning av den och att företagen själva måste fylla den med ett innehåll om den ska fylla någon 
funktion. Störst användning av PEST - analysen kan företagen ha om man kombinerar den med en 
modell som sätter kunden i fokus.  

3.2.3 ”Bates modell” 

 
Enligt (Bates, 1985, s. 100) så kan företagets omgivning delas in i tre arenor; marknad, industri och 
generell omgivning. Det är viktigt för företaget att rikta fokus mot samtliga delar som kan ha 
påverkan på företaget. På marknaden sker utbytet av varor och den innefattar konsumenter, 
tillverkare, säljare och marknadsstruktur. Information av intresse för företaget från dessa olika 
aktörer kan vara förändringar i livsstil och attityder, hur många säljare det finns på marknaden samt 
prissättning för produkter. Industrin är arenan där produktion av varorna äger rum. Den innefattar 
leverantörer, teknologi, tillverkare, personal och återförsäljare. Den tredje och sista arenan är den 
generella omgivningen till vilken ekonomiska, politiska och regelmässiga aktiviteter hör hemma.  
 
Bates modell kan sägas sammanfatta de två tidigare modellerna men hon beskriver som sagt 
omgivningen i tre olika arenor. Resultatet av att använda denna modell eller en kombination av 
Porters five forces- och PEST modellen anser vi borde ge samma resultat.  

3.3 Struktur  
 
Nu har vi kommit så långt i teorin att det är dags att försöka sammanställa en referensram för hur 
arbetet med omvärldsanalys bör strukturers. Vi börjar med att presentera Wei Choo’s fyra olika 
nivåer av bevakning (benämns som analys men aktiviteterna som åsyftas handlar snarare om 
bevakning). Wei Choo (1999, s. 22) särskiljer på fyra olika sorters omvärldsanalys som kallas för 
indirekt omvärldsanalys, undersökande omvärldsanalys, informellt informationssökande och formellt 
informationssökande. Indirekt omvärldsanalys möjliggör för företaget att kunna uppmärksamma 
förändringar i ett så tidigt skede som möjligt, vilket sker genom att företaget exponeras för en stor 
mängd faktorer utan att ha någon specifik information i åtanke. Undersökande omvärldsanalys 
innebär att företaget riktar sin uppmärksamhet mot utvalda områden som man finner av intresse för 
att kunna avgöra hur de påverkar företaget. Undersökande omvärldsanalys kan ses som första steget 
till informellt och formellt informationssökande som företaget fortsätter med om man i den 
undersökande omvärldsanalysen funnit områden som man anser är av specifikt intresse. Informellt 
sökande innebär ett aktivt sökande efter information från specifika områden för att skaffa sig ökad 
kunskap och förståelse för vad som påverkar företaget. Det som skiljer det informella 
informationssökandet från det formella informationssökandet är den ansträngning man går till för att 
få tillgång till informationen. Effektiv omvärldsanalys bör enligt Wei Choo innefatta alla de fyra 
nivåerna och vi ser att detta förutsätter att företag är aktiva i sin omvärldsbevakning.  
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Omvärldsbevakning är enligt Bates (1985, s. 98) det första steget i en omvärldsanalys. Hon menar att 
företag bör utföra omvärldsanalys i tre steg; först bevaka omgivningen, sen analysera den och 
slutligen så bör företaget förutspå de förändringar som kommer att äga rum. Denna modell kallas för 
MAP och det första steget, omvärldsbevakningen, utförs enligt henne av majoriteten av företag för 
att kunna identifiera trender och förändringar som kan påverka företaget. Den information som man 
får från omvärldsanalysen delas upp och sorteras så att man kan urskilja vilken information som är 
relevant för företaget och vilken som är av kritiskt värde. Under analysen försöker företaget förstå 
sambandet mellan de kritiska variablerna och marknadsekonomin och går sedan vidare med att 
undersöka hur de olika kritiska variablerna förhåller sig till varandra och slutligen hur de är relaterade 
till företaget. Företaget försöker i omvärldsanalysens sista fas förutspå vilka händelser som kommer 
att äga rum på marknaden. Här blir det tydligt att omvärldsanalys går betydligt längre än till 
bevakning av företagets omgivning, något som vi kommer att diskutera senare i teorikapitlet. Viktigt 
är dock att företaget har en struktur för omvärldsanalys som sträcker sig längre än vad själva 
omvärldsvakningen gör. 
 
När vi vet hur den övergripande strukturen ser ut kan vi gå vidare med att titta på hur man bör gå 
tillväga för att etablera en stark och effektiv struktur. Wei Choo (1999, s. 22) menar att för att företag 
ska lyckas med omvärldsanalys bör man planera och hantera omvärldsanalys som en strategisk 
aktivitet, implementera omvärldsanalys som ett formellt system, samarbeta med experter på området 
samt överlåta designen av omvärldsanalysen till IT experter och hantera informationen som 
omvärldsanalysen ger tillgång till på ett tillfredsställande sätt. Viktigt är också att företagsledningen på 
ett bra sätt förmedlar vikten av omvärldsanalys till företagets olika delar för att synkronisera 
företagets informationsbehov med dess omvärldsanalys (Boyd och Fulk, 1996, s. 13-14). Detta 
innebär att kommunikation kommer innefatta mer än spridning av den information som inhämtats 
vid omvärldsanalys, och det kommer även att inbegripa hur arbetet ska fortlöpa och dess betydelse. 
 
Vidare är det viktigt att företaget söker information målmedvetet, eftersom det annars är lätt att 
drunkna i information och tappa fokus (Hedin och Sandström 2006, s. 58). Inriktningen på 
underrättelsearbetet är central, annars är det risk att tid och pengar ödslas på aktiviteter som inte leder 
någonstans. En noggrann behovsanalys bör göras innan företagen ger sig ut för att leta reda på 
information (Hedin och Sandström, 2006, s. 61). Det är också viktigt att företaget uppmuntrar 
rapportering av information, även om den är obekväm för företaget. Tillförlitligheten hos källan är en 
annan viktig aspekt som man måste ta ställning till innan informationen kan analyseras och slutsatser 
dras (Hedin och Sandström, 2006, s. 82). Generellt gäller det alltså att företag bör ha, utöver en tydlig 
struktur, en plan för vilken typ av information som ska inhämtas.  

3.4 Informationstillgång och hantering 
 
I tidigare delar av detta kapitel har vi byggt en referensram för hur företag bör inhämta och analysera 
information. Här kommer vi att gå till det sista steget i processen, nämligen hur man bör hantera 
inhämtad och ”processerad” information. Enligt Hedin och Sandström (2006, s. 95) så kallas den 
underrättelserapport som mottagaren får efter att en omvärldsanalys har gjorts för intelligence. 
Denna produkt kan ha olika fokus beroende på vilken del av omgivningen man har belyst. Flera 
områden kan också syntetiseras till en sammansatt intelligence. Intresset för intelligence funktionerna 
har växt på senare år, både hos företagen och i den akademiska världen (Wright och Calof, 2006, s. 
453). Intelligence innebär för företaget att skapa en bild av framtiden som kan ligga till grund för 
beslut (Hedin och Sandström, 2006, s. 17).  
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Den mest grundläggande av intelligence funktionerna är business intelligence som enligt Lönnqvist 
och Pirttimäki (2006, s. 32) kan definieras som  
 

”Information och kunskap om företagets omgivning, företaget självt och dess förhållande marknaden, 
kunder, konkurrenter samt ekonomiska faktorer. Business Intelligence kan också ses som en 
organiserad och systematisk process enligt vilken företag hämtar, analyserar och sprider information från 
både interna och externa informationskällor som kan vara till användning för företagets aktiviteter och 
beslutsfattande” 
 

Business intelligence är ett verktyg som syftar till att underlätta för företaget genom att identifiera 
information i företagets omgivning och sedan bearbeta den för att skapa kunskap som kan vara till 
användning för ledningen. Nära besläktade med business intelligence är competitive intelligence, 
market intelligence, customer intelligence, strategic intelligence och technical intelligence. Lönnqvist 
och Pirttimäki (2006, s. 32) ser dessa olika intelligence begrepp som en del av business intelligence då 
de delar samma fokus även om de har andra infallsvinklar.   Enligt Etorre (1995, s. 19) så borde 
competitive intelligence kallas för business intelligence och rikta fokus mot den externa omgivningen 
och inte enbart mot konkurrenter.  
 
Competitive intelligence är en process enligt vilken företaget samlar information om konkurrenter 
och använder denna för att formulera kort- och långsiktiga planer. Ett annat sätt att uttrycka det på 
är att det är sökandet efter ledtrådar och bevis som avslöjar vad konkurrenterna gör (Etorre, 1995, 
s.16). Syftet med competitive intelligence är enligt (Wright och Calof, 2006, s. 454) att skapa en större 
förståelse för faktorer i företagets omgivning för att skapa möjligheter och förutse förändringar för 
att skapa hållbara konkurrensfördelar.  
  
Market intelligence handlar enligt Etorre (1995, s.18) om att ligga steget före sina konkurrenter 
genom att införskaffa information som kan användas till strategisk planering, både långsiktigt och 
kortsiktigt.  Huster (refererad av Wright och Calof, 2005, s. 454) beskriver market intelligence som 

 
”Förmågan att förstå, analysera och utvärdera den interna och externa omgivningen som är förknippad 
med kunder, konkurrenter, marknad, industri och använda kunskapen från dessa områden för kort- 
och långsiktig strategisk planering” 
 

Vi ser att de olika typerna av intelligence kan länkas samman med tidigare nämnda modeller för 
omvärldsbevakning. Market-, competitive och business intelligence är kunskap som inhämtas vid en 
branschanalys och som sedan analyserats. I business intelligence ingår även information som samlas 
från den generella omgivningen med hjälp av PEST analysen. 

3.4.1 Informationskällor  

 
Vi har nu kommit så långt att vår teoretiska referensram innefattar omvärldsanalysens alla delar, från 
dess syfte till vilket resultat tillämpning av omvärldsanalys kan föra med sig. Vi har byggt upp en 
förståelse för hur processen fortlöper och hur den ska struktureras och behandlar nu slutligen vilken 
typ av informationskällor som företag kan använda sig av.  
 
Enligt Hedin och Sandström (2006, s. 68-76) bör företag eftersträva att endast använda sig av 
primärkällor. Elektronisk media är numera ovärderlig för företag, i synnerhet Internet men även 
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affärsdatabaser. Elektroniska media har fördelen att de är kostnadseffektiva och att det går snabbt 
och enkelt för företagen att skaffa fram information. Samtidigt så måste företagen ha i åtanke att 
information från elektroniska media inte alltid är tillförlitlig. Tryckta medier är en annan av företagens 
potentiella informationskällor bland vilka tidskrifter, företags interna tidskrifter och årsberättelser kan 
nämnas. Företagen har även möjlighet att hämta information från externa källor så som mässor, 
konferenser, utställningar, svenskt näringsliv och diverse branschorganisationer. Vidare så kan 
information hämtas från myndigheter, kunder, konkurrenter och leverantörer och sist men inte minns 
är det viktigt för företag inte glömmer vikten av de informationskällor som finns inom företaget. 
Företaget bör fokusera på de informationskällor som är lättillgängliga, kostnadseffektiva och som har 
hög trovärdighet. Hedin och Sandström (2006, s. 65) refererar till informationssamlingsprocessen 
genom R4-modellen som innebär rätt information med rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. I 
enlighet med den teoretiska referensram som vi tidigare byggt upp så ser vi att företag inte använder 
eller kan använda all information utan de får samla på sig den information som man efter 
behovsanalys funnit är viktig för företaget. Orsaker till detta beror troligtvis på begränsade tillgångar 
för detta arbete och det är viktigt att företag planerar och utformar en struktur för arbetet så att 
investerade medel används rätt och får högsta möjliga effekt. 
 
Tyler, Bettenhausen och Daft (refererad av Analoui och Karami, 2002, s. 292) kom med sin studie 
fram till att informationskällor innehållande hög – och låg informationsgrad användes i lägre 
utsträckning under perioder med snabba oförutsägbara händelser än under stabila perioder. Vi har 
sammanfattat ett antal informationskällor i figuren nedan för att tydliggöra hur de kan klassificeras. 
Informella informationskällor kan kallas för informationskällor med hög informationsgrad medan 
formella informationskallor med ett annat ord benämns som informationskällor med låg 
informationsgrad. 
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Figur 1. Klassificering av informationskällor 

 
 
Tyler et al. (refererad av Analoui och Karami, 2002, s. 292) kom fram till att informationskällor med 
låg informationsgrad användes mer under stabila förhållanden än informationskällor med hög 
informationsgrad. De fann också ett tydligare samband mellan användandet av informationskällor 
med högt informationsinnehåll och formulerandet av differentieringsstrategier än 
lågkostnadstrategier. Lozada och Calatone (1996, s. 18) visade i sin studie motsatsen. De menar att 
under perioder som kännetecknades av stora förändringar användes informationskällor innehållande 
låg och hög informationsgrad i större utsträckning än under stabila förhållanden. De fann också att 
det var vanligare att företag använde sig av informationskällor med låg informationsgrad än 
informationskällor med hög informationsgrad. I likhet med Tyler et al. fann de att högre uppfattad 
osäkerhet leder till att ledningen i högre utsträckning förlitar sig på informationskällor med hög grad 
av information. Teorierna på detta område talar till viss del emot varandra men generellt kan vi se att 
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ju högre grad av upplevd turbulens, desto mer förlitar man sig på källor med hög grad av 
information.  
 
Wei Choo (1999, s. 21) menar att företag väljer den typ av omvärldsanalys och de informationskällor 
som företaget har användning för. Ahituv et al. (1998, s. 210) argumenterar för att mer framgångsrika 
företag i högre utsträckning är bättre på att använda sig av formella interna och externa 
informationskällor samt informella externa källor. De fann också att mindre framgångsrika företag i 
större utsträckning förlitade sig på informella interna informationskällor. Vi ser här att man använder 
sig av både informationskällor med hög- och låg informationsgrad. Enligt Choo (1999, s. 21) så 
föredrar majoriteten av beslutsfattarna informella informationskällor och dessa källor väljs snarare på 
grund av tillförlitlighet än tillgänglighet. Detta ger oss en indikation på att företag ibland föredrar att 
inhämta information från källor som inte är mest optimala för dem.  

3.5 Sammanfattande modell av den teoretiska referensramen  
 
Vi har sammanfattat vår teoretiska referensram har genom att utforma en modell som beskriver 
omvärldsanalys i fyra olika delar. I den inledande fasen bör företag utforma en klar struktur för hur 
denna process ska fortlöpa. En behovsanalys bör utföras för att företaget ska kunna anpassa 
informationssökandet efter deras informationsbehov. Det är även viktigt att företaget på förhand 
planerar hur informationen ska kommuniceras i organisationen och hur den ska användas. I nästa fas 
inleds bevakningen av omgivningen genom branschanalys och analys av den generella omgivningen. 
I den tredje fasen bör den information som omvärldsbevakningen har genererat analyseras för att 
kunna värdera olika faktorer beroende av deras inverkan på företaget. Efter det bör en 
underrättelserapport sammanställas och den kan bestå av business intelligence, competitor 
intelligence och market intelligence. Denna information bör sedan spridas vidare i organisationen för 
att användas vid strategisk planering. Den information som omvärldsanalysen genererar kan sedan 
också användas för att avgöra vad företaget i framtiden ska bevaka.  
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3.6 Kritik mot omvärldsanalys som grund för strategibildning 
 
Förespråkarna för en aktiv omvärldsanalys menar att denna har en positiv effekt på företagets 
prestationer genom att ge en bra grund för strategiformulering. Kritik mot just omvärldsanalys är 
svårt att hitta i det vetenskapliga materialet som vi insamlat, men Mintzberg (1993, s.32-44 ) menar 
att strategier ofta är en illusion av kontroll och att för mycket fokus på strategier kan ha en negativ 
inverkan på företags prestationer. Han ställer sig frågande till om utformandet av strategier är värt 
mödan och kostnaden och att strategier ofta är till mest nytta för en organisations intressenter. 
Mintzberg menar att strategisk planering fungerar bäst under stabila förhållanden och sämre under 
mer turbulenta förhållanden. Han drar slutsatsen att en strategi kan vara vital för företag, både med 
sin närvaro och med sin frånvaro (Mintzberg, 1987, s.31).  
 
Med Mintzbergs resonemang i åtanke förlorar omvärldsanalysen sitt värde, då syftet med 
omvärldsanalysen är att generera information som kan ligga till grund för strategiformulering. Vi är 
av åsikten att strategier inte är bättre än de antaganden som de baseras på vilket innebär att strategier 
som inte är anpassade efter företagets omvärld kan skapa problem. Detta ser vi som en ytterligare 
anledning till varför företag behöver bättre fokus och effektivitet i sitt arbete med omvärldsanalys. Vi 
håller inte till fullo med Mintzberg i hans påstående att strategier är en illusion av kontroll. Vi anser 
att det är uppenbart att företag inte kan ha kontroll över allt som sker då det finns en viss grad av 
turbulens i omgivningen, men vi är av åsikten att strategisk planering till lika stor del handlar om att 
revidera strategier som att följa befintliga strategier. Omvärldsanalys är därför är ett viktigt verktyg 
för att företaget ska kunna skaffa sig information och på så sätt anpassa sina strategier till de 
förhållanden som råder.    
 
Boyd och Fulk (1996, s. 13-14) fann att omfattande sökande efter information hade en negativ 
inverkan på företags prestationer under instabila förhållanden. Detta kan vara fallet speciellt om 
företag inte på förhand vet vilken information de ska söka efter och därför saknar fokus då letar efter 
information. En annan tänkbar orsak är att företag inte är tillräckligt proaktiva i sitt sökande och att 
informationen är inaktuell vilket innebär att det är för sent att reagera på den när den når 
beslutsfattarna 

 23



4 PRAKTISK METOD  
 
I denna del beskriver vi för läsaren hur vi praktiskt har genomfört vår studie och vi redogör bland annat för 
undersökningsmetod, val av respondenter, utförande av intervjuer, access samt ger kritik till våra primärkällor.  

4.1 Undersökningsmetod 
 
Vetenskapliga studier kan utföras genom antingen kvantitativa undersökningar eller kvalitativa 
undersökningar. Valet av undersökningsmetod beror på den valda problemformuleringen och det är 
ett verktyg för att nå en så bra förståelse av ämnet som möjligt. Oftast är undersökningar med ett 
kvalitativt angreppssätt förknippade med induktion, fallstudier och subjektiva datainsamlings- eller 
analysmetoder (Johansson Lindfors, 1993, s. 72) och kännetecknas av ett mindre antal respondenter 
(Bryman, 2001, s. 33). Den information som man erhåller vid en kvalitativ undersökning kan inte 
omvandlas till siffror vilket innebär att analysen fokuserar på att tolka och skapa en djup förståelse 
för det valda ämnet (Trost, 2005, s. 14). Insamling av empiriska data sker vid kvalitativa 
undersökningar oftast genom intervjuer och informationen man erhåller är ofta subjektiv och 
innehåller en stor mängd information (Bryman, 1997, s.113). Kritik till kvalitativa undersökningar är 
att den begränsade mängden undersökningsobjekt ger sämre möjligheter till att dra generella 
slutsatser än kvantitativa undersökningar (Trost, 2005, s. 16).  
 
Det är inte alltid som det valda angreppssättet och problemkonkretiseringen har sin utgångspunkt i 
en medveten kunskapssyn. Tvärtom kan valet mellan att angripa problemet genom breda studier eller 
fallstudier vara avgörande för angreppssättet (Johansson Lindfors, 1993, s.61). De flesta fallstudier 
har gemensamt att ett mindre antal informationsenheter studeras omfattande (Johansson Lindfors, 
1993, s.64) och metoden passar då studieobjekten är komplicerade och forskaren vill förklara, förstå 
eller beskriva stora företeelser (Arbnor och Bjerke, 1994, s.49). Fallstudieforskning rör den 
komplexitet och specifika natur som det speciella fallet uppvisar (Bryman och Bell, 2005, s.71). 
Metoden möjliggör för författaren att ge läsaren en uppfattning om hur något ser ut eller går till utan 
att behöva undersöka samtliga objekt. Nackdelen med fallstudier är att ett enskilt fall inte kan sägas 
representera verkligheten och man får vara försiktig med de slutsatser som man drar ( Ejvegård, 
2003, s. 33).  
 
Då vår valda problemformulering behandlar ett komplext ämne som saknar teorier kring hur företag 
går tillväga vid omvärldsanalys har vi valt att göra en kvalitativ studie i form av en fallstudie. Då vårt 
syfte är att få en djupare förståelse för hur ett företag går tillväga vid sin omvärldsanalys anser vi att 
vi kommer att nå ett större djup genom att låta undersökningen omfatta flera respondenter från ett 
företag än vad vi skulle ha gjort om studien hade omfattat ett mindre antal respondenter från flera 
olika företag. För att få en bättre bild av hur arbetet med omvärldsanalys är strukturerat var det också 
en nödvändighet att låta studien omfatta flera respondenter på samma företag. Vidare så är den 
kvalitativa metoden mer lämplig för oss att använda då vi inte är ute efter att bevisa ett fenomen utan 
istället skapa oss en förståelse i ämnet. Informationen som vi kommer att använda oss av kommer 
från de intervjuer som vi har utfört.  
 
4.2 Val av företag  
 
Då vi inledde sökandet efter ett företag som var intressant för oss att undersöka letade vi efter ett 
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framgångsrikt företag som varit verksamt i ett stort antal år och som har en relativt enkel strategi. Vi 
sökte medvetet efter ett företag som inte skyltade med sitt arbete med omvärldsanalys då vi tyckte att 
det var intressantare att studera ett företag som var lönsamt men som inte i någon högre utsträckning 
jobbar med omvärldsanalys då teorierna i hög grad förespråkar ett samband mellan företags 
lönsamhet och utförandet av omvärldsanalys.  
 
Håkan har arbetat som säljare och hade kontakt med personer i företaget Eric Rahmqvist AB. Han 
ansåg att företaget motsvarade de önskemål som vi hade och på detta grundade vi vårt val av företag.  

4.2.1 Presentation av företag 

 
Eric Rahmqvist AB grundades år 1953 och affärsidén handlar i grund och botten om 
direktförsäljning av kvalitetsprodukter för kontorsmiljö. Företaget har växt sedan starten och är idag 
en koncern som omfattar tio dotterbolag som bedriver verksamhet i tio europeiska länder med säte i 
Stockholm. Vart och ett av dotterbolagen arbetar med sitt eget varumärke, sin egen kollektion och 
som specialister på sitt område. Sortimentet består av administrations- och utbildningsmaterial, 
datatillbehör samt ergonomi- och rengöringsprodukter.  
 
Eric Rahmqvist AB vill positionera sig som marknadsledande genom att arbeta med 
kvalitetsprodukter som är unika på marknaden. Företaget försöker även att differentiera sig från 
konkurrenter genom att arbeta med hög grad av personlig service, välutbildad personal (från egen 
affärsskola) samt genom ett omfattande miljöarbete. Eric Rahmqvist AB är certifierat enligt 
ISO:14001(miljö) och ISO:9002(kvalitet) och har uppnått tripple a rating (kreditvärdighet). All 
företagets marknadsföring sker genom personlig försäljning.  

4.3 Val av respondenter  
 
Enligt Arbnor och Bjerke (1994, s. 239) bör man vid utförandet av en kvalitativ studie sträva efter att 
studera, förklara och/eller förstå en del av verkligheten. Det ofta inte av intresse att det urval av 
respondenter som man gör är representativt i statistisk mening (Trost, 1997, s. 105) och det är inte 
heller en nödvändighet då kraven på generaliserbarhet inte är lika framträdande i den kvalitativa 
forskningen som i den kvantitativa forskningen (Bryman och Bell, 2001, s.127). 
 
Med vår problemformulering som utgångspunkt har vi gjort en bedömning och valt ut de personer 
som vi anser är bäst lämpade för vår undersökning vilket enligt Lindfors Johansson (1993, s.95) 
kallas för att man gjort ett icke sannolikhets urval. Vi valde att göra ett icke sannolikhets urval i form 
av ett subjektivt urval då vi ansåg att kunskap och kännedom om hur omvärldsanalys utförs i störst 
utsträckning besitts av personer på högre positioner hos företag. Vi valde att inledningsvis kontakta 
Anthony Dillenbeck som är ekonomi – och finanschef på Eric Rahmqvist AB. Vi beskrev studiens 
syfte för honom och diskuterade igenom vilka personer som var mest lämpliga för medverkan i vår 
studie. Anthony förmedlade kontaktuppgifter till dessa personer som samtliga tackade ja till 
medverkan i vår studie. Studien omfattar följande respondenter  

4.3.1 Jesper Rahmqvist 

 
Jesper är VD på Eric Rahmqvist AB samt inköpsansvarig produktutvecklare sedan drygt tre år 
tillbaka. Han är utbildad civilekonom men har också en kandidatexamen i beteendevetenskap. Jesper 
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har tidigare varit egenföretagare inom data och programmering.  

4.3.2 Anthony Dillenbeck 

 
Anthony är ekonomidirektör på Eric Rahmqvist AB och han ansvarar för ekonomi och 
finansavdelningen. Han har arbetat på företaget i 26 år och hans position och ansvarsområde har 
utvecklats över tiden. Anthony är utbildad till civilekonom vid handelshögskolan i Stockholm och 
han arbetade på ett annat företag i fyra år innan han började på Eric Rahmqvist AB.   

4.3.3 Annica Englund  

 
Annica är informations och marknadskommunikationschef på Eric Rahmqvist AB och i stort kan 
man säga att hon ansvarar för att interninformationen och marknadskommunikationen fungerar på 
alla de marknader där företaget är verksamt. Annica har haft detta jobb i ett halvår och innan hon 
kom till företaget arbetade hon med marknadsföring i olika ledande befattningar, både som egen 
företagare men också på DN och Lowe Brindfors. Hon har en yrkesutbildning i information och 
marknadskommunikation med inriktning mot Internet, men hon är också utbildad turkolog vilket 
innebär att hon är språkvetare med inriktning mor turkiska språk.  

4.3.4 Fredrik Kling 

 
Fredrik är försäljningsdirektör på Eric Rahmqvist AB sedan september 2006. Han fungerar som 
verkställande direktör för försäljningsmarknaden i Sverige med ansvar för koncernens tio säljbolag. 
Innan han fick jobbet som försäljningsdirektör var han bolagschef för ett av de tio säljbolagen men 
han har också arbetat som försäljningschef, säljledare och säljare inom koncernen.  

4.3.5 Sven-Eric Ström 

 
Sven-Eric är bolagsansvarig försäljningschef för ett av koncernens dotterbolag, Vidamic. Han är 
ansvarig för produkter, ekonomi och rekrytering samt över ledarna på bolaget. Detta jobb har han 
haft sedan 1985 och han har underställda säljare på ett eget distrikt där han själv är ute och säljer den 
tid som han får över. Innan Sven-Eric började jobba på Vidamic var han verksam i klädbranschen 
som egenföretagare.  

4.4 Intervjuguide 
 
Kvalitativa intervjuer kräver oftast utformande av någon sorts intervjuguide. En intervjuguide 
fungerar som en hjälp för intervjuaren att få information om alla de punkter som är upptagna i 
guiden (Svensson och Starrin, 1996, s. 62). Intervjuguiden kan vara utformad så att den i stort 
beskriver de ämnen som ska täckas eller så innehåller den en rad omsorgsfullt formulerade frågor 
(Kvale, 1997, s. 121).  Ju mer strukturerad intervjuguiden är desto enklare blir det att i slutändan 
analysera materialet (Kvale, 1997, s. 122).  
 
Vi har använt oss av det teoretiska kapitlet som bas vid utformandet av intervjumanualen och vi har 
delat in frågorna efter ämnesområde för att underlätta för oss vid analys och slutsats. Vi har försökt 
att använda oss av s.k. tratteknik då vi utformat intervjuguiden och vi inledde intervjun med mjukare 
frågor för att sedan komma ner på detaljnivå. Vi har haft som intention att inte ställa ledande frågor 
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(Johansson Lindfors, 1993, s.112). Intervjuguiden har varit semi- strukturerad och frågorna har varit 
formulerade på förhand och kommit i en bestämd ordning, något som kallas för standardisering. 
Intervjumanualen har bestått av öppna frågor vilket innebär att frågorna inte har haft några fasta 
svarsalternativ (Arbnor och Bjerke, 1994, s. 243). Denna metod anser vi är mest lämplig för vår 
undersökning eftersom vi vill få svar på specifika frågor men samtidigt ge utrymme för 
respondenternas egna åsikter och tankar (Bryman, 2001, s. 127).  

4.5 Access 
 
Access syftar till möjligheten att skaffa empirisk data och för studien annan nödvändig information. 
Förutsättningarna för god access är den nytta som respondenterna anser sig ha av forskningen och 
om respondenterna inte förväntar sig någon nytta av undersökningen kan detta vid intervjuer 
resultera i en ovilja att besvara vissa frågor (Johansson Lindfors, 1993, s.135-136). Vi har försökt att 
minimera detta problem genom att presentera syftet med vår studie för respondenterna samt förklara 
vad vi hoppas att vår uppsats ska kunna bidra med som kan vara till hjälp för företaget. Vi har också 
klargjort för respondenterna att de får vara anonyma om de så önskar, vilket ingen av dem begärt. Vi 
upplever att vi har haft god access då vi haft möjlighet att intervjua personer på ledande positioner 
inom Eric Rahmqvist AB. Samtliga respondenter har varit hjälpsamma och tillmötesgående under 
intervjuernas gång, vilket har resulterat i omfattande och utförliga svar. 

4.6 Genomförande av intervjuerna  
 
Vi har valt att genomföra telefonintervjuer eftersom respondenterna inte haft möjlighet att ställa upp 
på intervjuer samtidigt. Intervjuerna har genomförts under ett spann på två veckor vilket innebär att 
det hade blivit för kostsamt för oss att åka till Stockholm för att genomföra var och en av dem. Vi är 
medvetna om att svaren man får från respondenterna under telefonintervjuer kan vara svagare än vid 
personliga intervjuer då man inte kan se respondenternas reaktioner och ansiktsuttryck (Eriksson och 
Wiedersheim-Paul, 1997, s. 87). Samtidigt är telefonintervjuer fördelaktiga då den som intervjuar inte 
påverkar respondenten i lika hög utsträckning. Intervjuerna har spelats in på bandspelare för att vi 
skulle kunna rikta all vår uppmärksamhet mot respondenterna och den information som de delgav 
oss och gav utrymme för oss att ställa följdfrågor i den mån vi ansåg det nödvändigt. 
Bandinspelningar kan ha en negativ inverkan på vissa personer som känner sig hämmande och då 
uttalar sig mer försiktigt än vad de skulle ha gjort annars. Denna effekt har vi försökt att minimera 
genom att skicka sammanställningen av intervjun till respondenten för godkännande. Vi har varit 
noga med att påpeka att respondenten har möjlighet att ändra innehållet i utskriften om han/hon 
känner sig felciterad (Ejvegård, 2003, s. 50), men ingen av respondenterna har önskat göra detta.  
 
Majoriteten av intervjuerna tog cirka 40 min att genomföra, bortsett från intervjun med Sven-Erik 
Ström som tog 25 min. Detta berodde på att han saknade kännedom inom flera av de områden som 
vi frågade efter. I övrigt så inträffade inget oväntat eller avvikande under intervjuerna. Vi valde att 
transkribera intervjuerna omedelbart efter att de hade genomförts för att vi skulle ha intervjuerna 
färskt i minne för att på så sätt kunna skapa en god bild av vilken information som var relevant för 
oss att ta med i undersökningen.   
 
4.7 Kritik av primärkällor  
 
Då informationen som studien baseras på har sin grund i vad respondenterna väljer att berätta för 
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oss är det viktigt att ha i åtanke att svaren inte alltid ger en objektiv bild av verkligheten (Holme och 
Solvang, 1991, s. 114). Detta anser vi dock inte är ett stort problem då vi har ett hermeneutiskt 
synsätt och en stor del av analys och slutsats kommer att innefatta våra tolkningar av 
respondenternas svar och därmed ändå inte bli objektiva. Vidare så kan omvärldsanalys tänkas vara 
ett känsligt ämne som många förknippar med något slags företagsspioneri, vilket skulle kunna 
innebära att respondenterna utelämnar vissa svar som de anser är för avslöjande, något som vi har 
haft i åtanke under intervjuerna. Vi upplever inte att det finns någon anledning att tro att 
respondenterna inte har svarat sanningsenligt och vi anser att de har varit mycket tillmötesgående 
och hjälpsamma i att besvara våra frågor.    

4.8 Analysmetod 
 
Vi har inför arbetet med att analysera det empiriska materialet ställt upp ett antal teman utifrån vilka 
vi har analyserat och diskuterat våra respondenters svar. De teman som vi har valt att analysera 
utifrån har baserats på den teoretiska referensramen och vår allmänna förförståelse och syftet med 
dessa teman är att de ska underlätta då vi ska besvara hur företag tillämpar omvärldsanalys i 
praktiken.  
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5 EMPIRI  
 
I detta kapitel redogör vi för det empiriska material som vi har samlat in från våra respondenter. Det insamlade 
materialet redovisas efter de teman som kännetecknade den teoretiska referensramen. 

5.1 Företagets omvärld  
 
Under rubriken företagets omvärld har vi inkluderat frågor kring hur respondenterna uppfattar företagets omvärld och 
hur man definierar begreppet omvärldsanalys. 

5.1.1 Jesper Rahmqvist, VD 

 
Jesper uppfattar företagets omvärld som ganska snabbt föränderlig, men han vill inte använda ordet 
turbulent då han anser att detta låter negativt. De förändringar i omvärlden som han nämner är 
förändringar i företag, utvecklingen av nya hjälpmedel och verktyg att arbeta med samt att det 
kontinuerligt dyker upp nya problem att ta hand om.  
 
Jesper anser att möjligheter och hot är nära besläktade. Tar företag inte till vara på förändringarna 
som äger rum i omvärlden så kan de utgöra hot och han berättar att marknaden idag till viss del 
karaktäriseras av konsolideringar mellan företag, där stora aktörer ”äter upp” mindre aktörer, och att 
det gäller att anpassa sig efter denna utveckling. Teknologiska faktorer nämner han också kan utgöra 
ett hot mot företaget och är därför viktiga att bevaka. Förändringar bland människor och skillnader 
mellan generationer anser han också påverkar företaget.  
 
Jesper förknippar omvärldsanalys med att vara orienterad och hålla sig uppdaterad på händelser 
utanför vad han kallar för ”sin egen lilla verkstad”. Han skiljer mellan en omvärld som påverkar 
företaget direkt och den stora omvärlden, men anser att det är av vikt att bevaka båda, vilket man gör 
genom att hämta information från olika kanaler. 

5.1.2 Anthony Dillenbeck, Ekonomidirektör 

 
Anthony menar att företagets omvärld är mer turbulent idag än tidigare, då det finns mer 
information och fler informationskällor att tillgå samtidigt som det finns en högre grad av 
förändringar att uppmärksamma. Han nämner dock inte att dessa skulle utgöra ett hot eller en 
möjlighet för företaget.  
 
Anthony definierar omvärldsbevakning som att hålla sig uppdaterad på vad som händer i företagets 
omgivning genom användande av olika informationskällor. Omvärldsanalysen menar han är 
bearbetande av den information som omvärldsbevakningen genererar och den fungerar som en sorts 
slutsats eller prognos över omvärlden. 

5.1.3 Annica Englund, Informations och marknadskommunikationschef 

 
Då Annica är ny i organisationen har hon svårt att uttala sig om huruvida företagets omvärld är 
turbulent eller stabil. Hon påpekar dock att en turbulent marknad innehåller möjligheter för den som 
är observant. På en turbulent marknad skapas utrymmen för företag att utvecklas förutsatt att 
företaget klarar av att anpassa sig efter förändringarna och kraven på marknaden vilket hon ser som 
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någonting positivt. En stabil marknad anser hon lätt blir förutsägbar samtidigt som den är trygg.  
 
Annika ser ett problem i att det har blivit svårare för företaget att rekrytera och behålla säljare. Hon 
menar dock att företaget kan skapa möjligheter att rekrytera relevant personal genom att hålla sig 
uppdaterad och orienterad på vad som händer på marknaden och hos konkurrenter. Annika väljer att 
tala om företagets styrkor istället för möjligheter och hon nämner företagets unika affärsidé och 
nisch på marknaden som de är ensamma om och att företaget därför kan fylle ett tomrum hos 
kunderna.  Hon berättar om en annan styrka som är att företagets produkter är relativt lätta att sälja 
samt att man har en klar idé om hur detta ska göras. Hon ser försäljningsfördelar tack vare 
miljöanpassade kvalitetsprodukter, något som företaget kan arbeta vidare på. Annica är också 
observant på och studerar nya marknadsföringstekniker. Annica anser att det är viktigt att hålla 
marknader, hela säljkåren och den övriga organisationen uppdaterad på vad som händer i omvärlden 
då det är lättare för ledningen att driva igenom beslut om personalen känner sig delaktig i processen 
samt har möjlighet att påverka den. Hon berättar att omvärldsanalys och omvärldsbevakning till viss 
del är kopplat till företagets affärsidé, då den kräver ständiga förbättringar vilket hon anser att man 
bäst uppnår genom att ha en stor kunskap om sina konkurrenter och se till att ligga steget före. Detta 
menar hon är det största hindret men samtidigt den största möjligheten. 
 
Annica kopplar samman omvärldsanalys med ett antal “best practices” men också med 
marknadsföring. Hon tycker att det är viktigt att lära känna sin egen organisation inifrån så att man 
vet vilken typ av information som ska ges till vilka personer och vid vilket tillfälle. Hon påpekar 
också vikten av att studera befintliga och eventuella nya konkurrenters aktivitet. 

5.1.4 Fredrik Kling, Försäljningsdirektör 

 
Fredrik menar att omvärlden förändras snabbare och ser annorlunda ut idag än för 13 år sedan då 
han började arbeta på Eric Rahmqvist AB. Han säger att företaget försöker följa de förändringar som 
äger rum i omvärlden men påpekar samtidigt att hans förhoppning är att de ska kunna vara med och 
styra utvecklingen snarare än att följa den. 
 
Enligt Fredrik så är det största hotet mot företaget kundernas tid, då de jobbar med personlig 
försäljning och är beroende av att få komma ut till kunden för att presentera sitt koncept. Detta 
försvåras om kunderna upplever för mycket stress och börjar skära ner på saker som inte är absolut 
nödvändiga för dem, en kategori som Fredrik menar att företaget faller inom. Lösningen är att ha 
snabba, effektiva och proffsiga säljare som kan göra det värt för kunden att avsätta tid. Han säger att 
det också kan vara en chans till avkoppling för en stressad kund att ta emot ett besök från en av 
deras säljare. Fredrik ser den teknologiska tillväxten med Internet i spetsen som en stor möjlighet för 
företaget. 
 
För Fredrik handlar omvärldsanalys om att skapa sig en god uppfattning av omvärlden så att man 
kan leda trenderna i framtiden. Om företaget har bra koll på sin omvärld så innebär det att man vet 
hur man ska påverka organisationen i framtiden för att vara först, snabbast och bäst.  

5.1.5 Sven-Eric Ström, Bolagsansvarig försäljningschef 

 
Sven-Eric anser att företagets omvärld är relativt stabil i dagsläget men det finns också orosmoln. 
Han berättar om hur Sveriges inträde i EU har påverkat företagets försäljning och att upphandling i 
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den offentliga verksamheten har förändrats, vilket inneburit att företaget tvingats fokusera mer på 
den privata sektorn. Han menar att konkurrenter kommer och går men att det är Eric Rahmqvist AB 
som genom åren varit den mest stabila aktören på marknaden. 
 
Att det blir allt svårare att få tag på unika produkter samt att det blir svårare att utveckla egna 
produkter på grund av ökade kostnader ser Sven-Eric som ett hot. Han berättar att kostnaderna 
stiger då företaget måste göra större serier idag än tidigare och därmed måste rikta sig mot flera olika 
marknader. Den ökade globaliseringen har gjort det svårare att få ensamrätt på produkter och 
produkter kan nå marknaden genom andra kanaler. Förändringarna på arbetsmarknaden ser Sven-
Eric som ett hot och han menar att ökad konkurrens om arbetskraft kommer att försvåra rekrytering 
av personal samt pressa upp lönerna. Sven-Eric jobbar med ergonomiprodukter och ser 
affärsmöjligheter för koncernen då arbetsskador och sjukskrivningar ökar, eftersom företagets 
produkter kan hjälpa kunderna att spara resurser.   
 
Sven-Eric menar att omvärldsanalys innebär att man studerar händelser på marknaden och i 
omvärlden i övrigt. Han påpekar att det finns många faktorer som har en inverkan på företaget och 
han nämner speciellt politiska faktorer samt vad som kommer att hända med energitillgången i 
framtiden. Då det finns en möjlighet att det blir dyrare med bränsle är Sven-Eric beredd på att 
företaget kan komma att tvingas byta ut sitt huvudtransportmedel som i dagsläget är bil.  

5.2 Omvärldsbevakning  
 
Under rubriken omvärldsbevakning har vi valt att inkludera vilka faktorer i omgivningen som företaget bevakar, hur 
bevakningen sker, vem som ansvarar för den samt hur informationen som genereras används i organisationen.  Vi har 
delat upp detta avsnitt i två underrubriker som vi kallar för Porters five forces som handlar om bevakning av kunder, 
leverantörer och konkurrenter samt PEST-analys som behandlar bevakning av politiska, ekonomiska, sociala – och 
kulturella samt teknologiska faktorer.   

5.2.1 Porters ”five forces” 

5.2.1.1 Jesper Rahmqvist, VD 
 
Enligt Jesper så hämtar företaget i stor utsträckning information om konkurrenter från kontakter 
men också från företagets anställda, i synnerhet från säljkåren.  Företaget utför också konkreta 
analyser där man på årlig basis granskar branschrapporter och tidskrifter inom kontorsvaruhandeln 
för att bland annat få fram information om hur konkurrenterna jobbar och deras lönsamhet. 
Konkurrenter är inte ett område som företaget lägger stort krut på utan man gör det snarare för att 
skapa sig en generell uppfattning om branschen. Ytterligare information om konkurrenter får man 
från mässor, nätverksträffar och från leverantörer som trots att de inte arbetar på samma sätt har en 
överblick över utvecklingen i branschen. Jesper berättar att företaget har planer på att anlita en 
konsultfirma som sammanställer allt som skrivs i pressen om konkurrerande företag. Hittills har 
företaget inte haft någon som ansvarat för omvärldsanalys utan olika personer har bevakat 
omgivningen för sitt eget specifika område men nu så har man anställt en person som ska samordna 
all information från omvärlden och säkerställa att alla i organisationen får tillgång till den information 
som de har användning av.  
 
Bevakning av kunder sker enligt Jesper genom säljarna som har den direkta kontakten med dem och 
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som vet vad de tycker och känner. Företaget har också börjat sammanställa en kundenkät som man 
skickar ut regelbundet till vissa kunder där man ställer frågor gällande produkter, försäljning och 
kundernas kontakt med företaget. Kundtjänst kommer att ansvara för detta område och den 
information som man får tillgång till ska slutligen kommuniceras till företagets ledning.  
 
I huvudsak så är det inköpsavdelningen som ansvarar för bevakning av leverantörer och detta sker 
delvis på mässor men i störst utsträckning genom nätverksträffar. Dessa fungerar så att ett antal 
leverantörer och seriösare kunder bjuds in till en minimässa där man kan utveckla en djupare 
relation. Detta sätt att skaffa sig information om leverantörer berättar Jesper har växt och fått större 
utbredning och ersätter till viss del mässor. Den information som man får tillgång till vid mässor 
arkiveras i viss utsträckning men det mesta ”tas med i huvudet” och användes sedan i den dagliga 
verksamheten. Enligt Jesper så har Eric Rahmqvist AB idag ingen struktur för hur information ska 
dokumenteras och användas utan det handlar mer om att samla på sig erfarenheter som ligger till 
grund för beslutsfattande.         

5.2.1.2 Anthony Dillenbeck, Ekonomidirektör 
 
Den bevakning av konkurrenter som företaget utför sker enligt Anthony på marknaden och på 
mässor. Då Eric Rahmqvist AB är störst på marknaden för direktförsäljning anser Anthony att 
företaget inte har några konkurrenter som utgör ett direkt hot mot företagets verksamhet. 
Information om konkurrenter inhämtas i störst utsträckning av marknadsansvarig vid mässor och 
dylikt. Mestadels handlar det om information som når företaget ryktesvägen och det är först om man 
skulle uppfatta en konkurrent som ett stort hot som man vidtar åtgärder, då t.ex. genom att hämta 
information om företaget från bolagsregistret.  
 
Enligt Anthony så är det säljarna som bevakar företagets kunder då de inte sysslar med någon aktiv 
marknadsföring. Säljarna tipsar varandra om kunder som har visat sig vara framgångsrika och om 
branscher som har visat sig vara extra lönsamma. I övrigt så sker ingen aktiv bevakning av kunder 
annat än för att säkerställa att man får betalt för sålda varor.  
 
Företaget har nära och långsiktiga relationen med sina leverantörer och man håller en tät kontakt 
med dem och får på så sätt fram nödvändig information. Anthony berättar också att det inte finns så 
många leverantörer att välja mellan på marknaden och att företaget ofta får nys om andra 
leverantörer genom upplysningar från andra företag och på mässor 

5.2.1.3 Annica Englund, Informations och marknadskommunikationschef 
 
Enligt Annica så har företaget ingen aktiv strategi för hur konkurrenter ska bevakas. Hon berättar att 
information ofta kommer in bakvägen då många av deras anställda har jobbat på företaget länge och 
har kontakter på konkurrerande företag i form av gamla kollegor och bekanta. Informationen ligger 
därav mer på ett personligt plan och man utför ingen mediebevakning av konkurrenter. Om 
informationen om konkurrenter anses vara av särskild vikt så används den i strategiskt syfte men 
Annika berättar att det inte är ofta företaget nås av information som är av sådan betydelse att man 
behöver göra några drastiska åtgärder i försäljning eller företagets affärsidé. Information om 
konkurrenter kan däremot leda till att man får nya idéer eller till att man ökar bevakningen av ett 
område som man tidigare trott har fungerat bra för att kunna optimera. Annica säger att 
omvärldsbevakningen är av stor vikt, framförallt bevakningen av konkurrenter, men att den trots det 
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inte utförs på ett strukturerat sätt idag.  
 
Kunder bevakar företaget genom att skicka ut kundenkäter där man ställer frågor om kundernas 
uppfattning om företagets produkter, säljare och företaget rent generellt. De svar som man får 
sammanställs sedan i något som företaget kallar för kundnöjdhet och kunderna delats sedan upp i 
segment, allt från små företag i den privata sektorn till stora kunder hos kommun och landsting. 
Annica berättar att det är företagets kvalitets -och- miljöchef som har stått som ansvarig för detta 
och informationen från enkäterna förmedlas via företagets försäljningschefer direkt till säljarna då det 
är de som har nytta av den och som kan korrigera sin försäljning och sitt personliga bemötande för 
att nå ut till kunderna på ett bättre sätt. Viss del av informationen tar även ledningen del av.  
 
Bevakning av leverantörer utförs av inköpsavdelningen, med företagets VD Jesper Rahmqvist i 
spetsen. Enligt Annica så har företaget en aktiv leverantörsbevakning och Jesper har precis kommit 
hem från Europas största mässa där olika leverantörer närvarar. Förutom inköpsavdelningen så är 
det koncernens gruppchefers huvudansvar att hitta produkter som passar in i produktsortimentet hos 
de olika bolagen. Slutligen berättar Annica att de har ett produktråd som arbetar aktivt med 
leverantörsbevakning.  

5.2.1.4 Fredrik Kling, Försäljningsdirektör 
 
Fredrik berättar att man sedan han började på företaget sällan har pratat om konkurrenter och 
bevakning av dem sker i mycket liten utsträckning. Bevakning av konkurrenter är inte prioritet men 
man har ändå viss koll på vad de gör, även om företaget i störst utsträckning fokuserar på sin egen 
verksamhet. Fredrik berättar att den information som de får gällande sina konkurrenter främst 
hämtas från mässor, leverantörer och från Internet där man enkelt kan få tillgång till konkurrerande 
företags resultat osv. Han understryker dock att konkurrensbevakning inte är en fråga om ett aktivt 
arbete och att det nog snarare är så att konkurrenterna har koll på dem då de är överlägset störst i 
branschen än tvärtom. Vidare så berättar han att det är hans, styrelsens och ledningens ansvar att ha 
koll på den här biten.  
 
Kundbevakning sker i störst utsträckning genom den dagliga direktkontakt som säljarna har med 
kunderna. Fredrik spenderar själv mycket tid på fältet och träffar ett stort antal kunder per dag och 
får därigenom en bra koll på trender, funderingar och åsikter kring produkter och säljare. Företaget 
går också med jämna mellanrum ut med kundenkäter för att stämma av hur nöjda de är med säljare, 
leveranser, kvalitet osv. Han säger att det är företagets förhoppning att de är duktiga på att bevaka 
kunder då det är dem som företaget lever på.  
 
Koncernen har ett nära samarbetet med leverantörer och de träffas på mässor, hos leverantören, hos 
dem själva och på produktionsplats. Fredrik berättar att företaget inte har någon specifik person som 
ansvarar för bevakning av leverantörer utan man kontaktar olika personer i organisationen beroende 
på vilken sorts information man söker. Fredrik berättar att han tror att anledningen till att man inte 
bevakar leverantörer mer är att företaget har haft samma leverantörer under en lång tid och att 
bevakning är mer vanligt förekommande om man har nya leverantörer.  

5.2.1.5 Sven-Eric Ström, Bolagsansvarig försäljningschef  
 
Bevakning av konkurrenter sker enligt Sven-Eric främst på marknaden men också genom Internet 
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där man får tillgång till en stor mängd information om konkurrenternas produkter. De som har bäst 
koll på detta berättar han är säljkåren och de är uppmärksamma på vad som händer på marknaden. 
Eventuell information som säljarna tar till sig når oftast snabbt till Sven-Eric som då tittar på vad 
företaget kan göra för att hävda sig starkare i konkurrensen. Det kan röra sig om att ta fram en 
produkt som är unik för företaget och som kan konkurrera med de andra företagens produkter.  
 
Enligt Sven-Eric så är det också säljarna som bevakar företagets kunder då det är de som har den 
direkta kontakten med dem. Information når honom först om det är någon kund som man säljer 
ovanligt mycket till eller om företaget har tappat kunder.  
 
Sven-Eric bevakar inte själv leverantörer men han berättar att han till viss del själv har kontakt med 
dem, men endast då han har direkta idéer på förändringar.  

5.2.2 PEST-analys 

5.2.2.1 Jesper Rahmqvist, VD 
 
Jesper berättar att man har en grundläggande bevakning av ekonomiska faktorer såsom valutor, 
räntor osv. Större saker som kan påverka företaget på längre sikt ansvar han till viss del för själv men 
framför allt så sköts detta av Anthony.  
 
Företaget har ingen aktiv bevakning av politiska faktorer men ledningen följer utvecklingen och 
fattar övergripande beslut. Det politiska läget i omvärlden påverkar i viss mån hur man väljer att 
investera men Jesper anser inte att det har något större betydelse för företagets dagliga verksamhet.  
 
Information om förändringar i de sociala - och kulturella faktorerna kommer från mässor och 
nätverksträffar. Jesper har också undersökt möjligheten att medverka i olika ledarnätverk för att 
kunna få input från andra branscher. Företaget har hittills inte använt sig av detta i någon högre 
utsträckning men han tror att detta kan vara till fördel för företaget. Sociala - och kulturella faktorer 
studeras även av personer på inköpsavdelningen då förändringar i dessa kan påverka företagets 
produkter. Jesper anser att de som jobbar med bevakning av sociala – och kulturella faktorer ska vara 
pålästa och det ska finnas en struktur på området, men detta saknas i dagsläget.   
 
Företaget försöker också hålla sig uppdaterad på förändringar inom teknologin genom att besöka 
olika mässor, bland annat en stor datamässa. Jesper försöker få personer i organisationen att 
intressera sig för teknologiska förändringar och på egen hand inhämta information. 
 
Den information som Jesper tycker är viktigast för företaget rör teknologi, resursläget bland 
människor och information som är produktrelaterad. Han anser att företaget idag inte lägger ner 
tillräckligt mycket resurser på att analysera omgivningen och han menar att vissa delar av 
organisationen är duktigare på det än andra. Han tror att man kan få en jämnare nivå genom att 
införa ett nyhetsbrev som kunde förse alla med viktig information, tidigare har detta varit upp till var 
och en. Han påpekar dock att detta område kräver ett visst egenintresse hos medarbetarna. Han 
menar att vissa produktchefer som är ute på marknaden ser för mycket till sin egen marknad, om de 
skulle se utanför denna tror Jesper att man skulle kunna anpassa sig snabbare till förändringar i 
omgivningen. Han säger också att arbetet med omvärldsanalys är för subjektivt idag och att 
kvalitetsnivå därför blir ojämn, men han tror att kvalitetsnivån skulle kunna säkerställas genom 

 34



utformandet av en tydlig struktur. 

5.2.2.2 Anthony Dillenbeck, Ekonomidirektör 
 
Anthony säger att företaget håller sig uppdaterat på ekonomiska faktorer i omvärlden. Information 
införskaffas genom ekonomiska tidskrifter, men Anthony säger också att det handlar mer om 
medvetenhet och allmänbildning då de ekonomiska faktorerna ändå inte går att påverka. Företaget 
går bra och det spelar inte så stor roll om inflationen är 1.3% eller 1.8%.  Företaget håller även koll 
på utländska valutor och man har bland annat valt att använda sig av terminsaffärer när det kommer 
till den amerikanska dollarn.  
 
Bevakning av politiska faktorer handlar också om att skaffa sig allmänbildning och medvetenhet 
snarare än att redovisa och sammanställa specifika fakta. Eftersom företagets verksamhet utförs i 
stabila länder har inte de politiska faktorerna så stor inverkan på företaget. I övrigt så följer man 
utvecklingen av allmänna regler som kan ha inverkan på företaget. 
 
Bevakning av sociala och kulturella förändringar görs i nära samverkan med arbetsmarknaden. 
Företaget följer med i trenderna och inser att de som kommer ut på arbetsmarknaden idag inte har 
samma krav och önskningar som 40-talisterna.  
 
Teknologiska förändringar kan vara av två skilda slag enligt Anthony. Den ena gäller företaget och 
handlar om IT och kommunikation och där följer man med i utvecklingen. Sen är det utveckling av 
teknik som bevakas av inköp och produktansvariga.  
 
De faktorer som Anthony anser är viktigast att bevaka är kunder och produktsidan. De faktorer som 
han upplever som minst viktiga för företaget att bevaka är de ekonomiska och politiska faktorerna, 
då dessa inte har någon direkt inverkan på företagets verksamhet. Anthony tycker att det är svårt att 
avgöra huruvida företaget bevakar sin omgivning i tillräckligt hög utsträckning. 

5.2.2.3 Annica Englund, Informations och marknadskommunikationschef  
 
Annica menar att det är upp till Anthony och de ekonomiansvariga i de olika länderna att bevaka och 
analysera de ekonomiska faktorerna och hon har ingen detaljerad information om hur detta går till 
men hon antar att det sker löpande på ett strategisk och strukturerat sätt. 
 
Politiska trender bevakas inte aktivt utan det sker mer per automatik berättar Annika. Företaget har 
ur ett historiskt perspektiv märkt att politiska faktorer inte påverkar verksamheten då den är förlagd 
till i-länder. Däremot så är företaget observant på förändringar som äger rum i leverantörernas 
länder. Företaget jobbar exempelvis mycket med leverantörer i Asien och följer därför förändringen 
av regler osv. Annica påpekar också att företaget har ett etiskt ställningstagande som är viktigt i 
företagets miljö- och kvalitetskoncept och deras produkter är framställda nästan uteslutande i länder 
där de anställda har drägliga arbetsförhållanden. 
 
Bevakning av sociala - och kulturella faktorer sker inte aktivt enligt Annica. Marknads- och 
informationsavdelningen tittar lite på sådana förändringar för att få någon sorts 
verklighetsanknytning men det sker inte med någon regelbundenhet utan i störst utsträckning om det 
händer något anmärkningsvärt. 
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IT chefen ansvarar enligt Annika för bevakning av teknologiska förändringar. Information kommer 
löpande från honom och Annica försöker själv att hålla sig uppdaterad inom detta område då hon 
har erfarenhet att jobba mycket med Internet. Hon berättar också att förändringar i teknologi 
påverkar företagets produkter samt utvecklingen av nya produkter och det är därför viktigt att hålla 
sig ajour med de teknologiska förändringarna. I övrigt tycker Annica att det är essentiellt att bevaka 
miljöaspekter. Ansvarstagande för miljön är ett stort försäljningsargument och företaget vill vara en 
organisation med hjärta och samvete. 
 
Annica tycker att det är absolut viktigast för företaget att bevaka vilka deras kunder är och hur de 
uppfattar dem som företag, annars vet man inte vad man ska säga när man ska sälja sina produkter. 
Detta är någonting som Annica anser att företaget kan bli bättre på. 
 
Rent generellt så tycker Annica inte att företaget bevakar sin omvärld tillräckligt och hon anser att 
kund, konkurrens och mediebevakning behöver utvecklas. Hon nämner bland annat att företaget inte 
riktigt vet hur omvärlden uppfattar dem och hon menar att man utgår från antaganden utan att ha 
några statistiska underlag att luta sig tillbaka mot. Det finns en vision att under 2007 nå fram till en 
strukturerad omvärldsbevakning. Annika säger att “man tror att man vet vem man är, men det vet 
man egentligen inte som affärsdrivande verksamhet förrän kunderna, konkurrenter och 
samarbetspartners har talat om det för en. Då kan man få en mer korrekt bild av sig”. 

5.2.2.4 Fredrik Kling, Försäljningsdirektör 
 
Fredrik berättar att han förlitar sig på att Anthony bevakar de ekonomiska faktorerna. Personligen 
följer han de politiska förändringar som äger rum men han anser inte att företaget har något intresse 
av att bevaka den politiska utvecklingen.  
 
Sociala - och kulturella faktorer anser han att försäljningscheferna följer med i och de sköter 
bevakning av trender inom det området. Fredrik menar att det är nödvändigt för en chef idag att vara 
uppdaterad på allt som händer i omvärlden. Han anser att företaget kan förbättra kommunikationen 
av information internt men man har redan i dagsläget vissa verktyg som fungerar, han nämner bl.a. 
en anslagstavla på Internetbaserat säljstödsprogram, veckoinfo och konferenser. Fredrik säger att det 
är viktigt att information når ut till alla i organisationen så att ingen känner sig åsidosatt. 
 
Enligt Fredrik så bevakas teknologiska förändringar av Jesper och det är hans ansvar att uppdatera 
sina medarbetare. Han anser att det är viktigt att utnyttja tekniken i framtiden och man har börjat 
titta på hur företaget kan använda sig av till Internet som ett verktyg i försäljningen. Fredrik menar 
att företaget är relativt duktiga på att se trender som rör deras produkter, exempelvis hur framtidens 
kontor ser ut. Han anser att det är viktigt att bevaka hur man idag och i framtiden på bästa sätt kan 
hjälpa sina kunder och ligga steget före. Informationen hämtar man genom att vara aktiv, träffa 
leverantörer, stå på mässa, träffa kunder, etc. Fredrik uppfattar att företaget idag bevakar sin 
omgivning tillräckligt. 

5.2.2.5 Sven-Eric Ström, Bolagsansvarig försäljningschef  
 
Sven-Eric säger att det är Anthony som bevakar de yttre ekonomiska faktorerna och Sven-Eric följer 
mest med i det som rör den enskilda marknaden, personal och säljkår. Han känner inte till om 
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företaget utför någon bevakar av politiska faktorer men han själv utav egenintresse. Trender och 
förändringar i de sociala - och kulturella faktorerna bevakar han inte och han känner inte heller till 
om någon högre upp i organisationen gör det. Teknologiska förändringar tror han bevakas av Jesper, 
men han berättar att han själv är intresserad av teknik och bevakar detta område för att kunna 
utveckla nya produkter. Han berättar att han använder sig av datatidskrifter för att söka efter 
information. 
 
Sven-Eric anser att det är viktigast för företaget att bevaka konkurrenter och vad som sker på 
marknaden. Han håller även konjunkturer under uppsikt då det har visat sig vara svårare att rekrytera 
personal under en högkonjunktur.  

5.3 Struktur  
 
I denna del av intervjun intresserade vi oss för att ta reda på om företaget har någon struktur för hur 
omvärldsbevakning ska utföras.  

5.3.1 Jesper Rahmqvist, VD  

 
En klar och uttalad struktur för hur omvärlden ska bevakas saknar företaget idag men enligt Jesper så 
försöker man att åstadkomma en sådan struktur. Han tror att omvärldsbevakning sker bäst om 
individen har ett intresse för det och om inte folk är engagerade i frågan så kommer informationen 
som genereras av omvärldsbevakningen inte att fylla någon funktion. Han anser därför att det är 
viktigt att frambringa ett intresse i frågan och skapa en grundläggande förståelse inom området för 
att den information som omvärldsbevakningen ger ska bli användbar. 
 
I dagsläget berättar Jesper att det är Annica som är ansvarig för omvärldsbevakning och 
omvärldsanalys, men då hon är ny på företaget är detta ett informellt ansvar snarare än ett 
systematiskt ansvar. Jesper ser det som en självklarhet att informationen som genereras delges i 
organisationen. Jesper vill hitta verktyg som gör det lättare att bevaka och komma åt information 
men också strukturerade metoder för att alla ska kunna ta del av rätt information. Han berättar också 
att cheferna för de olika funktionsenheterna har ett uttalat ansvar för omvärldsbevakning men dock 
inga riktlinjer för hur det ska utföras. Konsultfirmor inom omvärldsbevakning har företaget inte 
använt sig av under Jespers tid men det finns funderingar på att göra detta, men ännu har inget beslut 
tagits. Enligt Jesper så diskuteras omvärldsanalys på ledningsmöten men företaget använder inget 
datoriserat system för omvärldsanalys.  

5.3.2 Anthony Dillenbeck, Ekonomidirektör 

 
Anthony berättar att det inte finns någon uttalad struktur hos koncernen för hur omvärlden ska 
bevakas utan det är upp till cheferna för företagets olika funktionsenheter att sköta detta och var och 
en tar reda på den information som är nödvändig för att respektive enhet ska fungera så bra som 
möjligt. Om frågor som är viktiga för företaget dyker upp bollar man idéer på respektive avdelning. 
För vissa uppgifter som företaget behöver berättar Anthony att man ibland anlitar en extern part, 
t.ex. för hur börsen utvecklas, men han anser inte att företaget anlitar konsulter för att utföra 
omvärldsanalys. Han berättar också att omvärldsanalys inte finna med på agendan på sälj och 
ledningsmöten, men att man självklart tar upp ämnet om man märker av några förändringar i 
omvärlden som är av vikt för företaget. Företaget har inga uttalade strategier eller någon struktur för 
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bevakning och analys av omgivningen utan man använder sig av det sunda förnuftet och om något 
anses vara av särskild vikt så bevakas det. Han säger också att inga datoriserade system för 
omvärldsanalys används.  

5.3.3 Annica Englund, Informations och marknadskommunikationschef  

  
Annica berättar att företaget inte har någon klar eller uttalad struktur för hur omvärlden ska bevakas 
och det finns ingen på ledningsnivå som har ett uttalat ansvar för dessa frågor.  Hon berättar att 
ansvaret snarare ligger utspritt på olika personer beroende på vilket område det är som ska bevakas. 
Enligt Annica ligger fokus hos koncernen på försäljning och på att jobba med 
bolagsförsäljningscheferna och det är ett stort tryck på dem att ta hand om omvärldsbevakningen 
hos respektive bolag för att kunna öka försäljningen.  Så vitt som hon vet så har man inte anlitat 
någon konsultfirma för att utföra omvärldsanalys åt företaget. Hon berättar att omvärldsanalys 
diskuteras till viss del på lednings - och säljmöten men inte så djupgående eller strukturerat som man 
skulle önska och det är ämne som återkommer för varje möte. Företaget använder inget datoriserat 
system för omvärldsanalys.  

5.3.4 Fredrik Kling, Försäljningsdirektör 

 
Fredrik säger att företaget inte har några förutbestämda strategier för hur omvärlden ska bevakas 
men att det ändå framgår vad som ska göras och att man på så vis kan säga att det finns någon sorts 
struktur. För att kunna sälja sina produkter så är det nödvändigt för företaget att veta vad marknaden 
vill ha och den medvetenheten skaffar man sig genom att bevaka sin omgivning. Han säger att det är 
avgörande att de tio säljbolagen drivs självständigt så att varje bolagsförsäljningschef har möjlighet att 
påverka produktutvecklingen för respektive företag vilket de gör genom att bevaka sin omgivning. 
Han säger också att det förutom bolagscheferna är han som ansvarar för omvärldsbevakning 
eftersom han i egenskap av försäljningsdirektör har stor överblick över den svenska marknaden. 
Fredrik tror inte att företaget har anlitat någon firma för att utföra omvärldsanalys och han anser inte 
att det finns med på agendan under lednings och säljmöten men att det i viss utsträckning smygs med 
ändå om än inte i bestämda punkter. Fredrik anser att omvärldsanalys går in i så mycket annat och 
man diskuterar ofta visioner på företaget och var man vill vara och för att kunna veta det så krävs 
analys av omvärlden. Datoriserade system för omvärldsanalys används inte så vitt han vet.  

5.3.5 Sven-Erik Ström, Bolagsansvarig försäljningsdirektör 

 
Sven-Erik känner inte till om man på företaget har någon struktur på hur omgivningen ska bevakas 
och han berättar att han personligen inte har fått några direktiv på hur han sköta bevakning av 
omvärlden. Sven-Eric har själv bett om att få köpa de datatidningar som han använder sig av för att 
kunna hålla sig uppdaterad om vad som händer på marknaden. I övrigt så har han ingen information 
angående struktur på omvärldsbevakning men han tillägger att det inte diskuteras i någon större 
utsträckning på säljmöten.  
 
5.4 Informationshantering och tillgång  
 
Avsnittet om informationshantering och tillgång handlar om vilka informationskällor som företaget anser är mest 
tillförlitliga samt hur informationen från omvärldsanalysen kommuniceras till organisationens olika delar.  
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5.4.1 Jesper Rahmqvist, VD 

 
Jesper anser att det finns två källor som är mer tillförlitliga än de andra och det är säljare och 
leverantörer. Han tycker att säljarna är en viktig källa då de känner marknaden och har direktkontakt 
med kunderna och vet vad de vill ha. En nackdel med säljarna är dock att de är partiska i sina åsikter 
och därför anser han att leverantörernas uppfattningar väger snäppet tyngre och det är av vikt för 
företaget att få tillgång till deras syn på omvärlden. Eftersom företaget inte har någon struktur för 
hur omvärldsanalys ska utföras blir det en subjektiv bedömning av vilka av företagets medarbetare 
som ska få tillgång till den information som omvärldsanalysen genererar. Jesper berättar att 
informationen från omvärldsanalysen används för att göra antaganden om framtiden och då 
ledningsgruppen ska göra en ny satsning eller förändring. En stor del av informationen används för 
att kunna stärka och förändra produkter och som grund till vissa strategiska diskussioner. Om det är 
information som är viktig för stora delar av företaget så informeras försäljningsdirektörerna på 
dotterbolagen så att de kan sprida informationen vidare i sitt specifika bolag.  
 
Jesper anser att utveckling är jätteviktigt och det gäller att fokusera på rätt saker. Företaget blir inte 
bättre enbart av att studera sina konkurrenter utan det gäller att ha koll på helheten för att kunna 
utvecklas och ta nya steg framåt. På Eric Rahmqvist AB fokuserar man mycket på nya 
affärsmöjligheter och utveckling i branschen. Jesper säger att de är medvetet dåliga på att utföra 
analyser av sina segment och sin marknad och de fokuserar hellre på nya marknader och 
affärsmöjligheter.  

5.4.2 Anthony Dillenbeck, Ekonomidirektör 

 
Anthony anser att det är en omöjlighet att avgöra om en informationskälla är mer tillförlitlig än en 
annan. Han tar som exempel upp två olika rådgivare som förutspådde helt olika utveckling av dollarn 
trots att de använde sig av samma informationskällor. Han säger däremot att tillförlitligheten ökar 
om flera källor säger samma sak. De personer inom koncernen som får tillgång till informationen 
berättar Anthony är de som har användning av den och den sprids inte strukturerat till samtliga 
anställda.  
 
Omvärldsanalys är viktigt enligt Anthony, men det är samtidigt vitalt att inte låta den styra över alla 
andra frågor. Han säger att det finns företag som fungerar utmärkt utan att bry sig om vad 
omvärldsanalysen säger. Det gäller att se till företagets affärsidé och hur den fungerar och att inte 
bara följa omvärldsanalysens riktlinjer. Anthonys säger att företag bör bevaka sin omgivning men 
samtidigt ha koll på hur verksamheten fungerar, ibland är företag lönsamma trots om de inte följer 
teorins alla regler.  

5.4.3 Annica Englund, Informations och marknadskommunikationschef 

 
Annica anser att den informationskälla som skulle vara mest tillförlitlig och användbar för henne är 
ett mediebevakningsverktyg. Med ett sådant skulle företaget få tillgång till de senaste trenderna och 
de rapporter som publicerats i media om branschen. Det diskuteras i nuläget på företaget om ett 
sådant system ska införskaffas men ännu har inget beslut tagits. Den information som 
omvärldsbevakningen genererar distribueras till bolagsförsäljningscheferna som aktivt jobbar med 
säljledare och säljare för att direkt kunna påverka försäljningsresultatet i positiv riktning. Om 
informationen från omvärldsbevakningen anses vara av större vikt så jobbar även styrelse och 
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ledning med den och diskuterar fram huruvida företaget ska vidta åtgärder eller inte. Väljer man att 
ett problem ska åtgärdas så går budskapet ner i organisationen och blir konkret aktivitet.   
 
Annica anser att omvärldsanalys är essentiellt och ett av de viktigaste verktygen för att kunna justera 
företagets långsiktiga kurs. Hon säger att det är mycket adekvat att ha en fungerande omvärldsanalys.  

5.4.4 Fredrik Kling, Försäljningschef 

 
Fredrik anser att kunden är den mest tillförlitliga källan och från kunden får man alltid höra 
sanningen, vare sig man vill det eller inte. Den information som omvärldsbevakningen genererar får 
alla i organisationen ta del av och företaget anordnar kickoffer, konferenser etc. för att möjliggöra att 
informationen kommuniceras ut till samtliga anställda vid samma tidpunkt. Han anser att det är 
viktigt att förmedla budskapet genom hela organisationen och att informera anställda angående den 
riktning man har tänkt sig att företaget ska gå i och varför. Det är Fredriks ansvar att kommunicera 
ut information till den svenska marknaden och detta gör han genom att träffa 
bolagsförsäljningscheferna för respektive dotterbolag som i sin tur för budskapet vidare till sina 
anställda. Utöver det så anser han ibland att viss information är såpass viktig att han går ut med 
skriftlig information till de anställda, då han anser att information tenderar att försvinna då det färdas 
ryktesvägen. Informationen som genereras från bevakning av omgivningen anser Fredrik är själva 
andemeningen i styrelsen och om företaget ska fortsätta vara nummer ett i framtiden så måste de 
vara först med saker och ting och man diskuterar i stor utsträckning vad man tror kommer att hända 
i framtiden.  
 
Fredrik anser att omvärldsbevakning är helt livsavgörande för företaget. Han säger att de inte har en 
chans om de inte har koll på vad som händer på marknaden.  

5.4.5 Sven-Eric Ström, Bolagsansvarig försäljningschef  

 
Sven-Eric anser att det är svårt att avgöra vilken informationskälla som är mest tillförlitliga men han 
gick på eget bevåg med i en förening som hette kommuninfo förra året. Föreningen syftade till att ge 
säljarna information om vad som sker hos kommunerna i landet samt kontaktinformation till viktiga 
personer. Denna källa anser han har varit till stor nytta för säljkåren. Sven-Eric anser inte att han får 
tillgång till mycket information uppifrån, däremot får han information från sina egna kanaler, som 
han i sin tur för vidare till sina ledare och säljarna. Mestadels av informationen i branschen är skvaller 
och inte analyser enligt Sven-Eric och han anser inte att informationen från omvärldsanalys har 
någon direkt användning i organisationen eftersom han inte får höra mer om det.  
 
På frågan hur viktigt han tycker att omvärldsanalys är svarar Sven-Erik att han inte har tänkt så 
mycket på det men att han anser att det är viktigt eftersom man annars blir sittande med 
skygglapparna på och förblir oförstående om vad som försiggår i omvärlden. Detta skulle enligt 
Sven-Eric stanna utvecklingen i ett företag.  
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6 ANALYS  
 
I detta avsnitt analyserar vi det empiriska material utefter ett antal teman som i stor utsträckning följer samma 
upplägg som vår teoretiska referensram och vår empiriska undersökning. När vi analyserat vårt empiriska material 
har vi utformat ett antal tabeller/matriser för att överskådligt kunna visa på respondenternas skilda åsikter.  

6.1  Företagets omvärld  
 
Utifrån den information som respondenterna delger oss är det svårt att bedöma huruvida företagets 
omvärld uppfattas som turbulent eller inte. Vi har redovisat respondenternas svar i tabellen nedan 
 
 

Respondent Respondentens uppfattning av företagets 
omvärld 

 Stabil Föränderlig Turbulent Vet ej 
Jesper  X   
Anthony  X   
Annica    X 
Fredrik   X  
Sven-Eric X    

 
 

Respondenternas svar ger en indikation på att företagets omvärld upplevs vara mer turbulent idag än 
tidigare och orsaken till att de svar som vi fått skiljer sig åt tolkar vi som att företaget inte har utfört 
någon omvärldsanalys vars resultat har kommunicerats vidare i organisationen. Detta tror vi leder till 
att uppfattningen av hur turbulent omvärlden är till viss del blir beroende av respondentens position 
och deras uppfattning av omvärlden kan snarare knytas samman med respondentens specifika 
ansvarsområde snarare än för företagets omvärld som helhet.  
 
Vi undersökte också huruvida respondenterna uppfattade att företaget bevakade sin omgivning i 
tillfredsställande utsträckning. De svar som vi fick från våra respondenter är tvetydiga och de ger i sig 
inget direkt stöd för Lozada och Calatones studie (1996, s.16) som visade på ett positivt förhållande 
mellan företagsledningens uppfattning av osäkerhet i omgivningen och benägenheten att utföra 
omvärldsanalys. 
 

Företagets omvärldsbevakning Respondentens uppfattning av företagets 
omvärld 

 Stabil Föränderlig Turbulent Vet ej 
Tillräcklig  X (Fredrik)   
Otillräcklig   X (Jesper) X (Annica) 
Vet ej X (Sven-Eric) X (Anthony)   

 
Då vi tidigare gjort tolkningen att respondentens position inverkar på uppfattningen av företagets 
omvärld kan även respondentens position påverka benägenheten att utföra omvärldsanalys, vilket 
stödjer Hough och Whites studie (2004, s.790) som visade att beslutsfattarens funktion i företaget 
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påverkade benägenheten att utföra omvärldsanalys. Fredrik anser att företagets omvärld är 
föränderlig men samtidigt att man bevakar den tillräckligt medan Jesper anser att företagets omvärld 
är turbulent men att företaget inte bevakar omgivningen tillräckligt. Detta resultat är föga förvånande 
då man kan tänka sig att Fredrik, i egenskap av försäljningsansvarig, fokuserar på marknaden och i 
synnerhet kunderna, vilket var den faktor i omgivningen som företaget visade sig lägga ner störst 
energi på att bevaka. Detta innebär att hans upplevda informationsbehov tillgodoses och att han 
därmed är av åsikten att företaget bevakar sin omgivning i tillräcklig omfattning. Jesper å andra sidan, 
kan i egenskap av VD, tänkas vilja ha en mer holistisk bild av företagets omgivning och anser därför 
inte att företaget bevakar sin omgivning tillräckligt då deras aktiviteter i att bevaka omgivningen är 
fokuserad till några få faktorer.  
 
Respondenterna uppger olika faktorer i omvärlden som möjligheter och hot för företaget. 
Teknologiska förändringar är den enda faktor som uppges vara en möjlighet av fler än en 
respondent, men samtidigt anser en av respondenterna att teknologiska faktorer utgör ett av de 
största hoten mot företaget. Den faktor som nämns som ett hot för företagets verksamhet av fler än 
en respondent är personal, men man är inte konsekvent vad gäller varför detta är ett hot eller om det 
ens är det.  Vi ser inget samband mellan respondenternas funktion och vilka faktorer som de 
uppfattar är hot eller möjligheter. Att företaget inte har något gemensamt ställningstagande kring vad 
som utgör hot eller möjligheter ger oss en indikation på att ingen behovsanalys har utförts.  Detta 
tyder på att företaget inte har någon struktur för hur omvärldsanalys ska tillämpas och enligt Wei 
Choo (1999, s.21) kommer detta att leda till svårigheter i att förstå och förutse förändringar på 
marknaden. Detta kommer i sin tur leda till svårigheter för företaget att avgöra var de bör 
koncentrera sina insatser och på så vis försvåra för företaget att försvara eller förbättra sin position 
på marknaden.  
 
Vi anser att samtliga respondenter ger en relativt bra beskrivning av vad omvärldsanalys innebär och 
vi tolkar detta som att man är bekant med begreppet och denna typ av arbete. Ingen av 
respondenterna ger en fördjupad beskrivning av begreppet vilket vi tolkar som att företaget inte 
lägger någon tyngd på detta område. Endast en av respondenterna kopplar samman omvärldsanalys 
med strategiskt arbete vilket vi finner är intressant då samtliga definitioner av omvärldsanalys som vi 
har hittat beskriver ett samband mellan omvärldsanalys och utformande av strategier.  

6.2 Omvärldsbevakning 

6.2.1 Porters ”five forces”   

 
På Eric Rahmqvist AB arbetar man inte aktivt med branschanalys. Vi tolkar de svar som vi fått från 
våra respondenter som att bevakning sker på delar av den modell som Porter presenterat men det 
saknas en struktur för hur arbetet med branschanalys ska bedrivas.  

6.2.1.1. Konkurrenter 
 
När det kommer till bevakning av konkurrenter så har respondenterna skilda åsikter om hur viktigt 
detta arbete är. För att få en bättre överblick över respondenternas svar så har vi gjort en tabell där vi 
placerat in respondenterna beroende på hur viktigt de anser att bevakning av konkurrenterna är och i 
vilken utsträckning som de anser att företaget bevakar dem i praktiken.  
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Bevakning av konkurrenter i praktiken Hur viktig anser respondenten att bevakning av 

konkurrenter är 
 Viktigt Medel Oviktigt 
Hög utsträckning    
Medel Jesper Sven-Eric Anthony 
Låg utsträckning Annica  Fredrik 
 
Efter att ha tolkat våra respondenters svar och placerat dem i matrisen ovan ser vi att inga av 
respondenterna är av samma åsikt när det kommer till hur viktigt det är att bevaka konkurrenter eller 
i vilken utsträckning företaget gör det. Vi tolkar respondenternas svar som att bevakning av 
konkurrenter inte sker strukturerat eller i någon större utsträckning, men om detta beror på att man 
tycker att det är oviktigt är omöjligt för oss att avgöra.  

6.2.1.2 Kunder 
 
Företaget bevakar kunder genom direktkontakt med företagets säljare men man har på senare tid 
även börjat skicka ut och sammanställa en kundenkät. När det kommer till bevakning av kunder så 
ser vi att företaget genom sin kundenkät har utformat en struktur för hur bevakning och analys ska 
gå till väga. Den bevakning som sker via företagets säljare bör samlas in och analyseras för att ha 
någon effekt för verksamheten, men respondenternas svar indikerar inte att någon sådan 
ansträngning görs. En av respondenterna berättar att företaget har så många kunder att det inte bara 
vore svårt, utan knappast lönsamt, att analysera dem mer ingående.  

6.2.1.3 Leverantörer 
 
Företaget utför enligt samtliga respondenter bevakning av leverantörer. Vi tolkar dock 
respondenternas svar som att det i högst utsträckning handlar om produktrelaterad information och 
ingen av dem beskriver bevakning i termer som innebär att man analyserar olika faktorer bland 
leverantörer, exempelvis hur deras förhandlingskraft förändras eller hur marknaden innebär 
möjligheter eller hot. Den bevakning respondenterna berättar om bedrivs i form av att man har goda 
relationer med leverantörer, gör besök på olika mässor samt att man ingår i olika nätverk. Företaget 
saknar struktur för hur bevakning av leverantörer ska ske och hur informationen man får tillgång till 
ska tas tillvara. En respondent berättar att olika personer samlar på sig information som senare kan 
använda vid olika tillfällen.  

6.2.2 PEST-analys  

 
PEST-analysen är en omvärldsmodell för bevakning av de politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska faktorerna i företagets omgivning.  

6.2.2.1 Politiska faktorer 
 
Samtliga respondenter uppger att företaget inte bevakar politiska faktorer i någon större utsträckning, 
men detta är dock ett aktivt val eftersom politiska faktorer tidigare inte har visat sig ha någon 
inverkan på företagets dagliga verksamhet då den är förlagd i i-länder. En av respondenterna säger 
dock att företaget är uppmärksamma på ändringar i lagstiftning och regler i de länder i vilka deras 
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leverantörer är verksamma. Vi tolkar de svar som vi har fått som att företaget inte aktivt söker 
information men att man använder sig av sådana uppgifter som man anser sig vara av värde och som 
man får reda på per automatik.  

6.2.2.2 Ekonomiska faktorer 
 
När det kommer till bevakning av de ekonomiska faktorerna så uppger samtliga respondenter att det 
är företagets ekonomidirektör som är ansvarig för detta. Svaren vi har fått från respondenterna visar 
att företaget bevakar de ekonomiska faktorerna i sin omgivning och i vissa fall så har informationen 
visat sig leda till direkta åtgärder som att säkra valutor genom terminsaffärer, men vi tolkar de svar 
som vi har fått som att det är först om något avvikande inträffar som man använder sig av 
information från ekonomiska faktorer.  

6.2.2.3 Sociala – och kulturella faktorer 
 
De svar som vi har fått av respondenterna gällande sociala – och kulturella faktorer skiljer sig åt i hög 
utsträckning och vi har sammanfattat de svar vi fått i följande matris.  
 
 
Respondent Bevakning av sociala - och kulturella faktorer 
Jesper Inköpsavdelningen. Ostrukturerad bevakning. 
Anthony Samverkan m. arbetsmarknaden. Nära dialog. 
Annica Ingen aktiv bevakning. Endast om något speciellt inträffar.  
Fredrik Försäljningscheferna.  
Sven-Eric Bevakar ej själv. Har ej kännedom om organisationen. 
 
 
Svaren vi fått från respondenterna tyder på att det finns en förvirring kring vems ansvar det är att 
bevaka sociala – och kulturella faktorer samt hur bevakningen ska utföras vilket tyder på en klar brist 
i struktur. En av respondenterna tar på sig en del av ansvaret men i övrigt så anser respondenterna 
att detta ansvarsområde tillfaller någon annan än dem själva. Vi tror att företaget skulle vinna på att 
ha en klar och uttalad struktur för hur bevakning av sociala – och kulturella faktorer ska utföras, då 
tre av respondenterna uppfattar dessa faktorer som viktiga. I dagsläget är det rimligt att anta att viktig 
information kan passerar obemärkt eftersom inget vet vem det är som ska ta hand om den.  

6.2.2.4 Teknologiska faktorer 
 
Samtliga respondenter är eniga om att bevakning av teknologiska faktorer är ett viktigt område och 
att det utförs på ett eller annat sätt av företaget, men även för detta område så har respondenterna en 
dålig uppfattning om vem som egentligen bär ansvaret.  
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Respondent Bevakning av teknologiska faktorer 
Jesper Försöker själv hålla sig uppdaterad. Mässor etc. Försöker få enskilda personer i 

organisationen att intressera sig för det.  
Anthony Företaget följer med i utvecklingen av IT och kommunikation. 
Annica IT chefens område. Viktigt då det påverkar produkterna. 
Fredrik Jespers ansvarsområde.  
Sven-Eric Datatidsskrifter. 
 
 
Trots att de svar som vi har fått från respondenterna är tvetydiga kan vi utläsa att teknologiska 
faktorer anses vara viktiga att bevaka och trots att det finns en förvirring i vem som bär ansvaret för 
det, så håller samtliga respondenter sig någorlunda uppdaterade på området, i alla fall på de 
förändringar som påverkar deras egen specifika avdelning. De svar vi har fått tolkar vi som att 
företaget saknar en struktur för bevakning av teknologiska faktorer, men vi anser att företaget ändå 
lyckas hålla god uppsikt över dessa. Det kan däremot tänkas vara mer lönsamt för företaget att ha en 
gemensam bevakning av de teknologiska faktorerna då det är troligt att man idag bevakar samma 
faktorer ett flertal gånger eftersom ingen kommunikation äger rum och den information som man får 
tillgång till stannar på respektive avdelning.  
 
Ytterligare faktorer som en av respondenterna berättar att företaget bevakar är miljöaspekter. Detta 
nämns dock inte av någon av de andra respondenterna men då företaget lever upp till en 
miljömärkning är det ett rimligt antagande att denna bevakning sker strukturerat och målmedvetet.  

6.2.2.5 Övrigt 
 
Det fanns ett antal faktorer som respondenterna ansåg var viktiga att bevaka. Vi har sammanställt 
svaren vi fick i figuren nedan. 
 
Respondent Viktigaste faktorn för bevakning 
Jesper Teknologi, resursläge bland människor samt produktrelaterat.  
Anthony Kunder och faktorer som rör produkterna. 
Annica Kunderna och deras uppfattning av företaget.  
Fredrik Kunderna och deras efterfrågan i framtiden. 
Sven-Erik Konkurrenter och marknaden.  

 
Hough och White (2004, s.790) argumenterade för att respondentens funktion hade inverkan på 
vilken faktorer som de anser är viktigast att bevaka. Detta samband kan vi inte bekräfta med denna 
studie, då kunden visade sig vara den faktor som majoriteten av respondenterna ansåg var viktigast 
för företaget att bevaka. Att kunden visade vara sig den faktor som respondenterna tyckte var 
viktigast att bevaka är föga förvånande, då Eric Rahmqvist AB är verksamt inom direktförsäljning 
och dagligen träffar sina kunder och omedelbart känner av skift i deras efterfrågan.  
  
Enligt MAP modellen (Bates, 1985, s. 98) så bör företag bevaka omgivningen för att därefter avgöra 
vilken information som är viktig för verksamheten och vilken som är av kritiskt värde. Därefter bör 
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de analysera dessa faktorer för att se hur de är relaterade till marknaden och företaget för att slutligen 
kunna göra prognoser för företagets framtid. De svar som respondenterna har gett oss indikerar att 
företaget inte i ursprungsstadiet bevakar samtliga faktorer utan redan i detta skede väljer individen 
vilka faktorer som han/hon anser är viktigast att bevaka. I övrigt så tolkar vi respondenterna svar 
som att företaget kan bli bättre på att bearbeta och analysera den information som 
omvärldsbevakningen genererar. Det är också för liten återkoppling i organisationen och tillgång till 
den information som analysen genererar verkar inte nå ut i organisationen.  
 
6.3 Struktur 
 
Våra respondenter berättar att man inte har någon struktur för hur omvärlden ska bevakas eller 
analyseras. Respondenternas svar indikerar att arbetet med omvärldsanalys till största del sker på eget 
initiativ och kan ses som ett informellt ansvar som olika personer själv tar, vilket också bekräftas av 
en respondent. Arbetet med omvärldsanalys handlar snarare om individens sunda förnuft, vilket 
innebär att arbetet är beroende av olika personers egna bedömningar och det är först om något 
speciellt inträffar som bevakning sker. Då vi tidigare gjort tolkningen att individens position har 
inverkan på vilka faktorer som anses är viktiga att bevaka kan brist på struktur i arbetet med 
omvärldsanalys resultera i att händelser i omgivningen passerar obemärkt då en individ inte har just 
den faktorn i åtanke. En respondent nämner att det är viktigt att enskilda individer intresserar sig för 
omvärldsbevakning och att företaget försöker främja detta.  Samma person uppger att vissa 
funktioner inom företaget har ett uttalat ansvar för omvärldsbevakning men faktum kvarstår att det 
inte finns någon struktur för hur informationen som genereras ska användas och det är därför stor 
risk att den blir individuell kunskap snarare än till nytta för hela organisationen. Den bristfälliga 
strukturen ger med stor sannolikhet ineffektivitet i det strategiska arbetet, dels genom att inhämtad 
information riskerar att ”tappas bort” och investerad tid är bortkastad, och att beslutsfattare sitter på 
olika information och med denna också olika syn på omvärlden och hur man ska agera för att 
anpassa sig efter den. 
 
För att möjliggöra för en framgångsrik omvärldsanalys är det enligt Hedin och Sandström (2006, 
s.82) viktigt att företag söker information målmedvetet. För att kunna åstadkomma detta bör det 
tydligt framgå vem som har ansvar för den bevakning som ska ske. De svar som vi fått från våra 
respondenter tyder på att det finns en förvirring när det kommer till vem som ska sköta tillämpandet 
av omvärldsanalys och endast en av respondenterna tar på sig delar av ansvaret. Detta ger en tydlig 
signal på att arbetet med omvärldsanalys är ostrukturerat. En respondent berättar dock att företaget i 
dagsläget ser över detta och att man är intresserad av att hitta verktyg för att underlätta arbetet med 
omvärldsanalys. 
 
Samtliga respondenter uppger att man inte har, eller inte känner till, att företaget använt extern hjälp 
för att genomföra omvärldsanalys. Det finns dock funderingar från ledningens sida att anlita sådan 
hjälp i framtiden, men ännu har inga beslut tagits. På frågan om omvärldsanalys finns med på 
agendan på lednings- och säljmöten får vi lite olika svar. En respondent hävdar att det finns med på 
agendan medan övriga säger att så inte är fallet. De respondenter som säger att omvärldsanalys inte 
finns med på agendan menar att dessa frågor behandlas vid behov eller ”smygs med”. Samtliga 
respondenter uppger att man inte använder datoriserade system för omvärldsanalys. 
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6.4 Informationshantering och tillgång  
 
Då vi undersökte vilka faktorer som företaget bevakar fick vi uppgifter om vilken typ av 
informationskällor man använde sig av. Nedan följer en sammanställning av respondenternas svar 
gällande vilka informationskällor som de ansåg att företaget använde sig vid bevakning av respektive 
omvärldsfaktor.  
 
 

Faktorer för bevakning Respondenter 
 Jesper Anthony Annica Fredrik Sven-Eric 
Konkurrenter Kontakter, 

anställda, 
rapporter och 

tidskrifter. 
Mässor, 

nätverksträffar 
och leverantörer 

Marknaden och 
mässor. 

Kontakter Mässor, 
leverantörer och 

Internet. 

Marknaden, 
Internet och 

säljkåren. 

Kunder Säljarna  och 
kundenkät 

Säljarna Kundenkät Säljarna och 
kundenkät 

Säljarna 

Leverantörer Mässor  Mässor och 
produktråd 

Mässor  

Ekonomiska Media Tidskrifter   personal 
Politiska Media Media    
Sociala – och 
kulturella 

Mässor och 
nätverksträffar 

Samverkan/dial
og 

Ej aktivt   

Teknologiska Mässor   Leverantörer, 
mässor och 

kunder. 

Datatidskrift 

 
 
Den information som matrisen ovan innehåller har vi tolkat för att kunna avgöra vilken sorts 
informationskällor som företaget i störst utsträckning använder sig av. Informella källor eller källor 
med högt informationsinnehåll som de också kan kallas för var den klart vanligaste typen av källor 
som respondenterna uppgav att företaget använde sig av. Detta bekräftar Lozada och Calatones 
studie ( 1996, s. 18) där de fann att ledningen i högre utsträckning använder sig av informationskällor 
med hög grad av informationsinnehåll då de uppfattar omgivningen som mer osäker. Vår studie 
bekräftar också Tyler et al. teori att det finns ett samband mellan företag som har en 
differentieringsstrategi och användandet av informationskällor med högt informationsinnehåll.  
 
Wei Choo (1999, s. 21) menar att majoriteten av beslutsfattarna föredrar informella 
informationskällor och att man väljer dessa på grund av tillförlitligheten. Även detta påstående får 
stöd av vår undersökning. Intressant är dock att Ahituv et al. (1998, s. 21) argumenterar för att mer 
framgångsrika företag är bättre på att använda formella informationskällor samtidigt som mindre 
framgångsrika företag i högre utsträckning förlitar sig på informella interna informationskällor. Detta 
skulle i så fall innebära att Eric Rahmqvist AB skulle vinna på att i högre utsträckning förlita sig på 
formella källor.  Hedin och Sandström (2006, s. 68-76) rekommenderar företag att enbart använda 
primärkällor, vilket inte alltid är fallet hos Eric Rahmqvist AB då man fäster stor tilltro till den 
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information som säljarna för vidare från företagets kunder. 
 
Vi kan också se att företaget i högre utsträckning bevakar de faktorer som innefattas av Porters five 
forces (1979, s 36) nämligen konkurrenter, kunder och leverantörer. Detta är inte förvånande då 
respondenterna har visat att de inte fäster någon större uppmärksamhet vid de ekonomiska och 
politiska faktorerna samt att de uppger att bevakning av de sociala – och kulturella samt teknologiska 
faktorer sker men samtidigt inte kan specificera på vilket sätt information som information 
införskaffas.  
 
Våra respondenter har skilda åsikter om vilken informationskälla som är den mest tillförlitliga. En 
respondent nämner att leverantörer är mest tillförlitliga, tätt följt av säljare. En annan respondent 
uppger kunden som den mest tillförlitliga källan, vilket indirekt innebär säljarna då det är de som i 
störst utsträckning har kontakt med kunderna. Två av respondenterna nämner formella externa 
informationskällor som mest tillförlitliga.  
 
Av de svar som vi har fått från våra respondenter kan vi utläsa att de som får ta del av den 
information eller underrättelserapport som omvärldsanalysen genererar väljs ut på subjektiva 
grunder. Flera respondenter berättar att informationen som genererats av omvärldsanalysen ofta 
sprids via de olika dotterbolagens försäljningschefer, vilket är ett intressant påstående då en av 
respondenterna som är försäljningschef på ett av dotterbolagen menar att han knappt inte får tillgång 
till någon information alls utan får lita på sina egna kanaler. Samma respondent anser att 
informationen från omvärldsanalysen inte är av någon större vikt då han inte delges honom. 
 
Samtliga respondenter är eniga om att omvärldsanalys är viktigt för företaget. En respondent 
använder ordet essentiellt medan en annan menar att det gäller att fokusera på rätt saker och inte 
slaviskt följa omvärldsanalysens resultat. De svar som vi fått på denna fråga ter sig lite förvånande då 
vi tidigare i det empiriska underlaget sett att man inte lägger ner speciellt stor energi för att bevaka 
och analysera omgivningen och att man inte har utarbetat någon strategi eller struktur för detta 
arbete. En av respondenterna menar att företaget är medvetet dålig på vissa områden av 
omvärldsanalysen för att lägga större fokus på andra delar som man uppfattar som viktigare, vilket 
ger ett visst stöd för Wei Choo som menar att företag väljer den typ av omvärldsanalys och de 
informationskällor som företaget har användning för. 
 
Enligt Wei Choo (1999, s.22) bör företag planera och hantera omvärldsanalys som en strategisk 
aktivitet, implementera omvärldsanalys som ett formellt system, samarbeta med experter på området 
samt överlåta designen av omvärldsanalysen till IT experter och hantera informationen som 
omvärldsanalysen ger tillgång till på ett tillfredsställande sätt. Vi ser inga direkta indikationer på att 
detta uppfylls hos Eric Rahmqvist AB och de svar som vi har fått från respondenterna tyder på att 
företaget inte har någon strukturerad bevakning och analys av omvärlden. Företaget bör noga tänka 
igenom vilka som ska få tillgång till de underrättelser som omvärldsanalysen genererar så att man 
uppnår balans mellan kunskapsnytta och informationssäkerhet. För att kunna agera proaktivt, vilket 
en av respondenterna menar är en vision inom företaget, måste företaget tänka igenom denna 
delgivningsprocess i förväg. 

6.5 Övergripande analys 
 
Om vi jämför våra respondenters svar med MAP modellen som Bates (1985, s. 98) presenterar så ser 
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vi att en viss grad av omvärldsbevakning sker, i störst utsträckning av informellt slag. Vi ser inga 
direkta, möjligtvis svaga indikationer, på att företaget går vidare med informationen och analyserar 
den för att kunna förutspå de förändringar som kommer att äga rum på marknaden.  Detta påstående 
grundar vi i det faktum att företaget saknar struktur för informationshantering, vilket resulterar i att 
användningen av informationen blir en slags personlig inlärning och ingenting som kommer till 
användning för övriga delar av organisationen. Enligt Nastanski (2004, s.426) så bedriver företaget 
således ingen aktiv omvärldsanalys då detta enligt honom innebär att man ska integrera data till ett 
sammanhängande perspektiv. 
  
McDaniel (1997, s. 21-37) menar att en aktiv omvärldsanalys kännetecknas av ett ökat antal 
aktiviteter för att läsa av marknaden. Vi tolkar respondenternas svar som att endast ett fåtal av 
företagets aktiviteter har tillkommit med syfte att läsa av marknaden. Den enkät som företaget 
skickar ut till kunder är den enda aktiviteten som kan sägas fylla denna funktion. I övrigt så kommer 
information till företaget genom aktiviteter vars ursprungstanke inte är omvärldsanalys. McDaniels 
definition av en aktiv omvärldsanalys förutsätter att företaget tar hjälp av externa rådgivare och att 
företaget har ett extern fokus vilket vi inte anser att man har på Eric Rahmqvist AB.. 
 
Vi tolkar våra respondenters svar som att man på Eric Rahmqvist AB bedriver omvärldsanalys, i 
olika omfattning, på två av de fyra nivåer som Wei Choo (1999, s. 22) beskriver. Indirekt 
omvärldsanalys innebär att företaget exponeras för olika faktorer som kan påverka företaget, utan att 
någon specifik information i åtanke, vilket mer eller mindre innebär att företaget bedriver 
omvärldsanalys genom att existera. Undersökande omvärldsanalys innebär att företaget riktar 
uppmärksamhet mot utvalda områden som man finner av intresse för företaget, vilket vi har sett att 
man gör på Eric Rahmqvist AB. I den informella och formella omvärldsanalysen går man vidare med 
de områden som man i den undersökande omvärldsanalysen funnit är av specifikt intresse. Detta 
kräver dock att företaget aktivt söker efter information, vilket vi inte anser att man gör i någon större 
utsträckning på Eric Rahmqvist AB. Wei Choo menar att en effektiv omvärldsanalys innefattar alla 
fyra nivåer av omvärldsanalys, men vi anser att Eric Rahmqvist AB inte når längre än de två första 
nivåerna. 
 
Man kan även sammanfatta företagets omvärldsbevakning genom att använda Bates modell (1985, s. 
100) där företagets omgivning delas in i tre arenor. På marknaden bör företag framför allt bevaka 
kunder, men också andra säljare och marknadsstruktur. I industrin bör företagets leverantörer 
bevakas i störst utsträckning, men också företagets personal och teknologiska faktorer. Enligt Bates 
är det också nödvändigt för företag att bevaka sin generella omgivning. Bates argumenterar för att 
det är viktigt för företaget att rikta fokus mot samtliga delar av omgivningen, något som man på Eric 
Rahmqvist AB inte gör. Företaget fokuserar snarare på de faktorer som har direkt påverkan på 
verksamheten vilket till viss del stödjer Wei Choo’s (1999, s. 21) påståenden om att företag väljer den 
typ av omvärldsanalys och de informationskällor som man anser sig ha användning för. 
 
Intelligence är enligt Hedin och Sandström (2006, s. 95) den underrättelserapport som 
omvärldsanalysen ger upphov till och den är till för att ge en bild av framtiden som ska ligga till 
grund för beslut. Intelligence handlar i stor utsträckning om struktur och organisering och med de 
svar som vi har fått från respondenterna i åtanke kan vi inte påstå att Eric Rahmqvist AB sysslar med 
intelligence i någon större utsträckning. Business intelligence är det mest övergripande av de olika 
intelligence begreppen och det handlar om att hämta, analysera och sprida information både från 
interna och externa källor och som vi tidigare har varit inne på så tolkar vi de svar som vi fått från 
respondenterna som att man till viss del hämtar och analyserar information, men att det sker 
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slummässigt och det finns klara brister i hur man kommunicerar informationen vidare inom 
organisationen. Ett effektivt intelligence verktyg kräver att företaget har god tillgång till information 
och att den kunskap som man skaffar sig genom omvärldsanalys kommuniceras till verksamhetens 
olika delar så att den kan komma till användning. Sett över samtliga faktorer som vi har undersökt 
hos Eric Rahmqvist AB så har man en bristfällig kommunikation av den information som 
omvärldsanalysen genererar, vilket vi ser genom att samtliga respondenter har olika uppfattning om 
vad som utförs, av vem och hur. Hedin och Sandström diskuterar olika sorters delgivningsprocesser, 
bland annat nyhetsbrev och face-to-face. Till viss del uppfyller Rahmqvist det då skickar ut 
nyhetsbrev och håller konferenser där man delger information till de anställda, men i och med att 
man inte utför någon strukturerad omvärldsbevakning eller analys så håller vi det inte för troligt att 
nyhetsbrevet innehåller någon omfattande information om det. Med detta i åtanke kan inte Eric 
Rahmqvist AB sägas uppnå intelligence i den mening som Hedin och Sandström talar om.  
 
Analoui och Karami (2002, s.203) menar att framgångsrika företag har förstått vikten av att analysera 
sin omgivning för att kunna utforma effektiva strategier och för att öka vinsten och företagets 
tillväxt. Vi ser att man hos Eric Rahmqvist AB har förstått vikten av att analysera sin omgivning men 
det stannar också vid förståelse och man tar inte ämnet vidare. Detta kan bero på att man inte ser en 
tillräckligt stark koppling till det strategiska arbetet eller så kan det bero på att man inte anser att 
arbetet med omvärldsanalys har lika stora positiva effekter som teorierna vill hävda. Ska man tro 
Analoui och Karami så är detta alarmerande eftersom de anser att omvärldsanalys är nyckeln till 
långsiktig överlevnad, och en nödvändighet för att företag ska kunna anpassa sig efter förändringar i 
omgivningen.  
 
Flera andra forskare visar på liknande effekter samt visar på ett positivt samband mellan utförande av 
omvärldsanalys och företagets prestationer och lönsamhet. Vi anser att Eric Rahmqvist AB kan 
effektivisera och utöka sitt arbete med omvärldsanalys, men om detta skulle leda till ökad lönsamhet 
är givetvis svårt att svara på. Vi ser att företaget jobbar efter en differentieringsstrategi och man talar 
mycket om att koncentrera sina insatser för att behålla en ledande position och för att hitta nya 
affärsmöjligheter. Jennings och Lumpkins (1992, s. 799-800) menar att företag som följer en 
differentieringsstrategi utför omvärldsanalys för att upptäcka möjligheter på marknaden i form av 
tillväxt och behov hos kunder och att detta innebär att man är mer proaktiv än företag som följer 
lågkostnadstrategier. Vi anser att om man på Eric Rahmqvist AB ska kunna behålla sin position på 
marknaden och fortsättningsvis hitta nya affärsmöjligheter är det troligt att större fokus på och en 
bättre effektivitet i arbetet med omvärldsanalys kan medföra positiva effekter som ökad lönsamhet 
eller att man att man klarar av att hålla avståndet till sina konkurrenter. 
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7 SLUTSATS OCH DISKUSSION 

I detta avsnitt besvarar vi vår problemformulering och vårt syfte samt diskuterar studiens resultat. Vi avslutar kapitlet 
med att ge förslag på områden för fortsatt forskning.  
 
Vi vill med denna studie nå en förståelse för hur ett företag går tillväga vid sin omvärldsanalys och 
därmed bygga ett underlag för fortsatt forskning på området. Vi avser att nå denna förståelse genom 
att utföra en explorativ fallstudie av företaget Eric Rahmqvist AB.  
 
Studiens delsyften är att undersöka vilka faktorer i omvärlden som företaget anser är viktigast att 
bevaka, från vilka källor som information införskaffas samt hur resultatet av omvärldsanalys 
kommuniceras i organisationen.  
 
Hur går ett företag tillväga vid sin omvärldsanalys?    
 
Vi ska utifrån vår fallstudie göra en profil av hur det studerade företaget går tillväga då de utför 
omvärldsanalys. Denna profil tror vi kan ge en bild av hur företag med liknande organisation, strategi 
och verksamhet som vårt undersökningsobjekt arbetar med omvärldsanalys.  
 
Vår studie ger en indikation på att företaget i dagsläget inte fäster någon större vikt vid utförande av 
omvärldsanalys. Ämnet som sådant är bekant och anses vara viktigt, men av olika anledningar gör 
man få insatser för att bevaka och analysera omgivningen. Denna studie föranleder oss att tro att 
detta kan bero på att man inte ser en koppling till det strategiska arbetet eller på att kunskapen inom 
området är begränsad. En ytterligare tänkbar förklaring kan vara att personer på olika befattningar 
anser att man får tillgång till tillräckligt med information utan en aktiv omvärldsanalys. 
  
Studien visar också på att det arbete som företaget utför som kan kopplas samman med 
omvärldsanalys är av högst informell karaktär och det saknas en på förhand etablerad struktur utifrån 
vilken man utför arbetet med omvärldsanalys. Studien visar också att man inte har några, möjligtvis 
ytterst få, verktyg eller system som är avsedda för omvärldsanalys. Studien pekar på att man har en 
uppfattning om vilka faktorer i omgivningen som kan vara av vikt att bevaka, men denna uppfattning 
är subjektiv och skiljer sig åt mellan individer i organisationen och man har på förhand inte utfört 
någon typ av behovsanalys eller i övrigt stämt av mot vilken del av omgivningen som man bör rikta 
sina resurser. 
 
Valet av de faktorer som omvärldsanalysen bör omfatta är slumpmässigt och beroende av enskilda 
individers intresse i frågan, eftersom det saknas en struktur för hur omvärldsanalysen ska tillämpas. 
Struktur saknas också för hur genererad information ska hanteras och blir också en fråga om en 
subjektiv bedömning. Detta kan leda till att personer som är i behov av viss information inte får 
tillgång till den, vilket i sin tur kan leda till att intresset för ämnet minskar. Rent generellt så bevakas 
eller analyseras inte omgivningen i någon större utsträckning utan man fokuserar sina insatser på de 
delar som man anser är intressanta, vilket också tyder på att arbetet blir beroende av individers 
personliga åsikter.  
 
Företag tillämpar inte aktivt omvärldsanalys utan den information som samlas in sker till största del 
genom en passiv bevakning som i princip utförs genom företagens existens. Den faktor i 
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omgivningen som flest respondenter anser är viktigast att bevaka är kunder. Insamling av 
information sker till största del genom användande av informella källor eller källor med hög 
informationsgrad som de också kan kallas för. De informella källorna visade sig vara det allra 
viktigaste verktyget för att införskaffa information och de inkluderar samtal med kunder, säljare och 
leverantörer både genom den dagliga verksamheten och via olika forum som mässor och 
nätverksträffar. Den faktor som företag anser är viktigast att bevaka i den generella omgivningen är 
teknologin. Vår studie bekräftar också att det finns ett samband mellan företag som har en 
differentieringsstrategi och användandet av informella källor. 
 
Det är givetvis omöjligt för oss att avgöra huruvida företagets arbete med omvärldsanalys har 
påverkan på dess prestationer. Det vi ser med vår analys är dock att företaget saknar struktur och 
systematik vid utförande av omvärldsanalys och arbetet blir högst godtyckligt då det i stor 
utsträckning är beroende av individers egna initiativ och åsikter. Resultatet som omvärldsanalysen 
genererar kommuniceras heller inte i någon vidare utsträckning vidare i organisationen och den 
resulterar snarare kunskap för individen är till nytta för hela organisationen. Vi anser att arbetet med 
omvärldsanalys kan effektiviseras genom att etablera strukturer och system. Huruvida detta påverkar 
företagets prestationer är omöjligt för oss att uttala oss om men vi anser att det borde leda till bättre 
information och högre kostnadseffektivitet.  
 
Om den praktiska tillämpningen av omvärldsanalys utvecklas så kommer företagets tillgång på 
information att öka, vilket i sin tur borde förenkla utformandet av strategier som rimligtvis också 
borde vara bättre anpassade till företagets omgivning. Det är svårt att uttala sig om huruvida en mer 
omfattande och strukturerad tillämpning av omvärldsanalys skulle ha påverkat fallstudieföretagets 
strategier och därigenom dess prestation, men en inte alltför vågad gissning är att man genom att inte 
tillämpa en aktiv omvärldsanalys missar en del händelser, förändringar och omständigheter som 
skulle kunna inverka på företagets arbete.  
 
En respondent berättar att en viktig del av affärsutvecklingen är att upptäcka nya affärsmöjligheter, 
något som ställer krav på och tillit till en väl fungerande omvärldsanalys. Företaget saknar en sådan 
idag och vi anser att företagets prestationer skulle kunna förbättras genom ett ökat engagemang kring 
den praktiska tillämpningen av omvärldsanalys. 
 
Vi anser att en framgångsrik strategi som har haft samma utformning under en lång tid kan skapa en 
övertro till det egna konceptet och att man glömmer bort att förändringar i omvärlden drastiskt kan 
ändra spelreglerna för företagets strategi. Alla förändringar som äger rum på marknaden är 
naturligtvis inte av den karaktären att de äventyrar ett företags existens, men de kan vara av betydelse 
för företagets prestationer.  
 
Företag inte utför omvärldsanalys i större utsträckning än vad studien visar på kan vi inte förklara 
utan enbart diskutera. Det har klart och tydligt framgått att det finns ett intresse för ämnet och det 
anses vara viktigt, vilket vi tycker borde ha resulterat i en större insats när det kommer till att 
genomföra denna typ av arbete. Vidare kan man diskutera huruvida kostnaden för utförande av 
omvärldsanalys påverkar företagets inställning till ämnet. Det är möjligt att man anser att denna typ 
av aktiviteter tar för mycket tid och resurser i anspråk, men denna studie har inte gett några 
indikationer på att så skulle vara fallet då respondenterna inte nämnt något om kostnader 
överhuvudtaget under intervjuernas genomförande.  Respondenterna har däremot pratat om att 
företaget väljer att fokusera sina insatser på vissa områden, ställningstaganden som säkerligen kan ha 
påverkats av ekonomiska aspekter, då bevakning och analys av samtliga faktorer i företags omvärld 
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torde vara tämligen omöjligt och definitivt kostsamt att genomföra. Vi tror dock inte att ekonomiska 
aspekter ligger till grund för att man inte engagerar sig mer i detta ämne utan snarare att man inte i 
tillfredsställande utsträckning besitter kunskapen för att genomföra omvärldsanalys. Detta är ett 
rimligt antagande då ämnet till viss del är outforskat och omvärldsanalys därför kan uppfattas som 
något nytt och främmande som man ännu inte vet hur man ska ta sig an. Detta tycker vi visar sig i 
den i princip obefintlig struktur som denna typ av företag arbetar efter. Med rätt kunskap borde detta 
vara ett relativt enkelt problem att åtgärda. 
 
Kunderna visade sig vara den faktor som respondenterna tyckte var viktigast att bevaka. Detta är inte 
förvånande med tanke på att företaget är verksamt inom direktförsäljning och de omedelbart 
påverkas av skift i kundernas efterfrågan. Bevakningen sker genom den direktkontakt som företagets 
säljare har med kunderna men också genom att företaget regelbundet skickar ut en kundenkät. 
Bevakning av kunder sker regelbundet men det saknas en struktur för hur man ska ta tillvara på den 
information som genereras. Svaren från kundenkäten sammanställs och kommuniceras vidare i 
organisationen men när det kommer till den information som säljarna besitter så verkar den stanna 
där och kommuniceras inte i någon större utsträckning ut i organisationen. Detta kan leda till att 
personer på ledande positioner inte får tillgång till information från säljarna som kan vara viktig vid 
beslutsfattande och strategiutformning.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har avgränsat denna studie till att endast behandla hur företag tillämpar omvärldsanalys i praktiken 
och vi kommer inte att ingående undersöka omvärldsanalysens vidarekoppling till strategiskt arbete. 
Ett naturligt steg för fortsatt forskning vore att undersöka om och i så fall hur företag utformar 
strategier efter den information som omvärldsanalysen genererar. Vi anser också att det finns ett 
behov av fler studier som behandlar hur företag tillämpar omvärldsanalys i praktiken då vi anser att 
många företag är i behov av större kunskap i ämnet.  
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8 SANNINGSKRITERIER  
 
I detta kapitel diskuterar vi studiens giltighet, intersubjektivitet och praktisk användbarhet/överförbarhet samt grad 
av systematik vid datainsamling och analys. Dessa sanningskriterier ligger till grund för hur trovärdiga studiens 
resultat är.  
 
Vid studier med någon form av teorigenerering som syfte är inte samma sanningskriterier relevanta 
som för en avbildande studie. Validitet och reliabilitet passar inte att använda vid teorigenerering då 
man inte på förväg vet vad man ska mäta samt att samma studie aldrig kan upprepas (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 164). Det är därför mer relevant för en teorigenererande studie att behandla 
begreppen giltighet, intersubjektivitet, praktisk användbarhet/överförbarhet samt systematik vid 
datainsamling och analys.  

8.1 Giltighet 
 
Giltighet är det begrepp som ligger närmast validitet för den teorigenererande studien och kan 
förenklat sägas vara att man har undersökt tillräckligt många individer att den utvecklade teorin 
grundas eller provas i så hög utsträckning som möjligt. Viktigt är också att uppnå empirisk mättnad 
så att ytterligare informationsinsamling inte tillför någon ny information (Johansson Lindfors, 1993, 
s.165).  
 
Som vi tidigare argumenterat för i den praktiska metoden så valde vi ut de respondenter som vi ansåg 
var troliga att besitta kunskap och kännedom om hur det valda företaget tillämpar omvärldsanalys i 
praktiken. Detta antagande bekräftades då den respondent som inte sitter i ledningsposition visade 
sig ha mycket begränsad vetskap inom området. I och med detta kan vi inte argumentera för att vi 
har uppnått empirisk mättnad, men vi anser dock inte att en ytterligare respondent skulle ha först en 
ytterligare dimension till undersökningen. En högre giltighet skulle däremot kunna ha uppnåtts 
genom att utföra samma undersökning på ett eller flera företag. Vi anser att vi för det specifika fall 
som uppsatsen behandlar har uppnått bästa möjliga giltighet.  

8.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet handlar om hur den empiriska verkligheten är tolkad och det är av yttersta vikt att 
respondenterna anser att deras svar har blivit korrekt återberättade (Arbnor och Bjerke, 1994, s. 268). 
Detta kan uppnås genom att låta respondenterna läsa igenom och komma med synpunkter på den 
tolkning som författarna gjort (Johansson Lindfors, 1993, s. 167).  
 
Vi har valt att endast skicka ut sammanställningen av den empiriska undersökningen till våra 
respondenter, som samtliga har gett sitt godkännande till vad vi har skrivit. Det är alltid svårt att 
avgöra ifall informationen har tolkats på ett korrekt sätt och det är enligt Lindfors Johansson svårt att 
få acceptans för gjorda tolkningar (1993, s. 167). Vi har i enlighet med vad Lindfors Johansson 
förespråkar försökt att lita på vår egen bedömning när vi har analyserat och tolkat det empiriska 
materialet och försökt att inte bli påverkade av respondenternas åsikter och vi anser att vi har 
uppnått intersubjektivitet i den mån det är rimligt.  
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8.3 Praktisk användbarhet och överförbarhet 
 
Praktisk användbarhet bestäms av hur tillämpbara de genererade teorierna är i praktiken (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 167). För att kunna avgöra om en studie har praktisk användbarhet så måste man 
prova den på verkligheten som den beskriver (Johansson Lindfors, 1993, s. 165). Många anser dock 
att generaliserbarhet aldrig kan uppnås vid teorigenerering (Johansson Lindfors, 1993, s. 169).  
 
Överförbarhet i samband med teorigenerering handlar om teoriernas användbarhet snarare än hur 
sanningsenliga de är (Johansson Lindfors, 1993, s. 168). Överförbarhet handlar om hur väl man kan 
använda de teorier man har genererat på liknande situationer. Enligt Gummesson (refererad av 
Johansson Lindfors, 1993, s. 169) kan fallstudier möjliggöra beskrivningar som kan vara av 
användning i andra situationer men knappast till generalisering i avbildande mening. 
 
Det är omöjligt att avgöra huruvida studiens resultat kan användas på något annat företag utan att 
göra en praktisk tillämpning. Inget företag är det andra likt och deras omvärld förändras ständigt 
vilket försvårar då man ska avgöra om en studie är praktiskt användbar eller inte. Vi anser dock att 
studiens resultat skulle kunna appliceras på ett företag av samma storlek och som är verksamma i 
samma bransch idag vilket vi anser är en så god praktisk användbarhet/överförbarhet som man kan 
uppnå med en fallstudie. 

8.4 Systematik vid datainsamling och tolkning 
 
Systematik vid datainsamling och tolkning innebär att hela forskningsprocessen måste granskas när 
man bedömer dess tillförlitlighet.  Det handlar om hur tillförlitliga mätinstrumenten är och målet är 
inte att möjliggöra att samma undersökning kan upprepas vid ett senare tillfälle och generera samma 
resultat. Detta kan innebära att sättet en intervju utförs på är av yttersta vikt för att inte riskera att 
information passerar obemärkt (Johansson Lindfors, 1993, s. 168). Med andra ord kan man uttrycka 
det som att det är graden av systematik då man samlar in material och tolkar den som ligger till grund 
för hur trovärdig en studie är (Johansson Lindfors, 1993, s. 169).  
 
Då vi samlade in vårt empiriska material följde vi en semi- strukturerad intervjumanual men vi var 
samtidigt uppmärksamma på vad respondenterna berättade för oss och frågade följdfrågor om vi 
ansåg att det var av relevans för vår studie. Att vi har haft en mall att jobba efter samt att vi har tagit 
utrymme till att låta respondenterna tala fritt anser vi har lett till att vi har fått tillgång till en stor 
mängd information. Då vi sammanställde vårt empiriska material följde vi en struktur som innebar 
att vi redovisade respondenternas svar områdesvis, vilket vi valde att göra då vi anser att det 
förenklar vid jämförelse mellan respondenternas svar. Under analysen har vi gjort ett sammandrag av 
vad respondenterna informerade oss om för att sedan göra jämförelser med vår teoretiska 
referensram samt i den mån det saknades teorier analysera fritt. Med detta i åtanke upplever vi att vi 
har haft en god systematik vid datainsamling och tolkning vilket har resulterat i att vi har fått tillgång 
till relevant information som sedan har legat till grund för våra tolkningar.  
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BILAGA 1 
 
Intervjumanual  

 
Inledande frågor 

 
1. Vad heter du? 

 
2. Vad är din position i företaget? Funktion? Hur länge har du haft denna position? 

 
3. Vad har du för bakgrund? (Utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet) 

 
Företagets omvärld 

 
4. Hur uppfattar du företagets omvärld? (turbulent/stabil)  
 
5. Hur upplever du att affärsklimatet ser ut, vad är de största hoten och möjligheterna?  

 
6. Vad förknippar du med begreppet omvärldsanalys? 
 

Omvärldsbevakning  
 
Porters ”five forces” 

 
7. Hur sker bevakning av konkurrenter (lägre priser, uppstickare)? Hur införskaffas 

informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram denna information? Vad och hur 
används informationen? (risker och möjligheter) 

 
8. Hur sker bevakning av kunder (nya segment)? Hur införskaffas informationen? Vems 

ansvar är det att skaffa fram denna information? Vad och hur används 
informationen? 

 
9. Hur sker bevakning av leverantörer (priser, högre kvalitet etc.)? Hur införskaffas 

informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram denna information? Vad och hur 
används informationen? 

 
PEST-analys  
 

10. Hur sker bevakning av ekonomiska faktorer (inflation, valutakurser, räntor etc.)? Hur 
införskaffas informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram denna information? 
Vad och hur används informationen? 

 
11. Hur sker/behövs bevakning av politiska trender (regeringsskifte etc.) i samhället? Hur 

införskaffas informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram denna information? 
Vad och hur används informationen?   
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12. Hur sker bevakning av sociala och kulturella förändringar (trender i samhället)? Hur 
införskaffas informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram denna information? 
Vad och hur används informationen? 

 
13. Hur sker bevakning av teknologiska förändringar (ny teknik som revolutionerar på 

marknaden)? Hur införskaffas informationen? Vems ansvar är det att skaffa fram 
denna information? Vad och hur används informationen? 

 
14. Vilka andra faktorer i omgivningen bevakar företaget? 
 
15. Vilka faktorer i er omgivning anser du är viktigast att bevaka? 

 
16. Anser du att företaget bevakar sin omgivning tillräckligt? 

 
Struktur  

 
17. Finns en klar och uttalad struktur inom organisationen för hur omvärlden ska 

bevakas, hur ser den i så fall ut? 
 
18. Finns det någon inom koncernen som ansvarar för omvärldsanalys? 

 
19. Finns det chefer hos företagets olika funktionsenheter (ekonomi, marknad, inköp) 

som ansvarar för omvärldsanalys? 
 

20. Anlitar ni eller har ni någon gång anlitat någon konsultfirma för att utföra 
omvärldsanalys åt företaget? 

 
21. Finns omvärldsanalys med på agendan på lednings- och säljmöten? 

 
22. Har ni datoriserade system för omvärldsanalys? 

 
Informationshantering och tillgång 
 

23. Av de källor som du har nämnt att ni använder er av för omvärldsanalys, vilken typ 
av källor anser du är mest tillförlitlig? 

 
24. Vilka får tillgång till den information som omvärldsbevakningen genererar? 

 
25. Hur används information från omvärldsanalys inom organisationen? (skapa 

antaganden om framtiden) 
 

26. Hur används den informationen som omvärldsbevakningen genererar av ledning och 
styrelse? 

 
27. Hur integreras informationen från omvärldsanalysen i företagets olika processer? 

 
28. Hur viktigt anser du att omvärldsanalys är?  

 61


