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1. Inledning 
 
 detta första avsnitt av uppsatsen kommer du som läsare att introduceras i uppsatsens behandlade 
ämnesområde. Vi kommer vidare att beskriva det problemområde som valts, vilket kommer att mynna ut i 

uppsatsens syfte. Avslutningsvis kommer vi att förklara begrepp och översättningar som är relevanta för fortsatt 
läsning, samt visa en disposition som ska ge en överblick över uppsatsens kommande delar.  

1.1 Ämnesval och perspektiv 
 
Till en början skulle vi vilja förklara hur vi kom fram till just det ämne som denna uppsats 
handlar om. Detta kan vara viktigt för att till exempel förstå hur forskningsproblemet växt 
fram.  
 
Idén att studera ett företags strategier och dessas betydelse hade sitt ursprung i kursen 
Strategic Management. Under den kursen studerades olika typer av strategier, vikten av dem, 
problem med dem och så vidare. En del av denna kurs fokuserade även på 
omvärldsbevakningens betydelse för en organisation, vilket vi också fann intressant. Vid 
vidare studier av omvärldsbevakningens betydelse, märkte vi dessutom att lite fokus legat på 
hur omvärldsbevakningen implementeras i organisationens strategier, vilket medförde att vi 
ville sammankoppla dessa två områden till ett och studera relationen mellan dem. 
 
Vidare ville vi även skriva på uppdrag, och då gärna för ett försäkringsbolag. Anledningen till 
att vi ville skriva på uppdrag var att vi tyckte att uppsatsen blev mer användbar då eftersom 
den riktade sig till ett särskilt företags problem. Att vi valde just Folksam berodde på att det är 
ett av de största och mest välkända försäkringsbolagen i Sverige. Vi ansåg därför att det var 
representativt för hela försäkringsbranschen. Efter att ha kontaktat Folksam via e-post1 fick vi 
kontakt med Kent Lindmark på Folksam i Umeå. Han var positivt inställd till förslaget att 
undersöka Folksams omvärlds påverkan på deras strategier, och berättade även om en idé med 
kunskapscentra, vilket medförde att omvärldsbevakningen var särskilt viktig. På så sätt var 
grunden till uppsatsens forskningsområde lagd. 
 
I och med att denna uppsats är skriven på uppdrag av Folksam – och på grund av det 
forskningsområde som valts – är denna uppsats skriven ur företagets perspektiv, och då mer 
specifikt från Botnia marknadsområdes synvinkel. Att du som läsare förstår ur vilket 
perspektiv uppsatsen är skriven är viktigt för att kunna följa och tolka våra tankar på ’rätt’ 
sätt2. En annan viktigt del innan själva forskningsansatsen påbörjas är även att veta vad som 
ligger som bakgrund till det valda problemet. 

1.2 Problembakgrund 
 
”Den röda drottningen sade: För att stanna på samma plats krävs att du springer så fort du 
kan. Om du vill komma någon annanstans, måste du springa dubbelt så fort som det.”3 
 
Detta kan jämföras med hur det är på dagens företagsmarknader. Bara för att behålla sin 
relativa position måste en organisation kontinuerligt växa och förändras, och för att förbättra 
                                                 
1 Se bilaga 3 för kopia av e-brevet 
2 Johansson-Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig 
kunskapsbildning, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 39 
3 Ansoff, I. H., “Strategies for Diversification”, Harvard Business Review, Vol. 35, Nr. 5, s 113-124, 1957, s. 113 
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sin position måste den växa och förändras minst dubbelt så fort. På grund av faktumet att det 
i dagens affärssammanhang krävs väldigt mycket av organisationer, har intresset för strategier 
och därtill relaterade koncept fått en ökad fokus då alla företag söker efter samma sak – det 
ultimata receptet till framgång.4 

1.2.1 Strategier 
 
Från ordböckers definition av konceptet strategi kan man urskilja att det har en bakgrund i det 
militära, men det finns strategier för nästan allting. Man kan ha en strategi för hur middagen 
ska lagas, för hur man ska ta sig över en bäck eller för hur man ska vinna så mycket pengar 
som möjligt i poker. Strategikonceptet har på ’senare’ tid även anpassats för att användas i 
organisatoriska sammanhang. ’Senare’ i denna mening är dock ett relativt begrepp då 
strategiformulering i grunden bygger på skotska ekonomers idéer från 1700-talet, samt då 
grundläggande antaganden om strategisk implementering härstammar redan från antikens 
Grekland.5  
 
I och med att teorier av exempelvis Igor Ansoff lades fram på 1960-talet utvecklades grunden 
till strategier som ett disciplinärt område. Dessa forskare pekade på vad de ansåg var de 
viktigaste delarna av det klassiska synsättet på strategier, nämligen ”kopplingen till en rationell 
analys, åtskillnaden mellan tanke och handling samt en inriktning på vinstmaximering”6 och 
hade alltså en viss fokus på företags finansiella vinst.7  
 
Idag är fokusen på vinstmaximering bland strategiforskare dock inte lika viktig, även om 
många av dagens definitioner bygger på de av tidigare forskare som George Steiner, Henry 
Mintzberg, Kenneth Andrews och Michael Porter. Dessa forskare har dock också själva 
utvecklat sina definitioner av vad strategier, strategiskt ledarskap och strategisk planering är. 
Steiner menar att strategier började förekomma i ledarskapslitteratur som ett sätt att referera 
till vad man gör för att kartlägga en konkurrents faktiska eller planerade handlingar8. Andrews 
och Chandler definierar strategier som intentioner, det vill säga som en ’avsedd strategi’, 
snarare än som ett mönster i en handlingsprocess9. Mintzberg är av åsikten att strategier är en 
plan för hur man tar sig från här till där, ett mönster för långsiktiga handlingar, en position 
och ett perspektiv (visioner och direktiv)10. Andrews menar – likt Mintzberg – att strategier 
handlar om mönster, planering och perspektiv. Porter anser att strategier handlar om att vara 
annorlunda och medvetet välja en annorlunda ’aktivitetsuppsättning’, för att skapa en unik mix 
av värden som ger företaget konkurrenskraftiga fördelar. Han definierar strategier som en 
kombination av de mål ett företag strävar mot samt policys för att uppnå dessa mål, och 
anammar alltså strategi som både planering och positionering.11 
 
Så vad är då en strategi egentligen? Är den en plan? Refererar den till hur vi uppnår målen vi 
eftersträvar? Är det en position, ett perspektiv eller ett mönster i våra beslut och handlingar? 
Strategier är allt detta, de handlar om perspektiv, position, planering och mönster. Strategi är 

                                                 
4 Ansoff, “Strategies for Diversification”, s. 113ff 
5 Whittington, R., Vad är strategi – och spelar den någon roll?, Malmö: Liber Ekonomi, 2002, s. 19 
6 Ibid, s. 19 
7 Ibid, s. 19 
8 Fergusson, H. & Langford, D. A., “Strategies for Managing Environmental Issues in Construction 
Organizations”, Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 13, Nr. 2, pp. 171-185, 2006,  s. 3 
9 Thomas & McGee, 1986 i Fergusson & Langford, “Strategies for Managing Environmental Issues in 
Construction Organizations”, s. 3 
10 Mintzberg, H., “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, California management Review, s 11-24, 1987, s. 
11ff 
11 Porter, M., “Michael Porter on Strategy”, Leadership Excellence, Vol. 22, Nr. 6, s 14-14, ¼ p, 2005, s. 14 
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bron över policys eller mål å ena sidan och taktiker eller konkreta handlingar å andra sidan. 
Kortfattat skulle man kunna säga att strategier refererar till en komplex värld av tankar, idéer, 
insikter, erfarenheter, minnen, uppfattningar och förväntningar.12 ”Strategier är kursen vi 
kartlägger och resan vi föreställer oss, samtidigt som kursen vi styr och resan vi faktiskt gör” 13. 
 
Strategier syftar följaktligen till att – på olika sätt – göra organisationen så framgångsrik som 
möjligt, och en viktig del i denna process handlar om att effektivt kunna svara till 
organisatoriska omgivningsfaktorer. Ett sätt att undersöka dessa faktorer i den externa miljön 
är omvärldsbevakning. 14 

1.2.2 Omvärldsbevakning 
 
Organiserad omvärldsbevakning började uppfattas som särskilt viktig för de flesta företag och 
organisationer för ungefär 15 år sedan, och handlar om att analysera hur omgivningen 
påverkar organisationen. Men även om organiserad omvärldsbevakning hamnat på tapeten 
först under senare år, har den – liksom strategier – haft lång tid på sig att utvecklas. Några av 
de äldsta uttalandena om underrättelsestrategi härstammar från den kinesiske krigaren Sun-Zu. 
Han konstaterade att en av de viktigaste förutsättningarna för en lyckosam strategi (här 
handlade strategier fortfarande om krigsföring) var att känna till relationen mellan den egna 
slagstyrkan och fiendens, vilket i dagens bemärkning av strategier skulle kunna jämföras med 
relationen mellan den egna organisationen och dess omvärld.15 
 
Omvärldsbevakning är populär i moderna organisationer bland annat eftersom den kan ge 
vinster i form av ökad effektivitet och konkurrenskraftighet, samt hjälpa organisationen att 
omvandla hot till möjligheter16. Den syftar till att ge företaget möjlighet att förutse vad som 
kommer att hända i omvärlden, och det ideala är att beslutsfattarna i en organisation är så 
initierade i händelseutvecklingen att de fattar beslut om åtgärder för sådant som ännu inte 
hänt, tidigare och med bättre beslutskvalitet än sina konkurrenter.17  
 
Omvärldsbevakning är en process av organisatoriskt lärande och anses – liksom strategier – 
vara en nyckelfaktor till organisatorisk framgång. Genom konstant övervakning av 
omgivningen ges ledningen förmåga att anpassa organisationens gensvar, vilket kan innebära 
skillnaden mellan framgång och misslyckande. Vidare medför omvärldsbevakning att en 
organisation kan rikta sig mot externa konkurrenskraftiga, politiska, ekonomiska, sociala, och 
teknologiska faktorer som annars kan vara svåra att identifiera. Syftet med detta är inte att 
enbart samla information, utan att fokusera på framtida – snarare än nuvarande – 
påverkansfaktorer.18  
 
Omvärldsbevakning hjälper en organisation att få kunskap om potentiella påtryckningar från 
dess externa miljö och hur organisationen strategiskt bör reagera på dessa. Genom en 
förståelse för dessa två element – de externa påverkningarna och den interna reaktionen 
(formulering av strategier i detta fall) – kan organisationen svara på ett effektivare sätt. 

                                                 
12 Mintzberg, “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, s. 11ff 
13 Översatt från Nickols, F., Distans consulting, found 2006-12-21 at world wide web 
http://home.att.net/~nickols/strategy_definition.htm 
14 Albright, K. S., “Environmental Scanning: Radar for Success”, The Information Management Journal, Vol. 38, Nr. 
3, s 38-45, 2004, s. 45 
15 Hamrefors, S., Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business, Studentlitteratur: 
Lund, 2002, s. 12f 
16 Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., Exploring Corporate Strategy, Financial Times/Prentice hall, 2005, s. 17 
17 Hamrefors, Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business, s. 15f 
18 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 41 
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Omvärldsbevakning är följaktligen inte effektiv i ett enskilt sammanhang utan måste även 
implementeras i organisationens strategier.19 

1.2.3 Implementering 
 
Även om många studier har genomförts med hänsyn till organisationers 
omvärldsbevakningsaktiviteter respektive deras strategier20 har få fokuserat på sambanden 
mellan dessa21. Hagen, Haile och Magharabi menar att endast tre studier genomförts inom 
detta område22. 
 
Hambrick var den första att studera sambandet mellan typen av strategi och typen av 
omvärldsbevakning i ett företag. Han menade att företag bevakar sin omvärld för att kunna 
skapa konkurrenskraftiga strategier men kom fram till att det inte fanns något samband mellan 
omgivningsbevakningsaktiviteter och företagsstrategier. Den andra studien som sägs ha 
genomförts angående sambanden mellan strategier och omvärldsbevakning gjordes av Miller 
som undersökte relationer mellan informationsbehandlingsaspekter i den externa omgivningen 
och två av Porters allmänna affärsstrategier (kostnadsledarskap och differentiering). Inte heller 
han fann något samband mellan de två variablerna eftersom han undersökte hur många 
omvärldsbevakningsaktiviteter som utfördes snarare än hur de genomfördes. Tyler, 
Betthausen och Draft var de som genomförde den tredje studien. De undersökte sambanden 
mellan olika omgivningsfaktorer och användandet av olika typer av informationskällor som är 
nyttig vid strategiformulering. Resultatet visade att omgivningsförhållanden påverkar typen av 
källor som används av företagsledningen i valet av konkurrensstrategi.23 
 
Dessa studier har alltså fokuserat på samband mellan omvärldsbevakning och strategier, men 
ingen av studierna har genomförts med hänsyn till själva implementeringen av 
omvärldsbevakningen i strategierna. Implementering är en sorts förverkligande och handlar 
oftast om implementering av strategier. Men just implementering i strategier är också väldigt 
betydelsefullt. Att implementera omvärldsbevakningen i strategierna är viktigt eftersom 
omvärldsbevakningens riktiga värde inte kommer från att organisationen gör en 
omvärldsanalys, utan från implementeringen av resultaten in i organisationens strategier.24 
Denna implementeringsprocess medför ett strukturerat arbetssätt för att ta hänsyn till 
resultatet av omvärldsbevakningen, vilket är betydelsefullt eftersom om organisationer bara 
inrättar omvärldsbevakning utan att integrera resultaten i dess planeringsprocess, kommer den 
alltså att vara meningslös.25 

1.3 Problemformulering 
 
Forskning om organisationer och företagsstyrning har följaktligen i störst mån fokuserat på 
omvärldsbevakning eller strategier var för sig. Vissa studier har även undersökt olika samband 

                                                 
19 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 41 
20 Hagen, A., Haile, S. & Magharabi, A., “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning 
Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, IJCM, Vol. 13, No. 2, 2003, s. 123 
21 Beal, 2000 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning 
Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
22 Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning Activities in the 
Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
23 Ibid, s. 129 
24 Friedmann, R. & French, W., ”Beyond Social Trend Data”, The Journal of Consumed Marketing, Vol. 2 Nr. 4, s 17-
21, 1985, s. 20 
25 Fahey, L. & King, W. R., “Environmental Scanning for Corporate Planning”, Business Horizons, s 61-71, s. 62 
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mellan omvärldsbevakning och strategier. Men lite forskning har ägnats åt relationen mellan 
dem (det vill säga implementeringen av omvärldsbevakningen i strategierna), eller betydelsen 
av denna relation. För en ökad förståelse för detta krävs också att man har kunskap om varje 
begrepp var för sig. Vi frågar oss därför;  
 
Vilken betydelse har strategier, omvärldsbevakning och relationen mellan dem – det vill säga implementeringen 
– för ett företag? 

1.4 Syfte 
 
Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka relationen mellan omvärldsbevakning och strategier.  
 
För att detta ska var möjligt krävs dock kunskap om begreppen var för sig. Uppsatsen har 
följaktligen som delsyfte att öka förståelsen för strategier, omvärldsbevakning och 
implementering, samt att undersöka varför dessa processer kan vara betydelsefulla för ett 
företag. 
 
Vid genomförandet av processer är det inte bara viktigt att ha kunskap om hur de ska 
genomföras för att bli framgångsrika, utan även att veta vad som kan hindra dem från att bli 
det. Uppsatsen har därför också som delsyfte att undersöka hinder för effektiv 
omvärldsbevakning respektive implementering. 
 
Slutligen syftar uppsatsen till att föreslå rekommendationer till det undersökta företaget för 
hur omvärldsbevakningen och implementeringen av den i strategierna skulle kunna gå till, och 
givetvis syftar uppsatsen även till att bidra med ny teoretisk och praktiskt kunskap. 

1.5 Begränsningar 
 
För det första är denna uppsats begränsad till Folksam. Inom denna organisation fokuserar 
undersökningen på Folksams marknadsområde Botnia (Folksam BMO). Uppsatsen kommer 
inte att fokusera på Folksam i helhet (eller deras centrala strategier och omvärldsbevakning), 
även om detta till viss mån nämns i uppsatsen då strategierna, omvärldsbevakningen och 
implementeringen på en central nivå påverkar dessa förhållanden också lokalt. 
 
För det andra menar vi med implementering endast relationen mellan omvärldsbevakning och 
strategier. Uppsatsen är alltså begränsad till att undersöka hur omvärldsbevakning 
implementeras – eller skulle kunna implementeras – i strategierna, och inte hur 
omvärldsbevakningen eller strategierna sedan vidare implementeras i delar av organisationen.  
 
Före det tredje har uppsatsen begränsats till medveten omvärldsbevakning. Hur omedvetna 
påtryckningar från den externa omgivningen implementeras i strategierna kommer alltså inte 
att undersökas. 

1.6 Begreppsdefinitioner och översättningar 
 
Mycket litteratur i ämnena organisation, strategier och omvärldsbevakning är på engelska. Det 
är därför vanligt att man har lättare att relatera till begrepp på engelska än på svenska. Vi vill 
därför förklara hur vi översatt några av de begrepp som upprepande används i uppsatsen. Vi 
förklarar även hur vi tolkat vissa svenska begrepp. 



~ INLEDNING ~ 
 

 13 

1.6.1 Begrepp 
 
Implementera – Förverkliga/genomföra. 
 
Omvärldsbevakning/Omgivningsbevakning/Omvärldsanalys – Att medvetet analysera 
externa faktorer i omgivningen som påverkar organisationen. 

1.6.2 Översättningar 
 
Macroenvironment – Makromiljö/makroomgivning. 
 
Organizational learning – Organisatoriskt lärande. 
 
Management – Ledning/ledarskap. 
 
Environmental scanning – Omvärldsbevakning/omvärldsanalys/omgivningsbevakning. 
 
Stakeholder – Intressent. 
 
Corporate strategy – Företagsstrategi. 
 
Business stratgey – Affärsstrategi. 
 
Intended strategy – Avsedd strategi. 
 
Realized strategy – Realiserad strategi. 
 
Deliberate strategy – Överlagd strategi. 
 
Emergent strategy – Uppkommande/framträdande strategi. 
 
Executive – Den del av – eller person i – företaget som verkställer beslut, det vill säga olika 
chefer.  
 
Top-down management – Uppifrån-och-ned-ledarskap. 
 
First-mover – En first-mover är ett företag, en organisation eller ibland en person som gör 
något revolutionerande, leder marknaden, visar vägen eller inför något nytt. Detta begrepp 
benämns ofta likadant på svenska som på engelska och vi har därför valt att inte översätta det 
utan använda den engelska formen. 
 
Word-of-mouth – När man talar om word-of-mouth menar man informationsspridning 
genom muntliga källor. Eftersom det inte finns något motsvarande begrepp på svenska – och 
eftersom det engelska begreppet är välkänt – har vi även här valt att använda den engelska 
formen. 
 
Benchmarking – Ett sätt för företag att jämföra sig med andra företag. Då även detta engelska 
begrepp anses som välkänt inom svenska företagssammanhang används för tredje gången den 
engelska formen. 
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1.7 Disposition 
 
För att ge dig som läsare en mer ingående överblick över uppsatsens innehåll än 
innehållsförteckningen, har vi nedan presenterat en disposition över de kommande delarna. 
Varje del har även kortfattat förklarats. 
 
Kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkter: I detta avsnitt beskrivs två delar av 
de vetenskapliga utgångspunkterna, nämligen kunskaps- och vetenskapsteorin. I dessa begrepp 
ingår hur vi ser på olika typer av kunskap samt vilket arbetssätt och vilken vetenskapsteoretisk 
metod vi använt oss av. Vidare skildras även vår förförståelse, vilken litteratur vi valt och 
vilken kritik som kan riktas mot denna.  
 
Strategier, omvärldsbevakning och relationen mellan dem: I detta kapitel presenterar vi 
de teorier som är relevanta för uppsatsens problemformulering och syfte. Teorierna handlar i 
huvudsak om strategier, omvärldsbevakning och implementering och tar upp vad dessa 
begrepp innebär, varför de är viktiga, hur processerna ska genomföras samt vad som kan 
hindra dem från att bli framgångsrika och effektiva. 
 
Metodteoretiska utgångspunkter: I kapitlet kunskaps- och vetenskapsteori behandlas de två 
första delarna av uppsatsens utgångspunkter och i denna del av uppsatsen går vi vidare med 
detta genom att beskriva vår metodteori. Detta kan liknas med den praktiska metoden och 
innefattar förklaringar till varför vi valt att använda oss av en kvalitativ metodteori och ett 
analytisk induktivt arbetssätt. Vidare beskriver kapitlet även uppsatsens kunskapskällor och 
kritik mot dessa, datainsamlingsmetoden, hur intervjutillfället gick till samt hur vi ämnat 
analysera den kvalitativa datan. 
 
Folksam: I detta avsnitt presenteras informationen vi erhållit från intervjuerna med personer 
som arbetar inom Folksams marknadsområde Botnia. Dessa fem respondenters tankar och 
åsikter återges utifrån ungefär samma rubriker som används i teorikapitlet (Strategier, 
omvärldsbevakning och implementering) men innehållet under rubrikerna skiljer sig från 
innehållet i teorin. 
 
Analys: Här analyserar vi de intervjuer som skildrats i uppsatsens empiriska del. Avsnittets 
syfte är att lyfta fram uppsatsens väsentliga delar och tolka det material som fåtts fram. 
 
Slutsatser: I denna del av uppsatsen diskuterar vi vilka slutsatser som kan dras från analysen. 
Syftet med kapitlet är att svara på problemformuleringen och uppnå syftena. 
 
Förslag och framtida forskning: I detta näst sista avsnitt av uppsatsen ger vi 
rekommendationer till det undersökta företaget om omvärldsbevakning samt implementering 
av denna i strategierna, vilket är ett uppsatsens delsyften. Avslutningsvis föreslås även framtida 
forskning som skulle kunna bidra ytterligare till en ökad kunskap om ämnena. 
 
Sanningskriterier: I detta sista kapitel av uppsatsen diskuterar vi giltighet, intersubjektivitet, 
praktiska användbarhet och systematik vid datainsamling och analys.  
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2. Kunskaps- och vetenskapsteoretiska utgångspunkter 
 

etta andra kapitel av uppsatsen beskriver två av de vetenskapliga utgångspunkterna, nämligen 
kunskaps- och vetenskapsteori. Här skildras hur vi ser på kunskap, vilken förförståelse vi haft och 

varför den är viktig. Vidare beskrivs även vår vetenskapsteoretiska metod, vilken litteratur vi använt oss av 
och kritik till denna. 
 
De vetenskapliga utgångspunkterna utgörs av tre delar; kunskapsteori, vetenskapsteori och 
metodteori. Vanligen behandlas dessa ämnen separat och utan koppling mellan varandra, men 
det kan vara värdefullt att låta de tre ämnena belysa varandra då förståelse för 
kunskapsteoretiska problem underlättar förståelsen för vetenskapsteorin, liksom insikt i 
vetenskapsteoretiska problem kan vara till god hjälp i förståendet för varför metodregler för 
vetenskapliga undersökningar ser ut som de gör.26 Vi kommer här nedan att beskriva denna 
uppsats kunskaps- och vetenskapsteoretiska delar, eftersom de i stor utsträckning är relaterade 
till teorin. Den metodteoretiska delen beskrivs sedan i avsnitt fyra, då den snarare kan relateras 
till uppsatsens praktiska del. 

2.1 Kunskapsteori 
 
Kunskapsteori är ett väsentligt område inom den teoretiska filosofin och behandlar frågor om 
mänsklig kunskap. Ett bra sätt att närma sig kunskapsteoretiska problem är att utgå från att 
man säger att man ’vet’ något. Vi vet att jorden är rund, att det gör ont att gå in i en vägg och 
att vi blir blöta när det regnar. Eftersom vi ’vet’ att vi blir blöta när det regnar, tar vi med oss 
ett paraply när vi går ut, så att vi slipper bli blöta. Detta visar på att kunskap är värdefullt på 
grund av att den är användbar. Därför är kunskap även något eftersträvansvärt, något som vi 
försöker skaffa oss. För att du som läsa ska kunna förstå hur vi har sökt kunskap, är det 
fördelaktigt att veta hur vi ser på den. Det skulle vara svårt att bedöma om vi (eller andra) har 
kunskap, om vi inte först har rett ut vad det innebär att veta.27 
 
Kunskapsteori kan delas in i två ytterligheter; empirism och rationalism. Denna studie har 
genomförts med utgångspunkten att idéer, åsikter, begrepp och förmågor inte är medfödda, 
utan istället att man föds som ’oskrivna blad’ där omgivning och erfarenheter präglar 
verklighetsbilden. Vi anser oss snarare vara empirister än rationalister, då uppsatsen handlar 
om att genom undersökning, studerande och tolkning bilda oss en uppfattning om betydelsen 
av strategier, omvärldsbevakning och implementering. Denna utgångspunkt medför vidare att 
vi anser att våra tidigare erfarenheter kan påverka vad vi väljer att fokusera på i omvärlden och 
på så sätt kan studien präglas av de erfarenheter vi besitter, vilket leder oss in på vår 
förförståelse.28 

2.1.1 Vår förförståelse 
 
Denna uppsats handlar om att vi tolkar oss fram till en förståelse för beteenden och mönster. 
Hur det går till vid en sådan tolkning kan förklaras av följande exempel. Vi sitter på en 
restaurang och ser en person som räckt upp armen i luften. Armen rör sig lite fram och 

                                                 
26 Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 21f; Johansson-Lindfors, Att utveckla 
kunskap, s. 9 
27 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 21f; Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 10ff 
28 Patel, R & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund: 
Studentlitteratur, 2003, s. 17 
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tillbaka. Vi tolkar hans beteende som ett försök att få personalens uppmärksamhet. På detta 
sätt blir hans handlande meningsfullt. Det är inte bara en handrörelse utan det är ett 
meningsbärande tecken. Detta är dock inget vi ser i bemärkelsen att vi har ett sinnesintryck av 
det, utan vi tolkar rörelsen så att den blir meningsfull och betyder något utifrån den 
förförståelse vi har. Att vi kan göra en sådan tolkning beror på att vi har kunskap om hur man 
beter sig på restauranger, och att den rörelse vi ser passar in i det regelsystem som gör den till 
den gest det är. Det krävs således kunskap redan från början för att man ska kunna börja tolka 
och denna kunskap är vår förförståelse.29  
 
2.1.1.1 Praktisk 
 
Vi som genomför denna studie är Anna Isaksson och Linnea Hedström. Vi studerar båda 
internationella ekonomprogrammet vid Umeå Universitet, men Anna har valt inriktningen 
management medan Linnea läst både management och marknadsföring. Vi har båda arbetat 
inom stora organisationer, Anna på till exempel Vägverket och Vattenfall och Linnea på 
Svenska Volkswagen. Detta har gjort att vi fått insikt i hur stora organisationer fungerar och 
förstått vikten av verksamhetens syfte och mål.  
 
Organisation och ledning är ett ämne som vi båda är intresserade av och vi skulle även gärna 
arbeta inom detta område i framtiden. Vi kan därför säga att ämnesvalet både är ett genuint 
intresse i ämnet och en förberedelse för framtida yrkeskarriärer. Vi anser också att 
organisation och ledarskap är starkt kopplat till marknadsföring. Linnea har under två somrar 
arbetat på Volkswagens marknadsavdelning och har på så sätt även en praktiskt förförståelse 
inom detta ämne. 
 
2.1.1.2 Teoretisk 
 
Som studenter vid den ackrediterade Handelshögskolan vid Umeå Universitet har vi båda läst 
a-kursen Organisation och ledarskap och c-kursen Entrepreneurial management and change. 
Anna har sedan läst d-kurserna Strategic management och People – the human side of 
organizing. Linnea har läst d-kurserna Consumer behavior, Consumer analasys, Product 
planning and development och Business to business marketing. Genom dessa kurser har vi 
fått förståelse för organisationer, dess omgivning och människorna inom dem. I och med det 
vi har lärt oss på dessa kurser anser vi att det inte bara är organisationen i sig som påverkar 
dess framgång, utan även dess externa omgivning. Under kursen Strategic management fick 
även Anna djupare förståelse för vikten av ett företags strategier och det var – som tidigare 
nämnt – även från denna kurs som idén till det valda ämnet kom fram. 

2.1.2 Förförståelsens påverkan 
 
Både den teoretiska och den praktiska förförståelsen har påverkat ämnesvalet och 
problemformuleringen, men även uppsatsen i övrigt. Detta beror på att vi genom våra arbeten 
på stora eller medelstora företag – samt i och med den kunskap vi erhållit genom våra studier 
– har introducerats i strategi-, omvärldsbevaknings- och implementeringsområdena. När det 
gäller det specifika ämnet har vi förstått hur viktiga strategier kan vara och hur mycket som 
påverkar ett företag. Men vi har även förförståelse inom andra områden som är relaterade till 
problemet, till exempel hur hastigt dagens marknader kan förändras och hur viktigt det är att 
följa med i dessa förändringar.  
 

                                                 
29 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 191 
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Förförståelsen har dock inte bara påverkat uppsatsens ämnesområde och problem, utan även 
haft inverkan på de intervjuer som undersökningen bygger på, eftersom våra personliga 
erfarenheter medför att vi uppfattar uttryck och åsikter utifrån dem. När man pratar om 
förförståelse i dessa sammanhang är det viktigt att vara medveten om att tolkningen av 
förståelse för beteenden kan innebära att vi aldrig kommer att kunna komma helt ifrån vår 
egna förförståelse i och med att det vi når är en ’sammansmältning’ mellan vår egen 
förförståelse och den förförståelse personen vi tolkat har. Detta innebär i sin tur att vi aldrig 
kommer att kunna nå en fullständig förståelse för en annan människa eftersom vi aldrig kan 
lägga vår egen förförståelse helt åt sidan.  
 
Att du känner till vår förförståelse är viktigt eftersom det påverkat uppsatsens val av 
ämnesområde, genomförande och resultat. Vid genomförandet av uppsatsen har det inte varit 
väsentligt för oss att exempelvis en medelålders man från Kina skall kunna genomföra samma 
undersökning och få fram samma resultat. Vi anser att våra erfarenheter och kunskaper 
speglas i uppsatsen men inte att vi blivit begränsade av det vi förväntat oss att finna, utan 
istället varit öppna för ny kunskap och nya erfarenheter vad gäller både empiri och teori. 30 
 
Tron att vår förförståelse präglar undersökningen – och är viktig för den – delas inte bara 
mellan empirister. Synsättet är även ett välkänt begrepp när det handlar om olika syn på 
vetenskapsteoretisk kunskap. 

2.2 Vetenskapsteori 
 
Den vetenskapsteoretiska delen av denna uppsats utgångspunkter behandlar liksom 
kunskapsteorin också kunskap, men då kunskap av ett annat slag – den specifikt vetenskapliga 
kunskapen. Att denna kunskap är betydelsefull visar sig på samma sätt som med den 
kunskapsteoretiska kunskapen, det vill säga genom dess användbarhet. Till exempel litar vi på 
att de flygplan vi reser med fungerar, eftersom vi tar för givet att de som bygger flygplanen 
’vet’ hur de ska konstrueras. Vetenskapsteoretisk kunskap är på många sätt nödvändig i den 
moderna värld vi lever i, där vi förväntar oss att kunna avnjuta förmåner som transport, 
sjukvård och så vidare.31 

2.2.1 Hermeneutisk vetenskapsteori 
 
Vad gäller vetenskapsteorier beskrivs ofta två synsätt; positivism och hermeneutik. Positivism 
är en vetenskapsteori där vetenskaplig kunskap utgörs av teorier, vilka innehåller termer som 
refererar till mätbara företeelser och satser som anger samband mellan dessa företeelser. 
Vidare är det viktigaste sättet inom positivismen att nå kunskap om verkligheten, och att 
observera den – antingen i naturliga situationer eller genom experiment. Dessa teorier kan 
sedan användas till att förklara skeenden i världen.32 
 
Inom hermeneutiken – å ’andra’ sidan – är tanken att varje människa uppfattar sig själv och 
sin situation på ett speciellt sätt genom att hon knyter en särskild mening till de företeelser hon 
omges av. Denna uppsats har genomförts med en hermeneutisk syn på kunskap eftersom 
syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för de undersökta förhållandena, snarare än att 
förklara dem. Vår mening är inte att kunskap om människans ’livsvärld’ fås genom mätning 
utan genom att man tolkar människors beteende och försöker leva sig in i deras föreställningar 

                                                 
30 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 191 
31 Ibid, s. 99 
32 Ibid, s. 105 
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om världen. Denna kunskap kan kallas för ’förståelse’. Vi är alltså inte intresserade av hur 
världen är, utan av hur den uppfattas eller hur den kan tolkas. Vi – liksom andra forskare inom 
hermeneutiken – strävar således efter att förstå hur människor uppfattar världen. Vi vill 
undersöka vilken betydelse strategier, omvärldsbevakning och implementering har för ett 
Företag, och få kunskap om hur deras uppfattning om implementeringen och resultatet är. 
Anledningen till detta är att förstå varför de gör som de gör men även om de skulle kunna 
göra något annorlunda. Dessa uppfattningar kan inte mätas utan vi måste tolka deras 
förståelse för hur de uppfattar ’problemet’, vilket är ytterligare en förklaring till varför denna 
uppsats har en hermeneutiskt vetenskapsteoretisk utgångspunkt.33  
 
Den hermeneutiska vetenskapsteorin förklarar vad en vetenskapsteori är – eller kan vara. Man 
kan även diskutera vad som gör vetenskapsteorier sanna och hur de kan rättfärdigas. 
Rättfärdigandet av en teori – eller argumenten för den – kan beskrivas genom utgångspunkten 
vetenskapsteoretisk metod.34 

2.2.2 Vetenskapsteoretisk metod 
 
Den vetenskapsteoretiska metoden handlar om hur vetenskapsteorier bland annat kan 
rättfärdigas genom att argumentera för olika företeelsers samband35 men är också ett sätt att 
relatera teorin till verkligheten. Det finns tre sätt att göra detta på; induktion – upptäckandes 
väg, deduktion – bevisandets väg och abduktion – kombinationen mellan induktion och 
deduktion.36 
 
Vid genomförandet av denna uppsats började vi med att sammanställa den teoretiska 
referensramen för att vi skulle ha något att stå på innan vi närmade oss empirin. Även om vi 
samlat teorier och utgått ifrån det vi lärt oss om detta, kan vi sägas ha använt oss av ett 
induktivt arbetssätt. Det induktiva arbetssättet innebär visserligen att man inte utgår från 
befintliga teorier utan studerar verkligheten med hjälp av teorineutrala observationer, men det 
detta behöver dock inte innebära att man inte har någon kunskap om ämnet innan studien 
genomförs. Det sägs ofta att vid induktion börjar man undersökningen på ett ’tomt blad’, men 
detta förefaller tämligen omöjligt vid denna typ av studie. Vi har dock inte varit bundna av det 
som står i teorin, utan fokuserat på hur det i verkligenheten ser ut i Folksam och ämnar 
exempelvis inte att testa modeller utifrån teorier, utan snarare att utforska hur kunskap kan 
ökas genom att kombinera olika områden med varandra.37 
 
Under sammanställningen av teorierna upptäckte vi vidare att relationen – det vill säga 
implementeringen – av omvärldsbevakning i strategier var ett område som tidigare inte 
undersökts i större utsträckning, vilket ledde till att det knappt fanns några teorier om ämnet. 
Vi hoppades därför finna information om hur implementeringen av omvärldsbevakningen i 
strategierna gått till genom intervjuer med Folksams anställda. Detta är ytterligare ett argument 
till varför vår undersökning kan sägas vara genomförd med ett induktivt arbetssätt.38  
 
Ännu ett tecken på att denna uppsats genomförts med en induktiv vetenskaplig metod är att 
problemformuleringen präglats av det vi funnit och inte varit exakt bestämd från första början, 

                                                 
33 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 107f; Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 29 
34 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 145 
35 Ibid, s. 145ff 
36 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 23f 
37 Hartman, Vetenskapligt tänkande,, s. 105 
38 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 59f 
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utan utvecklats under arbetets gång. Den induktiva metoden handlar just om att i viss mån 
utgå från empirin, vilket vi i och med detta också gjort.39 
 
Kunskaps- och vetenskapsteorin ingår som sagt i ett förhållande med metodteorin och dessa 
utgör viktiga utgångspunkter för en studie. En annan viktig aspekt av detta att förstå innan du 
som läsare introduceras i uppsatsens teorikapitel, är hur insamlandet och valet av teorigrund 
gått till, samt vilken kritik som kan riktas mot dessa teorier. 

2.3 Litteratur 
 
Denna uppsats litteratur består främst av vetenskapliga artiklar och facklitteratur inom ämnena 
strategi, omvärldsbevakning och implementering, men vi har även använt Internetsidor och 
studentlitteratur (främst för metoddelarna).  
 
När vi samlade in litteratur till våra teoretiska delar använde vi oss främst av Umeå universitets 
hemsida. Album användes för att hitta kurs- samt facklitteratur, och vetenskapliga artiklar 
hittade vi i databasen Business Source Premier. Där sökte vi främst på ord som strategy, 
environmental scanning, environmental analysis och implementation, men vi sökte även på författare 
som Mintzberg, Ansoff och Porter, vilka vi vet är erkända forskare inom organisationsteori. 
Utifrån dessa ord och författare genererades en hel del relevanta träffar på andra författare och 
artiklar, vilka gjorde att vi fick fram namn på ytterligare forskare inom det aktuella ämnet och 
på så sätt kunde vi även finna fler artiklar. Artiklarna som användes i vår uppsats var alla 
kritiskt granskade. Vi tog även hänsyn till hur många gånger de citerats i databasen, eftersom 
detta ökar både relevansen och trovärdigheten40. 
 
Forskarna vars teorier används om strategier är relevanta för uppsatsens teoridel eftersom de 
(huvudsakligen) har skrivit om strategier generellt, vilket är betydelsefullt för denna uppsats då 
syftet är att öka förståelsen för strategier i allmänhet och inte fokusera på en viss typ av 
strategi.  Forskare som exempelvis Albright, Aguilar samt Hagen, Haile och Magharabi valdes 
för att deras teorier om omvärldsbevakning var relevanta just för att öka förståelsen för ämnet 
samt dess betydelsefullhet, och inte enbart beskrev det. Teorierna om implementering valdes 
utifrån en fokus på implementering i allmänhet och inte i speciella företag eller för speciella 
processer. Då det dock är ett limiterat utbud av teorier inom detta ämne var 
urvalsmöjligheterna tämligen begränsade.  
 
Samtliga teorier handlar om begreppen i relation till företag i allmänhet och inte specifikt för 
tjänsteföretag eller försäkringsbolag. Detta beror dels på att få teorier är inriktade på just dessa 
typer av företag, men också på att vi ansåg att processerna genomfördes på i stort sett samma 
sätt i alla organisationer. 
 
Som en kompletterande källa till dessa böcker och artiklar användes Internet. Där sökte vi på 
sökmotorer som Google och Altavista men använde även hemsidor för att få fram ytterligare 
information om till exempel Folksam. De Internetkällor som användes var välkända sidor med 
möjlighet att spåra information, vilket kan sägas öka uppsatsens tillförlitlighet. Tillförlitligheten 
är ett steg i den kritiska granskningen av uppsatsen, vilken är viktig för att öka trovärdigheten i 
det redovisade materialet. För att skilja på fakta och åsikter – oavsett typ av källa – är det alltid 

                                                 
39 Hartman, Vetenskapligt tänkande,, s. 105 
40 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 64f 
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relevant att kontrollera var informationen kommer ifrån och vem som tillhandahållit den, det 
vill säga rikta kritik mot de använda källorna41.  

                                                 
41 Svenning, C., Metodboken, Eslöv: Lorentz Förlag, 2000, s. 289ff 
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2.3.1 Kritik mot litteraturkällor 
 
Källkritik är till för att se om det material som insamlats kan ge en riktig bild av det man avser 
att studera. Det är viktigt att vi som författare är kritiska mot det material som vi använder till 
uppsatsen – skriftligt såväl som muntligt.  
 
Vid användandet av litteratur baseras resonemanget på det någon annan kommit fram till42 
men vi har försökt att – i så stor utsträckning som möjligt – hämta våra teorier från 
ursprungskällan eftersom trovärdigheten minskar ju längre bort man kommer från 
ursprungskällan, men även för att allt för mycket refererande kan orsaka förvanskningar av 
originalet.43 Eftersom vi använt oss av studier av forskare som Mintzberg, Porter och Ansoff – 
som var med och utvecklade begreppen strategi och omvärldsanalys – anser vi att 
trovärdigheterna på dessa teorier är tillfredsställande hög. 44 Vi anser även att vi haft klart för 
oss vem som ligger bakom källan, vad syftet med den är och när den kom till, vilket är ett 
kriterium som vidare ökar studiens trovärdighet. 45 
 
Just på grund av att dessa teorier är ursprungliga och på grund av att många studier 
genomförts av forskare som grundade begreppen kan de dock anses som en aning omoderna. 
Thurén menar att ett av kriterierna för att bedöma källor är att den inte får vara för gammal.46 
Vi anser dock att dessa källor är trovärdiga trots att vissa är skrivna på sextio- eller sjuttiotalet 
på grund av att – som tidigare nämnt – det var dessa forskare som myntade begreppen strategi 
(i företagssammanhang) samt omvärldsanalys och på grund av att de främst används för 
förklaringar och inte för att beskriva moderna fenomen. 
 
Även om teorierna om implementering av omvärldsbevakning i strategier var begränsad anser 
vi att den information vi lyckats få fram har varit relevant. Som tidigare nämnts är även syftet 
med denna uppsats att bidra med ny teoretisk kunskap om detta område och vi anser därför 
inte att det påverkat studien negativt att det inte funnits många teorier om ämnet. Vi har även 
valt att till viss del använda oss av teorier om implementering i generalitet – och inte just 
implementering av omvärldsbevakning – som utgångspunkt för våra tolkningar. 
 
Vidare har vi försökt att tolka och sortera den information som vi fått fram utifrån dess 
innehåll och ursprung för att få en bättre trovärdighet. Då mycket av den litteratur vi använt 
oss av är skriven på engelska finns det risk för att vi har översatt fel eller misstolkat innehållet. 
För att undvika detta har vi gemensamt diskuterat omkring områden som vi varit osäkra på 
för att komma fram till en bra tolkning. Vi har även i avsnittet ’Begreppsdefinitioner’ visat hur 
vi översatt och tolkat vissa begrepp, ifall läsaren är mer införstådd med de engelska begreppen. 
 
 

                                                 
42 Holme, I. M. & Krohn Solvang, B., Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: 
Studentlitteratur, 1997, s. 130ff. 
43 Ibid, s. 135f. 
44 Ibid, s. 135f. 
45 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 64f. 
46 Thurén, T., Källkritik, Falköping: Almqvist & Wiksell, 2000, s. 11 
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3. Strategier, omvärldsbevakning och implementering 
 
 denna del av uppsatsen redogör vi för teorier som kan relateras till problemformuleringen och uppsatsens 
syfte samt som är relevanta för den empiriska studien. Vår målsättning har varit att föra ett så utförligt 

resonemang som möjligt för att öka förståelsen för strategier, omvärldsbevakning samt hur det senare kan 
implementeras i det förra. Kapitlet avslutas med en sammanfattande teorimodell som ger en överblick av de 
olika ämnena. 

3.1 Strategier 
 
Som tidigare beskrivits härstammar strategier från det militära och handlade i begynnelsen om 
planerande av krigsföring. Det finns många definitioner av strategier (några är nämnda i första 
kapitlet av uppsatsen); Porter menar att målet med strategier är att hitta positionen där 
omvärldsfaktorer gör mest nytta och minst skada för en organisation47, Steiner menar att 
strategier är det man behöver för att förutspå en konkurrents aktuella eller framtida 
handlingar48, Andrews anser att företagsstrategier är mönster av beslut i ett företag som 
bestämmer dess mål och syften, definierar de grundläggande principerna, vilken typ av 
ekonomisk och human organisation företaget vill vara samt hur företaget vill bidra – 
ekonomiskt och icke-ekonomiskt – till sina intressenter49. Ett välkänt uttryck är också att 
strategier handlar om att göra rätt sak istället för att göra saker rätt. Att vara medveten om 
dessa olika uppfattningar om strategier ger en förståelse för att strategier kanske inte kan 
förklaras på ett enda sätt. 

3.1.1 Vad är strategier? 
 
Mintzberg var den första att påpeka att konceptet strategi inte går att förklara enbart genom en 
definition. Han – och många efter honom50 – definierar istället strategi genom ’de fem P:na’; 
planering, mönster, position, perspektiv och ploj (knep/trick).51  
 
3.1.1.1 De fem P:na 
 
Att strategier är en plan är det vanligaste man tänker på när man hör ordet strategi. Barn kan 
sägas ha en strategi för att komma över ett staket, palla äpplen eller bygga en koja. Man kan 
även säga att de har en plan för att uppnå dessa saker. Vid denna definition av strategier har de 
två karaktärsdrag; de utformas innan den aktuella händelsen och de är medvetet och 
målinriktat utvecklade. 52  
 
Strategier som planer kan vara både generella eller specifika och i denna bemärkelse bör även 
nämnas att strategierna även kan vara en ploj. Barnet kan använda staketet som en manöver 

                                                 
47 Porter M., “Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability”, Financial Analysts Journal, s 30-
41, 1980, s. 30 
48 Steiner, G., “The New Class of Chief Executive Officer”, Long Range Planning, Vol. 14, Nr. 4, s 10-20, 1981, s. 
10f 
49 Andrews, K. R., “The Concept of Corporate Strategy”, 2nd Edition, Homewood III: Dow-Jones Irwin, 1980, 
s.18f 
50 För liknande diskussion, se exempelvis Leong, G. K. & Ward, P. T., “The Six Ps of Manufacturing Strategy”, 
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 15, Nr. 12, s 32-45, 1995 
51 Mintzberg, “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, s. 11 
52 Ibid, s. 11 
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för att komma undan en mobbare. På samma sätt kan företagsstrategier som en ploj vara en 
manöver för att övervinna en konkurrent eller ett hot. 53 
 
Men om strategier då kan vara avsiktliga (antingen som generella planer eller som specifika 
plojer), kan de också vara realiserade. Att definiera strategier som en plan är alltså inte 
tillräcklig, man behöver även tänka på det resulterande beteendet. Man kan säga att strategier 
är ett mönster och då specifikt ett mönster i en rad handlingar. Strategi enligt denna definition 
handlar om konsekvens i handlingar, vare sig de är avsedda eller inte.54 
 
Definitionen av strategier som planer och som mönster kan vara relativt oberoende av 
varandra. Planer blir inte alltid realiserade och mönster kan framstå utan 
föreställningar/förförståelse. Om man kallar den första definitionen för avsedd strategi och 
den andra för realiserad strategi så kan man även utskilja överlagd strategi från framträdande 
strategi. 55 Dessa återkommer vi till i senare avsnitt. 
 
Den fjärde definitionen är strategi som position. Detta handlar om att organisationen placerar 
sig i en omgivning och enligt denna definition blir strategier den medlande parten mellan 
organisationen och omgivningen. Strategier i positioneringsbemärkelsen är förenlig med alla – 
och var och en – av de tidigare nämnda formerna av strategier. En position kan vara förvald 
och eftersträvad genom en plan – eller en ploj – och/eller även uppnås genom ett 
beteendemönster. Enligt denna definition handlar strategier om att placera organisationen i 
den externa miljön, medan nästföljande definition handlar om den interna organisationen.56  
 
Strategi som ett perspektiv handlar inte bara om en vald position, utan om ett vanligt sätt att 
uppfatta världen. Strategi i denna bemärkelse är för organisationen vad personlighet är för 
individer, det är organisationens karaktär, kultur och ideologi. Denna definition menar 
följaktligen att strategi är ett koncept. Vidare menas att strategier är ett delat perspektiv mellan 
medlemmarna i organisationen, genom deras intentioner och handlingar. Därför kan man säga 
att strategier i denna bemärkelse handlar om förenade tankar och individer genom 
gemensamma åsikter och beteenden.57 
 
Strategier definieras inte bara på olika sätt och handlar inte bara om olika saker. De utvecklas 
även olika beroende på de faktorer som påverkar dem under genomförandets gång. Strategier 
går då exempelvis igenom faserna avsedd, framträdande, orealiserad och realiserad. Att vara 
medveten om innebörden av dessa är viktigt för att komma ihåg att även om strategier är 
avsedda att se ut på ett sätt, kanske de i slutändan innebär något annat. 
 
3.1.1.2 Avsedd, framträdande och realiserad strategi 
 
Forskare som delar upp strategier i olika definitioner menar alltså att strategier inkluderar både 
handlingar eller innehållet i strategier och processen där handlingar är beslutade och 
implementerade. De enas om att avsedd, framträdande, överlagd och realiserad strategi skiljer 
sig från varandra. De enas också om att organisationer har både företagsstrategi (Vilken 
rörelse/affärsverksamhet ska vi vara i?) och affärsstrategi (Hur ska vi tävla i varje 
rörelse/affärsverksamhet?).58 Dessa senare koncept återkommer vi till i avsnitt 3.1.1.3. 

                                                 
53 Mintzberg, “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, s. 12 
54 Ibid, s. 12 
55 Ibid, s. 13 
56 Ibid, s. 14f 
57 Ibid, s. 16f 
58 Chaffee, E. E., “Three Models of Strategy”, Academy of Management Review, Vol. 10, Nr. 1, s 89-98, 1985,  s. 89 
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Som nämnts tidigare, har strategier ofta definierats som ett planerat beteende, det vill säga som 
en avsedd strategi. Denna typ av strategi skiljer sig ofta från vad som faktiskt levereras, det vill 
säga den realiserade strategin – vars resultat beror på strategin som framträder under färdens 
gång, den framträdande strategin. Den avsedda strategin är ett uttryck för den önskade 
strategiska riktningen som avsiktligt formulerats eller planerats av ledningen. Den 
framträdande strategin handlar om dagliga rutiner och processer i organisationen Den 
realiserade strategin är den strategi som organisationen eller företaget faktiskt följer i praktiken 
och bildas av den framträdande strategin och den överlagda strategin, som är det som blir kvar 
av den avsedda.59  
 

 
Figur 1: Avsedd, framträdande, överlagd och realiserad strategi. Mintzberg, H., “The Strategy Concept I: Five Ps 
for Strategy”, California management Review, 1987, s. 14 
 
Figuren visar på relationerna mellan avsedd, framträdande, överlagd, realiserad och orealiserad 
strategi. Denna relation visar också på relationen mellan två av de fem P:na. Strategier som 
planer kan koppas till avsedda strategier medan strategier som mönster kan kopplas till 
realiserade. På så sätt kan man även urskilja överlagda, framträdande och orealiserade 
strategier.60 Dessa olika typer av hur strategier kan utvecklas, och relationen mellan dem är 
betydelsefull i förståelsen för ’att det inte alltid blir som man tänkt sig’, och för att vara 
medveten om att även om strategin inte blir som den var avsedd att vara, kan den ändå vara 
avgörande för framgång och fortlevnad. 
 

                                                 
59 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 565f 
60 Mintzberg, “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, s. 14 
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3.1.1.3 Företagsstrategi och affärsstrategi 
 
Inom organisationen existerar strategier på olika nivåer. Den vanligaste distinktionen är att 
skilja mellan företagsstrategi och affärsstrategi61. Företagsstrategier handlar om organisationens 
övergripande mål och hur värde skall implementeras i olika delar av organisationen. Detta kan 
inkludera geografisk täckning, mångfald i produkter och tjänster samt hur resurser kan 
allokeras mellan olika delar i organisationen.62 
 
Affärsstrategin handlar om hur man skall konkurrera på specifika marknader, eller hur man 
kan erbjuda bäst tjänster i den offentliga sektorn. Detta innefattar vilka produkter och tjänster 
som bör utvecklas, och på vilka marknader detta ska ske. Affärsstrategin handlar även om hur 
fördelar framför konkurrenter kan skapas för att uppnå organisationens mål, som till exempel 
långsiktig tillväxt eller ökad marknadsandel.63  

3.1.2 Strategiernas betydelse 
 
Många forskare anser att ”organisationer behöver strategier för att skapa direktioner för dem 
själva och för att överlista konkurrenter, eller åtminstone göra det möjlig för dem själva att 
agera i hotfulla omgivningar”64. Om strategier är välfungerande kan organisationer bättre klara 
av misstag och kanske – trots en början i en svag position – ta sig upp till toppen65. Chandler 
menar att organisationsstrategier ändå är ganska lika krigsföringsstrategier, eftersom en bra 
strategi innebär att även om många taktiska misstag görs, förblir ändå företaget 
framgångsrikt66.  
 
Sunt strategiskt tänkande kan därför verkligen förklara framgång. Men ett misslyckande kan 
kopplas till en organisation som har bra strategier men misslyckas med deras förfaranden. För 
mycket strategiskt tänkande kan också medföra ineffektivitet i förfarandena, vilket till exempel 
är fallet när Titanic sjönk. Fartyget sjönk inte på grund av att personalen omorganiserade 
stolarna uppe på däck, utan på grund av att de var så upphakade på att tänka på den strategin 
att de glömde bort att titta efter isberg.67 
 
Förståelsen för vad strategier är, hur de kan ta uttryck och på vilka olika nivåer de finns är 
viktigt för att inse vilken betydande roll de har för företagets prestation. Strategier anses vara 
tillräckligt viktiga för att avgöra organisationens fortlevnad och framgång. I strategierna 
innefattas i stort sett allt som har med företaget att göra; vad det vill uppnå och hur det ska nå 
detta mål. Strategierna är även i hög grad relaterade till företagets omgivning, och en 
grundläggande premiss när man tänker på strategier handlar alltså om oskiljaktigheten mellan 

                                                 
61 Ansoff, 1987; Kempner, 1971 i Fergusson & Langford, “Strategies for Managing Environmental Issues in 
Construction Organizations”, s. 3; Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy,  s. 11 
62 Andrews, The Concept of Corporate Strategy, s. 18f; Chaffee, 1985 i Fergusson & Langford, “Strategies for 
Managing Environmental Issues in Construction Organizations”, s. 3; Johnson, Scholes & Whittington, Exploring 
Corporate Strategy, s. 11 
63 Andrews, The Concept of Corporate Strategy, s. 18f; Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 
11f 
64 Översatt från Mintzberg, H., The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies, 
California management Review, s 25-32, 1987, s. 25 
65 Ibid, s. 25 
66 Chandler,1985 i Mintzberg,  “The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies”, 
s. 25 
67 Mintzberg,  “The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies”, s. 26 
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organisationen och dess yttre påverkningar. Information om dessa yttre påverkningar kan 
förslagsvis erhållas genom omvärldsbevakning.68 

3.2 Omvärldsbevakning 
 
Dagens organisationer möter oförutsägbara utmaningar när det handlar om att uppnå och 
behålla fortlevnad och framgång. Detta gäller både små och stora organisationer, och för både 
vinstgivande och ideella.69 Dagens marknader kännetecknas av snabba förändringar som beror 
på influenser från organisationens omgivning. För att uppnå framgång krävs en strategisk 
förståelse för dessa externa influenser. Utan denna förståelse kan organisationen inte reagera 
på sätt som försäkrar organisationens fortlevnad och framgång. Ett redskap som kan användas 
för att erhålla eller öka denna förståelse är omvärldsbevakning.70 

3.2.1 Vad är omvärldsbevakning? 
 
Aguilar menar att omvärldsbevakning är intern kommunikation om extern information om 
omständigheter som influerar en organisations beslutsprocess och kan identifiera 
uppkommande företeelser, situationer och potentiella fällor som påverkar en organisations 
framtid71. Auster och Choo menar att omvärldsbevakning är en process för att samla 
information om händelser och relationer i organisationens omgivning/omvärld, och att 
kunskapen om detta kan hjälpa organisationens ledning i planerandet av framtida beslut72. I en 
annan studie definierar Choo omvärldsbevakning som insamling och användning av 
information om trender och relationer i en organisations externa omgivning, en kunskap som 
hjälper ledningen i planerandet av organisationens framtida beslut73. Hunger och Wheelen 
definierar omvärldsbevakning som övervakande, utvärdering och spridning av information 
från den interna och externa omgivningen. De menar vidare att syftet med omvärldsbevakning 
är att identifiera strategiska faktorer och externa och interna element som kommer att vara 
avgörande för organisationens framtid.74 Även om dessa definitioner är formulerade på olika 
sätt, beskriver de i stort sett samma sak och ger tillsammans en god förståelse för 
omvärldsbevakningens innebörd. 
 
Aguilar har utvecklat ett kategoriseringsschema för att gruppera olika typer av information 
utifrån olika faktorer75. Detta schema består av konkurrensfaktorer, marknadsfaktorer, 
teknologiska faktorer, bestämmelsefaktorer, resurser, allmänna utfärdanden och övriga 
faktorer. Han menar att allmänna utfärdanden består av information om demografi, sociala 
förhållanden samt ekonomiska och politiska trender. 76  
 

                                                 
68 Fahey & King, “Environmental Scanning for Corporate Planning”, s. 61ff 
69 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 39 
70 Ibid, s. 39 
71 Aguilar, 1976 i Fahey & King, “Environmental Scanning for Corporate Planning”, s. 61 
72 Auster & Choo, 1993 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental 
Scanning Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
73 Choo, 1999 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning 
Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
74 Hunger & Wheelen, 2000 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental 
Scanning Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
75 Aguilar, 1967 i Yunggar, M., “Environment Scanning for Strategic Information: Content Analysis from 
Malaysia”, The Journal of Amedican Academy of Business, No. 2, s 324-331, 2005, s. 324 
76 Yunggar, “Environment Scanning for Strategic Information: Content Analysis from Malaysia”, s. 324f 
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ORGANISATIONEN 

Albright hävdar att de externa omgivningar som kan påverka en organisation kan grupperas in 
i sociala, reglerande (lagar), teknologiska, politiska, ekonomiska och industriella faktorer77 och 
Cummings och Doh menar att det är särskilt ineffektivt att endast arbeta med en traditionellt 
ekonomiskt inriktad strategi. Istället anser de att man bör inräkna politiska, sociala och 
teknologiska faktorer.78 Även Auster och Choo nämner vikten av dessa faktorer. De menar att 
organisationer måste anpassa sig till en turbulent omgivning i vilken lokala och globala 
konkurrens-, teknologiska och sociala faktorer konstant förändras.79 Vidare anser Ewing att 
direktkonkurrens bara är en av de grundläggande dimensionerna för en organisations totala 
strategiska omgivning.  Konkurrensrevisionen måste vara konstant förstärkt genom 
utvärdering av bredare statliga, sociala, ekonomiska och ideologiska krafter som kan influera 
organisationens långsiktiga karaktär, syfte, mål och strategi.80 Andrews anser också att 
organisationers omgivning huvudsakligen består av politiska, ekonomiska, sociala och 
teknologiska influenser81. Den huvudsakliga fokusen bland dessa forskare ligger alltså på 
politiska, ekonomiska, sociala och teknologiska faktorer, vilka därför också är de vi har valt att 
fokusera på. Trots att variationer i vilka faktorer som påverkar företags externa miljö kan 
finnas, går det att innefatta de flesta av dessa under de valda rubrikerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: PEST-modellen över omgivningsfaktorer som påverkar en organisation. För liknande diskussion se 
Albright, K. S., Environmental Scanning: Radar for Success, The Information Management Journal, 2004, s. 42; 
Johnson, G., Scholes, K. & Whittington, R., Exploring Corporate Strategy, Financial Times/Prentice Hall, 2005, s. 68 
 
 
3.2.1.1 Politiska faktorer 
 
För det första kan politik på lokal, nationell och/eller internationell nivå påverka företaget. 
Det är därför viktigt att organisationen känner till vilket politiskt klimat som råder på deras 

                                                 
77 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 40f 
78 Cummings, J. L. & Doh, J. P., “Identifying Who Matters: Mapping Key Players in Multiple Environments”, 
California Management Review, Vol. 42, No. 2, s 83-104, 2000, s. 83 
79 Auster & Choo, 1993 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental 
Scanning Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 125 
80 Ewing, D., “Corporate Planning at a Crossroads”, Harward Business Review, s 77-86, 1967, s. 84 
81 Andrews, 1971 i Thomas, S. P., “Environmental Analysis for Corporate Planning”, Business Horizons, Vol. 17, 
Nr. 5, s 27-38, 1974, s. 29 

Sociala 

Politiska 
 

Tekno-
logiska 

 
Ekonom-

iska 



~ HEDSTRÖM OCH ISAKSSON ~ 
 

 28 

marknad för att vara beredda om det sker hastiga förändringar som resultat av politiska val 
eller förändringar i redan befintliga lagar. Ett exempel på en förändring som påverkat det 
politiska klimatet för många företag världen över är terrorattacken den 11 september 2001.82 
En metod för att identifiera politiska förändringar är omvärldsanalys. Charles Lewis Tyler 
menar att politisk utveckling kan definieras som någon eller några av de följande orsakerna till 
förändring; ”tillväxten av opartisk civilförvaltning och differentiering av regeringens struktur, 
upprätthållandet av stabilitet och villkor för välordnad förändring i ledarskap, tankesätt, samt 
ökning av tillgängligheten hos personal och statliga institutioner, utveckling av den nationella 
integrationen vilken åsidosätter konflikter och ger meningsfull handledning till staten och dess 
invånare, tillhandahållandet av försvar mot omvärlden (militärt, ekonomiskt eller kulturellt) 
eller helt enkelt konstitutionell utveckling, vilket innebär tillväxten av regler/lagar efter vilka 
autoritära beslut kan fattas.”83 Andra faktorer som också kan påverka ett företag genom 
politiska beslut är konkurrenslagstiftning, arbetsrätt, hälsa och säkerhet samt 
produktsäkerhet84. 
 
Företag försöker vinna ett organisationspolitiskt försprång mot varandra. Det innebär att 
företagen arbetar efter allmänna policys som gynnar dem. Detta gör de genom att studera sin 
omgivning med hjälp av politiska omvärldsfaktorer och de kan då ändra storleken och 
strukturen på marknaden och på så sätt påverkas hela den konkurrerande marknaden.85 
 
3.2.1.2 Ekonomiska faktorer 
 
För det andra kan förändringar av ekonomin på lokal, nationell eller internationell nivå ha 
inverkan på företaget beroende på företagets storlek, inriktning och marknad. Ekonomisk 
information av olika slag kan hjälpa företaget att förbereda sig på förändringar inom detta 
område. Sådan information kan till exempel vara växlingskurser och bruttonationalprodukten 
(BNP) för potentiella länder att göra affärer med86 men även inflation, arbetslöshet, disponibel 
inkomst, räntor och pengautbud.87 Det är på grund av detta som det är viktigt för en 
organisation att känna igen olika samband som finns mellan banksystemens tillgångar och 
betalningsskyldigheter, regeringens budgetposition och landets betalningsbalans88. 
 
3.2.1.3 Sociala faktorer 
 
För det tredje kan sociala förhållanden påverka organisationen. De sociala faktorerna 
innefattar alla mänskliga relationer. Dessa faktorer blir viktigare och viktigare då det blivit en 
större press på företagen att ta ett socialt ansvar. Många gånger handlar detta sociala ansvar 
bara om interna förhållanden och – på sin höjd – om förhållanden inom företagets 
verksamma område. Detta är dock inte alltid tillräckligt. Vid omvärldsbevakning krävs 
utvärdering av nationella förhållanden och – om det är möjligt – utvärdering av internationella 
förhållanden med hjälp av sociala indikatorer. Dessa indikatorer har främst tagits fram inom 
områdena hälsa, offentlig säkerhet, utbildning och anställningar och kan jämföras med 
exempelvis bruttonationalprodukten (BNP) då de är olika mått på hur social välfärd kan 

                                                 
82 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 42  
83 Översatt från Taylor C. L., “Indicators of Political Development”, Journal of Development Studies, Measuring 
Development: Special Issue on Development Indicators, VIII, Vol. 8, Nr. 3, s 103-111, 1972, s. 104  
84 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 68 
85 Cummings & Doh, “Identifying Who Matters: Mapping Key Players in Multiple Environments”, s. 87 
86 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s.  42 
87 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 68 
88 Thomas, “Environmental Analysis for Corporate Planning”, s. 33f.  



~ STRATEGIER, OMVÄRLDSBEVAKNING OCH IMPLEMENTERING ~ 
 

 29 

mätas.89 De huvudsakliga sociala faktorerna är invånardemografi, inkomstdistribution, social 
mobilitet, livsstilsförändringar, attityd till arbete och nöje, konsumering och utbildningsnivå90. 
 
3.2.1.4 Teknologiska faktorer 
 
För det fjärde kan utveckling av ny teknologi påverka hela företagets affärs- och 
produktionsprocess. På grund av detta är det viktigt att kontrollera och förutsäga förändringar 
i teknologin.91Att prognostisera teknologisk utveckling har givits stor uppmärksamhet, särskilt 
inom områdena rymdforskning, elektronik och kemi. Olika forskare har olika definitioner på 
vad teknologi är, James B. Quinns tolkning är att ”kunskapen om fysiska samband är 
systematiskt överförda till sitt användningsområde”92 vilket gör det möjligt att förutsäga 
teknologi. En annan forskare, Donald Schon, har berikat denna idé med tre huvudsakliga 
stadier i den teknologiska förändringsprocessen. Det första stadiet är uppfinningen, eller 
uppkomsten av en ny produkt eller process. Det andra stadiet är innovation, då börjar den nya 
produkten eller processen att användas. Det sista stadiet är spridningen och då börjar den nya 
produkten eller processen att spridas på riktigt. Vidare menar Schon att det främst är 
spridningen av teknologin som möjliggör prognostiseringen av teknologi.93 Utvecklingen av ny 
teknologi förändras hela tiden och det är därför viktigt att företag försöker vara först i varje 
stadium inom den teknologiska utvecklingen och att de tar till vara på fördelarna som följer 
med dessa stadier. Exempel på områden där det finns fördelar att vinna är first-movers, 
teknologisk adaption och produktspridning94 men andra teknologiska faktorer kan också vara 
hur mycket resurser regeringen lägger på forskning, regeringens fokus på teknologiska 
ansträngningar, nya upptäckter eller utvecklingar och teknologiöverföringshastighet.95 
 
Trots en fokus på dessa fyra typer av faktorer är det viktigt att komma ihåg att omvärldsanalys 
är en högst individuell process som beror det specifika företagets förutsättningar. Till exempel 
kanske inte teknologin är en av de viktigaste faktorerna i ett tjänsteföretag, men den kan ändå 
spela en stor roll för företaget i och med påverkan på leveransen av tjänsten. 
Omvärldsbevakning handlar om att hitta och samla in information om omvärldsfaktorer som 
är bra för organisationens ledning att känna till när de ska planera och ta strategiska beslut. 
Dessa faktorer kan sedan tas i beaktning och omvandlas till möjliga möjligheter för företaget96.  
 
För att kunna förstå vad omvärldsbevakning innebär är det betydelsefullt att veta hur den 
också genomförs, och vad som kan hindra detta genomförande. Detta beskrivs därför i 
följande avsnitt. 

3.2.2 Hur fungerar omvärldsbevakning? 
 
Den omgivningsbevakande funktionen kan vara en särskild enhet som utvärderar utvecklingen 
baserat på kriterier som framtas i enlighet med de huvudsakliga beslutstagarna i 
organisationen. Dessa kriterier bör prioritera de trender och händelser med mest potential för 
kritisk inverkan. Att bevaka den externa omgivningen identifierar hot mot – och möjligheter 
för – en organisation medan en intern utvärdering av en organisation identifierar dess styrkor 

                                                 
89 Thomas, “Environmental Analysis for Corporate Planning”, s. 30 
90 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 68 
91 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 41 
92 Quinn, 1967 i Thomas, “Environmental Analysis for Corporate Planning”, s. 35 
93 Schon, 1967  i Thomas, “Environmental Analysis for Corporate Planning”,  s. 35 
94 Cummings & Doh, “Identifying Who Matters: Mapping Key Players in Multiple Environments”, s.  99 
95 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 68 
96 Thomas, “Environmental Analysis for Corporate Planning”, s. 38 
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och svagheter. Informella källor och informationen de producerar liksom de styrkor och 
svagheter från ett befintligt system, kan identifieras. För att rätta till svagheter kan ett mer 
formellt bevakningssystem användas. Enligt Albright har en sådan formell 
omgivningsbevakningsprocess fem grundsteg som överlappar varandra och är ömsesidigt 
relaterade. 97 Dessa steg kan ses som en bra grund för hur själva omvärldsbevakningen skall gå 
till, men säger dock inget om vad organisationen sedan skall göra med den information som 
insamlats. 
 
1. Identifiera omgivningsbevakningsbehovet för organisationen.  
2. Samla information. 
3. Analysera informationen. 
4. Kommunicera resultatet. 
5. Ta beslut som är à jour.98 
 
Denna omvärldsbevakningsprocess försörjer ledningen med förutsägande information som 
kan hjälpa dem att fatta beslut och att upptäcka kriser innan de uppstår. Eftersom ledningen 
har som uppgift att fatta många beslut, har de ofta inte tid att systematiskt söka information. 
Istället behöver de information som har kortats ner till de huvudsakliga punkterna som är 
relevanta för organisationen. Det kan alltså vara en bra idé att ha en annan grupp eller person 
än ledningsgruppen att genomföra omvärldsanalys.99 
 
För att omvärldsbevakningen ska vara möjlig krävs också att man vet vilka källor man bör eller 
kan använda. Information om vilka dessa är ökar även förståelsen för hur information 
omedvetet – och inte genom strukturerad omvärldsbevakning – kan föras in i företaget.  
 
3.2.2.1 Informationskällor för omvärldsbevakning 
 
Det finns en mängd källor som vanligtvis används vid bevakningsprocesser100. Dessa 
inkluderar både extern och intern information. Externa informationskällor kan inkludera olika 
typer av material som till exempel tidningsartiklar och experter inom området101. Men externa 
källor kan även vara kunder, leverantörer och rådgivare102. Externa källor behöver inte vara 
publicerade, tvärtom är det vanligt att ledningen får mycket av sin information från word-of-
mouth-information genom personliga kontaktnätverk103. Intern information inkluderar 
organisationsspecifik information från till exempel chefer, underordnade, rapporter eller 
databaser104. 

                                                 
97 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 42 
98 Ibid, s. 43f 
99 Ibid, s. 44 
100 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 44; Yunggar, “Environment Scanning for Strategic 
Information: Content Analysis from Malaysia”, s. 330ff 
101 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 44 
102 Yunggar, “Environment Scanning for Strategic Information: Content Analysis from Malaysia”, s. 330ff 
103 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 44 
104 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 44; Yunggar, “Environment Scanning for Strategic 
Information: Content Analysis from Malaysia”, s. 330ff 
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Figur 3: Informationskällor för omvärldsbevakning. Ursprunglig figur i Albright, K. S., Environmental Scanning: 
Radar for Success, The Information Management Journal, 2004, s. 44  

3.2.3 Hinder för effektiv bevakning 
 
Det finns anledningar till varför omvärldsbevakning kan misslyckas i en organisation. Man kan 
till exempel få fram väldigt mycket information vilket kan resultera ett informationsöverflöd. 
Detta kan i sin tur göra att viktiga delar av informationen överses eller missas. Det finns även 
många informationskällor som bevakarna inte är medvetna om, och de kan därför missa 
potentiellt viktig information. Att navigera i informationshavet är inte heller alltid så lätt och 
när bevakarna väl får tag på informationen kan den redan ha hunnit bli inaktuell. Detta är 
speciellt vanligt när det gäller organisationer på marknader som snabbt förändras.105  
 
Problem kan även uppstå vid tolkandet av den insamlade informationen. Relevans, 
förtrogenhet med ämnet samt dess informationskällor, språkbruk, tidsbegränsningar och 
informationsprecision spelar alla en roll i analysprocessen. Vidare kan en överdriven fokus på 
bevakningen medföra negativa konsekvenser för organisationen då det kan medföra att man 
snarare fokuserar på en defensiv strategi än en kontinuerlig förbättrelse av processer inom 
organisationen.106  

3.2.4 Omvärldsbevakningens betydelse 
 
Det finns många anledningar till varför omvärldsbevakning är viktigt. På grund av snabba 
förändringar i dagens marknader – och på grund av nya och uppkommande affärsområden – 
är det lätt för en organisation att ’sacka efter’ genom att inte följa med i utvecklingen i 
områden som teknologi, bestämmelser eller regler och uppkommande trender. Hur väl 
organisationen kan anpassa sig till dess externa omgivning beror på kunskap om – och 
implementering av – dessa externa förändringar som förekommer. När de externa faktorerna 
har identifierats, kan organisationen väja hur de ska använda sina styrkor och svagheter på 
bästa möjliga sätt.107   
 

                                                 
105 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 45 
106 Ibid, s. 45 
107 Ibid, s. 40 

Informationskällor för omvärldsbevakning 

Externa informationskällor 
- Personliga kontakter 
- Tidningar 
- Böcker 
- Professionella konferenser/möten 
- Radio, TV, Internet 
- Professionella kollegor 
- Kunder 
- Kommersiella databaser 

Interna informationskällor 
- Personliga kontaker 
- Interna rapporter 
- Konferensprotokoll 
- Kommittéer/möten 
- Säljpersonal 
- Andra chefer 
- Andra anställda 
- Interna databaser 
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Omvärldsbevakning ökar förståelsen för externa förändringsfaktorer, gör att organisationen 
kan utveckla effektiva gensvar som säkrar eller förbättrar det framtida läget108 och minskar 
risken för att bli lämnad bakom109. Omvärldsbevakning utgör ett tidigt varningssystem för 
potentiella hot mot organisationen. Den medför att organisationen förändras till en lärande 
organisation, gör att organisationen ständigt söker ny information och identifierar en 
organisations styrkor och svagheter samt nya marknader, potentiella kunder och 
uppkommande teknologier.110 Att använda omvärldsbevakning skapar möjligheter att väva 
samman förflutna, nuvarande och framtida förändringar och erbjuder många fördelar för 
moderna organisationer111. 
 
Även om många organisationer är medvetna om vikten av omvärldsbevakningen, verkar de 
ändå misslyckas med att ta till vara på denna informationsinsamlingsprocess. En anledning till 
detta kan vara att de misslyckas med att implementera resultaten från omvärldsanalysen i 
arbetet (genom exempelvis strategierna), och det är därför viktigt att förstå vad 
implementering är samt hur och varför den bör genomföras.112 

3.3 Implementering 
 
Det finns – som tidigare nämnt – många ekonomiska, sociala och politiska situationer där 
människor påverkar varandra i beslut som kommer att inverka på dem kollektivt. Exempel på 
sådana beslut kan vara allt från politiska val till att välja marknad att göra affärer på. Baserat på 
dessa människors preferenser om hur påverkan kan inverka på olika resultat, kommer 
individerna att agera strategiskt för att på olika sätt påverka resultatet till deras fördel. Inom 
området implementering studeras relationen mellan organisationsstrukturen i vilken 
individerna interagerar, och resultaten av denna interaktion.113 

3.3.1 Vad är implementering? 
 
Implementering handlar om förverkligande, och konceptet används oftast i datasammanhang. 
Men implementering är även viktig i organisatoriska sammanhang och handlar då oftast om 
hur ett företag skall implementera sina strategier i hela organisationen. Lite forskning har dock 
genomförts med hänsyn till hur omvärldsbevakningen kan implementeras i företagets 
strategier för att få hela organisationen att anpassa sig till den, men implementeringen är en av 
de viktigaste – och svåraste delarna av en omvärldsbevakningsprocess. 114  
 
För att öka förståelsen för implementering och vikten av den krävs dock att man har 
grundläggande kunskap om hur den kan gå till och vad som kan hindra den från att vara 
effektiv. Detta är även viktigt att ta hänsyn till vid en egen implementeringsprocess. 
 

                                                 
108 Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning Activities in the 
Banking Industry: An International Perspective”, s. 124 
109 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 40 
110 Ibid, s. 45 
111 Mason, 2001 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning 
Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
112 Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning Activities in the 
Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
113 Jackson, M. O., “A Crash Course in Implementation Theory”, Social Choice & Welfare, Vol. 18, Nr. 4, s 655-
709, s. 657 
114 Översatt från Schaap, J. I., ”Toward Strategy Implementation Success: An Empirical Study of the Role of 
Senior-Level Leaders in the Nevada Gaming Industry”, Gaming Research & Review Journal, Vol. 10, Nr. 2, s 13-37, 
2006, s. 14 
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3.3.1.1 Medel för effektiv implementering 
 
Teorier om implementering menar ofta att en grundläggande förutsättning för lyckosam 
implementering är en förändring av företagets riktning samt en frekvent fokusering på 
strategisk förändring115. Men ibland kan det vara svårt att överföra teorier om implementering 
i praktiken. Detta innebär dock inte att de teorier som har skrivits – och fortfarande skrivs – 
inom ämnet är oanvändbara ute i verkliga livet, utan snarare att de kan fungera som vägvisare 
för organisationer.116 Ett exempel på en sådan vägvisare är följande implementeringsmodell 
som i nio punkter visar på vad som är grundläggande för att en implementeringsprocess skall 
lyckas.  
 
• Förse organisationen med nödvändiga kunskaper och färdigheter, medvetet bygga upp 

och stärka strategi-stödjande kompetenser och konkurrenskraftig kapacitet samt organisera 
arbetsinsatsen.  

 
• Skapa en företagskultur och ett arbetsklimat som främjar framgångsrik implementering.  

 
• Skapa en budget som ger tillräckliga resurser till aktiviteter som är förknippade med 

kritiska skeenden för att uppnå strategisk framgång.  
 

• Försäkra sig om att policys och operationella procedurer främjar effektivt verkställande av 
implementeringen istället för att hindra den. 

 
• Utföra företagets kärnverksamhet för att närma sig kontinuerliga förbättringar. 

Organisationens avdelningar behöver kontinuerligt omvärdera hur saker görs och 
omsorgsfullt genomföra nödvändiga förändringar och förbättringar. 

 
• Inrätta informations- och operationella system som gör det möjligt för personalen att 

kunna utföra deras strategiska roll i det dagliga arbetet. 
 
• Motivera personalen att utföra de förutbestämda målen och – om det behövs – förändra 

deras uppgifter och arbetsbeteende för att bättre passa kraven för framgångsrik 
implementering. 

 
• Ge belöningar och incitament när mål uppnåtts genom lyckad implementering. 
 
• Utöva det interna ledarskap som krävs för att föra implementeringen framåt. När hinder 

och svagheter dyker upp måste ledningen se till att dessa uppmärksammas och rättas till.117  
 
En annan modell för implementering har uppkommit från experiment med många företag och 
organisationer. Denna modell erbjuder en sätt att översätta insikter om hur processer kan 
förbättras till hastiga förändringar, och beskriver genom fem faser hur implementering bör gå 
till i praktiken och inte bara i teorin.118 
                                                 
115 de Kluyver & Pearce, 2003 i Schaap, ”Toward Strategy Implementation Success: An Empirical Study of the 
Role of Senior-Level Leaders in the Nevada Gaming Industry”, s. 15 
116 O’Toole, L. J. Jr., ”The Theory – Practice Issue in Policy Implementation Research”, Public Administration, Vol. 
82, Nr. 2, s 309-329, 2004, s. 314 
117 Thompson, Gamble & Stickland, 2006 i Schaap, ”Toward Strategy Implementation Success: An Empirical 
Study of the Role of Senior-Level Leaders in the Nevada Gaming Industry”, s. 15 
118 Attaran, M, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, Journal of 
Management Development, Vol. 19, Nr. 9, s 794-801, 2000, s. 798   
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Fas 1: Förberedelse 
Denna fas bestämmer vilka potential det finns för att processen skall lyckas. 
Företagsledningen måste identifiera behovet av förändringen och utveckla en consensus. 
Vidare bör kundernas efterfrågan identifieras, mål måste etableras relaterade till 
marknadsdelar, -kostnader och vinstmarginaler. De mål som bör identifieras kan vara att 
minska kostnader, minimera processers tid eller eliminera defekter och strategiska processer 
som är värdefulla för kunderna måste också identifieras. Under denna fas måste man även 
tänka över vilka risker som finns för kunder, anställda och intressenter samt förstå 
förväntningar och identifiera existerande hinder så som kostnad eller tid.119 
 
Fas 2: Uppskattning 
Det huvudsakliga syftet med denna fas är att identifiera de grundläggande problemen och att 
försöka förstå den nuvarande processen innan man bestämmer framtida processer och 
bestämmer möjliga handlingsplaner. Detta involverar en förståelse för processtrukturen när 
det kommer till hur mycket den kan kosta, hur lång tid den kan ta och hur den flyter genom 
organisationen. När denna fas är avklarad måste ledningen utveckla en plan för hur processen 
ska utformas för att försäkra att organisationsmedlemmarna vet vad som förväntas och 
varför.120 
 
Fas 3: Lösning 
Denna fas handlar om att förändra fokusen i organisationen från gamla mönster och processer 
till nya. Hur väl detta lyckas visas genom att ledningsgruppen tar fullt ansvar för 
implementeringsprocessen och för att införliva dess mål och syfte genom uppmuntring.121 
 
Fas 4: Benchmarking 
Efter att i fas tre ha identifierat aktiviteter som kan vara värdehöjande, handlar denna fas om 
att hitta nya infallsvinklar för att leda en process. Dessa infallsvinklar kan hittas och adapteras 
från företag på andra marknader. Företaget bör jämföra sig mot andra marknader och 
kombinera detta med erfarenheter och kunskaper från organisationsmedlemmarna för att 
utveckla en helt ny process, vilket kommer att introducera organisationen till andra 
organisationers kreativa vanor.122 
 
Fas 5: Utveckling 
Denna fas handlar om att utveckla test och planer. Efter att målen och syftena har analyserats, 
de existerande processerna har kartlagts, analyserats och jämförts kombineras dessa ansatser i 
denna fas för att utveckla en ny affärsstrategi. I denna fas integreras utveckling av anställda, 
processer och teknologi.123 
 
Fas 6: Omvandling 
Syftet med denna fas är att betatesta de nya infallsvinklarna, att kontinuerligt övervaka 
resultatet och att förse arbetstagarna med utbildning och träning. Ledningens stöd är 
avgörande och det är viktigt att definiera och omdefiniera mål och syften, behålla 
engagemanget till visionen, bryta barriärer mellan avdelningar och vara tillräckligt flexibel för 
att förändras i och med att affärsvärlden gör det.124 

                                                 
119 Attaran, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, s. 797f 
120 Ibid, s.798f 
121 Ibid, s. 799 
122 Ibid, s. 799 
123 Ibid, s. 799f 
124 Ibid, s. 800 
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Denna modell är – snarare än den förra – en processmodell, där stegen skall följas i den 
ordning de står. Den tidigare modellen utgör istället rekommendationer för grundlägganden i 
organisationen för en lyckosam implementering. Dessa två modeller kompletterar varandra på 
ett bra sätt i och med att den ena beskriver hur själva implementeringsprocessen bör gå till och 
den andra vad som bör vara uppfyllt för att processen skall lyckas.  
 
I och med att en organisation försetts med modeller som ses som grund för effektiv 
implementering, kan de luras att tro att detta är tillräckligt för att lyckas. Men en lyckad 
implementering kräver även att man känner till vilka hinder för en framgångsrik process som 
finns.125  

3.3.2 Hinder för effektiv implementering 
 
Många företag försöker med en implementeringsprocess men överger den när resultaten inte 
blir vad de förväntat sig. Men skillnaden mellan framgångsrik och misslyckad implementering 
beror inte på en organisations storlek eller resurser, utan på noggrann planering och 
undvikande av fallgropar. Det finns många hinder att överkomma innan 
implementeringsprocessen lyckas.126  
 
Ett av dessa hinder är att ledningen inte involverar sig i processen, eller att de inte stödjer den 
tillräckligt. Implementering av något nytt kräver att leningen utvärderar inte bara vad de gör, 
utan också vilka de är – och vilka de vill vara. Det gamla sättet att leda en organisation, genom 
uppifrån-och-ned-ledarskap, vertikal organisering samt kommenderande och kontrollerande 
tekniker anses inte längre fungera som mall för en framgångsrik organisation. Nya 
organisationer kräver nya ledarfilosofier. Ledningen måste därför förändra sätter de tänker på, 
organiserar, planerar, utvecklar, grupperar, inspirerar och belönar prestationer. Den måste lära 
sig att organisera arbete på ett holistiskt och integrerat sätt samt skapa en miljö där generalister 
ersätts med specialister. Implementering av nya processer eller produkter är en uppifrån-och-
ned position och implementeringen kan bli ett stort problem om det inte finns ett stort och 
absolut engagemang från ledningen för nödvändig tid, pengar och andra resurser som krävs 
för att genomföra förändringar.127  
 
Ett annat hinder för effektiv implementering är avsaknad av flexibilitet. En fundamental källa 
till problem med implementering är då processen omorganiseras, men inte infrastrukturen. 
Den existerande infrastrukturen måste ersättas för att underlätta samarbete och eliminera 
hinder mellan avdelningar. Individer som arbetar på isolerade avdelningar måste ersättas med 
mångfunktionella arbetsgrupper. Förutsättningen för detta är en platt organisationsstruktur 
men med bibehållen auktoritetskedja, ansvar och beslutstagande där direktioner istället för 
beslut kommer från toppen.128 
 
Ett tredje hinder för effektiv implementering är avsaknaden av effektiv kommunikation i 
organisationen. Experter är överens om att detta är en viktig förutsättning för implementering 
där en kommunikationsplan – med feedback som gör att anställda kan komma med 
synpunkter – bör finnas från dag ett. Vidare kan även avsaknad av ’rätt’ träning och utbildning 
hindra implementeringen. Implementeringen kan innebära att många anställdas 
arbetsuppgifter förändras, vilket kan leda till att de behöver nya kunskaper och färdigheter, 
och förmågor som problemlösning, kommunikation, teamwork och kundorientering kan bli 

                                                 
125 Attaran, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, s. 795 
126 Ibid, s. 795 
127 Ibid, s. 795 
128 Ibid, s. 795 
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avgörande för implementeringens framgång. Det är därför viktigt att utbilda de anställda i 
detta, göra dem engagerade till denna utbildning och ständigt utvärdera om 
utbildningsprogrammet verkligen fokuserar på det som behöver läras ut.129  
 
Andra hinder som kan påverka implementeringsprocesser är misslyckande med att hantera de 
anställdas motstånd till implementeringen och att fastslå organisationens bästa, att missförstå 
organisationens koncept samt att misslyckas med att testa och utvärdera processen. Att testa 
en process är ett viktigt steg innan man börjar genomföra den. Varje aspekt av varje process 
måste testas, vilket inte bara kan vara till hjälp för att befästa implementeringsplaner, utan 
även för att erhålla stöd från samtliga delar av organisationen. Liksom i alla andra processer – 
och inte bara vid implementering är det även viktigt att kontinuerligt utvärdera det man 
arbetar med – och för, för att kunna förändra och förbättra till organisationens och processens 
fördel.130 
 
Dessa olika faktorer kan alltså alla påverka implementeringsprocessens utfall och det är viktigt 
att innan processen påbörjas ha klart för sig inte bara vad som kan göra den framgångsrik, 
utan även vad som kan hindra att den blir det. En annan faktor som ledningen och de 
anställda också behöver förstå innan processen inleds är också varför den är så viktig.  

3.3.3 Implementeringens betydelse 
 
Ovan har vi diskuterat vikten av att organisationer känner till sin externa miljö, men denna 
omvärldsbevakning är meningslös om inte resultaten införlivas i organisationens strategier för 
framtiden. Implementeringen är kulmen på omvärldsbevakningsprocessen och även det 
svåraste steget i denna process. Det innebär en risk för organisationen, men denna risk kan 
minskas om omvärldsbevakningsproceduren har gått rätt till.131 
 
Forskare brukar säga att undersökningsresultat är värdelösa om det inte finns en tro på dem 
och om inte handling vidtas därefter132. Detta stämmer även för omvärldsbevakning eftersom 
omvärldsbevakningens riktiga värde inte kommer från att organisationen gör en 
omvärldsanalys, utan från implementeringen av resultaten in i organisationens strategier.133 
Om organisationer bara inrättar omvärldsbevakning utan att integrera resultaten i dess 
planeringsprocess kommer omvärldsbevakningen att vara värdelös för dem och den insamlade 
informationen kommer att vara kortlivad.134 
 
Vidare bör nämnas – även om detta inte är denna undersöknings fokus – att det inte bara är 
den medvetna omvärldsbevakningen som bör implementeras i företagets strategier. 
Information om externa faktorer som påverkar organisationen kan även insamlas omedvetet 
genom till exempel kundkontakter, nätverkskontakter samt media och att även denna 
information omvandlas till organisationsnyttig kunskap kan vara väldigt viktigt för 
organisationen. 

                                                 
129 Attaran, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, s. 796 
130 Ibid, s. 796 
131 Friedmann & French, ”Beyond Social Trend Data”, s. 20 
132 Ibid, s. 20 
133 Ibid, s. 20 
134 Fahey & King, “Environmental Scanning for Corporate Planning”, s. 62 
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3.4 Sammanfattande teorimodell 

 
Figur 4: Egenkomponerad sammanfattande teorimodell. 
 
Modellen visar kortfattat vad som huvudsakligen bör innefattas i omvärldsbevakningen (enligt 
teorierna), att denna sedan bör implementeras i strategierna och avslutningsvis hur den slutliga 
strategin växer fram. 
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4. Metodteoriska utgångspunkter 
 

 etta fjärde avsnitt av uppsatsen beskriver vår metodteori – den tredje delen av de vetenskapliga 
utgångspunkterna – vilken innefattar en förklaring av den kvalitativa forskningsstrategin och 

analytiska induktionen samt val av kunskapskällor, kritik mot dessa, datainsamlingsmetod och 
intervjutillfället. Kapitlet avslutas sedan med hur vi valt att gå tillväga vid analyserandet av det empiriska 
materialet. 
 
Metodteorin är i sig ett vittomspännande område. Den handlar dels om den abstrakta 
vetenskapsteorin, men även om konkreta föreskrifter för hur en forskare ska bete sig i en 
bestämd undersökningssituation. Principerna inom denna teori är härledda från 
vetenskapsteorin, som beskrivits i kapitel två. Vetenskapsteorin är därmed en förutsättning för 
metodteorin, som ser till att kriterierna som vetenskapsteorin ställer upp blir förverkligade i en 
forskares konkreta metoder.135 

4.1 Kvalitativ metodteori 
 
Det finns två forskningsstrategier inom samhällsvetenskapen – kvantitativa och kvalitativa 
metoder. Vilken metod man använder sig av styrs framförallt av den valda 
problemformuleringen, men även av undersökningens syfte. Vår problemformulering lyder: 
Vilken betydelse har strategier, omvärldsbevakning och relationen mellan dem – det vill säga implementeringen 
– för ett företag? Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka relationen mellan omvärldsbevakning 
och strategier. För att detta ska var möjligt krävs dock kunskap om begreppen var för sig. 
Uppsatsen har därför som delsyfte att öka förståelsen för strategier, omvärldsbevakning och 
implementering, samt att undersöka varför dessa processer kan vara betydelsefulla för ett 
företag. Eftersom det vid genomförandet av processer inte bara är viktigt att ha kunskap om 
hur de ska genomföras för att bli framgångsrika, utan även att veta vad som kan hindra dem 
från att bli det, har uppsatsen också som delsyfte att undersöka hinder för effektiv 
omvärldsbevakning respektive implementering. Slutligen syftar uppsatsen till att föreslå 
rekommendationer till det undersökta företaget för hur omvärldsbevakningen och 
implementeringen av den i strategierna skulle kunna gå till. 
. 
Efter att ett utkast till problemformuleringen formulerats, valdes vilken metod vi avsåg att 
använda. Vid vissa frågeställningar kan både kvantitativa och kvalitativa metoder vara 
användbara och vi fick därför fundera på vad vi egentligen ville undersöka, var det exempelvis 
ett totalperspektiv eller fullständig förståelse? Ville vi ställa upp hypoteser eller nyansera 
tolkningar? Syftet och problemet för denna uppsats handlar om att tolka och förstå material 
samt att analysera helheten. Vi ville inte dra några generella slutsatser utan istället specifikt 
undersöka Folksam. Vi valde därmed att använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi.136 
 
Vid användandet av en kvalitativ metod är valet av respondenter avgörande – även om 
statistisk generalisering eller representativitet inte är särskilt viktigt – eftersom fel 
intervjupersoner kan leda till att hela undersökningen blir oanvändbar i förhållande till 
utgångspunkterna som fanns från början. Det är därför viktigt att förstå hur valet av 
respondenter gick till. 137 

                                                 
135 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 14 
136 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 14 
137 Holme & Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 101 
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4.2 Analytisk induktion 
 
Ett av de traditionella sätten att genomföra en kvalitativ undersökning kallas analytisk 
induktion och denna metod karaktäriseras av ett linjärt arbetssätt med en tydlig röd tråd. Vid 
analytisk induktion vill man undvika teoretiserande under datainsamlingen för att undvika att – 
medvetet eller omedvetet – påverka intervjuobjekten. I en kvalitativ undersökning följer den 
analytiska induktionen tre olika faser; planering, insamling och analys. När dessa faser arbetats 
igenom är undersökningen färdig. Vår uppsats kan sägas följa den analytiska induktionens 
arbetssätt eftersom vi dels använt oss av detta tillvägagångssätt och dessutom även försökt att 
påverka respondenterna så lite som möjligt under intervjuandets gång. Detta är viktigt för att – 
även om vår förförståelse givetvis speglas i undersökningen – få fram deras och inte vår 
uppfattning. Men vissa inslag av den interaktiva induktionen förekommer dock också. Den 
interaktiva induktionen innebär att datainsamlandet utgår från teorin för att man ska slippa 
samla in data som sedan visar sig vara oanvändbart. Detta stämmer överrens med hur denna 
uppsats genomförts, men även om datainsamlingen bygger på den teoretiska delen, har det 
empiriska materialet insamlats och analyserats på ett analytiskt-induktivt sätt, vilket ytterligare 
visas genom följande avsnitt som beskriver hur vår undersökning gått till.138 

4.2.1 Val av kunskapskällor 
 
Syftet med en kvalitativ metod är att ”öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen vi studerar”.139 Med det menas att urvalet 
av respondenter inte ska vara statistiskt slumpmässigt men inte heller tillfälligt utan urvalet ska 
ske systematiskt med utgångspunkt i medvetet (våra egna) eller strategiskt (exempelvis att man 
vill undersöka extrema fall och inte det genomsnittliga) formulerade kriterier. Det systematiska 
urvalet – som även är en typ av icke-sannolikhetsurval – förutsatte att vi som forskare hade 
god kännedom om den grupp som skulle utgöra våra respondenter, och att vi hade en 
medveten plan för vad vi ville komma fram till.140 Detta var viktigt för vår uppsats eftersom en 
ökad förståelse för olika fenomen endast kan erhållas genom att de som ska utgöra grunden 
för kunskapsökningen själva har kunskap om ämnet. 
 
För att få kännedom om personer i den grupp varifrån respondenter skulle väljas kontaktade 
vi vår kontaktperson Kent Lindmark på Folksam. Vi bad om ett organisationsschema för att 
få en överblick över vilka personer som arbetade inom Folksams marknadsområde Botnia, 
samt vilka arbetsuppgifter de hade. Utifrån den information som Lindmark sedan 
tillhandahöll, kunde vi välja vilka personer som var mest lämpliga att intervjua utifrån det vi 
ville undersöka. Det systematiska urvalet grundades främst utifrån vilka arbetsuppgifter samt 
vilken arbetsposition personen hade. De utvalda personerna blev följaktligen: 

                                                 
138 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 277 
139 Holme & Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 101 
140 Ibid, s. 104 
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Figur 5: Tabell över valda respondenter. 
 
Här nedan följer en kort presentation av våra intervjupersoner och en förklaring till varför just 
de valdes ut till vår studie. 
 
Kent Lindmark – var den vi först fick kontakt med på Folksam och arbetar som 
partneransvarig. Han har även en stabsfunktion i ledningsgruppen. Vi valde honom som en 
person att intervjua eftersom han ansvarar för den ostrukturerade omvärldsbevakning som för 
tillfället utförs av Folksam i Botnia marknadsområde, samt eftersom han var ansvarig för 
försöket till en mer strukturerad omvärldsbevakning för några år sedan. Lindmark sade sig 
även ha kunskap om de teknologiska faktorer som påverkar Folksam. 
 
Marie-Louise Lind – är chef för Botnia marknadsområde. Hon sitter med i ledningsgruppen 
och valdes på grund av hennes insikt om strategier och strategiformulering på både lokal och 
central nivå. Vidare ansåg vi att om någon visste på vilket sätt omvärldsbevakningen 
implementeras i strategierna, skulle det vara hon. Slutligen informerades vi om att hon även 
hade stor kunskap om vilka ekonomiska faktorer som skulle kunna påverka Folksam.  
 
Gunnar Lindström – är försäljningschef för privatmarknaden. Lindström valdes som 
respondent då han har stor insikt om marknaden som Folksam agerar på och därigenom 
kunde svara på frågor om sociala påverkningar. 
 
Annika Skoog – är chef för kundtjänst i Botnia marknadsområde. Skoog är den som vet mest 
om kunderna och i ett tjänsteföretag är dessa väldigt viktiga för företagets fortlevnad. Även 
hon kontaktades för att få information om de sociala faktorerna som påverkar företaget. 
 
Torbjörn Lindholm – är organisationsansvarig och arbetar med utbildning och information 
vad gäller lagstadgad försäkring och kollektivavtalsförsäkring. Egentligen valde vi att intervjua 
Christer Lundström, men då han råkat ut för ett olycksfall i familjen var detta inte möjligt. Vi 
blev informerade om att Lindholm hade samma roll i organisationen – och samma 
arbetsuppgifter – men var egentligen geografiskt placerad i Skellefteå. Eftersom 
Lindholms/Lundströms yrke medför att man bör analysera – och arbeta med – politiska 
förändringar i samhället valde vi honom som respondent. 
 
 
Ytterligare en anledning till varför vi valde de ovan nämnda personerna är för att vi ansåg att 
de alla besatt goda kunskaper om företaget, dess strategier och dess omvärld. Det är viktigt att 

Datum 
 

Namn Arbetsposition Intervjutyp Längd 

20061213 
 

Kent 
Lindmark 

Partneransvarig Personlig 60 min 

20061211 
 

Marie-
Louise 
Lind 

Marknadsområdeschef Telefon 40 min 

20061213 
 

Gunnar 
Lindström 

Försäljningschef Personlig 30 min 

20061213 
 

Torbjörn 
Lindholm 

Organisationsansvarig Personlig 30 min 

20061214 Annica Chef för kundtjänst Telefon 30 min 
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undersökningsobjekten har god kännedom om det ämne som undersöks för att 
informationsinnehållet ska ökas.141  
 
Ett annat sätt att uppnå stort informationsinnehåll är genom att ha variationsbredd i urvalet. 
Detta tycker vi att vi uppnått genom att vi intervjuat olika personer med olika roller vad gäller 
strategier, omvärldsbevakning och implementering. Alla respondenter var även väldigt 
samarbetsvilliga, svarade på ett bra och begripligt sätt och var noga med att försäkra sig om att 
vi förstod det de berättade om. Holme och Krohn Solvang beskriver detta – att 
respondenterna är bra på att uttrycka sig och villiga att dela med sig av sina erfarenheter – som 
vitalt vid forskningsundersökningar.142 
 
Vi valde att inte intervjua några anställda vid Folksams huvudkontor, även om det är där de 
centrala strategierna växer fram. Anledningen till detta var att även om dessa strategier 
påverkar Folksam BMO och de strategier som utformas där, är uppsatsens fokus inte dessa 
utan enbart Folksam BMOs. 
 
De ovan nämnda sätten att välja respondenter är några exempel på hur man kan gå till väga, 
och anledningen till att vi beskrivit dem är att de tagits i beaktning vid valet av respondenter. 
Vi använde dock inte dessa olika sätt separat och var för sig utan såg dem – som Holme och 
Krohn Solvang föreslår – som komplement till varandra143.   
 
4.2.1.1 Kritik mot kunskapskällor 
 
Det kan diskuteras om den information som man – både som individ och som forskare – 
möter är sann. En förutsättning för att bedöma om något är sant eller inte är då att uttalanden 
överhuvudtaget kan vara sanna eller osanna, vilket kan vara svårt att avgöra eftersom det finns 
olika typer av uttalanden; sådana som handlar om verkligheten, sådana som inte gör det och 
sådana där förhållandet till verkligheten kan diskuteras. Även om vi anser att denna studie till 
viss grad bygger på respondenternas tolkningar av verkligheten – vilket alltså innebär att deras 
svar inte kan vara sanna eller osanna – är det ändå viktigt att kritiskt granska de uttalanden 
som de gjort144 eftersom om respondenterna skulle visa sig vara fel för vår studie eller om 
frågorna som vi ställt under intervjuerna varit dåligt formulerade, kan det innebära att vi inte 
kunnat förstå det vi avsåg att göra.145 
 
Eftersom syftet med denna uppsats inte är att generalisera – utan att undersöka just Folksam – 
valde vi respondenter med djup kunskap om interna processer (som strategiformulerande) i 
företaget samt de externa faktorer som påverkar det. Alla respondenterna hade djup kunskap 
om Folksams olika områden i och med att de arbetar på olika avdelningar och med olika 
arbetsuppgifter. Vi ansåg därför att respondenterna var relevanta för uppsatsen och utgjorde 
en bred informationsgrund.  
 
Kritik kan riktas mot de svar dessa respondenter gav oss, vilket kan sammankopplas med 
uppsatsens access, det vill säga om vi var förtroendeingivande nog för att få respondenterna 
att vilja dela med sig av erfarenheter och åsikter. Om de var ärliga eller inte är svårt att säga, 
men vi fick intrycket att de var det. Något som dock kan ha påverkat deras uppriktighet är 
bandspelaren, eftersom tanken på att bli inspelad signalerar att man inte kan ’ta tillbaka’ det 

                                                 
141 Holme & Krohn Solvang, Forskningsmetodik, s. 104 
142 Ibid, s. 104 
143 Ibid, s. 104 
144 Thurén, T., Orientering i källkritik – Är det verkligen sant?, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1986, s. 1ff 
145 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 100ff.  
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man sagt samt att det finns bevis för ens uttryck. Efter att ha sammanställt materialet från 
intervjuerna och kommit fram till att den information de lämnat var relevant och relativt 
likriktig ansåg vi dock att deras svar kunde anses som trovärdiga och ärliga. 
 
En annan del som kan ha påverkat de svar respondenterna gav oss är viljan att framställa deras 
eget arbete – och den avdelning de tillhörde – i så god dager som möjligt. Vi försökte dock 
undvika detta genom att avluta intervjun med en fråga om Folksams styrkor och svagheter, för 
att på sätt och vis ’tvinga’ respondenterna att också vara självkritiska. 

4.2.2 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns olika sätt att samla in den information som behövs för att svara på studiens 
problemformulering. Ett exempel på detta är intervjuer.146 Vi utförde fem intervjuer med 
personer på olika positioner inom Folksam Botnia marknadsområde. Vi valde att göra 
intervjuer eftersom det är ett effektivt sätt att inhämta mycket information om ämnet samt att 
få en djupare förståelse för strategier, omvärldsbevakning och implementering i Folksam. 
Vidare ville vi undersöka tankar och erfarenheter samt hur respondenternas föreställningsvärld 
såg ut.147 
 
Kännetecknet för en kvalitativ studie är ofta att man får mycket information om få 
undersökningsobjekt, vilket också var målet med våra intervjuer148. Vid intervjuer går den som 
ställer frågorna så långt som denne anser nödvändigt för att få fram så mycket information 
som möjligt av respondenten149. Intervjuerna bestod av öppna och breda frågor där vi försökte 
få respondenterna själva att berätta så mycket – och så fritt – som möjligt, för att ge 
respondenterna möjlighet att uttrycka åsikter, tankar, uppfattningar och känslor.150 Detta var 
också anledningen till att vi inte använde oss av standardiserade frågor. Inte heller hade vi hög 
grad av strukturering. Strukturering innebär att respondenten är tämligen bunden till särskilda 
svarsalternativ och inte kan svara fritt151. Med standardisering menas hur mycket ansvar som 
lämnas till den som utför intervjun vad gäller frågornas utformning och ordning. Vi använde 
oss alltså av en låg grad av både standardisering och strukturering. Ju lägre grad av 
standardisering och strukturering, desto friare kan frågorna vara under själva intervjun.152 Om 
man standardiserar och strukturerar intervjuerna för mycket kan de förlora sina fördelar och 
man skulle lika gärna kunna ersätta dem med en enkät153.  
 
Vi hade en intervjuguide154 under intervjuerna men denna fungerade mer som en minneslista 
för att se att intervjupersonen tog upp allt som vi ville ha information om. Vi bockade av de 
olika temana under intervjuns gång för att vara säkra på att vi fått med allting.  
Intervjuguiderna var olika utformade för varje respondent eftersom vi ville få olika 
information från dem, men uppdelade efter samma teman. Olika respondenter frågades om 
olika delar om strategier, omvärldsbevakning och implementering, men alla intervjuguider 
följde temat om, när, hur, vad och varför strategier/omvärldsbevakning/implementering 
genomfördes. Dessa teman valdes för att försäkra att vi fick svar på alla aspekter av de olika 
ämnena. Exempelvis var det inte tillräckligt att veta hur omvärldsbevakningen gick till, vi ville 
                                                 
146 Patel. & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 63 
147 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 23 
148 Krag Jacobsen, J., Intervju – Konsten att lyssna och fråga, Lund: Studentlitteratur, 1993, s. 100 
149 Svenning, Metodboken, s. 123 
150 Krag Jacobsen, Intervju – Konsten att lyssna och fråga, s. 100 
151 Hartman, Vetenskapligt tänkande, s. 233 
152 Ibid, s. 232 
153 Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, s. 53 
154 Se bilaga 4 
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även vara säkra på att kunna förstå varför. Vi ansåg att dessa teman utgjorde en bra grund för 
alla aspekter av de olika ämnena, men hade även mer specifika frågor under respektive tema. 
Dessa frågor ställdes dock inte ordagrant utan användes av oss – liksom de olika temana – för 
att försäkra att vi fått svar på det vi ville. 
 
Intervjuer kan utföras på olika sätt, antingen att intervjuaren och respondenten träffas 
personligen eller att intervjun görs per telefon155. Vi utförde tre av våra intervjuer personligen 
och två av dem per telefon. De personliga och forskningsmässiga intervjuerna byggde – som 
alltid med liknande intervjuer – på konfidentialitet och hade precis som resten av uppsatsen 
syftet att föra forskningen framåt genom att lära oss mer om den sociala verklighet företag 
agerar i. En orsak till varför vi valde att göra personliga intervjuer var även fördelarna med 
språket. Många forskare menar att språket är en överlägsen informationskälla eftersom det kan 
användas för att uttrycka alla andra symboler156. 
 
Anledningen till att vi valde att göra intervjuer per telefon berodde främst på tidsbrist och en 
begränsad budget, inte bara från vår sida utan även från respondenternas. Telefonintervjuer är 
vanligen tämligen strukturerade eftersom de inte anses lika lämpliga som personliga intervjuer 
för in- och djupgående frågor och svar157 men vi använde oss ändå av samma typ av 
intervjuguide för telefonintervjuerna som för de personliga. Vid sammanställningen av det 
insamlade datamaterialet ansåg vi att fått fram lika mycket – och lika djupgående – 
information vid telefonintervjuerna som vid de personliga intervjuerna. Även om personliga 
möten där man i tolkandet även kan ta hänsyn till ansiktsuttryck och annat ofta ses som bättre 
forskningsgrund än telefonintervjuer, anser vi inte att faktumet att några intervjuer utförts via 
telefon påverkar resultatet av studien negativt. 

4.2.3 Intervjutillfället 
 
Innan vi började insamlingen av primärdatan, det vill säga datan som samlades in av oss 
själva158 sammanställde vi – som ovan nämnt – en intervjuguide. Denna guide fungerade som 
en slags minneslista för att se att respondenten tog upp det vi ville veta. Denna mall var inget 
som de intervjuade fick se innan intervjun utan vi ville att de skulle berätta så fritt som möjligt. 
Om respondenterna hade fått se frågorna innan var vi rädda att de hade börjat fundera vad vi 
ville få ut av frågorna och inte berätta vad de egentligen tänkte och tyckte. 
 
Våra intervjuer inleddes med en kortfattad presentation av oss författare, om uppsatsen och 
om hur intervjumaterialet skulle komma att användas, för att få de intervjuade att ’öppna sig’ 
samt känna sig bekväma och informerade om syftet159. Detta gjorde vi även för att få bättre 
tillgång till den information som vi behövde för vår studie. Det är viktigt att fundera på 
accessproblematiken redan innan intervjuerna när man gör en kvalitativ studie eftersom det är 
intervjuerna som ska ge tillträdet till informationen.160 
 
Innan intervjun inleddes frågade vi respondenterna om de hade något emot att vi spelade in 
intervjun. Samtliga personer som intervjuades godkände detta. Vi använde en bandspelare för 
att inte gå miste om viktig information och dessutom för att bättre kunna fokusera på 

                                                 
155 Patel & Davidson, Forskningsmetodikens grunder, s. 69 
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157 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 22 
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respondenten under själva intervjun161. Intervjuerna tog mellan 30 och 60 minuter. Vi båda 
medverkade vid de tre personliga intervjuerna, den ena ställde frågorna medan den andra var 
med och lyssnade, tog kompletterande anteckningar och hjälpte till med att överse att alla 
frågor på något sätt besvarats. Kompletterande anteckningar togs för att inte missa någon 
viktig information men även utifall bandspelaren av någon anledning inte skulle fungera som 
förutsatt. Det var alltid en av oss som hade den ledande rollen (vi turades om) under 
intervjuerna, men den andra kunde alltid ställa kompletterande frågor om det var något som 
man ville veta mer om eller som man tyckte att den som ledde intervjun hade missat att fråga. 
Vid de två telefonintervjuerna var det bara en som pratade för att det inte skulle bli så 
förvirrande för respondenten som inte kunde se oss och kanske inte hörde skillnad på våra 
röster. Efter genomförda intervjuer lyssnade vi dock igenom dem tillsammans för att vi båda 
skulle få en bra uppfattning om vad respondenterna svarat. 
 
Vissa respondenter pratade mer – och längre – än andra, och de olika respondenterna kunde 
även i olika mån relatera till de frågor vi ställde. Marie-Louise Lind och Kent Lindmark var de 
som vi ställde flest frågor till, då de kunde delge information om strategier, 
omvärldsbevakning samt ekonomiska och teknologiska faktorer. Övriga respondenter 
intervjuades utifrån ett smalare perspektiv och dessa intervjuer blev därför kortare. På grund 
av dessa anledningar har olika personer också fått olika mycket utrymme i empirin, men syftet 
med uppsatsen har heller aldrig varit att respondenternas svar skulle jämföras med varandra 
eller på något sätt likställas. 
  
Efter intervjuerna tackade vi samtliga respondenter för att de medverkat och passade även på 
att fråga om vi fick återkomma till dem vid senare tillfälle om vi skulle behöva kompletterande 
information eller om något visade sig vara oklart. Vi fick återkomma till samtliga 
respondenter. Alla de intervjuade personerna var samarbetsvilliga och vi har inte någon 
anledning att tro att någon medvetet undanhållit viktig information för oss. Vi anser därmed 
att god access har uppnåtts, eftersom vi – trots den begränsade kontakt som en intervju (och 
särskilt telefonintervju) är - har lyckats upparbeta respondenternas motivation och förtroende. 
Dessutom anser vi att det ligger i respondenternas intresse att ge oss god access till deras 
information, då det är de som bett oss genomföra studien.162 
 
När datainsamlingen avslutats och bearbetats börjar processen med datasammanfattning och 
analysering av materialet. Datamaterial som insamlas utgör i sig inte någon teori. För att 
komma vidare måste detta material sammanfattas och analyseras.163  

4.2.4 Analys av kvalitativ data 
 
Bearbetningen av det insamlade materialet började med transkribering av intervjuerna. Denna 
datasammanfattning gick till så att vi allt eftersom vi var klara med intervjuerna skrev ned 
dem, så gott som ordagrant. Till exempel utelämnades resonemang om sådant som inte hade 
med själva intervjun att göra. I det transkriberade materialet försökte vi även att skriva in 
sinnesstämningen, om respondenten till exempel skrattade eller var mer allvarlig, då detta kan 
ha betydelse vid tolkningen av materialet.  
 
I empirin valde vi sedan att sammanställa våra intervjuer under de teman som vi tagit upp i 
teorin, det vill säga strategier, omvärldsbevakning och implementering, eftersom det skulle 
vara enkelt att följa upplägget i uppsatsen och för att den skulle ha en tydlig struktur. Däremot 
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följer inte innehållet under dessa rubriker innehållet från teorin då teorin och verkligheten inte 
är helt överensstämmande. Detta sätt att sammanfatta data skulle kunna jämföras med det 
Johansson-Lindfors kallar för enhetiseringsprincipen, vilket innebär att material med liknade 
innehåll samlas under samma tema för att ge arbetet struktur164. Efter datasammanfattandet av 
intervjuerna är nästa steg att börja med analysen. 
 
Vid analytisk induktion väntar man med att analysera den erhållna informationen tills all data 
insamlats eftersom datainsamlandet ska vara så teorineutralt som möjligt. Börjar man för tidigt 
med analyserandet kan tidiga idéer påverka intervjuandet och observerandet i för hög grad.165 
Eftersom analyserandet i vår studie inte haft sin början innan alla intervjuer var genomförda, 
transkriberade och sammanfattade kan man säga att det är ett analytiskt induktivt sätt vi 
använt oss av. 
 
Det första som bör göras efter att datan insamlats och exempelvis transkriberats är det som 
kallas kodning. Vår kodning gick till på det sättet att vi försökte hitta de begrepp i textmassan 
som vi fann intressanta och som var kopplade till vår problemformulering samt till den 
struktur som uppsatsen är uppbyggd på. Vi fortsatte därefter med att försöka finna begrepp 
som kunde hjälpa oss tolka och förstå de företeelser som också var relaterade till 
undersökningens problem.166 
 
Relevanta begrepp hittades genom att ständigt ställa oss frågan vad vi ville ha svar på samt i de 
transkriberade texterna leta efter begrepp som respondenterna ofta använde sig av. Eftersom 
den övergripande tanken med uppsatsen är att öka förståelsen för betydelsen av strategier, 
omvärldsbevakning och implementering, valde vi att även dela in analysen efter dessa begrepp.  
 
Efter att ämnena urskiljts är det en bra idé att dela in relevanta åsikter och tolkningar efter 
kategorier eller teman167. Vi fick fram olika teman under varje rubrik som var relevanta för 
uppsatsens problemformulering och syfte, och som uppfattades av många respondenter. 
 
När så de mest relevanta begreppen urskiljts och teman bestämt började själva tolkningen av 
datan. En hermeneutisk analys består av termer som sätts i relation till varandra och för att 
därför bilda en induktiv teori jämfördes de teoretiska upptäckterna med det empiriska 
materialet för att få en sammanhängande bild av olika meningsbärande företeelser.168 
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5. Folksam 
 
 detta empiriska kapitel presenteras till en början det undersökta företaget, Folksam. Vidare beskrivs 
resultaten från de genomförda intervjuerna med representanter från Folksams marknadsområde Botnia där 

de berättar om deras tankar om omvärldsbevakning, implementering samt de externa faktorer som påverkar 
organisationen. Avslutningsvis presenteras en sammanfattande empirimodell för att ge en överblick av 
strategier, omvärldsbevakning och implementering i just Folksam BMO. 

5.1 Företagspresentation 
 
På kooperativa förbundets (KF) kongress 1905 beslutades att en kooperativ försäkringsrörelse 
skulle startas. 1908 infördes den första grenen, Ömsesidiga Brandförsäkringen Samarbete, 
vilken var begränsad till brandförsäkring. Den andra grenen, livförsäkringar, startades 1914 
under namnet Folket. Namnet Folksam började användas 1926, vilket var en sammansättning 
av namnen på de två grenarna Folket och Samarbete. Historiskt och idémässigt är Folksam 
förankrat i folkrörelserna och Folksam intar, liksom kooperationen i övrigt, en partipolitiskt 
obunden ställning.169 
 
Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen ska känna 
trygghet. Deras övergripande mål är att ha försäkrings- och sparandebranschens nöjdaste 
kunder och deras värderingar är: 
 

• Trygghet 
• Engagemang 
• Medmänsklighet 
• Professionalism 

 
Dessa värderingar ska styra allt de gör, både i ord och i handling. Ett annat ord som är centralt 
för Folksam är motståndskraft. Med det menas att de försöker göra allt för att bidra till ett 
säkrare och tryggare samhälle, men de vill även ge kunden egen kraft att stå emot olycka och 
otrygghet i livet.170 
 
Folksamgruppen består av de två bolagen Folksam Liv och Folksam Sak samt ett antal 
dotterbolag. Kunderna är privatpersoner men även sådana som är medlemmar i olika 
organisationer viken har tecknat medlemsförsäkring hos Folksam, exempelvis fackföreningar 
och andra föreningar.171 
 
Idag är Folksam ett av Sveriges största försäkringsbolag med tolv marknadsområden över hela 
Sverige. Ett av dessa marknadsområden är Botnia, som sträcker sig från Örnsköldsvik i söder 
till Kiruna i norr och därmed är det nordligaste marknadsområdet i Sverige.172 
 
Vid årsskiftet 2004/2005 började Folksam genomföra en stor omorganisation för att 
koncentrera olika kompetenser till samma område. I Botnia marknadsområde finns numer 
avdelningarna personskador, grupp/liv, redovisningsgruppen, sakskador, byggskador, 
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ansvar/regress och livcentralen. De första tre avdelningarna finns i Luleå och de övriga i 
Umeå.173 
 
Målet med denna omorganisation är att skapa starka kompetenscentra med de nöjdaste 
medarbetarna och en målstyrd organisation. Dessa kompetenscentra inom marknadsområde 
Botnia syftar till att specialisera sig inom utvalda områden för att stärka Folksams verksamhet 
både lokalt och centralt. Vidare är målet att utveckla spetskompetens inom Folksam, liksom i 
förhållande till branschen i stort. Slutligen skall dessa kompetenscentra även vara ledande i 
utvecklingen av sin verksamhet.174 

5.2 Strategier 
 
Folksam i marknadsområdet Botnia175 (BMO) har dels strategier som beslutats på central nivå 
och som övergripande ger ledning om hur företaget skall arbeta, men de har även 
egenformulerade strategier på lokal nivå som beskriver hur man specifikt ska arbeta i denna 
region både för att uppnå centrala och lokala mål.176  

5.2.1 Vad är strategier i BMO? 
 
Ett exempel på dessa egenformulerade strategier är de om BMOs kompetenscentra. Dessa är 
något som kan sägas utmärka skillnaden mellan Botnias strategier och andra områdens, då de 
enbart finns i BMO. Kompetenscentra handlar om att specialisera sig inom vissa områden och 
riktas mot specifika yrkeskategorier och/eller arbetsuppgifter. Målet är att skapa 
kompetenscentra där hänsyn tas till alla yrkesgrupperingar och där man strävar efter att skapa 
unika centra – inte bara internt i företaget, utan även i branschen – för att bli det företag 
kunderna använder sig av vid frågeställningar som kanske saknas centralt. Kompetenscentren 
finns för nuvarande i Umeå och Luleå men håller på att utvecklas inom hela 
marknadsområdet.177 
 
Kompetenscentrens definition var i början liktydig med kontor. Från och med i höst har 
Folksam dock gjort en omdefinition av begreppet där kompetenscentra även skall innefatta 
yrkeskategorier, oavsett var man geografiskt befinner sig. Till exempel har en grupp diskuterat 
om de ska specialisera sig inom ITP-området. Denna grupp består av personer som just nu 
arbetar i Umeå, Skellefteå, Luleå och i Malmfälten. Detta innebär alltså att kompetenscentra 
inte bara är en geografisk gruppering utan att de även är gränsöverskridande på andra plan.178  
 
Botnias kompetenscentrastrategi handlar till stor del om att attrahera kunderna och kan sägas 
vara en marknadsstrategi, men de har givetvis även andra strategier. Till exempel har de 
utvecklat övergripande personalstrategier som i det stora hela handlar om att bygga starka lag 
av medarbetare som står för företagets värderingar.179  
 
Vidare har BMO även en egen jämställdhetsstrategi som utvecklades för ungefär två år sedan. 
Denna strategi handlar inte bara om att det procentmässigt ska vara en jämn könsfördelning, 
utan i huvudsak om mångfald och om hur medarbetare möter varandra, det vill säga interna 
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och externa förhållningssätt. Strategin kommer att vidareutvecklas nästa år och då ännu mer 
fokusera på hur företaget kan bli bättre på att möta kunderna (på alla olika sätt) oavsett kön, 
etnicitet, ålder, inkomst eller sexuell läggning. Jämställdhetsstrategierna arbetas det 
målmedvetet med genom seminarium med externa konsulter som pratar om dessa frågor samt 
grupparbeten för att gå djupare i aspekten om vilka mönster man följer i organisationen och 
hur man förhåller sig till varandra.180  
 
Ännu en strategi som kan sägas vara egenutvecklad av Folksam i BMO handlar om hur de 
möter press och media. Denna strategi beskriver mål för hur mycket företaget ska synas i 
pressen och handlar om hur de strategiskt kan uppnå dessa mål. Strategin fokuserar på att 
kommunicera varumärket utan att nödvändigtvis spendera pengar på annonser.181  
 
Avslutningsvis kommer Folksam BMO under nästa år att utveckla en strategi som bygger på 
de stora statistikbaser som finns i företaget, om till exempel renolyckor och idrottsskador. 
Målet med detta är att kunna få fram intressant information som kan vara nyttig för den lilla 
människan.182  
 
5.2.1.1 Strategiformulering 
 
Botnias ledningsgrupp – som består av sju till åtta personer från kontoren i Umeå, Skellefteå 
och Luleå – träffas en gång per år för att diskutera verksamhetsplaneringen. Under dessa 
möten diskuteras om och i så fall vad som företaget behöver gå vidare med, förändra eller 
förbättra. Man utvärderar även tidigare års arbete för att komma fram till vad som varit bra 
och vad som varit mindre bra. Utöver denna årliga verksamhetsplanering träffas 
ledningsgruppen för uppföljning en gång per månad löpande under hela året. De har även 
speciella möten för framtidsfrågor två gånger per år. Vid alla dessa möten växer strategierna 
fram.183 
 
För att följa exemplet med Botnias kompetenscentrastrategier, så formulerades de för ungefär 
två år sedan och hade sitt ursprung i en sammanslagning mellan Norr- och Västerbotten. 
Tillsammans med kontorens medarbetare togs då mål och vision – samt kulturella spelregler – 
fram.184  

5.2.2 Strategiernas betydelse 
 
Lind menar att strategier är förutsättningen för att alla medarbetare i organisationen ska kunna 
enas om – och arbeta mot – ett och samma mål. Om inte strategier finns, kan alla ’börja 
springa åt olika håll’. För att skapa en fungerande organisation krävs att man vet var man ska 
och vilken färdväg man ska ta för att komma dit.185 

5.3 Omvärldsbevakning 
 
I hela Folksams organisation sker omvärldsbevakning på olika plan och både medvetet och 
omedvetet. Den systematiska omvärldsbevakningen genomförs i huvudsak centralt där en 
speciell omvärldsbevakningsgrupp tillsatts. På Folksams intranät kan alla medlemmar söka 
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information om omvärlden, där publiceras artiklar och skrifter om vad som påverkar Folksam 
både internt och externt.186  
 
Omvärldsbevakningen behöver dock inte alltid vara systematisk och/eller medveten. Den kan 
till exempel ske genom att bevaka press och media och på så sätt få information om 
omvärlden – vad som händer i branschen och vad Folksams konkurrenter gör, men även vad 
som skrivs om Folksam själva, det vill säga hur de uppfattas av deras omvärld.187 

5.3.1 Vad är omvärldsbevakning i BMO? 
 
För några år sedan var det tänkt att en systematisk omvärldsbevakning skulle finnas även på 
lokal nivå som sedan skulle rapporteras vidare till central nivå188. Folksam BMO använde sig 
då av en mall som var kopplad till intranätet där tanken var att alla som stötte på någon form 
av information skulle skriva in det i mallen. All denna information skulle sedan sammanställas 
och utifrån det rapporteras och implementeras i arbetet. Denna satsning blev dock inte så 
lyckad på grund av att (1) bakgrunden till varför de anställda skulle göra det var oklar och (2) 
det blev väldigt diffust eftersom det var allas uppgift men inte någons huvuduppgift.189  
 
Folksam BMO försöker nu ta ’nya tag’ angående omvärldsbevakning och fokusera mer på 
pris- och produktförändringar i världen. För att kunna göra detta försöker de hitta en ny 
arbetskategori för hur de kan använda omvärldsbevakning mer konkret och systematiskt. Lind 
anser att Folksam både lokalt och centralt måste bli bättre på omvärldsbevakning.190 Enligt 
Lindmark skulle ett sätt att förbättra omvärldsbevakningen – och få den att överhuvudtaget 
kunna fungera – vara att utse vissa personer som får specifika arbetsområden. Om en 
medarbetare har särskild kunskap om – eller intresse i – ett område kan denna person få 
uppgiften att också bevaka det området. På det sättet blir bevakningen både ett intresse och ett 
specifikt uppdrag. Han menar vidare att det även är viktigt att ledningen stöttar och 
uppmuntrar bevakningen, ger feedback på den och bevisar att den är viktigt för 
organisationen. Han anser att det skulle vara lämpligt om ungefär fyra eller fem personer hade 
som deluppgift att bevaka omvärlden.191  
 
Folksam BMOs omvärldsbevakning består i nuläget av signaler om bland annat konkurrenter 
som man får från exempelvis kundmöten. Informationen som insamlas i dagsläget är enligt 
Lind tämligen fokuserad på kunder och konkurrenter och få andra faktorer tas i beräkning. 
Dessa signaler snappas ofta upp av försäljare som står för den direkta kontakten med kunder. 
Informationen rapporteras eventuellt och slumpvis vidare, men det finns inget systematiskt 
arbetssätt för att skanna speciella delar av omvärlden och inte heller något arbetssätt för hur 
de sedan tar hänsyn till denna information och utvecklar strategier utifrån den.192 Lindmark 
menar att information även insamlas via media och instämmer i Linds uppfattning om att 
inget systematiskt arbetssätt finns för att använda den information de får fram. Istället menar 
han att information om företagets omvärld snarare kanaliseras in i ledningsgruppen ad hoc 
och utan att de egentligen är medvetna om det. Han menar vidare att de ”är antingen 
medvetet inkompetenta vad gäller omvärldsbevakning eller omedvetet väldigt kompetenta”193 
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men det sker i alla fall väldigt ostrukturerat. Han påpekar dock att även om Folksam borde ha 
strukturerad omvärldsbevakning, är det även viktigt att också den ostrukturerade eller 
omedvetna får förekomma.194 
Centralt i Folksam undersöker man fler faktorer än den omedvetna eller ostrukturerade 
information som samlas in lokalt. På Folksams intranät finns en modell för vilka faktorer som 
de anser påverkar företaget:195  

 
 
Figur 6: Modell över Folksams om- och närvärld. Folksams intranät. Informationen erhölls i samband med 
intervjun med Kent Lindmark., 061213. 
 
På intranätet finns även centrala funktioner som har till uppgift att samla in viss 
omvärldsinformation på det generella planet. Exempelvis finns på denna sida nyhetsbrev om 
hela försäkringsbranschen. Vidare sammanställs allting som skrivs om Folksam och andra 
försäkringsbolag på en sida som kallas Observer och de andra påverkansfaktorerna visas 
genom information om välfärdsnytt, internationella samarbeten, prisutveckling, forskning och 
framtidsstudier.196  
 
5.3.1.1 Politiska faktorer 
 
Lindmark menar att de externa politiska faktorerna direkt återspeglas i organisationen. Dessa 
faktorer kan till exempel vara förändrad lagstiftning. Som exempel kan tas när 
arvsbeskattningen togs bort. Nästan hela Folksams underlag för kundgrupper – samt för deras 
strategier – försvann då plötsligt och de politiska förändringarna påverkade Folksams 
försäkringar indirekt.197  
 
Men det finns även mer direkta politiska faktorer som kan påverka Folksam. Till exempel kan 
ett politiskt beslut innebära att en särskild försäkring tas bort, såsom arbetslöshetsersättningar 
eller dylikt. Sådana beslut kan dock även påverka företaget mer indirekt då ett beslut om en 
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ersättning kan innebära att fackliga förbund som Folksam har relationer med vill ta bort eller 
lägga till olika typer av försäkringar. I dagsläget finns det till exempel ingen försäkring mot 
arbetslöshet, men om A-kassan förändras är det möjligt att en sådan försäkring bör tas fram.198 
Lindholm anser att de politiska faktorerna ingår i ett sammanhang som all försäkring påverkas 
av. Detta sammanhang kan beskrivas med följande figur: 
 

 
 
Figur 7: Trygghetspyramiden. Intervju med Torbjörn Lindholm, 20061213. 
 
Basen i pyramiden utgörs av politiker lagstadgade försäkringar och därefter kommer 
kollektivavtalsförsäkringar. Försäkring genom kollektivavtal erhålls genom arbetsplatser med 
kollektivavtal. Nästa nivå är försäkringar genom olika medlemskap såsom idrottsföreningar 
och/eller kommunens skolbarnsförsäkring. Slutligen finns de personliga försäkringarna, där 
man själv får bestämma vad man vill försäkra.199 
 
Lindholm menar att varje individ i slutändan har det huvudsakliga ansvaret. Politiska beslut 
påverkar individen genom kollektivavtal och/eller medlemsavtal men det är upp till 
honom/henne att själv komplettera dessa försäkringar. På grund av detta skulle man även 
kunna vända på pyramiden så att den individuella delen utgör basen som sedan kompletteras 
med de andra försäkringarna.200 
 
5.3.1.2 Ekonomiska faktorer 
 
Lind anser att de huvudsakliga ekonomiska faktorerna som påverkar Folksam är inflation, 
ränteförändringar och börsens utveckling. Hon menar vidare att ekonomiska faktorer är en av 
de viktigaste influenserna då inget företag kan fortleva utan god ekonomi.201 Skoog menar 
även att de ekonomiska faktorerna påverkar de sociala i och med att om exempelvis prisnivån 
höjs, minskar kundnöjdhetsindex202. 
 
Vid strategiformulerandet tar man stor hänsyn till ekonomiska faktorer eftersom företaget i 
allra högsta grad är beroende av dem. Ekonomiska faktorer ingår dock främst i de 
centralformulerade strategierna då det är Folksam som helhet som påverkas av dem. 
Ekonomiska aspekter är inte uppdelade på olika marknadsområden utan mäts centralt. Varje 
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marknadsområdeschef har inte möjlighet att sätta särskilda priser eller liknande för just det 
området.203  
 
Lind anser att de ekonomiska faktorerna kan variera lokalt och på så sätt även påverka varje 
område. Folksam i BMO kan ha varierande framgång i olika geografiska områden eftersom 
konkurrenternas styrka kan variera. Folksam kan därför rikta sina insatser på de områden där 
de har potential att nå mest framgång. På så sätt försöker de formulera sina strategier utifrån 
vilka ekonomiska förutsättningar som finns i respektive område. Dessa strategier är dock 
väldigt kortsiktiga eftersom man inte kan förutspå vilka ekonomiska förutsättningar som finns 
i respektive område om exempelvis tre år.204 
 
Lindmark menar att de ekonomiska faktorerna är de som mest strukturerat tas hänsyn till även 
om Folksam just nu inte har någon omvärldsbevakning. Inom kapitalförvaltningen finns 
särskilda personer vars uppgift är att analysera andra marknader och utifrån det göra 
bedömningar för att företaget ska kunna fatta beslut och planera pengar på ett lämpligt sätt.205 
 
5.3.1.3 Sociala faktorer 
 
Lindmark menar att det finns två aspekter av den sociala delen. Dels den externa aspekten där 
man frågar sig hur marknaden ser ut, om man måste anpassa sig efter vissa målgrupper och 
vilka segment man arbetar mot. Ungdomssegmentet ser ut på ett sätt och 
pensionärssegmentet på ett annat. Därför måste Folksam veta vad som attraherar dessa 
målgrupper eftersom det är en förutsättning för att kunna skapa erbjudanden och en attraktiv 
varumärkesplattform som gör att Folksam fortsätter konkurrera på deras marknad.206 
Kundernas nöjdhet påverkar i alla högsta grad företaget. Nöjda kunder stannar kvar och är de 
inte nöjda är det viktigt att veta varför, så att man inte en dag vaknar upp utan kunder men 
inte vet vad som gjort att de valt ett annat företag.207 
 
Men enligt Lindmark handlar de sociala faktorerna även om mångfald, till exempel vid 
rekrytering.  De vet att det finns många invandrare i Norrland, och då bör detta återspeglas vid 
rekryteringen så att inte bara personer med en viss bakgrund – till exempel traditionellt svensk 
– anställs. Detta har dock en flytande skala, menar Lindmark. Å ena sidan är det en intern 
aspekt hur de väljer att anställa och hur de utformar anställningsannonsen, vilket beror på 
vilka potentiella arbetare de vill attrahera. Å andra sidan är det en extern aspekt, för om de har 
en viss bakgrund så tror de sig nog även ha lättare att nå ut till den kundgrupp de önskar, och 
de attraherar även en marknad som kan ge intäkter och vinst. 208 Lindmark menar att det alltså 
hela tiden är ”ett växelspel mellan hur vi internt formulerar och hur vi externt möter kunder, 
och kanske framförallt hur kunderna uppfattar oss”209. 
 
Skoog anser att de sociala faktorerna är de som huvudsakligen påverkar företaget i och med 
att de innefattar relationer till kunder. I Folksams fall är kunderna även företagets ägare och 
hon menar att de därför är särskilt viktiga för Folksam. Folksam har ett system där ungefär var 
15e kund i samtal med en kundtjänstmedarbetare får en förfrågan att medverka i en enkät om 
mötet med företaget210. Lindmark menar att Folksam BMO saknar – men skulle behöva – 
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omvärldsbevakning i denna aspekt211 men samtidigt kan enkäten ses som ett sätt för företaget 
att analysera deras omvärld212. 
 
En annan aspekt av de sociala faktorerna är den om jämställdhet, att kvinnor ska få en 
position i arbetslivet. Deras säljkår är i dagsläget till exempel väldigt mansdominerad, och har 
även av tradition varit det. Det är viktigt för Folksam att kunna attrahera en kundgrupp 
och/eller en beslutsfattargrupp med motsvarande sammansättning i den egna organisationen 
som i kundbasen. Detta påverkar Folksam internt när de ska rekrytera, vidareutbilda och 
befordra människor i organisationen. Därför får det återverkningar hela tiden.213  
 
En ytterligare social faktor är Folksams relation till deras leverantörer. De samarbetar med 
andra företag på många olika sätt och påverkas givetvis av relationen till dem. Lindmark menar 
att det inte finns något företag som klarar sig självt eller fristående från allting annat, och att 
detta är något som är viktigt att komma ihåg. Folksam har relationer med många olika företag, 
de som de försäkrar (som kunder) men även de som är leverantörer och de som de har andra 
utbyten med (till exempel HHUS). Dessa utbyten handlar inte om att göra affärer utan snarare 
om att utbyta information. Det gäller då att få nytta och ge nytta genom ett informationsflöde 
och ständigt växelspel, som är nödvändigt om en organisation ska klara sig på en 
konkurrenskraftig marknad.214  
 
5.3.1.4 Teknologiska faktorer 
 
Teknologiska faktorer som påverkar Folksam BMO kan dels vara nya behov av 
försäkringslösningar men även teknikförändringar inom det de i slutändan gör (reparerar bilar, 
bostäder och ersätter skador på olika sätt). På grund av förändrad teknik kan det bli billigare, 
enklare och snabbare att genomföra dessa reparationer och dylikt. Teknologins utveckling 
påverkar därför Folksam i stor utsträckning. Även den interna teknikanvändningen – som IT-
system och telefonteknik – i Folksam BMO påverkas av teknologisk utveckling i och med att 
det till exempel kan påverka var man kan arbeta och hur man ska arbeta. Ett aktuellt ämne 
idag är även klimatförändringarna, vilka bland annat påverkas av teknologiska aspekter och 
vilka i sin tur även påverkar Folksam – och resten av försäkringsbranschen. Kunderna 
kommer att försäkra sina fastigheter och egendomar annorlunda om det finns risk för häftiga 
orkaner eller skyfall. Man kan även tänka sig att det påverkar i ännu ett led, nämligen att det 
blir mer som behöver försäkras och högra försäkringskostnader vilket kan leda till att 
människor inte har råd med försäkringar längre på grund av de ofantliga premierna. Det är 
därför väldigt viktigt att följa sådana utvecklingar.215  

5.3.2 Omvärldsbevakningens betydelse 
 
Enligt dem som centralt genomför omvärldsbevakning i Folksam förändras deras närvärld och 
omvärld ständigt. Ny teknik, ändrad lagstiftning, politiska beslut, befolkningens 
sammansättning, förändrade köpbeteenden och nya värderingar. Allt detta påverkar 
spelreglerna inom trygghetssektorn där Folksam verkar. Med ökad förståelse för nya trender, 
händelser och drivkrafter anser de att de bättre kan anpassa sin verksamhet efter marknadens 
behov och förutsättningar.216  
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De menar vidare att omvärldsbevakning inte får bli en liten isolerad ö nära ledningen. Varje 
medarbetare i Folksam ska utifrån sitt eget ansvarsområde bevaka och analysera omvärlden. 
Resultaten bör diskuteras i den nära arbetsgruppen och även föras vidare, både uppifrån och 
ner, nerifrån och upp och på tvären till dem det berör.217 
 
Lindmark anser att eftersom förändringar i omvärlden sker kontinuerligt och ofta 
överraskande måste Folksam som organisation övervaka omvärlden och ständigt försöka att 
ligga steget före genom att förutspå förändringarna innan de inträffar. För att på ett effektivt 
sätt kunna svara på omvärldens förändringar måste man veta vilka dessa förändringar är. Och 
detta får man ju reda på via omvärldsbevakning. Med omvärldsbevakning skulle man kunna ha 
olika scenarion och lösningar på dessa. Om en sak händer åtgärdar man det på ett sätt, och om 
något annat händer i omvärlden åtgärdar man det på ett annat sätt. Men för att kunna förutspå 
dessa scenarion krävs att man vet vad som försiggår i företagets makromiljö.218  
 
En annan sak som gör omvärldsbevakning viktigt enligt Skoog är aspekten med nöjda kunder. 
Nöjda kunder är en förutsättning för ett fungerade företag och för att veta hur man ska göra 
kunderna nöjda – eller vad som gör dem missnöjda – krävs att man vet hur de tänker och 
tycker. Ett sätt att få reda på detta är genom omvärldsbevakning.219 

5.4 Implementering 
 
Affärs- och företagsstrategier formuleras i Folksam både lokalt och centralt och även 
omvärldsbevakningen – systematisk/strukturerad och osystematisk/ostrukturerad genomförs 
på båda dessa plan. Relationen mellan omvärldsbevakningen och strategierna uppges dock 
vara tämligen oklar. 

5.4.1 Vad är implementering i BMO? 
 
Skoog berättar att vid förändringar i sociala faktorer i Folksams omvärld (så som kunders 
efterfrågan av en viss produkt till exempel), implementeras detta inte i strategierna på lokal 
nivå eftersom en av Folksams strategier är att man ska få samma sak i Norrland som i Skåne. 
Arbetssättet är sedan så att hon – eller någon annan – tar kontakt med huvudkontoret och 
rapporterar förändringen dit. Den avdelning de då vänder sig till är den centrala 
produktavdelningen. Dessa samtal – eller informationsutbyten – sker tämligen ofta, men 
Skoog anser att det ibland kan liknas med att ’spotta på en sten’, då det krävs att den centrala 
avdelningen får höra informationen många gånger och från många olika håll innan de tar 
hänsyn till vad som informerats.220 
 
Sättet Skoog kan se att förändringar i till exempel kunders beteende skulle kunna 
implementeras i strategierna – utan att gå via den centrala enheten – är genom att genomföra 
olika projekt. Som exempel kan tas att en medarbetare i Luleå fick idén att Folksam inte skulle 
’släppa’ kunder som ville säga upp sin försäkring för lättvindligt utan istället börja fråga om de 
kunde ringa upp kunden om ett år igen, vilket man då givetvis även gjorde. Detta anser Skoog 
även är ett exempel på ett projekt som de inte ville genomföra genom att först ta upp det 
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centralt, för i sådant fall hade det tagit kanske tre år innan projektet varit möjligt att 
genomföra.221 
 
Skoog berättar även att enkäterna/undersökningarna som genomförs med kunder per telefon 
kan ses som den informationsinsamlingsprocess som har det mest strukturerade arbetssättet. 
Enkäterna samlas in från den centrala nivån, sammanställs och läggs sedan ut i en databas som 
finns tillgänglig för alla i organisationen. Hon uppger vidare att det inte finns några andra 
strukturerade arbetssätt för hur information om omvärldsfaktorers påverkan ska föras vidare i 
organisationen.222  
 
Vid förändringar i sociala faktorer uppger Lindström att det inte finns något egentligt 
strukturerat arbetssätt men vid säljträffar eller upptakter tas sådana faktorer ofta upp. 
Förändringar i externa faktorer tas även upp med respektive arbetares kontaktperson (chef) 
och mycket hänger där på samspelet och kommunikationen mellan dem. Han anser även att 
det är olika från person till person. Vissa medarbetare kanske inte rapporterar vidare 
information överhuvudtaget, vissa vänder sig till närmaste chef och vissa vänder sig direkt till 
företagsledningen på huvudkontoret eller skickar e-post direkt till Folksams VD, Anders 
Sundström.223 
 
Lindholm berättar att det finns en person på Folksams huvudkontor som speciellt arbetar med 
politiska kontakter för att tidigt få reda på förändringar i denna externa miljö. Han rapporterar 
sedan vidare till olika personer i organisationen som är ansvariga för att informera resten av 
företaget samt deras kunder (fackföreningar) om dessa förändringar. Informationen förs på så 
sätt vidare direkt till dem som arbetar med saker som har med denna information att göra. 
Informationen implementeras inte först i strategierna på lokal eller central nivå utan åtgärdas 
med en gång av dem som är ’ute på fältet’.224 
 
Även om Folksam inte benämner processerna i företaget vare sig som omvärldsbevakning 
eller implementering tas det som man vet om omvärlden till hänsyn vid formulerandet av 
strategierna. Folksam har inte en punkt på dagordningen för det, men det vävs automatiskt 
(och ibland omedvetet) in i diskussionerna och blir en aktiv del av dem. Till exempel tror 
Lindmark att det skulle kunna bli så att efter intervjuerna framkommer frågan i 
ledningsgruppsmedlemmarnas tankar och tas sedan upp på nästa möte. Det kan jämföras med 
ett frö som ligger och gror, en tanke uttalas och väcker funderingar och då sker odefinierbara 
förändringar. En organisation är inte alltid helt strukturerad, och Lindmark anser att det är 
viktigt att den inte måste vara det heller. Som han menar behöver uppgifter inte alltid utföras 
på det ’amerikanska sättet’ utan vid utvecklandet av en strategi måste olika influenser få 
påverka den.225 Lind menar dock att BMOs huvudsakliga uppgift inte är att formulera 
strategier, utan att genomföra dem226. 
 
5.4.1.1 Hinder för effektiv implementering 
 
Ett av problemen med att implementera omvärldsbevakningen i företagets arbete tror 
Lindmark kan vara att få det att ske på ett bra, genomtänkt och strukturerat sätt. Han anser att 

                                                 
221 Intervju med Annika Skoog, 061214 
222 Ibid 
223 Intervju med Gunnar Lindström, 061213 
224 Intervju med Torbjörn Lindholm, 061213 
225 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
226 Intervju med Marie-Louise Lind, 061211 
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det ofta är så att det finns i någons huvud men att det inte är till någon nytta innan det 
kommer ut.227 

5.4.2 Implementeringens betydelse 
 
Lindmark menar att implementeringen av omvärldsbevakningen är väldigt viktigt. Utan att 
omsätta – genom att till exempel presentera den eller återkoppla till den i beslutsfomulerandet 
– information man samlat in blir processen nästintill värdelös. Genom implementering får 
man ett växelspel mellan aktörerna och utan omsättning av informationen, återkoppling till 
den och/eller feedback på den tror han att man till slut resignerar och ’tappar farten’ i den 
uppgift man har.228 

5.5 Styrkor och svagheter 
 
Samtliga intervjuer avslutades med en fråga om vad respondenten tyckte var Folksams – eller 
ett visst område inom Folksam – huvudsakliga styrkor och svagheter. Syftet med detta var att 
’tvinga’ respondenterna att fokusera på särskilda bra och dåliga sidor hos företaget hos den 
specifika avdelning respondenten arbetade på/med. För att du som läsare också ska kunna få 
en överblick över dessa, återges frågorna i detta särskilda avsnitt. Respondenternas svar var 
som följer. 
 
5.5.1 Styrkor 
 
Lind menar att eftersom BMO är så pass stort är det svårt att peka på generella styrkor och 
svagheter. Men över hela det geografiska området anser hon att en styrka är att de har ett 
starkt varumärke, det vill säga att de är kända som ett sakförsäkringsbolag som är ett av de 
större i Sverige. En annan styrka anser hon är att de vi har en stor kundbas på över 4000000 
kunder.229  
 
Generellt i Folksam anser Lindmark att en stor styrka är att de har en väldigt stor kundbas och 
ett välkänt varumärke. Det behöver visserligen inte nödvändigtvis innebära att man är 
attraherad av varumärket – det vill säga att det är det första valet – men det är välkänt.230  
 
Lindström anser att det bästa med Folksam är att de är ett ömsesidigt bolag som gör 
kundnytta, det vill säga de försöker tillhandahålla bra produkter. Egentligen skulle han vilja 
påstå att Folksam har marknadens bästa produkter, även om de kanske inte har marknadens 
lägsta pris. Han menar dock att Folksam har misslyckats med att marknadsföra det faktum att 
man faktiskt kan ’jämföra per kilo’. Det finns inget jämförelsepris på försäkringar som det gör 
på exempelvis en korvbit, fläskbit eller köttbit. Men han anser att Folksam gjort en otrolig 
nytta genom åren i och med att de har kunnat lösa problem för många människor på ett bra, 
billigt och rationellt sätt, samt att de inte har använt sina övervinster till att betala aktieägare 
utan faktiskt använt pengarna till trafikforskning, hjärt- och kärlforskning, Whiplasch-
forskning och produktutveckling. Det är enligt Lindström Folksams största styrka.231  
 

                                                 
227 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
228 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
229 Intervju med Marie-Louise Lind, 061211 
230 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
231 Intervju med Gunnar Lindström, 061213 
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En annan styrka anser Lindström är faktumet att de finns överallt. De är inte ett bolag som är 
centraliserade till Stockholm eller till vissa orter, utan de har representanter i i stort sett alla 
kommuner. I BMO är Övertorneå den enda staden där de för närvarande inte har någon 
representant.232  
Styrkorna när det gäller omvärldsbevakning är – enligt Lindmark - att Folksam har väldigt 
många kontakter och relationer - både med kunder, företag och organisationer. Det är en stor 
styrka då det innebär att de får väldigt mycket information och input i företaget.233  
 
Enligt Skoog är styrkan vad gäller marknadsaspekten att de är ett bolag med väldigt många 
kunder. De är ett väldigt kundvänligt företag som har en utarbetad policy att hellre fria än 
fälla. Hon anser att de märker att detta är en ganska stor skillnad jämfört med andra 
försäkringsbolag. Dessa kan ha en tuffare attityd mot kunden medan Folksam kanske är det 
lite mer veliga och snälla bolaget många gånger. Det är därför hon tror att Folksam har en låg 
omsättning av anställda, vilket hon tror beror på faktumet att Folksam är ett ganska ’snällt’ 
bolag.234   
 
Styrkan i den organisationsgrupp Lindholm tillhör anser han är att de har en oerhört hög 
kunskapsnivå. De har arbetat ett antal år, vilket för att de har relativt lång erfarenhet. Samtidigt 
anser han att de också har bra personalsammansättning.235  
 
5.5.2 Svagheter 
 
En svaghet – enligt Lind – är att de inte optimalt har nyttjat det faktum att de är ett helt – 
vilket kan vara en styrka också – täckande bolag, det vill säga att de kan tillfredsställa kundens 
alla behov när det gäller sparande och försäkring. Svagheten från denna aspekt är att Folksam 
inte lyckats utnyttja detta faktum tillräckligt genom att få kunderna att välja dem för hela sitt 
behov.236 
 
Lindmark anser att Folksams svaghet är att de haft för stelbenta erbjudanden som dessutom 
varit aningen för generella. De har vänt sig till alla från 0 till 99 år medan han anser att 
erbjudandena bör vara anpassade till både hur de kommunicerar varumärket hur de 
kommunicerar det de erbjuder.237 
 
Enligt Lindström skulle en svaghet kunna vara Folksams marknadsföring. Men han menar 
även att det då är viktigt att veta vad som definieras som marknadsföring, det vill säga om 
marknadsföring till exempel bara är tv-reklam? Svagheterna kan i detta fall vara att de inte syns 
lika mycket i tv eller i tidningar som många av deras konkurrenter, men samtidigt menar han 
att de finns på många platser och det kan vara nog så värdefullt. En annan svaghet menar 
Lindström kan vara att Folksam är en stor organisation och att det därför går lite ’trögt’ att få 
igenom förändringar ibland. De kan inte helt plötsligt bestämma sig för att svänga skeppet 
bara för att en förändring upptäcks. Slutligen anser Lindström att en svaghet är att Folksams – 
och alla andra försäkringsbolags – tillgänglighet. Han menar att individer inte bara funderar 
över sina försäkringar under Folksams arbetstider, utan även på kvällar.238 
 

                                                 
232 Intervju med Gunnar Lindström, 061213 
233 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
234 Intervju med Annika Skoog, 061214 
235 Intervju med Torbjörn Lindholm, 061213 
236 Intervju med Marie-Louise Lind, 061211 
237 Intervju med Kent Lindmark, 061213 
238 Intervju med Gunnar Lindström, 061213 
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Lindmark menar att svagheten med just omvärldsbevakning är att de inte alltid är medvetna 
om vikten av den information de insamlar, vilket leder till att de inte alltid kan omsätta den, 
strukturera upp den eller förvandla den till någonting nyttigt. Det är enligt honom svagheten 
vad gäller omvärldsbevakning. Lindmark förklarar vidare att företaget strävar efter att 
förbättra dessa aspekter, men påpekar att Folksam är ett stort företag – och inte någon liten 
kanot – som inte bara kan vridas om till ny kurs. I processen är det istället många mänskiga 
hjärnor som ska styras om och det sker inte i ett ’lappkast’ – allt tar tid.239 
 
Folksams svaghet på marknadssidan skulle enligt Skoog kunna vara att företaget är en aning 
långsamt. Även om hon anser att nuvarande VD driver på företaget och försöker göra det till 
”snabbt vändande små skutor istället för stora oljetankar som tar ett dygn att vända” är 
förändringstakten fortfarande låg. Hon menar till exempel att de som arbetar närmast 
kunderna har den bästa insikten i deras efterfrågan, medan hon får intrycket av att de som 
arbetar i den centrala ledningen i Folksam kanske tycker att de vet bättre. Skoog menar att det 
ultimata för Folksam skulle vara att kunna kombinera deras storhet med en förbättrad 
kvickhet, men hon påpekar samtidigt att det ju inte finns något företag som är fulländat.240 
 
Svagheter med Lindsholms organisationsgrupp kan enligt honom vara att de är fyra stycken 
män i arbetsgruppen. En av anledningarna till att han tycker att det är viktigt med kvinnor i 
gruppen är att det uppfattas som positivt med en jämlik grupp vid möten med fackliga 
företrädare. En annan svaghet som Lindholm påpekar är att de i viss mån inte har tid att 
reflektera över det arbete de utför. Han anser att detta beror på att det är för ’snälla’ och 
därför tackar ja till fler möten än vad de kanske egentligen har tid med. Men han tycker det är 
viktigt att fundera över positiva och negativa aspekter av arbetet för att inte fastna i ’samma 
hjulspår’ utan möjliggöra förändringar av svagheter.241  
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5.6 Sammanfattande empirimodell 

 
Figur 8: Egenkomponerad sammanfattande empirimodell. 
 
På central nivå genomför Folksam en mer strukturerad omvärldsbevakning än den på lokal 
nivå. Man tar då hänsyn till de sex faktorer som visas i modellen: politiska (där även 
lagändringar ingår), ekonomiska, institutioner och organisationer, ekologi, miljö och hälsa, 
sociala/kunder och teknologiska. Olika respondenter hävdade att olika faktorer hade störst 
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inverkan på företaget, men majoriteten ansåg att de sociala faktorerna var viktigast för 
Folksam BMO. Dessa inverkningar från olika delar i företagets externa omgivning undersöks 
– på lokal nivå – inte strukturerat. Istället finns det olika sätt att föra vidare uppmärksammad 
information på. Informationen sprids eller rapporteras då direkt till central nivå, direkt till 
marknadsområdeschefen, till närmsta chef eller till medarbetare (storleken på pilarna som i 
figuren visar detta har ingen betydelse). Dessa hanterar i sin tur informationen på olika sätt. 
Information som kommit till medarbetare rapporteras antingen vidare till närmsta chef, 
används i det dagliga arbetet eller används inte överhuvudtaget. Information som erhållits av 
närmsta chef rapporteras antingen vidare till marknadsområdeschefen, rapporteras direkt till 
central nivå, används inte överhuvudtaget eller implementeras direkt i det dagliga arbetet. 
Detsamma gäller information som erhållits av marknadsområdeschefen. Vi har visserligen inte 
undersökt vad som händer med informationen som erhålls på den centrala nivån men vår 
uppfattning utifrån intervjuerna är att den antingen inte används alls, inte implementeras i 
strategierna men används på annat sätt eller att den faktiskt implementeras i strategierna och 
på så sätt sprids vidare i organisationen. 
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6. Analys 
  
 detta kapitel av uppsatsen jämförs resultaten från intervjuerna med teorin för att öka förståelsen för de 
tre ämnena strategier, omvärldsbevakning och implementering. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattande analysmodell som ger en överblick av den i text beskrivna analysen. 

6.1 Strategier 

6.1.1 Vad är strategier? 
 
Folksam BMO har dels strategier som är formulerade på central nivå, och som företaget i 
helhet arbetar efter och strävar mot. Men de har även egenformulerade strategier på lokal 
nivå som handlar om hur Folksam BMO ska agera på sin specifika marknad. Strategier är 
en viktig del i stävan efter att kunna konkurrera mot andra företag på samma marknad, för 
att bättre klara av misstag och kunna vända dessa till möjligheter och styrkor samt för att 
trots misstag kunna fortsätta fungera framgångsrikt242. Att Folksam BMO inte bara arbetar 
efter centrala strategier utan även skapar egna mål tror vi beror på att denna stora 
organisation på ett sätt består av flera mindre. Man skulle kunna säga att varje lokalt kontor 
är som ett företag i företaget. Därför krävs att även de har egna strategier för att kunna 
tävla i just det sammanhang de agerar. 
 
Vi tolkar det som att de strategier som finns på central nivå i Folksam är både företags- och 
affärsstrategier, eftersom de dels handlar om organisationens övergripande mål, men även 
om hur man ska konkurrera på specifika marknader. De lokala strategierna i Folksam BMO 
ser vi dock i huvudsak som affärsstrategier eftersom de handlar om att konkurrera just i det 
området samt om vilka tjänster och produkter som bör utvecklas. Tydliga affärsstrategier 
kan skapa fördelar framför konkurrenter och hjälpa till att uppnå organisatoriska mål som 
långsiktigt tillväxt eller ökad marknadsandel.243 
 
Enligt teorin görs inte bara distinktionen mellan affärs- och företagsstrategi utan man kan 
även se en strategi som en plan, position, ploj, mönster och perspektiv244. Vid en första 
anblick kan Folksam BMOs strategier om kunskapscentra verka som en position, eftersom 
de handlar om att koncentrera kompetenser till särskilda områden245. På samma sätt kan 
man luras att tro att jämställdhets-, mångfalds-, personal- och marknadsföringsstrategierna i 
huvudsak är ett mönster, då de av Lind beskrivs som specifika arbetssätt. I dessa 
sammanhang är det dock viktigt att komma ihåg att strategier inte bara handlar om en sak, 
utan har flera syften och mål246. Exempelvis är kunskapsstrategierna inte bara geografiskt 
uppdelade, utan fokuserar även på yrkeskategorier som är oberoende av geografiska 
faktorer. Vidare handlar strategin i slutändan om att planera ett mönster för arbetssätt som 
medför ett överlistande av Folksams konkurrenter. Strategin blir även något som utmärker 
Folksam från andra företag, och kan på så sätt jämföras med en människas personlighet. Vi 
tolkar det därför som att strategierna i Folksam BMO har många olika funktioner och kan 
kopplas till alla de i teorierna nämnda typerna. 
 

                                                 
242 Mintzberg,  “The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies”, s. 25 
243 Andrews, The Concept of Corporate Strategy, s. 11f  
244 Mintzberg, “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, s. 11 
245 Ibid, s. 14f 
246 Ibid, s. 11ff 
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Men det är viktigt att komma ihåg att även om strategier är ett bra medel för att övervinna 
konkurrenter och försäkra företags fortlevnad och framgång, blir det inte alltid som man 
tänkt sig. I och med detta krävs en medvetenhet om att det som planeras påverkas under 
processens gång och skiljer sig i slutändan ofta från det som levereras247. Ett tydligt 
exempel på detta tycker vi är Folksam BMOs tidigare försök till omvärldsbevakning. De 
avsåg att genomföra en strukturerad omvärldsbevakning med ett välfungerande 
tillvägagångssätt som kunde ge nyttig information om organisationens externa miljö. Men 
under arbetets gång framkom andra arbetssätt vilket resulterade i att vissa delar av den 
avsedda strategin inte realiserades medan vissa – tillsammans med de framträdande 
arbetssätten – slutligen resulterade i det som faktiskt genomfördes. I Folksams fall sågs 
detta som ett misslyckande, och omvärldsbevakningen lades ned. Men det är viktigt att 
komma ihåg att en framgångsrik strategi är den som kan hantera uppkommande problem 
och – trots misstag och komplikationer – medföra att företaget eller själva strategin i sig 
förblir framgångsrikt248. 

6.1.2 Strategiskapande 
 
För att öka förståelsen för strategier i Folksam BMO kan även kunskap om vem som 
formulerar strategierna – och när detta görs – vara användbart. Strategierna i Folksam 
BMO formuleras genom verksamhetsplaneringsmöten som hålls varje år. På dessa möten 
medverkar en ledningsgrupp som består av ungefär sju personer. De diskuterar om det är 
något nytt som företaget behöver gå vidare med, i så fall vad och även hur detta ska gå till. 
Under mötena utvärderas även föregående års arbete för att komma fram till vad som har 
vari bra och vad som har varit mindre bra. Dessutom träffas ledningsgruppen månadsvis 
och löpande under hela året. Under dessa olika former av möten växer Folksam BMOs 
strategier fram. Vi tolkar det som att Folksam har en tydlig struktur för möten och 
uppföljning av strategier och verksamhet. Vi uppfattar det även som att de är nöjda med 
hur strategierna formuleras samt hur de fungerar. Om strategierna är välfungerande kan 
organisationen bättre klara av misstag och – trots motgångar – ta sig upp till toppen249, 
vilket är en av anledningarna till varför strategier är så viktigt. 

6.1.3 Strategiernas betydelse 
 
Marknadsområdeschefen Marie-Louise Lind påpekar att strategier är en förutsättning för 
att alla anställda ska enas om – och arbeta mot – ett gemensamt mål. Hon menar att en 
fungerande organisation måste veta var den är på väg och vilken färdväg den ska använda 
för att ta sig dit. Enligt teorier är förståelsen för strategiers betydelse en viktig ingrediens i 
ett företags framgångsrecept. Men det är lika viktigt att komma ihåg att för mycket 
strategiskt tänkande ibland snarare kan stjälpa än hjälpa organisationen250, vilket vi tror är 
det Lindmark menade när han sa att det inte kan finnas strategier för allt, utan det måste 
även finnas utrymme för spontanitet och oordning. Detta ansåg han även gälla vad gäller 
omvärldsbevakning, vilket leder oss in på nästa avsnitt. 

                                                 
247 Chaffee, “Three Models of Strategy”, s. 89 
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Strategies”, s. 25 
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6.2 Omvärldsbevakning 

6.2.1 Vad är omvärldsbevakning? 
 
Omvärldsbevakning handlar om att samla information om händelser och relationer i 
organisationers omgivning, och kunskapen om detta kan hjälpa organisationens ledning i 
planerandet av framtida beslut251. För att analysera omgivningen krävs att man identifierar 
vilka faktorer i den som påverkar organisationen. Ett sätt att göra detta är genom den så 
kallade PEST-modellen252. Denna modell253 beskriver i huvudsak politiska, ekonomiska, 
sociala och teknologiska faktorer men det är viktigt att varje företag utvärderar vilka 
faktorer som påverkar just dem254. På Folksams intranät kan man hitta en modell255 över 
vilka faktorer som de anser påverkar i Folksams om- och närvärld. I omvärlden – vilket är 
denna uppsats fokus – anser de att lagar, ekologi, miljö och hälsa, teknik och vetenskap, 
sociala förändringar, institutioner och organisationer, politik samt ekonomi och marknad i 
störst utsträckning påverkar företaget. Denna modell är på många sätt lik PEST-
modellenäven om fler faktorer tillkommit. Vi ser det som positivt att Folksam skapat en 
egen modell för omvärldsbevakning men anser att även Folksam BMO skulle kunna ha 
nytta av en egen modell, eftersom de påverkas av andra saker – eller på andra sätt – än 
Folksam som helhet 
 
Dagens omvärldsbevakning i Folksam BMO består främst av information om kundbasen 
som i huvudsak erhålls genom direkta kundmöten. Folksams kundbas är en av deras största 
styrkor och att fokusera på denna är ett medvetet val av dem. Lind menar att få andra 
faktorer tas i beräkning. Men vi tolkar det som att väldigt många andra faktorer faktiskt tas 
till hänsyn. Respondenterna verkar omedvetet medvetna om mycket som påverkar 
företaget. Även om de inte i det dagliga arbetet eller i strategiformulerandet specifikt tänker 
på exempelvis vilka teknologiska faktorer som påverkar organisationen, är de – när frågan 
väl ställs – medvetna om att dessa inverkningar har stor influens på dem.  
 
6.2.1.1 Politiska faktorer 
 
Lindholm – som bland annat arbetar med politiska relationer – menar att de politiska 
faktorerna är avgörande för Folksam och har stor inverkan på företaget. Till exempel 
påverkade det företaget indirekt när arvsbeskattningen togs bort eftersom ett stort underlag 
för Folksams kundgrupper då försvann. En annan politisk faktor som vi anser kan påverka 
Folksam indirekt är beslut om den nationella integrationen256, vilket vi tycker visar sig i 
deras nya mångfaldsstrategi. När Sveriges mångfald ökar – inte bara vad gäller invandrare 
utan också med tanke på exempelvis sexuell läggning – vill Folksam att detta också speglas i 
företagskulturen.  
 
Politiska förändringar som kan påverka Folksam på ett mer direkt sätt är exempelvis 
tillväxten eller borttagningen av lagar och regler257, som när en särskild försäkring – till 

                                                 
251 Auster & Choo, 1993 i Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the Type of Strategy on 
Environmental Scanning Activities in the Banking Industry: An International Perspective”, s. 123 
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253 Figur 2, s. 24 
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255 Figur 6, s. 47 
256 Taylor, ”Indicators of Political Development”, s. 104 
257 Ibid, s. 104 
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exempel arbetslöshetsersättningen – tas bort. Sådana beslut är särskilt vanliga vid 
regeringsskifte vilket handlar om differentiering av regeringens struktur258. De politiska 
besluten sker ju på olika nivåer och påverkar också det sammanhang som all försäkring 
påverkas av, vilket visas av Figur 7259. Om exempelvis de lagstadgade försäkringarna tas 
bort, innebär det en förändring i behovet samt individens eget ansvar och skulle kunna leda 
till att denna figur vänds uppochned. 
 
Information om politiska beslut erhålls av Folksam dels genom samhällsbevakning, men de 
har även en person på central nivå som står i direkt kontakt med regeringen och på så sätt 
får information om kommande beslut i ett tidigt skede. Detta tycker vi är väldigt positivt 
för Folksam både som helhet och på lokal nivå. Vi tolkar det som att Folksam känner av de 
politiska förändringar som råder på den marknad de agerar – och är medvetna om vikten 
av detta – men det skulle också kunna vara bra att i vissa sammanhang ha en mer lokal 
fokus genom att exempelvis stå i direkt kontakt med en lokal politiker som kan ’förvarna’ 
om framtida lokala politiska beslut eftersom det ändå är på den specifika lokala marknaden 
som Folksam BMO agerar.  
 
Vi tolkar det som att Folksam också tycker det är viktigt med de specifika lokala faktorerna 
som påverkar företaget eftersom de i Figur 6260 om omvärlden som finns på deras intranät 
även pekar på vikten av företagets närvärld där faktorer som distribution, substitut, behov, 
konkurrenter och leverantörer står i direkt relation till företaget och dessa faktorer skiljer 
sig ju åt beroende på vilken specifik marknad företaget agerar. 
 
Folksam har inte nämnt faktorer som arbetsrätt, produktsäkerhet och hälsa261. 
Produktsäkerheten är kanske inte en faktor som påverkar Folksam i särskilt hög grad 
eftersom de är ett tjänsteföretag där inga produkter i den meningen tillverkas. Arbetsrätten 
påverkar alla företag på ett eller annat sätt, men vi tolkar det som att den inte har särskilt 
stor påverkan på företagets arbetssätt i och med att denna faktor är relativt stabil och inte 
förändras särskilt ofta. Det är därför inte särskilt betydelsefullt för företaget att bevaka 
denna faktor för att kunna förutse framtida förändringar. 
 
6.2.1.2 Ekonomiska faktorer  
 
När det gäller ekonomiska förändringar anser Lind att de faktorer som i högst grad 
påverkar företaget är inflation, ränteförändringar och börsens utveckling. Hon anser också 
att anledningen till att ekonomiska förändringar kan vara avgörande för Folksam är 
faktumet att inget företag kan fortleva eller uppnå framgång utan god ekonomi. Att Lind 
anser att de ekonomiska faktorerna är viktigast tror vi dels beror på att de faktiskt är en 
essentiell del av ett företags fortlevnad och framgång. Men vi tolkar det också som att hon 
kanske tycker det eftersom det är inom det området hon lokalt är ensam om att ha mest 
information. 
 
Även om Lind anser att de ekonomiska faktorerna är väldigt viktiga för företaget påpekar 
hon också att det främst är företaget som helhet som påverkas av dem, och inte de lokala 
kontoren. De ekonomiska aspekterna är inte uppdelade på olika marknadsområden och 
varje marknadsområdeschef har ingen möjlighet att sätta särskilda priser för just det 
området. För att återkomma till idén om att Folksam BMO skulle kunna ha en egen modell 
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för vilka externa faktorer som påverkar dem, tolkar vi det som att ekonomiska aspekter då 
kanske inte behöver ingå i denna modell, eller i alla fall spela en mindre roll i den. 
 
 De faktorer som Lind beskriver är typiska exempel på ekonomisk information som kan 
hjälpa företaget att förbereda sig för förändringar på sin marknad262. De ekonomiska 
faktorerna är de som enligt Lind i högst grad tas till hänsyn i strategiformulerandet – både 
lokalt och centralt – även om Lind anser att dessa faktorer främst påverkar företaget som 
helhet och inte innebär speciella lokala förutsättningar. Inom kapitalförvaltningen finns 
särskilda personer vars arbetsuppgifter är att analysera andra marknader och utifrån det 
göra bedömningar för att Folksam ska kunna fatta beslut och planera ekonomin på ett 
lämpligt sätt. Vi tolkar det som att de ekonomiska faktorerna är en av de inverkningar vars 
betydelse Folksam är mest medvetna om och även tar mest hänsyn till genom ett 
strukturerat arbetssätt, men att de faktiskt är de som mest strukturerat tas hänsyn till kan 
också bero på att de är de enda faktorerna som systematiskt analyseras av en speciellt för 
ändamålet tillsatt grupp.  
 
Andra faktorer som arbetslöshet och disponibel inkomst är också viktiga att ta med i 
beräkningen263. Även om respondenterna inte tar upp dessa, behöver det inte betyda att de 
inte är medvetna om dem. Vi tror att rådande arbetslöshet är en faktor som relativt 
omedvetet tas till hänsyn i de flesta företag. Arbetslösheten kan påverka Folksam genom 
val av försäkring. Arbetslösheten är en faktor som kan variera kraftigt beroende på lokala 
förhållanden exempelvis genom trender i in- och utflyttning från olika städer eller 
landsområden. Vid högre arbetslöshet – eller vid en uppåtgående trend – försäkrar sig 
troligtvis fler mot detta. Den disponibla inkomsten kan påverka Folksam på liknande sätt 
genom att kunderna har mindre – eller mer – medel att tillgå för försäkring.  
 
6.2.1.3 Sociala faktorer 
 
Skoog anser att de sociala faktorerna är de som i högst grad påverkar företaget. Detta kan – 
liksom fallet med de ekonomiska faktorerna och Lind – till viss del vara sant. Men det kan 
även vara ett resultat av att hon arbetar med just dessa faktorer. De externa sociala 
påverkningar som hon anser är betydande för företaget är främst Folksams kunder, vilka 
hon anser är särskilt vitiga för ett kundägt företag som Folksam eftersom de även är ägare. 
 
En annan social faktor som Skoog anser har stor inverkan på företaget är jämställdhet. Det 
är viktigt för företaget att kunna attrahera en kundgrupp och beslutsfattargrupp med 
motsvarande sammansättning i den egna organisationen som i kundbasen, vilket 
kontinuerligt påverkar företaget vid rekrytering, vidareutbildning och befordring. Dessa 
jämställdhetsinverkningar syns även direkt i Folksam BMOs jämställdhetsstrategi.  
 
Lindmark menar att det finns två aspekter av de sociala faktorerna; dels den externa där 
man frågar sig hur marknaden ser ut, om man bör anpassa sig efter vissa målgrupper och 
vilka segment man ska arbeta mot, och dels den interna där Folksam exempelvis tar hänsyn 
till mångfaldsförändringar i samhället som de sedan vill ska återspeglas i företagskulturen. 
Denna aspekt tas direkt till hänsyn i och med mångfaldsstrategin. De sociala förhållanden 
handlar även enligt teorin om båda dessa aspekter där de interna faktorerna ofta ses som 
primära, men detta är enligt Thomas inte tillräckligt utan företag måste även inräkna de 
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externa aspekterna som innefattar utvärdering om inte bara nationella förhållanden utan 
även internationella264. 
 
Folksam BMO har ett eget projekt där de när kunder vill säga upp sitt samarbete med 
Folksam har en egen utvärderingsprocess. Detta är ett sätt som Folksam använder sig av 
för att undersöka vad som har gått fel i deras sociala relationer. Hela Folksam använder sig 
även av en enkät där de via telefon frågar slumpvis utvalda kunder om deras uppfattning 
om företaget. Även detta tolkar vi som ett sätt att bevaka de sociala faktorerna som kan 
påverka företaget. 
 
Vidare får Folksam BMO information om externa sociala relationer genom kontakter med 
exempelvis leverantörer och företag (som de både försäkrar och har andra utbyten med). 
Detta tolkar vi som ännu ett sätt att informera sig om omvärlden. 
 
Vi tolkar det som att Folksam i stor utsträckning fokuserar på kunder och marknad när det 
gäller de sociala faktorerna, men det är även viktigt att räkna in invånardemografi, 
inkomstdistribution, social mobilitet, livsstilsförändringar, attityd till arbete och fritid, 
konsumering och utbildningsnivå265. Invånardemografin och social mobilitet kan påverka 
Folksam BMO genom att trender i in- och utflyttning i detta område förändras, och på så 
sätt även deras kundbas. Det kan även förändras inte bara genom antalet i kundbasen utan 
även vilken fas i livet kunderna befinner sig i. Skulle Universitetet i Umeå till exempel 
läggas ned, skulle Folksams kundbas förmodligen inte bestå av lika många studenter som 
den gör i nuläget. Inkomstdistributionen, konsumtionsmönster och livsstilsförändringar 
kan påverka Folksam BMO i och med att den styr vad kunderna väljer att lägga sina pengar 
på, och på så sätt även vad de väljer att/behöver försäkra. Om inkomsten i huvudsak 
används till kostsamma tekniska don, kan försäkringsbehovet öka. Medan om inkomsten 
snarare distribueras på exempelvis livsmedel, kan försäkringsbehovet minska. Vi tolkar det 
som att utbildningsnivån främst påverkar företag indirekt genom faktorer som inkomst, 
konsumtion och livsstil men denna faktor kan även direkt påverka företaget i och med att 
om landets generella utbildningsnivå ökar, kan även utbildningsnivån hos anställda i 
Folksam öka. 
 
6.2.1.4 Teknologiska faktorer 
 
Vid en första anblick kan teknologiska faktorer förefalla oviktiga för ett tjänsteföretag som 
Folksam men både nya behov av försäkringslösningar och utveckling av 
reparationsmöjligheter är faktorer som påverkar företaget. De nya behoven av 
försäkringslösningar kan tillexempel komma av att en helt ny produkt introduceras på 
marknaden (dator, mp3, Ipod, mobiltelefon) och på grund av förändrad teknik kan 
reparationer bli billigare, enklare och snabbare att genomföra. Det är viktigt att vara i 
framkant av utvecklingen för att kunna erhålla fördelar mot konkurrenter266. 
 
Även om uppsatsens syfte handlar om externa påverkningar bör även nämnas att dessa 
teknologiska faktorer påverkar företaget internt i och med att nya uppfinningar kan 
underlätta arbetet för Folksams anställda. 
 
Enligt Lindmark är även en aspekt klimatförändringar, vilka påverkas av teknologi och på 
så sätt är en del av de teknologiska faktorer som utövar inflytande på Folksam. Kunder 
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försäkrar fastigheter och egendomar annorlunda om det finns risk för exempelvis häftiga 
orkaner eller skyfall. Detta tolkar vi som en indirekt påverkan av teknologi på Folksam och 
ser dem snarare som en påverkan på klimatförutsättningar. Detta skulle kunna kopplas till 
en egen kategori – ekologi, miljö och hälsa – som Folksam har med i sin 
omvärldsbevakningsmodell. 
 
Andra teknologiska faktorer som enligt teorin kan påverka ett företag är hur mycket staten 
satsar på forskning, statens fokus på teknologiska ansträngningar och 
teknologiöverföringshastighet267. Vi tolkar det som att dessa faktorer främst påverkar 
produktföretag, och genom dessa påverkas Folksam indirekt. 
 
Avslutningsvis vill vi poängtera vikten av att vara medveten om att dessa olika faktorer inte 
påverkar företaget var för sig, utan även är kopplade till varandra på många sätt. Till 
exempel påverkas de ekonomiska faktorerna som exempelvis inflation av politiska beslut. 
Skoog påpekar också att de ekonomiska faktorerna påverkar de sociala i och med att om 
prisnivån ökar (som en följd av exempelvis inflation), minskar kundnöjdhetsindexet. Från 
de genomförda intervjuerna har vi dock fått intrycket att respondenterna har en tendens att 
tycka att de faktorer som är kopplade till deras arbetsuppgifter är de som också är viktigast. 
Men det är viktigt att alla inblandade förstår relationen mellan alla faktorer och i och med 
den förståelsen ökar sin förståelse för samtliga faktorers betydelsefullhet.  
 
6.2.1.5 Informationskällor 
 
Albright menar att det finns väldigt många– både externa och interna – källor att samla 
information om omvärlden från. Som exempel kan nämnas personliga kontakter, böcker, 
konferenser, kunder, media, säljpersonal och medarbetare268. Folksam BMO använder sig 
av både interna och externa informationskällor; kundmöten, företagskontakter, media, 
leverantörer, politiska kontakter, medarbetare, möten och grupparbeten, säljpersonal och 
säljträffar samt intranätet som fungerar som en uppsamlingsplats för mycket av denna 
information. Vi uppfattar det som att mycket av den information som Folksam erhåller är 
omedveten i och med att alla medarbetare inte vet om vikten av de påverkningar som de 
märker. Vi tolkar det som att Folksam BMO har god tillgång till information och goda 
förutsättningar för att analysera omvärlden men att de behöver bli mer medvetna om vilken 
information som är viktigt, och vad de ska göra av den.  

6.2.2 Omvärldsbevakningens betydelse  
 
Både stora och små organisationer behöver omvärldsbevakning för att kunna möta 
förändringar på marknaden de agerar och för att ges möjlighet att förutspå dessa 
förändringar innan de inträffar så att de kan utveckla strategier för företaget att möta 
förändringarna och inte bli lämnade efter269. Vidare ökar omvärldsbevakningen förståelsen 
för organisationens makromiljö, vilket kan säkra eller förbättra det framtida läget270. 
Omvärldsbevakning medför även att organisationen förändras till en lärande organisation 
och gör att den ständigt försöker identifiera styrkor och svagheter, nya marknader, 
potentiella kunder samt uppkommande teknologier271. Lindmark tycker att 
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omvärldsbevakning är viktigt eftersom förändringar i omvärlden sker kontinuerligt och 
överraskande. Därför måste Folksam övervaka omvärlden och ständigt försöka ligga före 
med framtida beslut. Vi tolkar det som att Folksam BMO är medvetna om vikten av 
omvärldsbevakning i och med att de anser att externa influenser är väldigt viktiga för 
företagets fortlevnad och framgång. I hela Folksams organisation sker omvärldsbevakning 
på ett eller annat sätt. Den systematiska och strukturerade omvärldsbevakningen sker på 
det centrala planet även om man på lokal nivå influeras av påverkningar i företagets externa 
miljö. Men på grund av tidigare nämnda faktum att varje lokalt kontor i Folksam kan liknas 
vid ett eget företag, tror vi att företaget skulle kunna gynnas av en strukturerad 
omvärldsbevakning även där eftersom olika faktorer kan påverka företaget på olika sätt 
beroende på vilken specifik marknad det agerar på.  

6.2.3 Hinder vid tidigare försök till omvärldsbevakning 
 
För några år sedan gjorde Folksam BMO ett försök till strukturerad omvärldsbevakning. 
Samtliga anställda skulle då fylla i ett slags formulär som var kopplat till intranätet där alla 
som stötte på någon typ av information skulle fylla i den i formuläret. Försöket blev dock 
inte särskilt lyckat och omvärldsbevakningen i detta avseende lades senare helt ned. 
Exemplet med detta försök till omvärldsbevakning är ett tydligt exempel på vad som kan 
hindra omvärldsbevakningsprocessen. 
 
Problemet med detta försök till omvärldsbevakning var bland annat att de anställda inte var 
medvetna om bakgrunden till varför omvärldsbevakningen skulle genomföras och att 
uppgiften inte hade tilldelats en specifik person eller grupp utan alla. Ingen kände därför att 
det var deras ansvar att få den att fungera. Det menas även i teorier att det kan vara en bra 
idé att ha en speciell grupp som genomför omvärldsbevakningen, och framför allt att det 
inte bör vara ledningens ansvar eftersom de redan har som uppgift att fatta många beslut 
och behöver därför fokusera på andra saker. Istället bör de förses med en sammanfattning 
av vad som huvudsakligen påverkar företaget.272 
 
Albright menar att omvärldsbevakningen grundas på följande steg: 
 
1. Identifiera omvärldsbevakningsbehovet för organisationen. 
2. Samla information. 
3. Analysera informationen. 
4. Kommunicera resultatet. 
5. Ta beslut som är à jour.273 
 
Vår tolkning är att Folksam till en början inte helt lyckades med steg ett. Vi har fått 
uppfattningen att medarbetarna inte visste varför de skulle fylla i denna mall och inte heller 
vilken betydelse det hade för företaget. Detta ledde också till att insamlandet av 
information inte var vidare effektivt eftersom medarbetarna inte förstod syftet med att fylla 
i mallen. Vi tolkar det därför som att Folksam hade problem med att analysera och 
kommunicera resultatet eftersom de inte hade mycket information att handskas med. Vår 
uppfattning är också att ingen riktigt visste vad som sedan gjordes av den information som 
samlades in, vilket ytterligare tyder på att resultatet inte kommunicerades. I och med detta 
tolkar vi det som att de inte heller kunde ta beslut som var à jour, eftersom besluten inte 
hade mycket att grunda sig på och kunde därför inte implementera omvärldsbevakningen i 
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det senare beslutsfattandet. Det är dock möjligt att besluten ändå var uppdaterade, men 
inte på grund av informationen som erhållits genom omvärldsbevakningsförsöket.  

6.2.4 Hinder för effektiv omvärldsbevakning 
 
Idag genomför Folksam BMO som sagt ingen strukturerad omvärldsbevakning, men detta 
innebär inte att de inte får in väldigt mycket information. Samtliga respondenter kan berätta 
mycket om vad som – och hur detta – externt påverkar Folksam, vilket vi tolkar som en 
hög medvetenhet om vikten av den externa miljöns influenser. På grund av denna 
medvetenhet, och på grund av att Folksam BMO aktivt söker efter influenser i dess 
makromiljö kan detta arbetssätt kallas för omvärldsbevakning, men dock inte strukturerad 
eller systematisk sådan. 
 
Även om Folksam BMO är väldigt medvetna om den information de får in, tolkar vi det 
som att de – i vissa fall – inte är medvetna om vikten av denna information, och vikten av 
att omvandla den till organisationsnyttig kunskap. Om informationsbevakare inte är 
medvetna om vikten av viss information, är det lätt hänt att informationen överses eller 
missas274. Detta kan ses som ett av hindren för effektiv omvärldsbevakning. Ett annat 
hinder kan vara att företaget får in för mycket information vilket också kan leda till att 
informationen överses eller missas.275 Vi tolkar det som att Folksam BMO får in väldigt 
mycket information om sin omvärld, men om detta möjliga informationsöverflöd leder till 
att viss information missas eller överses kan vi inte säga något om. Däremot tror vi att 
mycket information som alla i organisationen insamlar missas på grund av att det inte finns 
något strukturerat arbetssätt för informationsspridning eller -rapportering. Detta kan även 
kopplas till ett tredje hinder för effektiv omvärldsbevakning, nämligen misslyckande med 
att tolka informationen276 och eftersom Folksam BMO inte samlar in informationen på ett 
strukturerat sätt, tror vi att de inte heller kan tolka den.  

6.3 Implementering 

6.3.1 Vad är implementering? 
 
Det finns alltså många faktorer i ett företags omgivning som påverkar det och strategiska 
beslut om dessa faktorer kan göra skillnaden mellan företagets fortlevnad och framgång. 
Implementeringen handlar om integrerandet av relationer i organisationsstrukturen i 
företagskulturen.277 I Folksam uppfattar vi det som att implementeringen sker tämligen 
slumpvis. Information om omvärlden rapporteras på ostrukturerade sätt vidare eller sprids 
inte alls. Det är därför svårt för Folksams beslutsfattare att ta hänsyn till 
omvärldsinformationen de erhåller. En grund för framgångsrik implementering tror vi är 
en strukturerad omvärldsbevakning. Men en grund är också att faktiskt förstå vikten av 
implementeringen. 

6.3.2 Implementeringens betydelse 
 
Lindmark menar att utan att implementera omvärldsbevakningen i strategierna blir 
omvärldsbevakningsprocessen nästintill värdelös. Detta synsätt delas av Friedmann och 
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French som menar att undersökningsresultat är värdelösa om inte handling vidtas 
därefter278.  
 
Just implementeringen är – utifrån våra tolkningar – ett stort problem i Folksam. De får – 
som tidigare nämnts – in väldigt mycket information om sin externa omgivning och även 
om själva omvärldsbevakningen är omedveten och ostrukturerad – men inte obefintlig – 
finns inget arbetssätt för hur de ska omvandla information om omvärlden till organisatorisk 
kunskap. Om omvärldsbevakningen inrättas i en organisation utan att resultaten integreras i 
dess planeringsprocess kommer omvärldsbevakningen att vara värdelös och den insamlade 
informationen blir kortlivad279. Omvärldsbevakning utan implementering är därför 
meningslös. 

6.3.3 Hinder för effektiv implementering 
 
Attaran beskriver många hinder för effektiv implementering. Bland dessa finns avsaknad av 
stöd från ledningen, avsaknad av flexibilitet, avsaknad av effektiv kommunikation och 
misslyckande med att hantera de anställdas motstånd till implementeringsprocessen.280 
Många av dessa hinder syns i Folksam BMO, vilket närmare beskrivs nedan. 
 
6.3.3.1 Kommunikation 
 
För att implementeringen ska vara möjlig krävs ett strukturerat sätt för insamling, 
rapportering och analysering av information, eller med andra ord en effektiv 
kommunikation. I Folksam kommuniceras informationen genom slumpartade arbetssätt; 
Man rapporterar till närmsta chef, direkt till marknadsområdeschefen, till central nivå eller 
sprider information genom personliga möten vidare till medarbetare. Men eftersom 
ledningen inte får någon sammanställd eller samtidig information blir det svårt för dem att 
ta hänsyn till den i beslutsfattandet. Vi ser det som att de har informationen om 
omvärldsbevakningen i bakhuvudet vid strategiformulerande, men då det inte finns något 
strukturerat arbetssätt för denna process, är det lätt att viss information överses281. 
 
Till exempel berättar Skoog om de enkäter som genomförs med kunder via telefon. Dessa 
enkäter kan ses som en slags omvärldsbevakning. Enkäterna samlas in till den centrala 
nivån, sammanställs och läggs sedan ut på intranätet. På så sätt finns informationen 
tillgänglig för alla organisationsmedlemmar men vi tolkar det som att denna information 
ändå kunde tas till vara på ett bättre sätt. Hur används informationen i arbetet? Vem 
ansvarar för att undersöka om den gör det? På vilket sätt utvärderas nyttan av att 
informationen insamlats? Dessa är frågor som vi ser som obesvarade inte bara av oss, utan 
även av Folksam BMOs ledningsgrupp, vilket vi ser som ett tecken på att förståelsen för 
implementeringen och omvärldsbevakningens påverkan på organisationen inte är så stor.  
 
På samma sätt beskriver Lindström att det inte finns något strukturerat arbetssätt för vad 
de gör med information om sociala faktorer som påverkar Folksam BMO, även om sådan 
information ibland tas upp vid säljträffar eller upptakter. Han menar att förändringar i 
externa faktorer hänger på samspelet och kommunikationen mellan olika avdelningschefer, 
och påpekar att det är olika från person till person vad som händer med informationen. 

                                                 
278 Friedmann & French, “Beyond Social Trend Data”, s. 20 
279 Fahey & King, “Environmental Scanning for Corporate Planning”, s. 62 
280 Attaran, “Why Does Reenginering Fail? A Practical Guide for Effective Implementation”, s. 795ff 
281 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 45 
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Detta tolkar vi som ytterligare ett tecken på att information lätt kan missas eller överses282 
eftersom det inte finns något strukturerat arbetssätt för att hantera informationen.  
 
Genom att inte rapportera vidare information utan direkt använda den i det dagliga arbetet 
(och på så sätt hoppa över implementeringsprocessen) för att spara tid är något som även 
Skoog nämner. Hon menar att det i många fall är lättare att själv införa ett projekt där 
externa faktorer kan analyseras eller tas till hänsyn istället för att via en krånglig 
rapporteringsväg föra vidare informationen till högre nivåer. Hon beskriver vidare att de 
som inte arbetar med de specifika saker som informationen handlar om, inte alltid har 
förståelse för vikten av den information som ges. Hon jämför vissa informationsutbyten 
med att ’spotta på en sten’. Vi tolkar detta som en följd av faktumet att information 
rapporteras till ’fel’ person. Lindström berättar till exempel att vissa anställda är så driftiga 
att när de märker förändringar i organisationens omvärld rapporterar de direkt till Folksams 
VD Anders Sundström. Detta är visserligen – som Lindström säger – driftigt av dem, men 
det är också en bakgrund till Folksams problem med omvärldsbevakning och 
implementering. Om man tänker sig att alla i organisationen skulle rapportera direkt till 
VD:n måste det bli väldigt svårt för honom/henne att ta till vara på den inrapporterade 
informationen. Vi har i tidigare avsnitt påpekat att det förslagsvis inte bara ska vara 
ledningen som genomför själva omvärldsbevakningen, utan en för ändamålet särskilt 
utsedd grupp. Men det är ändå ledningsgruppen som till en början måste identifiera 
behovet av omvärldsbevakningen och sedan utveckla en plan för hur detta kan 
implementeras i arbetet och försäkra att organisationens medlemmar vet vad som förväntas 
och varför283.  
 
6.3.3.2 Flexibilitet 
 
En ytterligare förutsättning för att implementeringen ska lyckas är att organisationen är 
tillräckligt flexibel för att kunna förändras284. Vi tolkar det som att detta är ett problem i 
Folksam. 
 
Lindholm menar att lite information förs vidare till beslutsfattare och på den vägen 
implementeras i arbetet. I stället åtgärdas förändringar i företagets externa miljö med en 
gång av dem som ’är ute på fältet’. Detta ser vi som ett sätt att spara tid. En majoritet av 
respondenterna nämner Folksams storlek som en av dess svagheter. De menar att Folksam 
inte är som en liten kanot som går att vända med ett paddeltag, utan snarare som en stor 
skuta som tar dygn att vända. Denna avsaknad av flexibilitet – eller tröghet – tror vi beror 
på flera olika faktorer; För det första tror vi att trögheten kan ha sin grund i en misslyckad 
omvärldsbevakning. Omvärldsbevakningen är till för att kunna förutspå förändringar i 
företagets omvärld och på så sätt vara beredda på att anpassa företaget efter dem285. En 
lyckad omvärldsbevakning gör att också ett stort företag som Folksam ges möjlighet att 
reagera på omvärldsförändringar i tid och ’skeppet behöver därför inte kunna byta kurs 
hastigt’ utan kommer att ha tid att vända i sin egen takt. För det andra tror vi att denna 
tröghet kan bero på oklara rapporteringsvägar, vilket också hör ihop med 
omvärldsbevakningen. Om antingen en grupp i organisationen ansvarade för att samla in 
information – eller om alla visste var den skulle rapporteras – skulle de som är ansvariga för 
                                                 
282 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 45 
283 Attaran, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, s. 796 
284 Ibid, s. 795 
285 Albright, “Environmental Scanning: Radar for Success”, s. 39; Aguilar, 1976 i Fahey & King, 
“Environmental Scanning for Corporate Planning”, s. 61; Hagen, Haile & Magharabi, “The Impact of the 
Type of Strategy on Environmental Scanning Activities in the Banking Industry: An International 
Perspective”, s. 123 
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beslutsfattande få den information som har insamlats och mindre information skulle 
överses eller missas. På så sätt skulle ’skeppet också kunna vända fortare’. Som en 
utveckling av detta krävs också att de som får in informationen vet om vad, hur och varför 
de ska implementera den i arbetet. Om strukturerade arbetssätt för implementering av 
informationen i strategierna skulle finnas, eliminerades oklarheter om vad som skulle göras, 
vem som skulle göra det, när det skulle göras och hur det skulle göras och på så sätt skulle 
även denna process förenklas och gå snabbare. Slutligen tror vi att trögheten kan bero på 
komplikationer som uppstår i och med att trots att Folksam är ett företag, är de också flera 
små. Det nuvarande arbetssättet verkar inriktat på att Folksam BMO kan ta få beslut utan 
stöd från Folksam som helhet. Men vid lokala påverkningar skulle förändringar fortare 
kunna genomföras om de lokala kontoren själva kunde besluta om deras arbete. 

6.4 Sammanfattande analysmodell 

 
Figur 9: Egenkomponerad sammanfattande analysmodell. 
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Modellen visar hur information om Folksams omvärld ostrukturerat samlas in av alla 
organisationens delaktiga. Denna information rapporteras i vissa fall vidare, vilket kan leda 
till nya strategier och därigenom nya arbetssätt. I viss uträckning används informationen 
inte överhuvudtaget men det vanligaste är att den direkt implementeras i det dagliga 
arbetet. Samtliga scenarion tyder enligt vår uppfattning på oklara vägar för 
informationsrapportering och informationsspridning. Detta i sin tur leder till oflexibilitet i 
organisationen, dels på grund av de oklara informationsvägarna, men även på grund av att 
uppfattningen är att det tar längre tid att rapportera vidare i organisationen än att direkt 
implementera den i arbetet. Det dröjer därför innan beslutsfattarna får reda på den 
information som insamlats och på så sätt kan implementera den i strategierna. En mer 
strukturerad bevakning och implementering skulle istället leda till en möjlighet till 
förutsägande av förändringar i omgivningen och på så sätt skulle trögheten minskas i och 
med att organisationen skulle hinna förändras i tid. 
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7. Slutsatser 
 

enna del av uppsatsen beskriver de slutsatser vi kunnat dra från analysen av det insamlade materialet. I 
detta avsnitt besvaras även uppsatsens problemformulering och avslutningsvis sammanfattas kapitlet med 

en slutsatsmodell för att ge en överblick över det vi i denna uppsats kommit fram till. 
 
Denna uppsats problemformulering lyder; Vilken betydelse har strategier, omvärldsbevakning och 
relationen mellan dem – det vill säga implementeringen – för ett företag? Uppsatsens huvudsyfte är att 
undersöka relationen mellan omvärldsbevakning och strategier. För att detta ska var möjligt 
krävs dock kunskap om begreppen var för sig. Uppsatsen har följaktligen som delsyfte att öka 
förståelsen för strategier, omvärldsbevakning och implementering, samt att undersöka varför 
dessa processer kan vara betydelsefulla för ett företag. Vid genomförandet av processer är det 
inte bara viktigt att ha kunskap om hur de ska genomföras för att bli framgångsrika, utan även 
att veta vad som kan hindra dem från att bli det. Uppsatsen har därför också som delsyfte att 
undersöka hinder för effektiv omvärldsbevakning respektive implementering.  
 
För att utförligt besvara denna fråga och dessa syften kommer vi nedan gå igenom hur dessa 
processer ser ut i det undersökta företaget.  

7.1 Strategier 
 
Folksams strategier formuleras både på central och på lokal nivå. Vissa av strategierna är 
desamma för alla marknadsområden inom Folksam, medan andra skiljer sig åt. Folksam BMO 
har exempelvis egenutvecklade strategier om marknadsföring, mångfald och jämställdhet. De 
har även ett nytt koncept om kunskapscentra som skiljer sig från övriga marknadsområden. 
Folksams strategier visar sig vara inte bara planer utan handlar även om perspektiv, 
positionering, mönster och plojer. Vidare kan man urskilja att strategierna på lokal nivå främst 
är affärsstrategier medan de på central nivå både är affärs- och företagsstrategier. 
 
Strategierna formuleras av ledningsgruppen som träffas dels årligen men även månadsvis. 
Vidare har de även speciella möten för framtidsfrågor två gånger om året. Vid dessa möten 
diskuterar de Folksams kommande strategier och vad som gick fel i föregående, vilket vi ser 
som en del i förståelsen för hur den realiserade strategin växer fram genom avsedd, överlagd, 
orealiserad och framträdande strategier. 

7.1.1 Strategiernas betydelse 
 
Strategierna är betydelsefulla för företaget eftersom de skapar direktioner för det. Denna orsak 
är den som Folksam tycker är viktigast. Lind – marknadsområdeschef i Folksam BMO –  
menar att utan strategier finns risken att de anställda arbetar mot olika mål och tar olika vägar 
för att komma dit. Strategier är en viktig ingrediens i ett företags framgångsrecept i och med 
att de handlar om hur fördelar över konkurrenter kan skapas. Strategier möjliggör att hot och 
svagheter kan omvändas till möjligheter och styrkor samt – trots misstag – ta sig upp till 
’toppen’ av en marknad.  

7.2 Omvärldsbevakning 
 
Centralt i Folksam genomförs strukturerad omvärldsbevakning. Man har då utvecklat en egen 
modell för vilka faktorer som i huvudsak påverkar företaget externt och fokuserar i denna 

D 



~ SLUTSATSER ~ 
 

 75 

modell på lagstiftning, ekonomi och marknad, politik, institutioner och organisationer, sociala 
förändringar, teknik och vetenskap samt ekologi, miljö och hälsa. Dessa faktorer är en 
utökning av den ofta förekommande PEST-modellen som fokuserar på politiska, ekonomiska, 
sociala och teknologiska faktorer286. Många av de i Folksams modell beskrivna faktorerna kan 
dock innefattas i den beskrivna i PEST-modellen287, men vissa är även specifika för just 
Folksam. Folksam BMO tar hänsyn till vissa av alla dessa faktorer, men skulle även kunna ta 
med andra faktorer som till exempel arbetsrätt, arbetslöshet, livsstilsförändringar och 
teknologiöverföringshastighet, vid utvecklandet av omvärldsbevakning. Det är nödvändigt vid 
omvärldsbevakning att det aktuella företaget själva utvecklar en mall för vilka faktorer som 
påverkar just dem, och just på deras marknad. En standardiserad modell är inte tillräcklig 
eftersom alla företag påverkas av olika saker.  
 
 Folksam BMO genomförs visserligen omvärldsbevakning, men inte på ett strukturerat sätt. 
Mycket information samlas in genom kunder, leverantörer, samarbetspartner, media, intranätet 
och politiska kontakter men lite av denna information rapporteras eller sprids sedan vidare på 
ett bestämt strukturerat sätt.  
 
Respondenterna från Folksam BMO verkar medvetna om vilka faktorer som kan påverka 
företaget, och att de gör det. Men de visar vissa tecken på en begränsad förståelse för varför 
andra faktorer än just de inom den avdelning de arbetar inom är lika viktiga. Förståelsen för 
sambanden mellan de olika faktorerna och att de är starkt kopplade till varandra är också en 
aning begränsad. Att förstå relationen mellan de olika faktorerna – och vikten av var och en av 
dem – är betydelsefullt eftersom denna förståelse medför en insikt om behovet av 
omvärldsbevakning samt en överblick av hur alla agerar i ett gemensamt sammanhang. 

7.2.1 Omvärldsbevakningens betydelse 
 
Omvärldsbevakning är enligt Lindmark väsentligt för en organisation eftersom förändringar i 
omvärlden sker kontinuerligt och överraskande. Företag måste därför bevaka sin omgivning 
och förutspå förändringar innan de inträffat för att kunna hantera dessa förändringar i god tid. 
Omvärldsbevakningen gör att företaget kan anpassa sig efter sin omvärld och använda sina 
styrkor och svagheter på bästa möjliga sätt. Omvärldsbevakningen ökar förståelsen för externa 
förändringsfaktorer, utgör ett tidigt varningssystem och omvandlar företaget till en lärande 
organisation. Användning av omvärldsbevakning skapar möjligheter att väva samman 
förflutna, nuvarande och framtida förändringar och erbjuder på så sätt många fördelar för 
dagens organisationer. 

7.2.2 Hinder för effektiv omvärldsbevakning 
 
Ett av de hinder som kan uppstå i ett tidigt skede av omvärldsbevakningen – men som dock 
kan påverka under hela processen – är vikten av att informera organisationen om 
omvärldsbevakningens betydelse. Det krävs en medvetenhet av omvärldsbevakningens 
betydelse från både ledningens och omvärldsbevakningsgruppens sida, för att processen ska 
kunna genomföras.  
 
Ett annat hinder kan vara att omvärldsbevakningen är allas uppgift men att ingen har det 
huvudsakliga ansvaret för den. Detta var väldigt tydligt i Folksam BMOs tidigare försök till 
strukturerad omvärldsbevakning och resulterade i att mindre information än vad som var 

                                                 
286 Johnson, Scholes & Whittington, Exploring Corporate Strategy, s. 68 
287 Ibid, s. 68 
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möjligt spreds vidare i organisationen. Ett tredje problem med omvärldsbevakning – som 
hänger ihop med detta – är vägar för informationsspridning eller informationsrapportering. 
Oklara vägar för vem man ska sprida information som man erhåller till kan vara ett stort 
problem vad gäller omvärldsbevakningens effektivitet och funktion. Detta leder också till 
ytterligare ett hinder, nämligen insamlandet av information, vilket är en förutsättning för att 
informationen ska kunna sammanställas, analyseras och kommuniceras. Avsaknad av 
möjlighet att sammanställa, analysera och kommunicera den insamlade informationen är alltså 
fler hinder till omvärldsbevakningen, som i sin tur leder till att det blir svårt att fatta beslut 
som grundar sig på resultaten från en omvärldsanalys. 

7.3 Implementering 
 
I Folksam BMO finns det inget uttalat arbetssätt för hur information om omvärldens sprids 
till beslutsfattarna för att kunna implementeras i strategierna. Informationsspridningen och 
informationsrapporteringen sker i huvudsak slumpartat och hur mycket eller vilken 
information som faktiskt används är svårt att säga. Detta tolkar vi som en följd av att 
omvärldsbevakningen inte är strukturerad. Utan ett arbetssätt för insamling, tolkning och 
rapportering av informationen är det också svårt att implementera resultaten i strategierna. 

7.3.1 Implementeringens betydelse 
 
Implementering är en förutsättning för att omvärldsbevakningen ska vara användbar då 
avsaknaden av undersökningsresultat sägs vara värdelösa om inte handling vidtas efter dem. 
Omvärldsbevakningens riktiga värde kommer inte från att organisationen genomför 
omvärldsbevakningen, utan av att den implementeras i företagsplaneringen. Om 
omvärldsbevakningen bara inrättas och resultaten av den inte integreras i strategierna kommer 
den vara värdelös och den insamlade informationen kommer att vara kortlivad. 
Implementeringen är kulmen av omvärldsbevakningsprocessen, och medför att 
omvärldsbevakningen omvandlas till organisationsnyttig kunskap.  

7.3.2 Hinder för effektiv implementering 
 
Det första hindret för effektiv implementering liknar det som också är det man stöter på först 
vid omvärldsbevakning, nämligen att ledningen inte involverar sig i processen och inte är 
medvetna om dess betydelse, mål och tillvägagångssätt. Utan ett stort engagemang från 
ledningen – och en förståelse för att de måste ändra sätt att tänka på, organisering, belöning, 
inspirering och planering – kan implementeringsprocessen påträffa stora problem.  
 
Ett andra hinder är ett ostrukturerat sätt för insamling, rapportering och analysering av 
information, eller med andra ord en ineffektiv kommunikation. En kommunikationsplan – 
med feedback  som gör att anställda kan komma med synpunkter – kan vara bra att ha för att 
undvika detta hinder. Implementeringen kan innebära att anställdas arbetsuppgifter förändras 
och det är inte bara viktigt att utvärdera vad de tycker om detta, utan även att ledningen 
kommer ihåg att nya kunskaper och färdigheter kan behövas, samt att förmågor för 
problemlösning, kommunikation, teamwork och kundorientering kan bli avgörande för 
implementeringens framgång. 
 
Ett tredje hinder för effektiv implementering är misslyckande med att hantera de anställdas 
motstånd till implementeringen och att fastslå organisationens bästa, att missförstå 
organisationens koncept samt att misslyckas med att testa och utvärdera processen. I Folksam 
är detta tämligen tydligt. Många uppvisar motstånd till implementeringen av information om 
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omvärlden i strategierna eftersom de tycker att det tar för lång tid, och föredrar istället att 
direkt implementera informationen i det dagliga arbetet. 
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7.4 Sammanfattande slutsatsmodell 

 
Figur 10: Egenkomponerad sammanfattande slutsatsmodell. 
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Figuren visar på relationen mellan strategier, omvärldsbevakning och implementering, men 
beskriver också kortfattat betydelsen av dessa tre samt vilka hinder som finns för effektiv 
omvärldsbevakning och implementering. Dessa så kallade processer har alla viss betydelse var 
för sig, men det är viktigt att komma ihåg att de utgör en treenighet där relationen mellan – 
och kombinationen av – dem utgör en viktigt ingrediens i ett företags framgångsrecept! 
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8. Förslag och framtida forskning 
 
 denna del av uppsatsen ger vi rekommendationer till Folksam BMO angående deras omvärldsbevakning 
samt implementeringen av denna i strategierna, vilket är ett av uppsatsens syften. Kapitlet avser också bidra 

med praktiskt och teoretisk kunskap om hur implementering skulle kunna genomföras på ett bra sätt. 
Avslutningsvis ger vi förslag till framtida forskning som följd av de begränsningar utifrån vilka denna uppsats 
är skriven. 

8.1 Rekommendationer till Folksam 

8.1.1 Omvärldsbevakning 
 
Omvärldsbevakning kan avgöra skillnaden mellan misslyckande och framgång i ett företag. 
Denna process är därför avgjort betydelsefull. I Folksam BMO genomförs omvärldsbevakning 
på ett tämligen omedvetet och ostrukturerat sätt. Vi anser dock att för att verkligen kunna ha 
användning av den information man samlar in, är det första steget att införa ett mer 
systematiskt sätt att genomföra bevakningen. En grund för hur omvärldsbevakningen kan gå 
till tycker vi finns i Albrights fem steg. Albright menar att organisationen bör; Identifiera 
omgivningsbevakningsbehovet för organisationen, samla information, analysera 
informationen, kommunicera resultatet och ta beslut som är à jour. Vår modell för lyckad 
omvärldsbevakning är dock en aning utökad. 
 
1. Identifiera och kommunicera behovet av bevakningen 
Vi har tolkat det som att Folksam BMO är medvetna om vikten av omvärldsbevakning. I vissa 
fall kan vi dock se att vikten av strukturerad omvärldsbevakning ytterligare behöver förstås. Vi 
anser även att det är viktigt att inte bara ledningen förstår behovet av bevakningen, utan även 
de som genomför den – och alla andra i organisationen!  
 
En del av detta steg är också att ur en ekonomisk synvinkel undersöka vilka möjligheter som 
finns för omvärldsbevakningsgruppen, samt att utveckla en budget för denna process. 
 
2. Identifiera påverkansfaktorer 
Denna fas bör enligt oss innefatta ett identifierande av vilka faktorer som huvudsakligen 
påverkar Folksam BMO. Man kan då använda sig av den modell som redan finns i Folksam 
men utveckla den till att vara anpassad för just den marknad som Folksam BMO agerar på. 
Det är även viktigt att undersöka vilka faktorer som påverkar mer och vilka som påverkar 
mindre, för att kunna fokusera på att undersöka ’rätt’ faktorer. 
 
3. Samla information 
Informationssamlandet och – rapporterandet i Folksam BMO sker i dagsläget väldigt 
omedvetet. Vi anser att de istället skulle kunna tillsätta en särskild omvärldsbevakningsgrupp 
som – kanske tillsammans med andra arbetsuppgifter – har ansvaret för att samla information 
om omvärlden. Vårt förslag är att denna omvärldsbevakningsgrupp också är skild från 
ledningen eftersom dess ansvar bör vara att fatta besluten men inte att samla in informationen 
som de bygger på. Genom att tillsätta en särskild omvärldsbevakningsgrupp elimineras 
oklarheter om vem som ska rapportera till vem och vad som ska göras av informationen. Den 
tillsatta omvärldsbevakningsgruppen kan samla information genom externa källor men även 
genom interna, som exempelvis försäljarna eftersom de har den direkta kontakten med 
kunden. 

I 
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4. Sammanställa informationen 
I dagsläget är det svårt för Folksam BMO att analysera den information om omvärlden som 
de erhåller eftersom det inte finns något strukturerat sätt att sammanställa informationen. En 
grundläggande förutsättning för att kunna analysera informationen anser vi därför är detta 
steg.  
 
5. Analysera informationen 
I detta steg bör Folksam BMO analysera resultaten av den insamlade informationen och 
utvärdera vad som har störst inverkan på just dem. Vidare bör de fundera på hur de kan vända 
hot till möjligheter med hjälp av den information de fått fram. 
 
6. Kommunicera resultatet 
Detta steg handlar om att efter att informationen sammanställts, också vidarebefordra den till 
dem som är ansvariga för att ta beslut. 
 
7. Ta beslut som är à jour 
Det sista steget i denna modell handlar om att ta beslut som är baserade på 
omvärldsbevakningen och som på så sätt kan hjälpa företagets fortlevnad och framgång. Detta 
steg handlar för oss om implementering av omvärldsbevakning i företagets strategier, vilket 
beskrivs vidare nedan. 

8.1.2 Implementering 
 
Ett grundläggande steg för att omvärldsbevakningen skall kunna implementeras i strategierna, 
är att den faktiskt genomförs på ett sätt som möjliggör detta. Det första steget i 
implementeringsprocessen är därför den modell som beskrivits i föregående avsnitt. När 
informationen insamlats, sammanställts och analyserats bör den rapporteras vidare av 
omvärldsbevakningsgruppen till ledningen, som då har ansvaret att implementera resultaten i 
företagets strategier för att på så sätt införliva den i det dagliga arbetet som ska leda till 
företagets fortlevnad och framgång. 
 
Det första vi anser att Folksams ledningsgrupp behöver göra vid implementeringen av 
omvärldsbevakningen i strategierna är att identifiera och förstå de grundläggande problemen 
med den nuvarande implementeringsprocessen. Detta är grundläggande för att skapa en vilja 
till förändring. Detta steg handlar också om en analys av problem som kan uppstå för att vara 
förberedd på eventuella misslyckanden och ha en plan för hur dessa kan hanteras. Detta steg 
innefattar även att förse organisationen med nödvändiga kunskaper och färdigheter, att bygga 
upp strategistödjande kompetenser och att organisera arbetskraften. Vidare är det viktigt att 
skapa en företagskultur och ett arbetsklimat som främjar implementeringsprocessen. Detta är 
dock inte nödvändigt enbart i detta steg, utan under hela förloppet. 
 
Nästa steg som vi tycker att Folksam bör genomföra är att skapa en plan för hur de gamla 
mönstren kan brytas och hur nya kan skapas. Detta handlar om att förändra fokusen i – och 
omvärdera – organisationen, till exempel genom att förstå dels vikten av den strukturerade 
omvärldsbevakningen men också vikten av att denna implementeras i strategierna så att all den 
information som företaget insamlar inte går förlorad. En del av detta steg är också att försäkra 
sig om att nya policys och operationella procedurer främjar effektivt verkställande av 
implementeringen och inte hindrar den. Hur nya mönster och arbetssätt kan skapas kan 
adapteras från den centrala nivån, från konkurrenter eller från företag på andra marknader. 
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Folksam BMO kan på så sätt dra nytta av andras kunskaper och erfarenheter för att utveckla 
en ny process. Vi tycker dock att det är viktigt att komma ihåg att Folksam BMO måste 
anpassa processen från sina egna förutsättningar och direkt kopiering av ett annat företags 
arbetssätt bör därför undvikas. 
 
Nästa steg är att praktiskt utföra implementeringen. Under detta steg är det viktigt att 
ledningsgruppen (som är den personal som ska verkställa processen) är motiverade att uppnå 
de förutbestämda målen och att förändra sina uppgifter och arbetsbeteenden, för att bättre 
hantera kraven för framgångsrik implementering. Viktigt att komma ihåg under detta steg är 
också att hinder inte behöver innebära misslyckande. De bör istället ses som utmaningar till att 
genomföra en lyckad implementering. 
 
Det sista steget av implementeringsprocessen handlar om uppföljning. Det är viktigt att varje 
gång ett nytt arbetssätt införs i organisationen utvärdera vad som var positivt, vad som var 
mindre positivt och vad som kan göras annorlunda nästa gång. Vid denna process anser vi att 
det är särskilt viktigt första gången omvärldsbevakningen implementeras i strategierna, därefter 
kommer de in i ett invant och erfaret mönster som även blir en del av organisationens – och 
framförallt ledningens – arbetssätt. Men det bör också nämnas att det inte bara är 
utvärderingen av implementeringen som är viktigt. Eftersom vår åsikt är att Folksam BMO 
också ska göra ett försök till strukturerad omvärldsbevakning, blir också denna process ny i 
företaget och även där behövs då en utvärdering av tillvägagångssättet och resultatet. 
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8.1.3 Sammanfattande rekommendationsmodell 

 
Figur 11: Egenkomponerad sammanfattande rekommendationsmodell. 
 
Modellen visar hur vi tycker att Folksam bör strukturera sin omvärldsbevakning och sedan 
implementera den i strategierna. Vi anser att de på detta sätt i större utsträckning kan få nytta 
av den kunskap som finns i företaget och därmed försäkra sin fortlevnad och uppnå framgång. 

8.2 Framtida forskning 
 
Ett förslag på framtida forskning är att göra en kvalitativ studie med flera företag för att kunna 
dra mer generella slutsatser om implementering av omvärldsbevakning i strategierna. Det 
skulle exempelvis kunna vara en kartläggning av implementering av omvärldsbevakning i 
försäkringsbranschen. 
 
Ett andra förslag på framtida forskning som kan vara intressant för Folksam är att göra en 
jämförelse mellan lokal och central nivå. På så sätt skulle man kunna se hur processen skiljer 
sig åt på olika nivåer i en organisation. 
 

Omvärldsbevakning 
 
1. Identifiera och kommunicera 
behovet av omvärlds-
bevakningen. 
 
2. Identifiera 
påverkansfaktorer. 
 
3. Samla information. 
 
4. Sammanställa informationen. 
 
5. Analysera informationen. 
 
6. Kommunicera resultatet. 
 
7. Ta beslut som är á jour. 

Implementering 
 

1. Identifiera behovet av en 
förändring i 
implementeringsprocessen. 
 
2. Plan för hur gamla mönster 
kan brytas och nya skapas.  
 
3. Praktiskt genomförande av 
implementeringen. 

Uppföljning och 
utvärdering av både 

omvärldsbevakning och 
implementering 
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Ett tredje förslag är att undersöka hur tröghet skapas i organisationer, samt vad anledningen 
till denna är. I Folksam BMO skapas exempelvis trögheten bland annat av ostrukturerade 
rapporteringsvägar, men även av förutfattade meningar om hur beslut tas.  
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9. Sanningskriterier 
 
 Detta avslutande kapitel av uppsatsen diskuterar vi uppsatsen giltighet, intersubjektivitet, praktiska 
användbarhet och systematik vid datainsamling och analys. Detta för att du som läsare ska kunna 

bedöma trovärdigheten i det vi skrivit. 
 
Med hjälp av sanningskriterier kan man bedöma samhällsvetenskaplig forskning288. 
Objektivitet, reliabilitet (om man upprepar studien ger den samma resultat) och validitet 
(att studien mäter det den avser att mäta) är begrepp som finns inom den kvantitativa 
forskningen för att motivera synen på kunskap, men dessa begrepp passar inte in i den 
kvalitativa forskningen. Syftet med kvalitativ forskningen är inte att kunna byta ut forskaren 
(reliabilitet) eller att det redan i förväg är bestämt vad som ska mätas i studien (validitet).289 
Vid kvalitativa studier är sanningskriterierna uppdelade i två olika delar. Den första delen är 
giltighet, intersubjektivitet och pratisk användbarhet. Den andra behandlar studiens 
trovärdighet utifrån hur materialet som legat till grund för studien samlats in och 
analyserats, alltså systematiken vid datainsamling och analys.290 Dessa fyra är de 
sanningskriterier som vi tar upp i den här uppsatsen. 

9.1 Giltighet 
 
Giltighet har uppnåtts när ytterligare information som samlas in inte kan tillföra något nytt 
till studien, detta kallas för teoretisk mättnad291. Giltighet innebär att studien mäter det den 
avser att mäta. För att uppnå god giltighet ska tillräckligt många undersökningsenheter 
inkluderas, detta för att kunna upptäcka så många egenskaper som möjligt om det område 
som avses att studeras.292 Vi skulle ha kunnat ha mer teori om själva implementeringen av 
omvärldsbevakningen i företagets strategier om det hade funnits information om detta. Då 
detta var svårt att hitta valde vi att skriva allmänt om implementering. I övrigt anser vi oss 
ha täckt de viktigaste delarna som är nödvändiga för att besvara vår frågeställning och våra 
syften. Ytterligare information skulle ha blivit en upprepning av det vi redan hade skrivit 
och vi anser därför att god giltighet har uppnåtts. Vad gäller antalet undersökningsenheter 
anser vi att fem respondenter var tillräckligt för att få fram den nödvändiga informationen 
om Folksam BMOs strategier, omvärldsbevakning och implementering. 

9.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektivitet innebär att de tolkningar som forskare gör ska antas av andra forskare, 
men även av de personer som studerats. Alla personer som är berörda av studien ska 
acceptera de tolkningar som forskaren gjort. Om alla inblandade godkänner dessa 
tolkningar kan forskaren veta att de antagandena som gjorts utifrån den insamlade 
informationen är korrekt.293 Vi spelade in samtliga intervjuer på band och vi tog även 
kompletterande anteckningar under själva intervjuerna för att försäkra oss om att få så 
korrekt information som möjligt. Så snart som möjligt efter intervjuernas genomförande 
transkriberades de. Ingen av våra respondenter bad om att få läsa igenom det 

                                                 
288 Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2004, s. 43 
289 Widerberg, K., Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 18 
290 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 165 
291 Ibid, s. 165 
292 Svenning, Metodboken, s. 60 
293 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 166f. 
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transkriberade materialet och vi har därför inte skickat ut det i förväg innan analysen. 
Under tiden vi arbetade med sammanställningen av intervjuerna och empirin diskuterade vi 
igenom materialet och försäkrade oss om att vi hade uppfattat respondenterna på samma 
sätt, för att öka intersubjektiviteten och minska risken för felcitering. Vi hade även 
regelbunden kontakt med vår handledare Helena Renström som kom med idéer och 
funderingar kring uppsatsen. Vi lät även familj och vänner läsa igenom det vi skrev för att 
få ytterligare synpunkter. 

9.3 Praktisk användbarhet 
 
Praktisk användbarhet innebär att personer eller företag – som inte tillhör den grupp vilken 
teorin är avsedd för – tar den till sig för att bättre förstå sin verklighet. Detta kriterium visar 
alltså i vilken utsträckning som resultaten från undersökningen går att använda för ett annat 
syfte än det tänkta.294 Våra slutsatser kan mycket väl vara till användning för andra företag – 
kanske främst företag i försäkringsbranschen – då de tar upp vikten av strategier, 
omvärldsbevakning och implementering. Resultatet kan dock inte sägas vara generaliserbart 
på andra företag än Folksam BMO men uppsatsen visar ändå på fördelarna med en 
fungerande omvärldsbevakning samt implementeringen av denna i strategierna, och det kan 
andra företag ha nytta av. 

9.4 Systematik vid datainsamling och analys 
 
Systematik vid datainsamling och analys innebär att tillförlitligheten av studiens resultat ska 
bedömas utifrån den process där de kom till. Detta sanningskriterium visar alltså att alla val 
forskaren gör under arbetets gång, exempelvis vid datainsamlingen, datasammanfattningen 
och analysen är viktiga för studiens trovärdighet.295 De val vi gjorde var – enligt oss – mest 
lämpliga för denna typ av frågeställning och försökte motivera dessa under uppsatsens gång 
i avsnitten om uppsatsens utgångspunkter. Vi lyfte även – med hjälp av källkritiken – fram 
brister med vår studie. Med det menas framförallt brister som var direkt avhängiga vårt 
tillvägagångssätt. Vi försökte även att kontinuerligt motivera hur och varför vi gjorde något 
på ett visst sätt. Detta sammantaget bör ge läsaren det som denne behöver för att kritiskt 
kunna granska vår studie. 
 

                                                 
294 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap, s. 167f. 
295 Ibid, s. 168f. 



~ KÄLLFÖRTECKNING ~ 
 

 87 

10. Källförteckning 

10.1 Böcker 
 
Aguilar, F. J., Scanning the Business Environment, New York: Macmillan, 1976 
 
Andrews, K. R., A Concept of Corporate Strategy, Homewood, III: Dow Jones-Irwin, 1971 
 
Andrews, K. R., “The Concept of Corporate Strategy”, 2nd Edition, Homewood III: Dow-Jones Irwin, 1980 
 
Ansoff, I., Corporate Strategy, Harmondsworth: Penguin Books, 1987 
 
Bryman, A., Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber, 2004 
 
Chandler, A.D., Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise, Cambridge, MA: M.I.T. Press, 
1962 
 
de Kluyver, C, & Pearce, J., IL., Strategy - a view from the to,. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 2003 
 
Ejvegård, R., Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur, 2003 
 
Hamrefors, S., Den uppmärksamma organisationen – Från Business Intelligence till Intelligent Business, Lund: Studentlitteratur:, 
2002 
 
Hartman, J., Vetenskapligt tänkande, Lund: Studentlitteratur, 2004 
 
Holme, I. M. & Krohn Solvang, B., Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur, 
1997 
 
Hunger, J. D. & Wheelen, T. L., Strategic Management and Business Policies, N.Y.: Addison-Wesley, 2000 
 
Johansson-Lindfors, M-B, Att utveckla kunskap – om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 
Lund: Studentlitteratur, 1993  
 
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R., Exploring Corporate Strategy, Financial Times/Prentice hall, 2005 
 
Kempner, T. (Ed.), A Handbook of Management, Harmondsworth: Penguin, 1971 
 
Krag Jacobsen, J., Intervju – Konsten att lyssna och fråga, Lund: Studentlitteratur, 1993 
 
Patel, R & Davidsson, B., Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund: 
Studentlitteratur, 2003 
 
Svenning, C., Metodboken, Eslöv: Lorentz Förlag, 2000 
 
Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, Stockholm: Norstedts Förlag, 1986 
 
Thompson, A., Jr., Gamble, J., & Strickland, A.,. (Ed.) Strategy: Winning in the marketplace - core concepts, analytical tools, 
cases, Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin, 2006 
 
Thurén, T., Källkritik, Falköping: Almqvist & Wiksell, 2000 
 
Thurén, T., Orientering i källkritik – Är det verkligen sant?, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1986 
 
Trost, J., Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1993 
 
Trost, J., Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, 1997 
 
Whittington, R., Vad är strategi – och spelar den någon roll? Malmö: Liber Ekonomi, 2002 



~ HEDSTRÖM OCH ISAKSSON ~ 
 

 88 

Widerberg, K., Kvalitativ forskning i praktiken, Lund: Studentlitteratur, 2002 

10.2 Internet-sidor  
Distans consulting, hämtad 2006-12-21, http://home.att.net/~nickols/strategy_definition.htm  
 
Folksam hemsida, hämtad 2006-12-18, http://www.folksam.se 

10.3 Muntliga källor 
 
Annica Skoog, chef för kundtjänst, 2006-12-14 
 
Gunnar Lindström, försäljningschef privatmarknad, 2006-12-13 
 
Kent Lindmark, partneransvarig Folksam, 2006-12-13 
 
Marie-Lousie Lind, chef Botnia marknadsområde, 2006-12-11 
 
Torbjörn Lindholm, organisationsansvarig, 2006-12-13 
 

10.4 Vetenskapliga artiklar 
 
Albright, K. S., “Environmental Scanning: Radar for Success”, The Information Management Journal, Vol. 38, Nr. 3, s 38-
45, 2004 
 
Thomas, S. P., “Environmental Analysis for Corporate Planning”, Business Horizons, Vol. 17, Nr. 5, s 27-38, 1974 
 
Ansoff, I. H., “Strategies for Diversification”, Harvard Business Review, Vol. 35, Nr. 5, s 113-124, 1957 
 
Attaran, M, “Why Does Reengineering Fail? A Practical Guide for Successful Implementation”, Journal of Management 
Development, Vol. 19, Nr. 9, s 794-801, 2000 
 
Auster E, & Choo, W., “Environmental Scanning by CEOs in two Canadian Industries”, Journal of American Society for 
information Science, Vol. 44, Nr. 4, s 194-204, 1993 
 
Beal, R. M., “Competing Effectively: Environmental Scanning, Competitive Strategy, and Organizational 
Performance in Small Manufacturing Firms”, Journal of Small Business Management, Vol. 38, Nr. 1, s 27-47, 2000 
 
Chaffee, E.E., “Three models of strategy”, Academy of Management Review, Vol. 10, s 89-99, 1985 
 
Choo, C. W., “The Art of Scanning the Environment”, American Society for Information Science, Vol. 25, Nr. 3, s 21-24, 
1999 
 
Cummings, J. L. & Doh, J. P., “Identifying Who matters: mapping Key Players in Multiple Environments”, California 
management Review, Vol. 42, Nr. 2, s 83-104, 2000 
 
Ewing, D., “Corporate Planning at a Crossroads”, Harward Business Review, s 77-86, 1967 
 
Fahey, L. & King, W. R., “Environmental Scanning for Corporate Planning”, Journal of Management Studies, Vol. 26, 
Nr. 4, s 361-379, 1989 
 
Fergusson, H. & Langford, D. A., “Strategies for Managing Environmental Issues in Construction Organizations”, 
Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 13, Nr. 2, pp. 171-185, 2006 
 
Friedmann, R. & French, W., ”Beyond Social Trend Data”, The Journal of Consumed Marketing, Vol. 2 Nr. 4, s 17-21, 
1985 
 
Hagen, A., Haile, S. & Magharabi, A., “The Impact of the Type of Strategy on Environmental Scanning Activities in 
the Banking Industry: An International Perspective”, IJCM, Vol. 13, Nr. 2, 2003 



~ KÄLLFÖRTECKNING ~ 
 

 89 

 
Jackson, M. O., “A Crash Course in Implementation Theory”, Social Choice & Welfare, Vol. 18, Nr. 4, s 655-709, 2001 
 
Leong, G. K. & Ward, P. T., “The Six Ps of Manufacturing Strategy”, International Journal of Operations & Production 
Management, Vol. 15, Nr. 12, s 32-45, 1995 
 
Mason, M., “An Eye Toward the Future”, Association Management, Vol. 53, Nr. 1, s 89-92, 2001 
 
Mintzberg, H., “The Strategy Concept I: Five Ps for Strategy”, California management Review, s 11-24, 1987 
 
Mintzberg, H., The Strategy Concept II: Another Look at Why Organizations Need Strategies, California management 
Review, s 25-32, 1987 
 
O’Toole, L. J. Jr., ”The Theory – Practice Issue in Policy Implementation Research”, Public Administration, Vol. 82 
Nr. 2, s 309-329, 2004 
 
Porter M., “Industry Structure and Competitive Strategy: Keys to Profitability”, Financial Analysts Journal, s 30-41, 
1980 
 
Porter, M., “Michael Porter on Strategy”, Leadership Excellence, Vol. 22, Nr. 6, s 14-14, ¼ p, 2005 
 
Quinn, J. B., “Technological Forecasting”, Harvard Business Review, s 87-106, 1967 
 
Schaap, J. I., ”Toward Strategy Implementation Success: An Empirical Study of the Role of Senior-Level Leaders in 
the Nevada Gaming Industry”, Gaming Research & Review Journal, Vol. 10, Nr. 2, s 13-37, 2006  
 
Schon, D., ”Forecasting and Technological Forecasting” in “Toward the Year 2000: Work in Progress”, Daedaulus, s 
757-768, 1967 
 
Steiner, G., “The New Class of Chief Executive Officer”, Long Range Planning, Vol. 14, Nr. 4, s 10-20, 1981 
 
Taylor C. L., 1972, “Indicators of Political Development”, Journal of Development Studies, Measuring Development: 
Special Issue on Development Indicators, VIII, Vol. 8, Nr. 3, s 103-111, 1972 
 
Thomas, H. & McGee, J., Strategic Groups: Theory, Research and Taxonomy, Strategic Management Journal, Vol. 7, Nr. 
2, s 141-160, 1986 
 
Thomas, S. P., “Environmental Analysis for Corporate Planning”, Business Horizons, Vol. 17, Nr. 5, s 27-38, 1974 
 
Yunggar, M., “Environment Scanning for Strategic Information: Content Analysis from Malaysia”, The Journal of 
American Academy of Business, Nr. 2, s 324-331, 2005 



~ HEDSTRÖM OCH ISAKSSON ~ 
 

 90 

Bilaga 1, s. 1 (1) 
 

E-brev från Henry Mintzberg 
 
 
"Strategy is of great importance to organizations because it enables Swedish students to get 
masters degrees. Good luck!" 
 
Henry Mintzberg 
Cleghorn Professor of Management Studies 
McGill University 
Desautels Faculty of Management 
1001 Sherbrooke West 
Montreal H3A 1G5, CANADA 
T 1-514-398-4017 
F 1-514-398-3876 
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E-brev från Richard Whittington 
 

 
Dear Anna and Linnea 
  
This is a first-ever request for me! So here goes: ‘Strategy is about the conscious direction of 
organizations. Strategy thus aspires to make organizations both controllable and accountable. In a 
society made up of organizations – and dominated by a few – the academic discipline of strategy 
therefore ranks alongside politics and economics, and is a worthy and necessary one to research 
and advance’.  
  
Good luck with your thesis! 
  
Richard 
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Bilaga 3, s. 1 (1) 
 

E-brev till Folksam 
 
 
Hej! 
 
Vi är två tjejer som läser Masteråret vid Umeå Universitet. Linnea läser med inriktning mot 
marknadsföring och Anna har inriktat sig på management. Vi ska nu skriva en magisteruppsats 
och skulle tycka att det var intressant att undersöka Folksam och dess marknad. Vi tror att 
försäkringsbranschen är en marknad att räkna med i framtiden. 
 
En viktig del av ett företags framgångskoncept är dess strategier. Även om Folksam redan är ett 
av Sveriges största sakförsäkringsbolag och därför säkert har en väl fungerande strategi, tror vi att 
det alltid finns saker att förbättra. Och fast än vi kanske inte har lika mycket erfarenhet eller 
kunskap om ert företag och er bransch som de som utvecklat era strategier, kan vi komma med 
nya och fräscha idéer. Förhoppningsvis lär sig dessutom både ni och vi något nytt av ett 
eventuellt samarbete. 
 
Det vi skulle vilja titta på är alltså hur er strategi kan förbättras, vilka svagheter och styrkor som 
finns i den etcetera. Vi tänkte även – till viss del – titta på företagets marknadsföringsstrategi. 
Men om ni har något annat som ni skulle vilja att vi undersökte är vi givetvis öppna för förslag! 
 
Tidpunkten för uppsatsskrivandet är från och med så fort som möjligt till ungefär mitten på 
januari.  
 
Hoppas att vi har väckt ert intresse, vi skulle gärna samarbeta med er! 
 
Med vänliga hälsningar 
Linnea Hedström, linneahedstrom@hotmail.com, 070-5196120 
Anna Isaksson, tikam@spray.se, 073-9076631 
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Bilaga 4, s. 1 (5) 
 

Intervjuguide (Marie-Louise Lind): Strategier, 
omvärldsbevakning och ekonomiska faktorer 
 
Namn: 
Titel: 
Arbetsuppgifter: 
 
Strategier: 
 
Om: 
Har marknadsområdet egna strategier som skiljer sig från de centralt upplagda strategierna?  
Hur skiljer sig strategierna på lokal och central nivå åt? 
 
När: 
Hur ofta omformuleras strategierna? När (efter särskilda händelser eller kontinuerligt)? 
Hur långsiktiga är de? Hur ofta omarbetas de och när (i samband med särskilda händelser eller 
systematiskt)? 
 
Hur: 
Hur formuleras strategierna och av vem? Är de nedskrivna?  
Tror du att alla i organisationen har klart för sig vilka mål företaget har och hur man ska arbeta 
för att uppnå dessa?  
Hur informeras de anställda om strategierna (dvs. företagets mål och syften samt hur det ska 
uppnå dessa)? 
 
Vad:  
Vad är strategier för dig?  
Vad handlar era strategier om? (Planering? Positionering? Arbetssätt för hur man systematiskt ska 
arbeta för att uppnå vissa mål?) 
 
Varför: 
Varför anser du att strategier är viktigt? 
 
Omvärldsbevakning: 
 
Om:  
Tycker du att omvärldsbevakningen implementeras i marknadsområdets strategier? 
 
När: 
Hur ofta omformuleras strategierna och hur ofta genomförs omvärldsanalyser? Förändras de i 
takt med varandra? 
 
Hur: 
Hur implementeras resultaten från omvärldsbevakningen i strategierna? 
Hur är strategierna upplagda för att ta hänsyn till externa påverkningar? 
 
Varför: 
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Varför tycker du att det är viktigt att ta hänsyn till vilka externa faktorer som påverkar ert 
marknadsområde när ni lägger upp strategier? 
 
Ekonomiska faktorer: 
Vilka ekonomiska faktorer anser du påverkar företaget? (Hur? Varför?)  
Hur tas dessa inverkningar till hänsyn i strategiformulerandet? 
 
Resultat: 
Vilka anser du är Folksams största styrkor och svagheter? 
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Intervjuguide (Kent Lindmark): Omvärldsbevakning 
 
Namn? 
Titel? 
Arbetsuppgifter? 
 
Om: 
Genomför Folksam omvärldsbevakning? 
  
När: 
Är den kontinuerlig, slumpmässig eller kopplad till vissa händelser?  
Hur ofta genomförs den? 
 
Hur: 
Hur genomförs den (är det till exempel en särskild modell som följs)?  
Av vem/vilka genomförs den?  
 
Vad: 
Vad tas till hänsyn i omvärldsbevakningen, vilka faktorer (till exempel PEST)?  
Vilka informationskällor (till exempel tidningar, böcker, tv, rapporter, muntliga källor, kontakter, 
säljpersonal, olika chefer, etcetera) används? 
 
Varför: 
Varför tycker du att det är viktigt med omvärldsbevakning? 
 
Resultat: 
Vad har omvärldsbevakningen visat?  
Vilka är Folksams största svagheter och styrkor? 
 
Implementering: 
Tycker du att omvärldsbevakningen tas till hänsyn i strategierna? (När? Var? Hur? Varför?) 
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Intervjuguide (Annica Skoog/Gunnar Lindström): Sociala 
faktorer 
 
Namn? 
Titel? 
Arbetsuppgifter? 
 
Om:  
Anser du att Folksams relationer (till exempel med kunder) påverkar företaget?  
Tycker du att förändringar i dessa relationer visar sig i företagets strategier? 
 
När: 
Om förändringar sker i dessa relationer, när tycker du att de visar sig i strategierna (om de visar 
sig i strategierna)?  
Hur ofta ändras strategierna jämfört med förändringar i relationerna? 
 
Hur: 
Hur analyserar ni relationer till exempelvis kunder? Hur märker ni förändringar i dem? Vem 
märker/analyserar dem (till exempel anställda eller chefer)? 
 
Vad: 
Om och när förändringar uppkommit och identifierats, vad gör ni av denna information? 
Rapporteras de vidare? Till vem och av vem? 
 
Varför: 
Om du anser att det är viktigt att analysera förändringar i era relationer, varför är det viktigt? 
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Intervjuguide (Christer Lundström): Politiska faktorer 
 
Namn? 
Titel? 
Arbetsuppgifter? 
 
Om:  
Anser du att politiska förändringar påverkar Folksam?  
Tycker du att sådana förändringar visar sig i företagets strategier? 
 
När: 
Om sådana förändringar sker, när tycker du att de visar sig i strategierna (om de visar sig i 
strategierna)?  
Hur ofta ändras strategierna jämfört med förändringarna? 
 
Hur: 
Hur analyserar ni politiska förändringar (till exempel val)? Hur märker ni dessa förändringar? 
Vem märker/analyserar dem (till exempel anställda eller chefer)? Hur rapporteras de vidare? 
 
Vad: 
Om och när förändringar uppkommit och identifierats, vad gör ni av denna information? 
Rapporteras de vidare? Till vem och av vem? 
 
Varför: 
Om du anser att det är viktigt att analysera förändringar politiska förändringar, varför är det 
viktigt? 
 
 
 


