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Abstract 

The purpose of the essay is to explore how service companies within the en-

ergy sector do their world-wide analysis to have the knowledge about their 

environment and how they create their strategy whit the output from the 

analysis. The survey includes four companies that sell services. It turned out 

that all companies consider it extremely important to know of their surround-

ings and they also feel that their surrounding changes faster and they need to 

meet the new demands from the customers. Environmental Scanning has 

become more or less a culture or part of their everyday work instead of 

something that is done a little while and then. Everyone does not use the 

classic tools, but they have their own processes and routines to do it struc-

tured. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur tjänsteföretag inom energibranschen 

gör sitt omvärldsanalysarbete för att ha vetskap om sin omgivning och skapa 

strategier av det som kommer från analyserna. I undersökningen ingår fyra 

företag som säljer tjänster. Det visade sig att alla företagen ser det extremt 

viktigt att ha kontroll på sin omgivning och att de anser att deras omgivning 

ändras allt snabbare och de behöver möta de nya kundkraven. Omvärldsbe-

vakningen har mer och mer blivit en kultur eller en del av vardagen istället 

för något som görs lite då och då. Alla använder inte de klassiska verktygen, 

men de har egna processer och rutiner för att göra det strukturerat. 
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1 Inledning 

I inledningen kommer bakgrunden till problemområdet beskrivas för att se-

nare inleda en problemformulering. Denna utmynnar sedan i forskningsfrå-

gan som sedan är följt av själva syftet med studien. 

 

1.1 Bakgrund 
I "Slaget om verkligheten” beskriver Uggla (2012) hur samhället har utveck-

lats från ett jordbrukssamhälle där fokus var att odla och bruka jord och skog, 

vidare till ett industrisamhälle där maskiner utvecklades och företag växte 

fram. Människan blev en arbetare och samtidigt skedde en ökad urbanisering. 

Utvecklingen fortsatte under industrisamhället och tillslut började dagens 

tjänste- och informationssamhälle växa fram, ett samhälle som bygger på 

kunskap, entreprenörsanda, nätverk och digitalisering. Detta betyder att Sve-

rige genomgått en förändring på olika plan och invånarna har ändrat sitt sätt 

att leva.  

För att sätta tidsperspektiv på det så har vi i Sverige varit jordbrukare ganska 

länge, flera hundra år medan industrisamhället bara funnits i ca 100 till 150 

år och för att så sent som i slutet av 1900-talet göra ett nytt skifte till tjänste-

samhälle och informationssamhället. 

Skiftningarna som har skett i vårt samhälle beskrivs av Uggla (2012) som 

brytningspunkter inom olika områden, där ett tydligt exempel är det skifte 

som skett från producentfokus till konsumentfokus. Vilket innebär att det är 

kunderna som styr istället för företagen och det har blivit viktigt för företa-

gen att fånga kundernas önskemål och behov.  

Bell (1999)  påstår att det redan på 70-talet kunde förutspås att det skulle bli 

ett informationssamhälle, han menade att det växte fram från industrisam-

hällets ramar och det kan beskrivas från sju olika områden. 
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1 Förskjutning från tillverkning till service, där service sektorn har större del 

än industrisektorn gällande BNP. 

2 Förändring av arbetsstrukturen inom yrkena, där majoriteten av tjänstean-

ställningar är fler än traditionella arbetstjänster. 

3 Egendom och utbildning, förr ärvdes egendom och den kulturella bakgrund 

som man föddes in till, detta har skiftas till kompetens och utbildning som 

individerna införskaffar. 

4 Finanskapital, humankapital och även socialkapital har fått en betydande 

roll i dagens samhälle till skillnad från förr då det var mer fokus på finans-

kapital. 

5 Teknologi, det används mer programmering och spelteorier idag och man 

kan simulera för att testa olika lösningar innan de byggs. 

6 Infrastrukturen, under industritiden var det fokus på järnvägar, hamnar och 

flyg mm. Dagens infrastruktur har gjort det möjligt att frakta och överföra 

saker genom internet, mail och webbsidor. 

7 Kunskap, anses idag vara den mest värdefulla resursen. 

Med ovanstående punkter kan det konstateras att det inte sker förändringar 

bara på ett plan i vår omgivning, vilket betyder att det kan vara svårt för före-

tag att veta vad som påverkar just deras verksamhet. Det går inte att bara 

följa en parameter för att förstå vad som händer i ens omgivning. 

Med denna bakgrund vill jag skapa en bild om att det har hänt en stor ut-

veckling av vår omvärld de senaste hundra åren, samt att utvecklingen verkar 

fortsätta. Detta är en viktig parameter att ha med sig för att kunna förstå pro-

blematiken som företag möter i sin omvärld. 
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1.2 Problemdiskussionen 

Enligt Armstrong (2009) sker utveckling på flera områden i ett företags om-

värld. Det kan vara demografiska, ekonomiska, tekniska, politiska och kultu-

rella krafter som påverkar detta. 

Demografi påverkar företagens omvärld, beroende på hur populationen ser ut 

gällande storlek, ålder, kön placering. Armstrong (2009) belyser att varje 

generation beroende på sin uppväxt får olika förutsättningar och behov och 

att det kan skilja sig i olika länder beroende på dess utveckling inom områ-

den som utbildning, arbetsmarknaden, teknikutveckling mm. 

Utvecklingen som sker påverkar den spelplan eller marknad som företag age-

rar på. Lagerstedt (2018) beskriver att förändringen inte är en linjär utan ex-

potentiell tillväxt, detta betyder i så fall att förändringar sker allt snabbare 

vilket kan göra att företagens spelplan förändras i samma takt. Det gäller 

dock att företagen kan fånga förändringarna och även förstå hur de påverkar 

just deras verksamhet. Ibland kan det vara direkta kopplingar som att det 

kommer en ersättningsprodukt på marknaden, men ibland kan kopplingen 

vara indirekt där en teknisk lösning möjliggör andra saker. Ett exempel är 

handeln av leksaker som påverkar BR Leksaker och Toys R Us. Troligen 

kommer de att behöva stänga flera butiker, vd:n Per Sigvardsson säger ”Vi 

har inte varit tillräckligt snabba in i det digitala” market (2018). Även om 

internet inte har med leksaker primärt, har den gett andra aktörer fördelar att 

nå ut till konsumenter och ge dem en service att handla hemifrån. 

En annan trend som blivit tydlig är att fler tjänsteföretag försöker skapa ett 

mervärde för kunderna istället för att bara sälja timmar, gärna helhetslös-

ningar. 

Förändringar behöver inte bara vara negativa, de kan vara fördel för de som 

kan anpassa sig genom att snabbt både fånga upp vad som efterfrågas och 

möta behoven. Nackdelar för de företag som inte gör rätt undersökning och 

missar den utveckling som sker och att de till slut tappar kunder och intäkter. 
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Men även om företag ser vad som händer är det inte alltid lätt att göra rätt 

analys och skapa rätt strategi. Ett exempel är före detta Svenska företaget 

Facit. Facit var en framgångsrik producent och leverantör av miniräknare och 

skrivmaskiner. De försökte följa med och anamma den digitalisering som 

kom, men de lyckades inte och valde att fortsätta inom den teknik de redan 

kunde. Trots att de hade stora leveranser gick de i konkurs då datorerna och 

mikroprocessorerna tog över BizStories (2018). 

Ett annat exempel är Kodak, företaget var väldigt långt fram på 70-talet då de 

till och med tog patent på digitalkameran. Men de valde en annan väg och 

stannade kvar i den analoga världen och gick i konkurs, idag har alla som har 

en mobiltelefon en kamera i den Story Media (2018). Detta är två exempel där 

företag varit nära och på spåret i utvecklingen, men inte lyckats i sin strategi 

som styrt dem fel. 

I artikeln ”ta greppet om din omvärld” av Carlsson, C. (2002) beskrivs det att 

man som företag inte kan luta sig tillbaka och ta allt för givet idag, utan åt-

gärder krävs om man skall överleva. Men frågan är då hur kan företag möta 

detta? 

Ett sätt kan vara att ha en bra omvärldsanalys, enligt Florén, P. (2011)  är 

definitionen av omvärldsanalys benämning på aktiviteter som en organisation 

eller företag genomför för att skapa en bild och förstå sin omvärld och följa 

med hur den förändras. Men enligt Frankelius (2001)  räcker det inte med att 

ha en bild av sin omgivning utan det gäller även att kunna omvandla det till 

aktiviteter som ger effekt i företaget.  

Jag har valt att studera hur tjänstesektorn genomför omvärldsanalyser då det 

enligt SvD näringsliv (2015) ansågs vara framtiden när det gällde tillväxten 

på arbetsmarknaden. Samma indikation gav arbetsförmedlingens rapport 

(2015) där det förutspåddes att sysselsättning inom tjänstesektorn skulle 

öka markant. Detta borde betyda att det idag är en ökad konkurrens som tro-

http://storymedia.se/
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ligen kräver ansträngningar för företagen att lyckas behålla eller ta mark-

nadsandelar inom denna sektor. 

1.3 Problemformulering 
Hur gör tjänsteföretag inom energibranschen sin omvärldsanalys och hur 

används resultatet i deras strategi? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att få en bild av vad tjänsteföretag inom energi-

branschen gör i praktiken för att ha kännedom om sin omvärld. Hur de hante-

rar informationen inom företaget och om det används för att ta fram strate-

gier, men även om strategierna har gett någon effekt. Ett annat syfte är att se 

om det finns likheter mellan de olika företagen inom samma bransch, finns 

det något som verkar vara den ”gyllene nyckeln” som alltid gäller för att 

lyckas med en bra omvärldsanalys och strategi. 
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2 Teori 

Detta avsnitt tar upp teoretiska referenser som används för att försöka be-

lysa och förklara det som framkommer i analysen. 

2.1 Företagets omvärld 
Enligt Genf och Laurent (2014) är omvärldsanalyser ett underlag som skall 

hjälpa organisationer att kunna ta rätt beslut och skapa strategier. Det är en 

process som innefattar bevakning, analys och ta fram slutsatser. Med om-

värld menas den omgivning som är utanför den egna organisationen, omvärl-

den i sin tur kan delas in i två områden. Närvärld och omvärld, närvärld är 

den bransch eller marknad som man befinner sig i och agerar medan omvärl-

den ligger utanför Se bild 2.1. 

 

Bild 2.1 Definition av omvärld (Genf och Laurent 2014) 

Genf och Laurent (2014) tar upp olika nivåer på omvärldsanalyser, den kan 

vara operativ och skall stötta det dagliga arbetet. Underlaget här kan bygga 

på larmrapportering, information eller månadsuppföljning. Den kan vara tak-

tisk och underlaget här kan tillexempel komma från kvartalsrapporter som 

genomförs. Den strategiska nivån syftar till att skapa en mer långsiktig stra-

tegi och planering, till denna knyts årsrapporter och affärsplaner som mynnar 

ut i verksamhetsplaner. De har alla tre det gemensamma syftet att de skall ge 
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företaget förutsättningar att följa med i det som sker och kunna vara proak-

tiva.  

Det som gör omvärldsbevakning svårt är enligt Frankelius (2001) att omvärl-

den rör sig allt snabbare. Vilket märks genom att händelser av olika slag av-

löser varandra konstant, detta gör att det blir viktigt för företag att förstå sin 

omvärld. Frankelius (2001) belyser att de behöver kunna fånga förändringar 

tidigt och även agera.  

Intresset gällande omvärldsanalys har ökat bland företag och det finns enligt 

Hamrefors (2002)  olika studier som påvisar att omvärldsbevakning ger ef-

fekt, redan på 80talet genomfördes en undersökning av Diffenbach (1983) 

som påvisade att av 90 företag som var framgångsrika använde sig 73 % av 

dem någon form av omvärldsbevakning. Men det fanns fallgropar, ett exem-

pel var att företag ofta samlade in information inom den area man redan kän-

ner till vilket då ofta följde företagens tidigare beslut. Hamrefors (2002)  

menar att detta fungerar så länge det sker mindre eller stegvis förändringar, 

men händer det något nytt och radikalt kan detta missas när omvärldsana-

lysen görs med snäva källor. 

Enligt Frankelius (2001)  handlar egentligen omvärldsanalys om tre huvud-

frågor, vilken information som är relevant och hur får de tag i den och hur 

kan den omvandlas till verksamma och funktionella handlingar som ger re-

sultat för företaget. Men det är inte självklart att en analys skall göras menar 

Furustig och Sjöstedt (2000), utan det behöver motiveras. Då syftet är att ge 

stöd i beslutsfattandet är det viktigt att analysen ger ett stöd, annars är inte 

kostnaden för omvärldsanalysen motiverad. 

Det är viktigt att det är fokus på nyttan när det gäller hantering av informat-

ion och analyser. Frankelius och Rosén (1993)  tar upp olika exempel som 

företag kan använda informationen till i sina strategier som t.ex. positioner-

ing mot konkurrenter, etablering på nya marknader, utveckling av produkter, 



 

14(54) 

 

inköp av olika tekniker, förvärv av företag, nedläggning av produkter eller 

produktionsanläggningar.  

2.2 Omvärldsanalys 
I artikeln med Carlsson (2002) gällande att fånga din omvärld tas frågan upp 

angående omvärldsbevakningen. Det som framgår är att det kan vara farligt 

för ett företag att slå sig till ro och inte genomföra någon form av omvärlds-

bevakning. Men det räcker inte med att omvärldsbevaka, utan det är först när 

själva analysen genomförs som möjligheten till beslut dyker upp. Hedin, H 

tar upp att det är viktigt att ha fokus på ”vad förändringen betyder för oss och 

vad kan och skall göras åt det”. 

Omvärldsanalys kan genomföras ur olika tidsperspektiv. Genf och Laurent 

(2014) tar upp två olika där det ena är vid behov, det kan vara inför en större 

affär eller ett stort beslut och kallas för add-hoc. Det andra alternativet är 

kontinuerligt, vilket betyder att det genomförs återkommande vilket kan vara 

årsvis, månadsvis osv. 

2.2.1 Informationskällor 

Sättet att få tag på information har förändrats den senaste tiden och det finns 

olika synvinklar som information kan delas in i. Frankelius och Rosén (1993) 

tar upp är det inget självändamål i sig att dela upp den, men det kan hjälpa 

till att strukturera och värdera den information man söker och samlar in. In-

formation kan vara bearbetad eller obearbetad, bearbetad är sådan informat-

ion som någon redan hanterat och bearbetat som t.ex. Rapporter eller tid-

ningar. Obearbetad kan vara sådan information som kolleger har i sina tankar 

eller i anteckningar. 

Ett annat synsätt gällande information är om den är genererad externt eller 

internt, där externt kan komma vart ifrån som helst och den interna är produ-

cerad någonstans i organisationen. Ett tredje sätt att dela in informationen på 

är enligt kategoriska områden som t.ex. teknisk information, information om 

marknaderna, politisk el. juridisk, om leverantörer eller myndigheter. 
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Genf och Laurent (2014)  tar upp olika definitioner som trender, tendenser 

och händelser. Trender kan definieras som en långsiktig rörelse eller utveckl-

ing, rörelsen kan öka eller minska och den sker nu och man kan se bakåt i 

tiden hur det har varit. Förändringarna som sker i en trend skall gå att be-

lägga med statistik som kan vara kvantitativ eller kvalitativ.  

Trender kan utveckla sig olika. Det finns S-kurva som bygger på olika steg 

av t.ex. en produkt där faserna är etablering, tillväxt, mognad och nedgång 

eller utfasning. En trend kan vara cyklisk, att den rör sig upp och ned efter ett 

mönster liknande hög- och lågkonjunkturerna.  

Tendenser är liknande trender men enligt Genf och Laurent (2014) går de 

inte att belägga med fakta. En trend kan börja med tendenser som växer sig 

starkare och sedan blir en trend. Ett sätt att vara proaktivt är att leta tendenser 

och sedan följa dem när de blir en trend.  

Händelser skiljer sig från både tendenser och trender, de saknar både riktning 

och varaktighet och enligt Genf och Laurent (2014)  kan de delas upp i två 

kategorier, förutsägbara och oförutsägbara. Exempel på förutsägbar är om 

det sker förändringar i lagar och regler som påverkar verksamheten. 

Om det skall genomföras en omvärldsanalys är avgränsning viktigt. Genf och 

Laurent (2014)  menar att det är viktigt att ha syftet klart. Att veta vad ana-

lysen skall stödja och därifrån att kunna ha rätt fokus på arbetet.  

När syfte och områden är definierade behöver information samlas in, detta 

sker från s.k. källor och enligt Genf och Laurent (2014) kan källor delas in i 

sekundära och primära. Primära innebär att det kommer från den första for-

mella publiceringen medan sekundär andrahandsinformation kommer från en 

annan källa i sin tur. Det bör eftersträvas att använda primärkällor för att 

minska osäkerheten. Den vanligaste typen av källor är skriftlig och kan inne-

fatta databaser, pressmedelanden, statistik, sociala medier m.fl. Källor kan 

vara muntliga, det kan vara medarbetare, experter eller forskare. 
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Genf och Laurent (2014)  rekommenderar att ha en mångfald av källor, inte 

ha för många utan välj bort de som ger samma information. Använd hjälp för 

att hitta de bra och rätta källorna, samt gå igenom och uppdatera dem över tid 

så de är relevanta. 

När det används trender tar Furustig och Sjöstedt (2000) upp vikten av en 

osäkerhetsanalys för att bedöma om trenderna är säkra och pålitliga som käl-

lor. Den bygger på att göra en bedömning av risker som påverkar trenden.   

En faktor som Genf och Laurent (2014)  tar upp gällande källor är källkriti-

ken, att det är viktigt att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till källorna. Ge-

nom att värdera tillförlitlighet och trovärdighet är en del i kvalitetsarbete så 

att de slutsatser som sedan görs blir säkrade. 

Armstrong (2009) tar upp problemetet med att företag samlar in en massa 

information gällande t.ex. sina kunder, men att den ofta finns på olika ställen 

i företaget i olika databaser som inte ger alla samma information eller någon 

alls information gällande en kund. Därför använder allt fler företag ett kund-

relationssystem (CRM), där de kan samla den information som finns kring 

kunderna. Systemet kan hjälpa företagen att ta ut data och statistik och även 

jämföra. Armstrong (2009) lyfter dock att detta ofta är en mjukvara som han-

terar information, den bygger inte själva relationen med kunderna. 

Idag används system som kallas Business Intelligence (BI) och enligt artikeln 

av Agiu, D. et al (2014) är ett verktyg som samlar in data som senare analys-

eras och kan ge företag olika underlag. Förutom att det kan bidra till effekti-

vitet tas det upp att det kan förbättra relationen med kunder, leverantörer och 

medarbetare. Det är viktigt att förstå vad ett BI system kan bidra med i sin 

organisation. Positiva saker som beskrivs är att det kan minimera risken av 

förluster i sina trender och kalkyleringar, data är alltid tillgänglig, kostnaden 

är relativt låg idag. Dock kan inte ett BI system hjälpa ledningen hur man gör 

rätt strategi, men systemet kan hjälpa dem att analysera och ta fram ett un-
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derlag för beslut. Nedelcu, B. (2013), menar att detta system har funnits en 

länge tid, Luhn, P påstår att utvecklingen av stödsystem påbörjades på 60 

talet och slog igenom stort på 80talet i en mer likartad tappning som dagens 

BI system. 

I arbetet av Dickson K. W. Chiu. et al (2012) testades ett modernare BI sy-

stem som bygger på Porters femkraftsmodell men med adaptiv förmåga. Ad-

aptive Business Intelligence for Mergers and Acquisitions (ABIMA). Syftet 

var att se hur effektivt det var och om det kan ge chefer och beslutsfattare 

bättre underlag, de menar att med dagens internet finns det betydligt mer 

information att hämta och analysera.  Detta system lär sig själv och analyser-

na kan göras bättre och resultatet visade sig vara väldigt effektivt och över-

träffade andra välkända baslinjemetoder. 

2.3 Organisation gällande omvärldsanalys 

Enligt Genf och Laurent (2014) ser omvärldsanalysarbetet olika ut, både hur 

det bedrivs och vem som ansvarar för det. Skillnaderna kan bero på vilken 

mognadsgrad företaget har eller hur de är organiserade. Det underlättar arbe-

tet om det finns någon sorts process för bevakning och analysarbetet och för 

att det skall fungera behöver det enligt Genf och Laurent (2014) finnas någon 

i organisationen som är processägare. 

Det är viktigt att det finns en tydlig beställare för omvärldsanalysen som kan 

definiera uppdraget. Lagerstedt, E. (2018) beskriver att det inte bara gäller att 

en organisation skapar en bra strategi utan att implementeringen av den är 

viktig. Det finns risk att de som tar fram strategin är avskilda från själva im-

plementeringen. Lagerstedt, E. (2018) tar upp studier som påvisar att de or-

ganisationer som lyckats bäst med strategier är de som har resurser som är 

involverade i både framtagning av strategier och implementeringen av dem. 

I Lundqvist, T.(2010) forskning som i grunden har den offentliga sektorn i 

fokus för han ändå diskussionen kring hur och vem som borde vara inblan-

dade gällande analysarbetet. Lundqvist, T.(2010) lyfter att ” En ståndpunkt är 

https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AElisabet%20Lagerstedt
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=author%3AElisabet%20Lagerstedt
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att omvärldsanalysen måste vara placerad på den nivå i organisationen där 

syftet kan infrias”. En annan aspektet är skillnaderna mellan arbetsuppgifter-

na i omvärldanalysarbetet och då framförallt kopplat till rollerna analytiker 

och rådgivare, där analytikernas roll är att ta fram fakta och analyser medan 

rådgivarna skall bedöma dem ur en strategisk synvinkel. Vad som skall ana-

lyseras kan även skilja sig åt inom företaget beroende på vilken uppgift orga-

nisationen har och vart i hierarkin som den genomförs. Forskningen påvisar 

att det är lätt att blanda ihop uppgifterna och det är viktigt att rollerna och 

ansvarsområde är definierade för att få ut den effekt som önskas. 

Forskningen har kommit fram till ett par viktiga faktorer och som är typiska 

svårigheter gällande omvärldsbevakningen och det är att få uppbackning av 

ledningen, förankring i organisationen och ledningen samt spridningen i or-

ganisationen.  

I en annan forskning som nyligen gjordes av Bigley, J. (2018) tittade han på 

ett genomförande av omvärldsbevakning ur ett annat perspektiv än den fasta 

och traditionell organisation, att det istället finns ett ramverk för ett agilt ar-

betssätt beroende på vad som skall undersökas. Idén är att ramverket skall 

finnas och kunna anpassas och på så sätt undanröja hinder som kan bromsa 

effektiviteten. Slutsatsen av forskningen är att strategisk agility möjliggör att 

uppnå önskade resultat och att företaget kan skapa konkurrensfördelar. Men 

ett annat syfte är att det kan skapa ett mervärde inom organisationen där rätt 

personer arbetar tillsammans på ett effektivt sätt. 

Dok lyfter Bigley, J. (2018)  att det behöver förtydligas för omgivningen hur 

tanken är med ramverket och arbetssättet så att de inblandade förstår syftet, 

fördelarna och dess roller. Idag kan jag i min omgivning se att många organi-

sationer stävar efter att arbeta agilt och det verkar som denna undersökning 

följer denna trend.  
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2.4 Systematisk Analys 
Det finns olika modeller och verktyg som kan hjälpa företagen att arbeta 

strukturerat gällande sin omvärldsanalys. Nedan följer några av de vanligaste 

som brukar användas av organisationer och företag. 

2.4.1 PEST / LE 

PEST är en modell hur en omvärldsanalys kan genomföras, den tar upp olika 

typer av dimensioner som bevakas, det är politik, ekonomi, socialt och tek-

nik. Men Genf och Laurent (2014) tar upp att det idag finns en utökning av 

PEST till PESTLE för att göra den mer komplett gällande vår omvärld, där 

LE står för Lagar och Miljö. Enligt Frankelius (2001) är det ett verktyg som 

övergripande kan ge en bra bild om företagets omvärld inom de olika områ-

dena. Men det finns olika svagheter med modellen, ett exempel är att precis-

ionen är ganska grov vilket kan leda till att viktiga detaljer missas. 

 

Bild 2.4.1 Illustration av PESTLE (EssayCorp Blog, 2018) 

2.4.2 SWOT (Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") 

Detta är en metod att analysera hot och möjligheter, enligt Genf och Laurent 

(2014) bygger den på att titta på organisationens styrkor och svagheter men 

även omgivningens möjligheter och hot.  Enligt Frankelius (2001) används 

detta verktyg brett då den passar inom flera olika områden, det är ett enkelt 

och pedagogiskt verktyg. Samtidigt finns det nackdelar med verktyget där ett 

exempel är att den kan vara statisk, områden kan förflytta sig med tid eller 

situationer från att först vara ett hot till att bli en möjlighet eller både och 

samtidigt. Tittar vi exemplet internet så kan det vara ett hot genom att fler 

kan använda det för att komma in på den marknad ett företag befinner sig, 
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samtidigt kan samma företag välja att expandera och använda internet taktik 

för att ta andra marknadsområden. Med andra ord, både ett hot och möjlig-

het. 

 

Bild 2.4.2.1 Illustration av SWOT (Lerdell Investigations AB, 2010) 

 

I en forskning av Phadermrod, B, et al.(2016) använde de SWOT men kopp-

lade på Importance Performance Analysis (IPA) för att knyta samman kund-

nyttan och kundtillfredsställelse.  

 

 
 
Bild 2.4.2.2 Illustration av SWOT with IPA (Phadermrod, B, et al.2016) 
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Syftet med undersökningen som gjordes var att ta SWOT vidare och stänga 

det gap som kan finnas kopplat till kundtillfredsställelse. Undersökningen 

kan konstatera att det i praktiken går att genomföra och att det ger konkur-

rensfördelar då det är direkt kopplat mot kundens önskemål och förväntan. 

Den anses dock inte att ersätta den traditionella SWOT i alla lägen då den 

kräver omfattande arbete, men i vissa situationer kan den ge en noggrannare 

och bättre bild. 

2.4.3 Porters femkraftsmodell 

Utvecklaren av modellen är Michael Porter och det är en modell som bygger 

på att hitta företagets styrkor och svagheter. Genf och Laurent (2014)  menar 

att tanken är om företaget har kontroll på detta och även följer trender i sin 

omvärld blir det ett stöd för dem att kunna ta strategiska beslut. 

Områdena är: 

Leverantörernas förhandlingsstyrka: Är leverantörerna unika eller finns det 

fler alternativ. Detta kan vara avgörande gällande förhandling av leverans 

och pris. 

Kundernas förhandlingsstyrka: Vad är företagets position, finns det fler före-

tag som kunden kan vända sig till? 

Substitut för varan eller tjänsten, kan varan ersättas med något annat och 

därmed påverka priser? 

Ny konkurrens, hur ser marknaden ut, är det lätt för nya att komma över de 

inträdesbarriärerna som finns som t.ex. patent osv. 

Konkurrens mellan befintliga aktörer, hur har konkurrenterna gjort i sin ut-

veckling gällande investeringar. Växer marknaden eller är det kamp kring 

marknadsandelarna? 
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Bild 2.4.3 Illustration av Porters femkraftsmodell (cheshnotes, 2018) 

 

2.5 Strategi 
Enligt Furustig och Sjöstedt (2000) innebär strategi att välja rätt väg att nå 

systemets mål med dess innehavande resurser, systemet kan vara ett företag, 

stat eller en form av organisation. Syftet är att en strategi skall stötta och leda 

de långsiktiga intentioner som finns. Det finns det inte så många uppenbara 

kriterier som tydligt kan hjälpa en beslutsfattare att komma fram till vilken 

ansats som är den optimala, det är även svårt att i förväg veta vilken om-

världsanalys som är mest lönsam att genomföra. Istället handlar det mer om 

situation som när och varför en analys behövs och förväntningarna och dess 

målsättning som skall uppnås enligt Furustig och Sjöstedt (2000). 

När det kommer till själva beslutsfattandet innebär det att genomföra värde-

ringar utifrån olika underlag och det är inte omöjligt att analytiker och beslut-

fattare leder in varandra till fel strategi, enligt Furustig och Sjöstedt (2000) 

kan ett korrekt underlag presenteras på ett missvisande sätt som ger feltolk-

ningar, på samma sätt som ett fel underlag kan presenteras på ett skönmå-

lande sätt att framstå bättre än det är och på så vis missleda. 

Whittington (2002) beskriver fyra olika perspektiv gällande strategier, de är 

uppdelade i det klassiska perspektivet, evolutionistiska perspektivet, proces-

https://www.cheshnotes.com/
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suella perspektivet och systemteoretiska perspektivet. Perspektiven beskriver 

olika synsätt på strategier, utifrån syfte och hur de kan implementeras. 

 

Det klassiska perspektivet innefattar tron på ledarskapet, en stabil organisat-

ion, noga planering och rationella beslut. Här är uppfattningen att det är en 

rationell process där besluten syftar fullt ut mot att gå med vinst. För att kon-

trollera dess miljöer och omgivning används planering som verktyg. 

I det evolutionistiska perspektivet handlar mer om att anpassa sig till den 

rådande marknaden genom mindre utveckling i små steg för att utveckla en 

strategi för att nå vinstmaximering. Det blir mer att marknaden styr än ledare 

och planering på lång sikt spelar ut sin roll i en oförutsägbar omgivning. 

Med ett processuellt perspektiv menas att strategin utformas genom lärande 

av misstag, kompromissande i en kontinuerlig process. Bakgrunden till detta 

tänk är att alla människor är olika och har begränsningar i sin förståelse vil-

ket gör att en perfekt strategi är svår att implementera fullt ut. 

Det systemteoretiska perspektivet utgår från att människan har förmågan att 

skapa och utföra strategiska planer. Synsättet innebär att praxis och mål 

kopplat till de specifika sociala system där strategin utformas och används 

enligt Whittington (2002). 
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3 Metod 

I detta kapitel beskriver jag den strategi och design som jag använt för ge-

nomförande av denna studie. 

3.1 Vetenskapligt perspektiv 

3.1.1 Ontologi 

Ontologi kan beskrivas som läran om hur världen ser ut och hur den existe-

rar, Bryman och Bell (2017) tar upp två synsätt inom ontologi, objektivism 

och konstruktionism. Där objektivism innebär att världen och människorna är 

helt skilda från varandra och lever helt utan påverkan, där de sociala företeel-

serna finns som yttre fakta och inte kan påverkas. Vilket betyder att verklig-

heten kan betraktas som ett externt objektivt fenomen.  

Det andra synsättet konstruktionism innebär att världen och mäniskan hör 

ihop, att det finns ett beroende mellan dem vilket innebär att sociala företeel-

ser och deras betydelse skapas av sociala handlingar kontinuerligt i ett sam-

spel. Eftersom de förändras kontinuerligt kan de aldrig betraktas som slutgil-

tiga. 

I detta fall när det gäller tjänsteföretag handlar det om människor och hur de 

interagerar, vilket innebär att det inte finns någon given kunskap utan skapas 

och utvecklas beroende på utveckling av omgivningen och de behov som 

uppstår. Därmed sker kontinuerlig förändring som faller inom synsättet kon-

struktionism vilket för denna studie inneburit att jag har behövt försöka fånga 

den kunskap som skapats inom företagen och dess omgivning.  

3.1.2 Epistemologi 

Hur kunskap skapas kallas epistemologi och Bryman och Bell (2017) beskri-

ver två huvudspår som är positivismen och interpretavitismen. Enligt 

positivismen studeras kunskap genom naturvetenskapliga metoder och byg-

ger på att det går lätt att läsa av på ett enkelt sätt som är mer givet. Medan 
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interpretavitismen studeras genom förståelse och tolkningar, som bygger på 

det sociala samspelet och hur det kan tolkas för att få fram kunskapen. 

I detta fall då ontologin är enligt konstruktionism kan inte kunskapen läsas av 

lätt utan det krävs att samla in, analyseras och tolkas. I denna undersökning 

har jag försökt fånga det genom att låta företagen berätta och beskriva hur de 

gör och sedan analysrea information som de lämnat. På det viset har de fritt 

kunnat ta upp information kring hur de interagerar i sin omgivning med an-

ställda, kollegor, kunder och hur de genomför sina analyser och tar fram sina 

strategier. Detta har varit ett arbete med att sammanställa och tolka empiri 

och då överensstämmer det med ett interpretavistiskt perspektiv.  

3.2 Forskningsstrategi 

3.2.1 Relation mellan teori och empiri 

Gällande förhållandet mellan teori och empiri så brukar ofta tre ansatser be-

skrivas, deduktiv, induktiv och abduktiv. De beskrivs enligt Patel och Da-

vidsson (2008) med att deduktiv ansats kan beskrivas genom att den som 

forskar utgår från teorier och skapar hypoteser, som sedan i forskningen tes-

tas och undersöks för att se om de stöder hypotesen. Genom detta arbetssätt 

försöks befintliga teorier stärkas, det sägs att deduktivt innebär att följa bevi-

sandets väg. 

Den induktiva ansatsen utgår från att forskaren först genomför den studie 

som är tänkt och inte förankrar den på förhand genom befintlig teori. I detta 

fall följer forskaren upptäckandets väg istället. Här är det enligt Patel och 

Davidsson (2008) ofrånkomligt att forskaren inte påverkar de teorier som tas 

fram. 

Abduktion är en kombination av både deduktiv och induktiv ansats, där man 

arbetar i flera steg och man börjar induktivt. I nästa steg provas teorin på ett 

nytt fall. Patel och Davidsson (2008) menar att forskaren inte blir låst vilket 

den kan bli om man går strikt på en ansats inriktning. Risken i detta förhåll-
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ningssätt är att hypoteserna påverkas av forskaren omedvetet eller medvetet 

och verifieras i den deduktiva fasen i alla fall. 

I denna studie har jag valt att genomföra det med en induktiv ansats. Anled-

ningen är att jag ville studera företagen öppet och då inte låta teorierna styra 

undersökningen. Tanken och förhoppningen var att vara öppen för att för-

söka få in ny kunskap som kanske inte finns. Med hänvisning till Lagerstedt 

(2018) att förändringen inte är en linjär utan expotentiell i sin tillväxt, bety-

der det att sker snabba förändringar och det skulle kunna innebära att något 

missas eller att begränsningar skapas genom att först skapa hypoteserna från 

givna teorier. 

3.2.2 Kvantitativ eller Kvalitativ 

Enligt Bryman och Bell (2017) så beroende på ontologi, epistemologi och 

strategi påverkar det hur undersökningen kan genomföras bäst. Kvantitativ 

innebär i flest fall att ansatsen är mätbar med siffror på något vis, den är mer 

styrd och kan nå ut brett på ett enkelt sätt. Den är ofta lättare att strukturera 

inför analys då man kan kategorisera data massan som samlats in. Men nack-

delen är att den blir svår att skapa ett djup och få fram varför. 

Den kvalitativa ansatsen öppnar upp för att kunna gräva djupare, skapa en 

djupare förståelse kring det som undersöks. Nackdelen är att det kräver mer 

resurser om den skall göras brett, samtidigt är den svårare att analysera då 

svaren kan vara bredare och mer svårtolkat. 

Genom resonemanget att undersökningen passar bäst med en ontologi som 

har ett konstruktionistiskt synsätt och en epistemologi med ett interpretavist-

isktiskt perspektiv ser jag att kvalitativ ansats passat bäst. För att kunna få 

fram kunskapen har det behövts ställas frågor som kunnat fånga in breda svar 

där respondenter fritt fått uttrycka sig från sin synvinkel, för att få fram detta 

är det en kvalitativ ansats som lämpat sig bäst. En annan fördel är att det un-
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der intervjun gått att ställa följdfrågor vilket bidragit till mer information som 

bidrar till kunskapen gällande hur företagen agerar. 

3.3 Forskningsdesign 

3.3.1 Val av metod 

Metoden som jag valt för att samla in information är intervjuer. Jag skulle 

kunna använt enkäter, men anser att det blir en stelhet och stor risk att missa 

information. Vid en intervju kan det med fördel ställas följdfrågor. Patel och 

Davidsson (2008) tar upp två aspekter som är viktiga vid framtagning av ett 

upplägg för intervjun, standardisering och struktur. 

Standardisering innebär frågornas ordning och utformning, vilket innebär hur 

viktigt det är att de genomförs i en viss ordningsföljd och hur frågorna är 

skapade. De kan vara öppna eller slutna, beroende på upplägget. 

Med struktur menas hur fritt det är för intervjuaren att anpassa och tolka un-

der själva intervjun och även hur fritt det är för respondenten att svara på 

frågorna, då det inte finns givna svarsalternativ. 

Vid hög standardisering och hög struktur kan de ofta liknas med enkät med 

fasta svar, där de som skapat intervjun redan kunnat förutbestämma vilka 

olika svarsalternativ som kan vara möjliga eller lämpliga. 

Motsatsen med låg standardisering och låg struktur, liknar en journalistisk 

intervju där det är ganska fritt, både gällande struktur och vilka frågor som 

skall ställas. Vilket skapar en stor öppenhet under intervjufasen. 

Bryman och Bell (2017) tar upp semistrukturerade intervjuer som motsvarar 

viss struktur men relativt låg standardisering. Det gör att det finns ett visst 

upplägg men en öppenhet gällande frågorna och möjlighet att låta intervjun 

röra sig åt olika Riktningar. Frågorna bör ha vissa teman som är viktiga för 

intervjun. 
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I detta arbete har jag valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. 

Detta för att det finns vissa områden och frågor som jag anser är intressanta 

kring omvärldsbevakning och vill inte släppa intervjun helt fritt. Ett annat 

syfte är även för att kunna jämföra de olika respondenternas svar. Att inte 

styra det helt utan ha viss frihet skapar utrymme att hitta ny kunskap och då 

tillåta att intervjuerna kan få utökas med kompletterande frågor, beroende på 

vilka svar och information som respondenterna ger under intervjun. 

3.3.2 Urval 

Gällande urval vid kvalitativ forskning tar Bryman och Bell (2017) upp me-

toder som målstyrt, teoretiskt och snöbollsurval. Den målstyrda innebär att 

de analysobjekt väljs ut ifrån olika kriterier kan besvara den forskningsfråga 

som är förestående själva forskningen. Den teoretiska urvalsmetoden är en 

typ av målstyrt urval, där fokus läggs på ett urval som kan knytas mot olika 

teoretiska teorier och kunskap. Snöbolls urval bygger på att forskaren gör ett 

litet representativt urval och efterhand genom urvalet välja fler respondenter. 

Eftersom jag i detta arbete inte söker representativitet har jag utgått från teo-

retisk urvalsmetod, där jag valt respondenter som har rätt position i företaget 

för att kunna svara kring arbetet gällande omvärldsanalys och strategier. 

För att kunna göra en fördjupning inom ett område eller bransch gällande 

omvärldsbevakning har jag valt att genomföra intervjuer med fyra företag 

som säljer servicetjänster inom energibranschen. Storleken på företagen är att 

ett är större, två är likvärdiga och ett är mindre. Tanken är att kunna utforska 

om det finns likheter och olikheter beroende på storleken av företaget. 

3.3.3 Frågor och intervju upplägg 

Jag har valt att ställa öppna frågor för att låta respondenterna svara så fritt 

som möjligt och även öppna upp för att använda följdfrågor, grundfrågorna 

kan ses i bilaga 1. 
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Innan intervjun blev respondenterna kontaktade via telefon och före själva 

intervjun skickades ett underlag över, med kort information gällande syfte 

och mål samt grundfrågorna. Syftet är att respondenterna skulle få möjlighet 

att reflektera innan intervjun, både för att spara tid men framförallt för att 

inte respondenten skall missa att delge någon information. Risken med att 

skicka ut underlaget innan var att det tog bort den spontana dialogen och det 

blev mer fokus på det underlag som skickats ut. 

Intervjumetod i denna undersökning varierar. I första hand eftersträvades 

direkta intervjuer. Men av olika anledningar där det inte var möjligt att ge-

nomföras rent praktiskt skedde telefonintervjuer. Enligt Bryman och Bell 

(2017)  behöver inte telefonintervju innebära bara nackdelar, förutom att det 

blir billigare och är det enklare att nå respondenten än att boka en tid då båda 

skall infinna sig. Så kan det ibland vara lättare för respondenten att svara på 

känsliga frågor. Det som försvinner är det visuella intrycket och kroppssprå-

ket. Mitt ställningstagande till detta är att jag inte anser att frågorna är av den 

art att det spelar så stor roll om jag missade ett ansiktsuttryck eller gest. Hade 

det däremot varit en observation eller känsliga frågor som kan stärkas av 

kroppsspråket hade det varit mer vitalt i undersökningen. 

3.3.4 Anonymitet och konfidentiellt 

Vid undersökningar av respondenter kan det göras anonymt eller konfidenti-

ellt. Patel och Davidsson (2008) beskriver att anonymitet innebär att ingen 

vet vem som svarat vad, medan konfidentiellt innebär att det endast är den 

som undersöker som vet vad som svarat vad. Det är viktigt att detta är klar-

lagt vid undersökningen, för det kan påverka respondentens svar beroende på 

hur känsligt det är. Som intervjuare vill man inte ha en begränsning genom 

att respondenten håller igen i sina svar. 

Då företagen är i samma bransch och att omvärldsbevakning är en del i före-

tagsstrategin direkt kopplat till konkurrensfördelar, har jag valt att inte be-

nämna dem vid namn för att det inte skall begränsa intervjun. Jag har valt att 
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göra företaget och respondenterna anonyma, men inte helt för frågorna måste 

kunna knytas till respektive företag. Företagen kommer i studien benämnas 

”stora tjänsteföretaget”, ”mellan tjänsteföretaget A”, ”mellan tjänsteföretaget 

B” och ”lilla tjänsteföretaget” istället. Detta gör att jag anser att studien inte 

behövde vara konfidentiell, detta förmedlades vid förfrågan om de ville ställa 

upp som respondenter.  

3.3.5 Bearbetning 

Patel och Davidsson (2008) tar upp att det är viktigt hur själva bearbetningen 

sker av det material som samlats in. En metod är att löpande efter varje inter-

vju gå igenom det insamlade underlaget när det är färsk i minnet, så det inte 

sparas till den slutliga summeringen. Under insamling av empiri har det skett 

löpande genomgångar direkt efter intervjun för att inte glömma något och 

undvika att det skall bli svårt att tolka underlaget som det kan bli när det har 

gått tid sedan den genomfördes. 

Jag har försökt att skapa en empiri som speglar intervjurena så nära som möj-

ligt, min tanke är att den som läser rapporten och själv kunna göra slutsatser 

eller kunna förstå hur studiens slutsatser fram kommit. Enligt Patel och Da-

vidsson (2008) kan detta förstärkas genom att använda citat och konkreta 

stycken från intervjun.  

Gällande analys upplägget för att hitta svaret på forskningsfrågan har un-

derlaget börjat med omvärldsanalys och därefter fokuserat på strategi. Under 

de två områdena har jag letat efter olikheter och likheter mellan företagen, 

tittat i företagens analysarbeten mot teori för att se om det går att härleda. 

Efter genomgången är en summering gjord i olika slutsatser som jag kunnat 

ta fram ur empirin. 

3.3.6 Kvalitet, Reliabilitet och Validitet 

När det gällande kvalitén vid kvalitativ undersökning är det viktigt att det 

finns med genom hela forskningsprocessen och inte bara vid datainsamlingen 
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enligt Patel och Davidsson (2008). För att skapa kvalité och trovärdig i denna 

undersökning har jag utgått från begreppen reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om hur tillförlitlig under-

sökningen är, om det blir samma resultat om den genomförs igen. Åtgärder 

som gjorts gällande reliabiliteten så är det bara en person som genomfört 

intervjuerna med respondenter och därmed kunnat likställa intervjuer, vilket 

minimerar risken för att det sker olika tolkningar av intervjuerna. Andra åt-

gärder är den bas med grundfrågor som varit samma för alla respondenter 

och för att minimera fel har följdfrågor ställts under intervjuerna när något 

varit otydligt.  

Validitet innebär att det är rätt företeelse som undersöks och korrektheten i 

den enligt Patel och Davidsson (2008), att forskaren samlar in ett bra un-

derlag och kan genomföra tolkningar med teoretisk förankring. 

För att få fram ett bra underlag i detta arbete har urvalet av respondenterna 

gjorts så att de har rätt insyn och ansvar gällande företagets omvärldsbevak-

ning, och på så vis säkrat att respondenterna har rätt förutsättningar att svara 

på frågorna inom ämnet. Vidare steg i processen har varit en validering ge-

nom att respondenterna har granskat empirin när den varit färdigskriven, 

detta för att minimera risken för feltolkningar innan analysarbetet påbörjats. I 

analysarbetet har de slutsatser som gjorts knutits mot teori och tidigare 

forskning inom området. 

3.3.7 Metod kritik 

Det finns ett par saker i metodvalet som påverkar resultatet i forskningen, 

dels är det urvalet av företagen som är en begränsning, det gör att undersök-

ningen inte kan ge eller stå för ett generellt svar för all omvärldsanalys då de 

är så få. Men det ger en inblick hur det kan gå till väga och det som talar för 

urvalet är att det är samma typ av tjänst som företagen erbjuder.  
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Ett annat problem är att överföra intervju till skrift, tal och uttryck via 

kroppsspråk försvinner när det kommer på pränt. Detta kan till viss mån 

motverkas av att notera olika händelser under intervjun, i detta fall har det 

försökts att hantera genom att använda citat som varit utmärkande under in-

tervjuerna. 

Andra risker är att forskaren misstolkar eller tar uttryck ur sitt sammanhang 

som gör det svårt för den som läser studien att tolka den själv eller att in-

puten till analysen blir fel, Patel och Davidsson (2008) tar upp att detta kan 

förebyggas genom att låta respondenten bli delgiven av underlaget. I detta 

fall har en summering av intervjun skickats till respondenten som har verifie-

rat så att det stämmer med den bild de ville förmedla. 
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4 Empiri 

I detta kapitel redogörs den information som samlats in via intervjuerna. 

Materialet är sammanfattat från intervjumallen som andvänts, sammanställ-

ningen. 

4.1 Stora tjänsteföretaget 
Det stora tjänsteföretaget har ca 1800 anställda, deras marknad är inom ener-

gisektorn. Respondentens roll i företaget är VD och företaget bildades 2000 

men har sedan dess genomgått organisationsförändringar. 

Respondenten anser ”Vi har en bra bild gällande företagets omvärld och af-

färsidén är att vara störst i hela Norden gällande tjänster inom energisek-

torn”. 

Det finns en gemensam bild av omvärlden i företagets ledningsgrupp, de 

olika avdelningarna i företaget har dock ett djupare fokus i sitt respektive 

ansvarsområde. Ett konstaterande företaget gjort är att utvecklingen i bran-

schen just nu förändras ganska snabbt och att det är jätteviktigt för dem att 

följa med utvecklingen och efterfrågan inom branschen. 

I företaget finns det en avdelning med fokus på marknad och affärsutveckl-

ing. Den består idag av 2 personer och avdelningen är placerad direkt under 

VD. Deras uppgift är att samla in olika underlag gällande vad som sker på 

marknaden och nya utvecklingsområden. När det är gjort involveras företa-

gets ledningsgrupp (som innefattas av de olika avdelningscheferna) för ett 

gemensamt arbete. 

Informationskanaler som används är lite olika, dels att vara ute och fånga 

upp vad kunderna efterfrågar och se vad som sker på marknaden. I detta ar-

bete medverkar alla medarbetare och det finns ett system där de kan rappor-

tera in information som fångas upp. Respondenten påtalar att ”arbetssättet 

inte är 100 % strukturerat, utan sker mer genom en uttalad kultur”, deras 
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syfte är att fånga in förslag och information från verksamheten och samtidigt 

skapa delaktighet. 

Förutom insamling från medarbetare sker en genomgång av konkurrenternas 

årsredovisning, där syftet är att fånga upp vad andra företag inom branschen 

gör. Företaget deltar även på mässor, de väljer ut de som anses vara mest 

berörda för verksamheten. Detta upplevs som ganska kostsamt att genom-

föra, så det sker med de medarbetare som bäst kan tillgodose sig det man vill 

fånga, beroende på mässans område eller innehåll. 

Insamling av information från medarbetarna sker kontinuerligt under hela 

året, medan scanning av årsredovisningarna sker en gång om året. Mässor 

sker vid fåtal tillfällen under året. Den tidshorisont företaget strävar efter är 

fem år, då affärsplanen bygger på denna horisont. Men då utveckling och 

omvärlden ändrar sig är det största fokusen inom två till tre år, då responden-

ten motiverar det med att ”det är mer realistiskt att kunna säkra fakta”.  

Spektret som används i omvärldsanalysen är i sig inte begränsat. Utgångs-

punkten som lyfts är ”Vad tror vi kunderna vill köpa i framtiden” inom den 

marknad företaget har som sitt område. 

De som genomför analysen och tar fram underlaget är marknadschefen, detta 

underlag lyfts i företagets ledningsgrupp en gång om året. Därefter kan sedan 

fler bli inblandade som innehar djupare kompetens inom det område som blir 

aktuellt. Företaget använder inga externa till sin hjälp och de använder inga 

verktyg eller speciella system utan har sin egen process. 

Riskvärdering och kvalitetssäkring sker i ledningsgruppen och de gör även 

uppföljning av resultatet och utvecklingen. 

Den förändring som skett tydligast på grund av omvärldsanalysen är den nya 

marknad och utvecklingsavdelning som tillkommit, anledningen är att de 

anser att vikten gällande omvärldsanalys och utveckling ökat. 
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Företagets strategi gås igenom varje år, detta sker genom att en strategisk 

plan tas fram och det är en utvald ”motor” som inte är medlem i lednings-

gruppen som håller i detta arbete. Anledningen att det är någon utanför led-

ningsgruppen är att det är ett rätt omfattande arbete med mycket som skall 

drivas fram och många dokument som skall skapas. Den strategiska planen 

skickas sedan på remiss till ledningsgruppen som gör ett arbete och tar fram 

affärsplanen som bygger på fem års sikt. Denna godkänns sedan av styrelsen. 

Det är sällan att hela affärsplanen ändras utan den uppdateras och det vrids 

på olika saker beroende på de nya inriktningar man upptäckt från omvärlden. 

Man har olika fasta områden som är tydliga i företagets vision som man skall 

eftersträva och uppnå på en strategisk nivå, dessa bryts sedan ned i mer detal-

jer för de olika avdelningarna. Ett exempel är att vara en attraktiv arbetsgi-

vare. 

Ett tydligt exempel som kan lyftas gällande förändring i affärsplanen som 

skett efter omvärldsanalys är förändringen att gå från att genomföra tyngre 

tjänster till större företag till att idag även anpassa sig till de mindre kunderna 

och mer flexibilitet och lättare installationer hos mindre producenter. 

Ett annat exempel gällande förändringar i omvärlden är digitaliseringen, där 

teknisk utrustning idag kan användas på ett nytt sätt för att underlätta utfö-

randet av inspektioner på ett effektivare sätt. 

Svårigheterna med omvärldsanalys för företaget är att kunna täcka allt på den 

tänkta marknaden, det är en stor marknad och det förändras ständigt. 

Om de fick önska något som skulle bidra till bättre omvärldsanalys skulle det 

vara att öka informationsflödet för att greppa svårigheten med att kunna 

täcka allt, samtidigt som det konstateras att det blir problem med att plocka 

ut rätt information. 
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4.2 Mellan tjänsteföretaget A  
Respondenten jag intervjuat innehar rollen som chef och är medlem i avdel-

ningens ledningsgrupp. Avdelningens uppgift är att sälja tjänster inom kärn-

kraftsbranschen och stötta övriga delar av företaget med resurser när behov 

uppstår. Avdelningen består av ca 45 anställda, avdelningen ingår i ett större 

företag som har flera olika områden och produkter. 

Företaget verkar inom Sverige idag, men ser en möjlighet att eventuellt ex-

pandera till Finland. De anser sig ha goda kunskaper om sin omvärld och 

finner det jätteviktigt att ha koll på sin omvärld.  

Omvärlden som företaget agerar i har förändras mycket den sista tiden, dels 

genom att den har krympt och att kundernas ägande förhållande har föränd-

ras och så även kundernas strategier. Det sker ett skifte inom branschen från 

att investera i modernisering till att påbörja avveckling, detta har förändrat 

efterfrågan på vissa tjänster. En annan sak som anses påverka marknaden 

stort är politiken och dess beslut, då branschen indirekt styrs av dess beslut. 

Omvärldsanalys på taktisk nivå genomförs av avdelningen, där används ett 

strategiskt dokument som knyter samman aktiviteter gällande avdelningens 

verksamhetsområde. Det kan vara pågående uppdrag, nya förfrågningar men 

även slutförda, även andra frågor eller upptäckter noteras. Arbetet med detta 

verktyg sker löpande i olika utsträckning beroende på vad som händer i verk-

samheten och vad som upptäcks. Avstämningsmöten hålls minst en gång i 

månaden. Fokushorisonten i det taktiska området är mest på ett års sikt. En 

större omvärldsanalys genomförs av företaget på en högre nivå av division 

och regionschefer, där det är horisonten fem år. 

De som arbetar med det taktiska dokumentet/ analysen är främst chefer och 

projektledare. De tar idag ingen hjälp av externa resurser eller företag. 

För att kvalitetssäkra inputen till analysen värderas källan på något vis och 

ibland även dubbelkontrolleras informationen. Respondenten lyfter upp ”det 
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är viktigt att ta tillvara på den egna erfarenheten som en viktig parameter i 

arbetet”.  

Det görs löpande uppföljning av det taktiska dokumentet på avdelningen som 

tagits fram och beslutats, oftast en gång i månaden beroende på vad som 

händer i verksamheten och dess omvärld. De använder historiken kontinuer-

ligt när nya beslut skall tas för att dra lärdommar och även återanvända i 

kommande uppdrag, ”det skapar effektivitet på ett bra sätt” konstaterar re-

spondenten. 

Det anses att det är mer fokus på omvärldsanalys idag än vad det var för sju 

till åtta år sedan. Förr var det mest ”face to face” medan det nu sker löpande i 

vardagen. Förutom de kontakter som avdelningen har etablerat idag och 

kommunicerar med, tittar företaget på vad konkurrenter och samarbetspart-

ners gör och utvecklar. 

Verktyg som används vid analys är bland annat SWOT-analys. Den anses 

som ett bra stöd som kan hjälpa till att värdera och ge en klarare bild av situ-

ationen. Den används med fördel vid nya uppdrag och nya möjligheter för att 

reflektera och utvärdera vad de kan komma att möta och därmed kan de lät-

tare ta ställning vilken åtgärd som skall genomföras. 

Den övergripande strategin tas fram av regions- och divisionscheferna och 

det sker en gång om året, sen genomförs det avstämningar kvartalsvis. Stra-

tegin är indelad i olika produktområden. Ett av underlagen som används i 

detta arbete är avdelningarnas taktiska information. 

Förändringar som skett på senare tid gällande omvärldsanalys är det ovan 

nämnda dokumentet taktiska dokumentet som avdelningarna använder, det 

infördes för ca ett år sedan. Det upplevs som ett bra och tydlig stöd, det bi-

drar till att det nu är mer fokus på uppdragen och dess framdrift. Dessförinn-

an användes Excel och protokoll, detta upplevdes inte lika smidigt som da-
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gens dokument. En tydlig skillnad är att historiken och erfarenheter kunde 

försvinna och glömmas bort tidigare. 

Den förändring som märks tydligt från omvärldsanalysen är att de idag be-

höver skapa mervärde för kunden, förut kunde det vara mer en kategori som 

efterfrågades inom en tjänst. Idag är efterfrågan mer i detaljer och det behövs 

en mer skräddarsydd lösning och företaget får göra en mer detaljerad lösning 

och se vem som kan utföra kundens önskemål. En orsak tros vara att uppdra-

gen förr var större och de kunde mer titta på kategori av utförare, idag är de 

mindre och innehåller mer detaljer som behövs tas hänsyn till. 

Strategin har även lett till att företaget har köpt upp andra företag inom vissa 

kunskapsområden för att täcka behov av viss kompetens eller ta marknads-

andelar. 

Det som har upplevts som svårighet inom omvärldsanalys var mer förr då en 

känsla som omvärldsanlys gav, ungefär som att ”nu kom det något nytt 

igen”. Idag upplevs det mer positivt och det sker kontinuerligt vilket under-

lättar arbetet i slutändan. 

Det som hade varit underlättande för företaget gällande omvärldsanalys 

skulle vara att kunna se in i kundernas omvärldsanalys, men det är inte så 

realistiskt att lösa. Men en mer realistisk lösning som skulle bidra är om det 

fanns en öppenheten inom branschen. Ett konstaterande som lyfts är att ”på 

en liten marknad är det bättre att arbeta tillsammans och dela på kakan, än att 

slåss om den och få ineffektivitet”. 

Övrigt som lyfts är just att återanvända de erfarenheter från tidigare uppdrag 

som en bra input att uppnå effektivitet. 

4.3 Lilla tjänsteföretaget  
Respondenten i detta företag innehar rollen som VD, företagets marknad är 

tjänstesektorn inom inredning i fastighetsbranschen. Företaget har ca 15 an-

ställda. 
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Företagets omvärld är inom inredning och geografiskt agerar de i och runt 

städerna Stockholm, Göteborg och Malmö, men har en vision att expandera 

utanför Sveriges gränser. 

Åsikten gällande kunskapen om sin omvärld är att den inte är så bra just nu, 

anledningen är att branschen befinner sig i en förändring. Dock anser de att 

det är jätteviktigt och att företaget är helt beroende av sin omvärld. Anled-

ningen som respondenten lyfter är ”vi behöver fånga förändringen och helst 

springa före och ta fram de kommande behov som kunderna kommer att ef-

terfråga i framtiden”. 

En del av omvärldsanalysen är att det sker kontinuerliga avstämningar med 

kunderna och arbete med omvärldsanalys har pågått sedan de startade verk-

samheten. Gällande tidshorisonten i analysarbetet så är det fokus på ”just 

nu”, anledningen är att det sker stora förändringar i branschen. Men avsikten 

är annars att ha en horisont på två till tre år. 

Fokusområdena i analysen är branschen i stort, det finns inga speciella områ-

den, utan det är allt som kan vara av intresse. De tittar på vad sina leverantö-

rer befinner sig i utvecklingen för att se vad som händer i deras omvärld. 

Andra informationskällor som används än leverantörerna är kunder, mässor 

och olika prenumerationer (e-tidningar) inom fastighet och byggbranschen. 

Företaget har nyligen införskaffat ett CRM-system (customer relationship 

management system) som i framtiden kan vara en inputskälla i kommande 

omvärldsanalysarbete. Det är just nu under driftsättning och har därför inte 

använts hittills, respondenten lyfte att ”syftet är att skapa en gemensam in-

formationskälla som alla i företaget kommer åt”. 

Den som är ägare och mottagare av omvärldsanalysen är Vd:n, de som deltar 

i själva analysarbetet är verksamhetsansvarig chef och de som är show-rooms 

ansvariga på varje ort. Företaget använder inga externa resurser för att ge-
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nomföra arbetet. Ibland kan det upplevas av de övriga i arbetet att de ser mer 

problem än möjligheter. 

Det används inga specifika modeller färdiga processer förankrade i analysar-

betet, men det finns ett löpande strukturerat sätt hur det pågår i företaget. 

Som börjar med att information samlas in, detta går sedan över till en action-

plan med aktiviteter som därefter mynnar ut i affärsplanen.  

Informationen som kommer in från kunderna verifieras genom att det sker en 

återkoppling med berörd kund gällande den information som framkom på 

mötet, ett sätt att stämma av och se att de har samma bild. Denna återkopp-

ling sker normalt löpande efter genomfört kundmöte.  

Just nu genomförs analysen på ett annat sätt än det vanliga, genom ett större 

arbete med en gedignare sammanställning av alla kunders behov och då 

kommer det ske en återkoppling som ges samtidigt till kunderna på de ge-

mensamma ”actions” som framkommit av sammanställningen. Anledningen 

till detta är de tidigare nämnda förändringar som sker i branschen, vilket gör 

att nu är viktigare än någonsin att göra rätt åtgärder. 

Företagets strategi tas fram av VD, styrelsen och verksamhetsansvarig chef 

en gång om året. Men innan det sker tas underlag fram av VD som därefter 

genomför en ”kick-off” med alla anställda för att få in information och syn-

punkter i olika workshops. 

Omvärldsanalysen har gett input till vissa områden inom företaget som be-

höver förändras, dels att genomföra en bättre marknadsföring men även att få 

företaget att expandera och växa. Det mest konkreta exemplet på hur om-

världsarbetet påverkat strategiarbetet är det som sker just nu, när det görs ett 

större omtag för att få ett bättre och bredare grepp om det som sker i omvärl-

den. 
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En av de tuffaste svårigheter som upplevs gällande omvärldsanalysarbetet är 

att kunna kliva ur sin roll och se på omvärlden och företaget från andra håll 

och vinklar än den vardag och situation som de dagligen befinner sig i.  

Ett konstaterande av vad som saknas för att kunna göra en bättre omvärldsa-

nalys är ”vi behöver mer kunskap kring digitaliseringen, om vad som finns 

på marknaden och hur det fungerar”. En tanke med att åtgärda detta under 

kommande framtid är att resa mer och inhämta information men även för att 

skapa inspiration.  

4.4 Mellan tjänsteföretaget B 
Mellan tjänsteföretaget B har ca 60 anställda, respondentens roll i företaget 

är VD. Företagets geografiska omvärld är i stort inom Sverige med tjänster 

inom energisektorn, deras omvärld inom teknik och dess utveckling kommer 

från hela världen för att uppdatera sig om vad som kan vara aktuellt. Gäl-

lande kunskap om sin omvärld anser respondenten ”jag anser inte att den är 

så tillräcklig som de önskar just nu”. Det anses att det är viktigt att ha koll på 

den och vad som påverkar den. 

Omvärldsanalys genomförs en gång om året och det görs med en treårs hori-

sont. Den har inga fasta områden som bevakas utan det beror på vad som är 

aktuellt eller vad som upptäckts i omvärlden, det används däremot en agenda 

med olika hållpunkter. Arbetet har blivit mer strukturerat de senare åren och 

det är ca fem år sedan det blev riktigt etablerat i företaget 

Som input till analysarbetet tittar företaget på teknikutvecklingen som sker i 

världen, men även hur marknaden de agerar på utvecklar sig. Där anses poli-

tiken har stor påverkan bl.a. inom kärnkraften. En annan viktig input som de 

tittar på är konkurrenter, exempelvis företag från andra länder som har andra 

prisbilder men ändå högt kunnande och kvalitet. 
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Informationen värderas oftast, om något område eller spaning dyker upp och 

det inte finns tillräckligt underlag startas det ofta ett arbete för att samla in 

mer information innan beslut. Detta arbete brukar fördelas till den som har 

bäst bakgrund eller kompetens för att bäst kunna genomföra arbetet. 

 

Omvärldsanalysen ägs och genomförs av ledningsgruppen och styrelsen blir 

mottagare, styrelsen kan dock vara med att justera och vrida på den om man 

ser att det behövs. Man använder verktyget SWOT i arbetet och det finns en 

arbetsprocess för genomförandet som där de införskaffat grunden till detta 

externt. 

 

Uppföljning och utvärdering på strategisk nivå sker mest av styrelsen, medan 

de mer taktiska besluten används i ledningsgruppen. Ledningsgruppens be-

slut ingår i agendan för befintliga möten och det tas fram en tydlig handlings- 

och kommunikationsplan som alla i företaget får kännedom av. Det har inte 

skett några större justeringar i sättet att genomföra omvärldsanalys då det 

inte används så strukturerat så länge. 

 

Omvärldsanalysen används in i det strategiska arbetet och tas fram av en 

strategigrupp som innefattas av styrelsen. Detta genomförs en gång om året 

och den omfattar olika områden som finns inom företagets omvärld som tek-

nik, kunder, marknaden. En stor förändring som skett senare tiden är att man 

ändrat sitt tjänsteutbud, att gått från timpris till att sälja lösningar. 

 

Det svåraste med omvärldsanalys som lyfts är ”svårt att veta om vi tittar på 

rätt saker, man är rädd att missa något”. Framförallt då det sker förändringar 

inom politiken som kan förändra kundernas marknad. 

 

Det som ses som en förbättring skulle kunna vara att man har en struktur som 

täcker det som företaget bör titta på som ett stöd.  
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5 Analys 

Analysen är uppdelad i fem områden som innefattar omvärld, omvärldsana-

lys, organisation, analys och strategi. Analysen avslutas med en summering 

kring analyskritik. 

5.1 Företagets omvärld 
Det kan konstateras att samtliga företag kan definiera sin omvärld både på 

vilken marknad och geografiskt område som de agerar inom. Två företag 

siktar även på möjliga expansioner av sitt område. Om jag skall beskriva 

deras omvärld enligt den definition som Genf och Laurent (2014) använder 

så faller det mesta som företagen tar upp inom en så kallad närvärld. Men det 

finns undantag som faller utanför den så kallade närvärlden och i definitions 

område omvärld och det är politiken och dess olika beslut samt teknik ut-

veckling som sker på olika fronter runt om i världen. Anledningen att belysa 

det ur denna aspekt är att se hur långt företagen går utanför sin närvärld för 

att fånga in vad som händer och det som kan konstateras är att det inte är 

jättemycket i dessa fall (hädanefter när jag beskriver omvärld innefattar det 

både när och omvärldsområdena). 

Hälften av företagen anser sig ha en bra bild av sin omvärld medan den andra 

hälften anser att de inte har tillräckligt med kunskap, en av anledningarna 

som lilla tjänsteföretaget anger är att branschen befinner sig i en förändring.  

Frankelius (2001) tar upp detta med att omvärlden rör sig snabbt och det är 

en faktor som gör att omvärldsbevakning blir svårare. Samtliga intervjuade 

företag tar upp att de känner av att det sker förändringar i sin omvärld, det 

jag kan konstatera är att det verkar vara olika krafter som skapar förändring-

arna. Det som lyfts upp som orsaker är sviktande marknad, teknikutveckling 

och politik.  

Det som är svårt att konstatera är varför kunskapen om sin omvärld skiljer 

sig. Det skulle kunna vara att vissa förändringar är lättare att följa och upp-



 

44(54) 

 

täcka, men det kan även bero på att de har olika framgångar i sina omvärlds-

bevakningar.  

Samtliga företag anser att omvärldsbevakning är mycket viktigt för dem, 

utifrån Frankelius (2001) så handlar det för företagen i hög grad om att förstå 

sin omvärld och kunna fånga förändringar tidigt och även agera. Vilket näst-

an är precis exakt det som lilla tjänsteföretaget tar upp, att ”de behöver fånga 

förändringen och helst springa före och ta fram de kommande behov som 

kunderna kommer att efterfråga i framtiden”. Jag hade varit mer förvånad om 

något av företagen hade sagt att de inte ansåg omvärldsbevakning som vik-

tigt utan istället ansåg sig vara säkra i sin omvärld och inte tyckte att de be-

hövde agera. 

5.2 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalys sker på lite olika vis inom företagen, ett företag har en egen 

avdelning som arbetar med marknaden och utveckling. Ett annat företag age-

rar mer på taktisk och operativ nivå inom sin avdelning, dels för att underla-

get används löpande i verksamheten men även att det används även till att 

stödja den årliga omvärldsanalysen. Det är inget nytt för företagen att arbeta 

med omvärldsanalys, utan pågått sedan flera år bakåt. Även om det pågår på 

lite olika vis i företagen så har de gemensamt att det årligen görs en större 

analys.  

Tidshorisonten i analysen är att de försöker titta 3-5år framåt. Att det sker på 

lite olika sätt är något som Genf och Laurent (2014)  belyser i arbetet med 

omvärldsbevakning, det behöver inte bara vara en stor analys utan arbetet 

kan delas upp på olika nivåer. En följdfråga som jag får men inte kan hitta 

svaret på med det underlag som tagits fram, är om de företagen som delar 

upp den är mer proaktiva och snabbare att fånga sin omvärld vid förändring-

ar. 
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Stora tjänsteföretaget lyfte att det är svårt att se längre än 2 till 3 år, anled-

ningen är att osäkerhetsfaktorn blir stor och det blir mer antagande. Detta ser 

jag som en logisk tanke, hur mycket tid är försvarbart att lägga på sådant som 

har stor osäkerhetsfaktor. Det kan bli en dyrt om företaget bygger en strategi 

som visar sig gå åt fel håll.  

Gällande intervall tar Genf och Laurent (2014) upp olika tidsperspektiv för 

genomförande av omvärldsanalys, dels add-hoc och kontinuerligt. Det jag 

kan konstatera är att företagen gör det kontinuerligt och men mellan tjänste-

företaget A gör det även systematiskt add-hoc vid affärer. Det jag blir fun-

dersam över är om de andra företagen verkligen inte gör någon analys vid 

nya affärer. Det kan vara så att de inte ser det som en omvärdsbevakning 

utan kanske mer som en riskvärdering, å andra sidan kanske de agerar på en 

marknad där de har koll och då blir det onödigt arbete. Furustig och Sjöstedt 

(2000) tar upp just detta med att det inte alltid är självklart att det skall göras 

en analys, utan den måste ekonomiskt motiveras. 

De områden som företagen bevakar och analyserar är dels den bransch och 

marknad som de agerar inom och den tekniska utveckling som sker i omvärl-

den, men även fokus på vad konkurrenterna gör. Det var ingen som hade 

något specifikt fokusområde som de bevakade, utan mer generellt. I analys-

arbetet har inga av dem några fasta områden som de undersöker inom utan 

fångar det som dyker genom de olika kanalerna.  

Som inputskanaler används genomgående företagens kunder, konkurrenter 

eller samarbetspartners. Två av dem använder även mässor för att få in in-

formation. En faktor som återkommer är den politiska påverkan, beroende på 

de beslut som tas blir de ofta avgörande för tjänsteföretagens kunder och den 

marknaden de agerar på. 

I det arbete som Haase och Franco (2011) genomfört undersöktes ett stort 

antal företag på den Portugisiska marknaden gällande om storlek på företa-
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gen spelar någon roll. Det som kunde konstateras gällande tjänstesektor är att 

företag tittar mindre på mässor och utställningar och mer på andra källor som 

kunder och leverantörer, internet och lagstiftning, årsrapporter. En annan 

koppling de gjort är även att det finns ett samband mellan antalet anställda 

och frekvensen av bevakning. Det var att de mindre företagen inte skannar så 

mycket eller ofta som de större, anledningen verkar vara att mindre företag 

måste bestämma vart de ska fördela sina begränsade resurser.  

Det som kan speglas från arbetet till empirin är två saker, dels att dessa tjäns-

teföretag tittar på leverantörer, lagstiftning och årsrapporter. Det andra är att 

det större stora tjänsteföretaget har mer resurser (sin egen avdelning) vilket 

gör att de kan samla in mer information och hantera det. Ett exempel är att de 

har verktyg som alla anställda ständigt kan rapportera in i och de har även en 

egen avdelning som arbeta med sin marknad. Stora tjänsteföretaget försöker 

även skapa en kultur att skapa delaktighet och fånga in från verksamheten 

vilket tar energi och resurser. 

 

Frankelius och Rosén (1993) tar upp olika synvinklar gällande information, 

som bearbetad eller obearbetad information. Där obearbetad information kan 

vara närmare källan medan bearbetad kan vara sorterad filtrerad på något sätt 

och på så vis inte ger den fulländade bilden för företagen. Det som jag kan 

konstatera är att företagen verkar samla in obearbetad information genom 

både kunder och medarbetare. Samtidigt som några använder tidningar och 

rapporter som är bearbetade i någon form. 

Ett annat synsätt gällande information är om den är genererad externt eller 

internt, till största delen verkar det som att företagen använder information 

från externa källor.  

Genf och Laurent (2014) tar upp källor ur perspektivet sekundära och pri-

mära, där primärkällan räknas som en säkrare då den minskar risken för för-

vridning av informationen. Alla företagen har primärkällor genom kundkon-
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takter, mässor men även en del sekundära då de försöker tolka sina konkur-

renter, tidningar. Det viktiga är att de är medvetna om vilka som är primär 

och sekundär och verifierar informationen som kan ha hög osäkerhets faktor.  

Det lilla tjänsteföretaget har införskaffat ett CRM (customer relationship 

managerment system) som i framtiden kommer att vara ett stöd i sitt arbete 

kring omvärldsanalys. Det är i den riktning som Agiu, D. et al (2014) beskri-

ver i sin artikel gällande Begreppet Business Intelligence (BI). Att det är ett 

system som kan hjälpa företag att ta fram ett bra underlag för att kunna fatta 

beslut. Enligt Armstrong (2009) är CRM ett verktyg som kan underlätta för 

företagen genom att alla kan komma åt samma information om sina kunder. 

Ger en gemensam samlad blick och inte utspritt på olika håll i företaget. 

Samtliga företag har fler än en informationskälla för att införskaffa underlag 

till sitt omvärldsanalysarbete och enligt Genf och Laurent (2014) är detta 

något som rekommenderas för de som gör omvärldsanalys. 

5.3 Organisation gällande omvärldsanalys 
Genomgående verkar det som att det är företagets ledning och VD som är 

ägare av omvärldsanalysen och i vissa företag är styrelsen mottagare eller har 

möjlighet att kunna påverka analysen.  

Det ser lite olika ut gällande deltagandet i omvärldsanalysen. I det större fö-

retaget som har en egen avdelning som arbetar med marknaden och omvärl-

den är det marknadschefen som tar fram ett underlag till omvärldsanalysen 

för att sedan bearbetas vidare av ledningsgruppen. I de andra bolagen är det 

ofta VDn och ledningsgruppen som arbetar med analysen. 

Omvärldsanalysarbetet kan enligt Genf och Laurent (2014) se olika ut, både 

hur det bedrivs och vem som ansvarar. Men de betonar att det underlättar om 

det finns ett ägandeskap för omvärdsanalysen. Det jag kan konstatera är att 

det finns ett ägandeskap hos alla de intervjuade företagen, vilket är enligt den 
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rekommenderade linjen. Jag kan även konstatera att inget av företagen tar 

någon hjälp av externa resurser för att genomföra omvärldsanalys. 

5.4 Analysen 
Analysen innebär inte att få fram en volym av underlag via stor kvantitet 

utan kvalitet är viktigt, bättre att göra ett bra arbete metodiskt än drunkna i 

massor av information, Genf och Laurent (2014)  tar upp hur verktyg och 

mallar kan stödja i arbetet. Trots att det finns fler verktyg på marknaden är 

att endast ett verktyg som kommer upp och det är bara två företag som an-

vänder det (mellan tjänsteföretaget A och D) och det är verktyget SWOT 

som används. Orsaken varför just det verktyget använts kan jag inte finna 

orsaken till, om den är mest känd eller effektivast för ändamålet eller om det 

är kopplat till ISO 9001.  

Även om företagen inte nämner verktygen vid namn kan jag tyda att det 

finns ett strukturerat arbetssätt eller process i samtliga företag och vissa av 

dem påminner om verktyg då jag känner igen olika delar. Som hur de resone-

rar kring omvärld, utveckling av teknik, konkurrenter. Även om företagen 

inte uttalat använder andra verktyg verkar det finnas finns inslag från dem 

som kan kännas igen. Tar jag Pestel som innebär att man tittar på Politik, 

ekonomi, socialt, teknik, lagar samt miljö så finns vissa av dessa områden 

med i deras analyser. Ett annat verktyg är Porters femkraftsmodell där områ-

dena leverantörer, konkurrenter, teknik finns med. Dock har både Pestel och 

Porter en speciell arbetsform, men i grunden handlar det om att värdera olika 

delar och det verkar som företagen gör på något vis i sina processer. 

Värdering och validering av information sker på olika sätt, men samtliga 

företag gör det i någon utsträckning. Mellan tjänsteföretaget A dubbelkollar 

information som har osäkerhetsfaktor för att verifiera om den stämmer. Lilla 

tjänsteföretaget verifierar underlaget med kunderna för att se så att informat-

ionen är korrekt uppfattad. I stora tjänsteföretaget är det ledningsgruppen 

som gör en form av kvalitetssäkring och verifiering i analysarbetet. Genf och 
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Laurent (2014)  tar upp som hur viktigt det är gällande hanteringen om in-

formation, att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till källorna. 

Om något område eller spaning dyker upp och det inte finns tillräckligt un-

derlag startar tjänsteföretaget B ett arbete för att samla in mer information, 

detta arbete brukar fördelas till den som har bäst bakgrund eller kompetens 

för att bäst kunna genomföra arbetet. Även det stora tjänsteföretaget involve-

rar specifik kunskap vid behov.  Detta kan jag se påminner lite om det ar-

betssätt som Bigley, J. (2018) tar upp, att ha ett agilt arbetssätt och anpassa 

för att få ut bästa effekt. Rätt person på rätt plats för få en bra framdrift. 

 

I forskningsstudien gällande Business intelligence success av Jones. M. C et 

al (2012) kom de fram till att även om det finns ett hjälpmedel som samlar in 

underlag är kvalitén av indata kopplat till förmågan framgången i besluten. 

Även om företagen i denna analys inte direkt använder sig av större BI sy-

stem kan jag dra parallellen av att kvalitetssäkring av input i det arbete som 

görs är viktig för att skapa ett bra beslutsunderlag annars blir de strategiska 

besluten osäkra eller felaktiga. Det jag kan se i respondenterna är att de har 

med sig detta tänk med kvalitet.  

Alla företag följer upp det som beslutas löpande, det strategiska sker mer på 

ledningsgrupps nivå eller styrelse medan de aktiviteter som är knutna mot det 

taktiska och följs upp mer i det löpande arbetet och vardagen mer frekvent.  

I två av företagen (mellan tjänsteföretagen B och lilla tjänsteföretaget) har 

omvärldsanalysarbetet förändrats med syfte att bli mer effektivt men även att 

fånga ett större skop då det sker förändringar i omvärlden. 

Om jag ser omvärldsanalys ur synvinkeln av storleken på företagen kan jag 

skönja att företaget med flest antal anställda (stora tjänsteföretaget) har en 

större organisation och mer resurser. Det speglar sig i den avdelning som är 

skapad för att stödja verksamheten med analysen och strategin. Medan det 
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företaget som har minst antal anställda (lilla tjänsteföretaget) arbetar mer 

enklare med sin ”omvärldsanalys”, med enklare menar jag ett enklare flöde 

men dock strukturerat.  

Vilket som är bäst kan vara svårt att avgöra, men om jag går till de 3 bas pa-

rametarana som Frankelius (2001) tar upp (få tag i rätt information, hur kan 

den omvandlas till handlingar som ger resultat för företaget) så verkar det 

som alla företag får med dem, så jag tolkar att det nog mer handlar om att 

anpassa sig till effektivitet beroende på behovet som företagen har. 

En styrka som jag kan se i det mindre företaget är att alla medarbetare kan 

medverka i strategin, detta gör att det finns möjlighet att alla blir delaktiga 

och känner till företagets strategi. Detta blir givetvis svårare för de större 

företagen när de har många anställda. 

5.5 Strategi 
Gällande framtagning av strategin är företagets ledning delaktig i samtliga 

fall, sen finns det lite varianter. Stora tjänsteföretaget använder sig av en 

”motor” som gör ett förarbete med strategin för att underlätta arbetet. Mellan 

tjänsteföretaget B har en strategigrupp och lilla tjänsteföretaget gör ett 

grundarbete men involverar medarbetarna i en workshop. Det jag kan se som 

en parameter är att det troligen är kopplat till storleken. Stora tjänsteföretaget 

har ett stort område och behöver hjälp av ett sammanhållande team medan 

mellan lilla tjänsteföretaget är så litet och kan därmed involvera samtliga 

medarbetare. Jag kan däremot inte avgöra vilket som är bäst utan mer konsta-

tera att företagen hittar en metod som anpassas efter sin verksamhet.  

Att det sker på olika vis spelar troligen inte så stor roll, Furustig och Sjöstedt 

(2000) tar upp att det viktiga med strategi är att välja rätt väg att nå systemets 

mål med dess innehavande resurser. Sedan hur det sker är av mindre bety-

delse.  
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Enligt artikeln Information Technology Is Out —Knowledge Sharing Is In, 

av Douglas. P. H (2002), belyses det att företag börjar inse att IT-system och 

tekniska lösningar inte bara är nyckeln till framgång, utan kunskap och de-

lande kan ge effekt. Att det finns en stor vinst i att delge och skapa gemen-

sam bild inom företaget. Här ser jag en koppling till att lilla tjänsteföretaget 

genomför workshop där de just använder de anställdas kunskap. Delge 

varandras information och tankar för att få fram en strategi. Artikeln lyfter 

tanken och fördelen med att länka kunskapen för att uppnå en hållbarhet på 

marknaden. Jag skulle även kunna se en koppling i stora tjänsteföretagets 

arbetssätt, genom att låta alla medarbetare ha möjligheten att kunna rappor-

tera in det som de ser och på så sätt sprida sin erfarenhet och kunskap. 

Arbetet är en årlig process för samtliga företag. Vissa företag (stora tjänstefö-

retagets och mellan tjänsteföretaget B) använder fasta återkommande områ-

den i sin strategi medan de andra ändrar efter behov. Det verkar inte som att 

strategin skrivs om totalt varje år utan justeras beroende på vad som dyker 

upp. Det speglar lite det som Furustig och Sjöstedt (2000) tar upp gällande 

att det inte finns så många uppenbara kriterier som tydligt kan hjälpa en be-

slutsfattare att komma fram till det optimala. Att företag gör bäst i att fånga 

den situation och dess målsättning som skall uppnås. 

Om jag ser det ur Whittington (2002) perspektiv kan jag övergripande tolka 

att det klassiska perspektivet råder på ett övergripande plan. Att det arbetas 

strukturerat med ledningen eller styrelsen i en årlig cykel. Men på en mer 

operativ nivå kan jag härleda till att det evolutionistiska perspektivet an-

vänds. Man lägger mer och mer fokus på marknaden och dess behov och 

efterfrågan. Detta förändrar i sin tur strategin och om jag tolkat rätt sker lö-

pande mindre förändringar i vissa företag. 

Samtliga företag kan nämna större förändringar som skett i deras strategier 

där omvärldsanalysen har haft en stor påverkan. Det har varit anpassning till 

ny marknad, användandet av ny teknik, uppköp av andra företag för täcka 
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kompetensområden, förändra scoopet i sin analys och produktförändring. Jag 

ser ingen gemensam förändring trots att de alla är tjänsteföretag som är på 

liknande marknader, detta är ett ganska spännande resultat. Om det är med-

vetet eller omdevetet som de agerar på olika saker kan jag inte avgöra, men 

kan konstatera att de agerar lite olika är tydligt.  

 

Den gemensamma punkten kring svårigheter som företagen ser gällande om-

världsanalysarbetet, är att veta om de analyserar rätt saker och om de täcker 

allt de behöver. Lilla tjänsteföretaget lyfter svårigheten att kliva ur sin roll 

och se det från andra vinklar, risken är att köra på i de gamla fotspåren. 

Det som företagen lyfter upp som skulle kunna underlätta i analysarbetet för 

framtiden är mer information på ett strukturerat sätt, öppenhet mellan kon-

kurrenter (ökat samarbete), mer kunskap inom digitalisering och ett mer 

strukturerat arbetssätt gällande omvärldsanalys. Detta återspeglas lite i Fu-

rustig och Sjöstedt (2000) som tar upp att finns det inte så många uppenbara 

kriterier som tydligt kan hjälpa en beslutsfattare att komma fram till vilken 

ansats som är den optimala. Det är även svårt att i förväg veta vilken om-

världsanalys som är lönsammast att genomföra. Istället handlar det mer om 

den situation företagen befinner sig i när och varför en analys behövs och 

förväntningarna och dess målsättning som skall uppnås. Det kanske är därför 

som det ser olika ut i företagens behov för det finns ingen mall eller karta. 

Vilket är tydligt om jag citerar respondenten från mellan tjänsteföretaget B, 

”Det svåraste med omvärldsanalys anser de är att veta om man tittar på rätt 

saker, rädd att missa något”. 

5.6 Övrigt 
Något som mellan tjänsteföretaget A lyfter extra är att inte bara titta framåt 

utan använda historik för att kunna återanvända och dra slutsatser har gett 

dem bra input. 
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Det här med att använda erfarenheter i beslutsfattandet kan vara en viktig 

input, det är lätt att man fokuserar framåt för att hitta vad som kommer här-

näst. Men det kan vara viktigt att ha med sig erfarenheter av hur besluten 

gick och varför, i arbetet av Barabba, V. (2018) handlar det om just detta 

med att göra beslutsprocessen mer adaptiv genom att i beslutsstegen ha en 

process som strukturerat använder historiken som en form av lärande.  

 

5.6 Illustration av The learning and adaptation decision process (Barabba, V. 2018) 

I bild 5.6 beskrivs processen där decision record samlar in data från besluten 

av typen information som stöttade beslutet, vilka antaganden gjordes och 

vilken typ av information.  

Memory comparator är den del i processen där beslutet följs upp och hur 

blev resultatet, blev det den effekt som det var tänkt. Detta samlas sedan upp 

i diagoser. Exemplet som ändvänds i artikeln är just det tidigare nämnda Ko-

dak, hur de kanske hade gjort andra beslut om de hade använt detta i sin be-

slutsprocess. 

5.7 Analyskritik 
Det jag kan konstatera när analysen genomförts är att det ibland är svårt att få 

fram grundorsaken, detta har dykt upp följdfrågor som inte går att få svar på 

ur empirin, i dessa fall får det sluta med antaganden. Lärdomen är att under-

sökningen kanske borde gjorts i två steg, där andra steget skulle en ny inter-

vju runda genomföras med respondentera för att få svar på följdfrågorna.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel knyts uppsatsen ihop och det läggs även fram ett förslag på 

vidare studier. 

6.1 Slutsats 
Så hur gör tjänsteföretag sin omvärldsanalys och hur används resultatet i 

deras strategi? 

Enligt Frankelius (2001)  handlar omvärldsanalys förenklat om tre huvudfrå-

gor, att skaffa rätt information som är relevant, hur företag kan få tag i den 

och sedan skapa handlingar som ger resultat för företaget. Det jag kan kon-

statera att det görs av samtliga företag i denna studie, även om det skiljer sig 

åt mellan dem. Gemensamma punkter som alla företag har är att det genom-

förs strukturerat i ett större omtag en gång om året. 

Bilden är att företagen har fångat och känner av att deras omvärld förändras 

och samtliga insett att det är jätteviktigt att hålla sig uppdaterad. Jag kan även 

tolka att det blivit mer aktuellt och att omvärldstänket smugit sig in deras 

vardag och fokus är inte bara på den årliga analysen. 

De kanaler som tjänsteföretagen använder mest som informationskällor till 

sitt omvärldsanalysarbete är politik och konkurrenter, den känsla jag fått är 

att dessa tydligast påverkar deras omvärld. Även om de inte är inom exakt 

samma marknad är det lite slående vilken påverkan politiska beslut har i de-

ras omvärld.  

Det som mer kan konstateras är att inget företag är helt nöjd och färdiga med 

sin omvärldsanalys process, utan att de kan bli bättre med arbetet.  

Jag har inte kunnat konstatera något unikt eller nytt gällande omvärldsanalys 

utan det har blivit en bild av hur och vad företagen gör. 
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6.2 Avslut 
Att det tydligt sker förändringar i vår omgivning som Armstrong (2009) be-

skriver kan jag konstatera att samtliga intervjuade företag håller med om, 

omvärldsanalysarbetet verkar också vara viktigare för dem på senare år. 

Precis som inledningen tog upp är det enligt respondenterna flera faktorer 

som påverkar deras omvärld, de lyfter bl.a. teknikutveckling och politiska 

beslut som påverkar på olika sätt. 

Även om man som företag gör något kvarstår dock frågan ”gör vi rätt”, pre-

cis som vd Per Sigvardsson konstaterat ”Vi har inte varit tillräckligt snabba 

in i det digitala” market (2018). Några av respondenterna lyfter just att de är 

rädda att missa något och att de behöver mer kunskap inom digitalisering, så 

det verkar inte lätt att veta om vad som är rätt. 

Men om jag tar artikeln ”ta greppet om din omvärld” av Carlsson, C. (2002) 

som lyfter att företag inte kan luta sig tillbaka och ta allt för givet idag, utan 

att åtgärder krävs om de skall överleva. Så är det ändå detta jag ser att samt-

liga intervjuade företag gör och samtliga påvisar också olika åtgärder som 

uppköp av andra företag, ändrat tjänsteutbud och skapande av mervärde för 

kunden osv. Så en ”gyllene nyckeln” verkar vara att man som företag behö-

ver göra något för att försöka överleva och att ta de hjälpmedel man tror på 

till hjälp. 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Det jag kan konstatera är att det material jag använt och fått tag på i arbetet 

är lite till åren, även om det bara handlar om fem till tio år för vissa böcker 

verkar det som att det händer mycket just nu i omvärlden. Det skulle vara 

intressant att ha mer fokus på ”just nu”, vilket jag tror skulle kunna ske ge-

nom en längre undersökning med observationer hos företag. Då skulle det 

troligen bli på en mer detaljerad nivå, i en undersökning som denna blir det 

mer en ögonblicks bild av vad företaget befinner sig just nu eller kommer på 

vid själva intervjutillfället.  
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8 Bilaga1 

8.1 Intervjuunderlag för omvärldsanalys 
 

Fakta om respondent och företaget: 

Namn på företaget: 

Respondentens befattning/roll i företaget: 

Företagets bransch: 

Företagets storlek i antalet anställda: 

 

1 Företagets omvärld 

 Hur definierar ni er omvärld? 

 Hur skulle du beskriva företagets kunskap gällande vetskapen om er 

omvärld? 

 Hur viktigt är det för er att kunna följa omvärlden och dess utveckl-

ing? 

 

2 Omvärldsanalys 

 Hur arbetar ni med omvärldsanalys? 

 Hur länge har företaget arbetat med omvärldsanalys? 

 Hur ofta genomför ni er omvärldsanalys? 

 Vilken tidshorisont används? 

 Vilka områden bevakar och analyserar ni (t.ex. ekonomi, branschen, 

konkurrenter, omvärlden i stort)? 

 Vilka informationskanaler och verktyg använder ni er av? 

 

3 Organisation gällande omvärldsanalys 

 Vem är ägare och/eller mottagare av analysarbetet? 

 Vilka är inblandade i analysarbetet?  

 Utför ni omvärldsanalys med egna resurser eller använder ni extern 

hjälp? 

 

 

 



 

60(54) 

 

4 Analysen 

 Använder ni några specifika analysmodeller för att bearbeta informat-

ion, vilken/vilka? 

 Hur riskvärderar och kvalitetssäkrar ni informationen och resultatet 

vid analysen? 

 Bedriver ni någon uppföljning för att utvärdera resultatet av analyser-

na? 

 Har ni förändrat ert sätt att göra omvärldsanalys med tiden? 

 

5 Strategi 

 Hur utformas företagets strategier och vem eller vilka är delaktiga? 

 Hur ofta genomförs en sådan process (utformning av strategier)? 

 Används analysresultatet för specifikt utvalda områden eller är det 

beroende på vad som dyker upp? (Med områden menas t.ex. vara at-

traktiv arbetsgivare, produktutveckling, kundattraktion) 

 Har du något konkret exempel där omvärldsanalysen påverkat en 

ändring i ert strategiska arbete eller inriktning? 

 Vad ser ni för svårigheter vid omvärldsanalys? 

 Vad saknar ni eller skulle önska att det fanns för att underlätta om-

världsanalyser? 

 

6 Övrigt 

 Känner ni att det finns något jag kan ha förbisett och som ni vill till-

lägga? 


