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Abstract 

The purpose of this thesis is to offer models and IT-supportive tools for 

external business intelligence for smaller to medium sized businesses. 

Larger businesses often have more funds and resources that continuously 

work to monitor the surrounding environment. However, due to the fact that 

small businesses lack the time and knowledge to investigate external 

business intelligence sufficiently, and lack appropriate funds to hire a 

consultant, as they are too expensive, smaller businesses rarely ever have 

access to these resources. Four models for external business intelligence 

were chosen and tested in workshops with two different companies, three 

different companies were approached and participated in interviews, and a 

study on useful IT-supporting tools for external business intelligence was 

conducted. The study has shown that the most suitable way to display 

models and IT-supportive tools is with a manual that would assist smaller to 

medium sized businesses with external business intelligence without the 

need to hire external assistance.  
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att kunna erbjuda små till medelstora företag 

förslag på lämpliga modeller och IT-stöd att använda till omvärldsanalys. 

Genom att föreslå modeller och IT-stöd samt hur de används kan företag 

upprätta ett omvärldsanalysarbete utan att hyra in extern hjälp. Större 

företag har ofta en större budget och även resurser som aktivt arbetar med 

att bevaka omvärlden. Den sortens resurser finns inte i mindre företag 

eftersom kostnaden att hyra in konsulter för hjälp med 

omvärldsanalysarbete är för hög. Det i kombination med att kunskap saknas 

om hur ett omvärldsanalysarbete kan genomföras resulterar i att det ofta 

inte blir av. Fyra omvärldsanalysmodeller valdes ut och testades vid 

workshoppar på två olika företag. Vid sidan av det har kompletterande 

intervjuer genomförts på tre företag samt att en studie av lämpliga IT-stöd 

för omvärldsbevakning upprättats. Undersökningen visade att en manual är 

den mest lämpliga presentationsformen för hur små till medelstora företag 

kan använda sig av utvalda modeller och IT-stöd vilket skulle bidra till att 

de inte behöver hyra in extern hjälp för att starta ett omvärldsanalysarbete. I 

manualen framgår också vilka omvärldsanalysmodeller och IT-stöd som 

funnits mest lämpliga för små till medelstora företag. 
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1 Introduktion 

I det här kapitlet introduceras ämnet omvärldsanalys och varför det är 

intressant att studera. Därefter presenteras tidigare forskning, 

problemformulering, syftet med undersökningen samt de forskningsfrågor 

som skall besvaras. Avslutningsvis beskrivs avgränsningar, målgrupp, 

definitioner och disposition. 

1.1 Inledning 

Globaliseringen har bidragit till att allt fler faktorer behöver övervakas än 

tidigare och det är svårt för företag att fortsatt vara framgångsrika ifall de inte 

hänger med i utvecklingen. Det har medfört att ett omvärldsanalysarbete 

blivit allt svårare, enligt Frankelius (1999). Även förändringar i stort har ökat 

i snabbare takt än tidigare. Det gäller inte minst IT som utvecklats väldigt 

fort. Vilka faktorer som är av betydelse för ett företags utveckling kan vara 

svåra att avgöra. Frankelius nämner t.ex. att H & M tappade 600 miljoner kr i 

vinst p.g.a. en ovanligt varm höst som gjorde att få ville köpa varma kläder. 

Det går således inte att bortse från att en förändring som minst anas kan 

komma att vara den viktigaste. 

 

Underlag till beslut är ofta bristfälligt, därför fattas många beslut genom 

intuition menar Genf och Laurent (2008). Vid studier av omvärlden 

uppkommer många idéer. Med hjälp av en omvärldsanalys, som av Florén 

(2011) beskrivs som en samling aktiviteter för att få reda på hur omvärlden 

förändras, kan dessa idéer struktureras och användas som underlag till beslut 

Poängen med omvärldsanalys är enligt Genf och Laurent att beslut skall 

fattas med utgångspunkt i välgrundade underlag och inte genom hypoteser. 

Med ett bra underlag blir besluten också lättare att fatta eftersom något mer 

än intuition använts vid beslutsfattandet. 
 

Arbetet vad gäller omvärldsanalys ser i stort sett lika ut för små och stora 

företag. Skillnaden är att stora företag ofta har bättre tillgång till både 

personella och ekonomiska resurser. Vidare menar Pagels-Fick (1999) att 

större företag kan finna det värdefullt att lägga egna resurser på olika 

kunskapsuppbyggande funktioner, eftersom det kan bidra till starkare 

kontaktnät inom företaget samt kostnadseffektivitet. Fördelen för mindre 

företag är att de ofta har en mindre komplex verksamhet än större företag 

(Pagels-Fick, 1999). Det bidrar till att små till medelstora företag inte 

behöver lägga lika mycket tid och resurser på omvärldsanalys som större 

företag. 
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Kunskap om omvärldsbevakning har blivit mer och mer betydelsefullt. En 

högskoleutbildning inom ämnet har startats och allt fler IT-stöd för 

omvärldsbevakning har utvecklats (Hamrefors, 2002). Samtidigt finns det 

idag nästan oändliga möjligheter till att sprida information, men människors 

möjlighet att ta emot informationen med en rimlig ansträngning har inte ökat 

i samma uträckning. Det har lett till att många organisationer verkar i 

avskildhet (Hamrefors, 2002). 

 

I och med den ström av information som idag möter oss har en marknad för 

IT-stöd för att strukturera den informationen vuxit fram. Bonnier (2011) 

menar att det blivit nästan omöjligt att bevaka omvärlden utan hjälp av IT-

stöd. Idag finns det väldigt många olika varianter av IT-stöd för 

omvärldsbevakning, både gratis- och betalversioner. Många av IT-stöden går 

ut på samma sak, att samla in information, selektera bort det oväsentliga, och 

presentera den relevanta informationen på ett så komprimerat sätt som 

möjligt. Vid användandet av IT-stöd för att samla in information kan 

företagen söka efter givna nyckelord från skilda nyhetskällor. Alternativt kan 

företagen prenumerera på nyheter på olika webbsidor. 

1.2 Bakgrund 

Fortkamp et al. (2007) beskriver i rapporten Omvärldssyn i småföretag att de 

genom ett projekt finansierat av NUTEK kommit fram till att företag ofta 

saknar ett strukturerat sätt att analysera omvärlden och att inte metoder och 

verktyg är anpassade efter de förutsättningar som små till medelstora företag 

har. Att det inte fanns metoder och verktyg som var anpassade efter små till 

medelstora företag hade Fortkamp et al. sedan som grund när de själva 

utvecklade ett omvärldsanalysverktyg som de testade på tio stycken företag. 

 

Enligt Fortkamp et al. (2007) upplevde företagen att det var till stor hjälp att 

ha en extern konsult med i omvärldsanalysarbetet. Att ta in externa konsulter 

kostar dock ofta mycket, vilket Karlsson (2011) poängterar. En kostnad som 

inte alla mindre företag kan finansiera. Samtidigt påpekar Hamrefors (2002) 

vikten av blicka utåt och anpassa sig efter marknaden för att inte bli väldigt 

sårbara. Eftersom påbörjande av ett omvärldsanalysarbete kan vara 

komplicerat kan det vara svårt för företag att starta upp det utan hjälp utifrån. 

Således finns ett behov av någon form av guide för företag som inte kan 

finansiera konsulter och ändå vill vara omvärldsmedvetna. 
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1.3 Tidigare forskning 

De flesta större organisationer har idag någon form av omvärldsanalysarbete, 

medan mindre företag inte har lika stora resurser och får därmed ofta nöja sig 

med att utnyttja gemensamma resurser för branschen, såsom allmän 

information ifrån olika fackförbund (Pagels-Fick, 1999). 

 

Eftersom det är inte är speciellt lätt att skapa en fungerande rutin för 

omvärldsanalysarbete i företag leder det ofta till att många företag snarare tar 

ett steg bakåt än lyckas utveckla sitt omvärldsanalysarbete. Vidare menar 

Pagels-Fick (1999) att det i sin tur leder till att många beslut blir dåligt 

underbyggda och att den interna debatten om affärsutveckling blir lidande. 

 

Tallving och Rosdahl (2008) har undersökt om teoretiska 

omvärldsanalysmodeller verkligen tillämpas på ett lämpligt sätt hos ett 

företag. Författarna hade ingen återkoppling med företaget där det framkom 

om företagen bemötte den slutsatsen Tallving och Rosdahl drog. 

 

Fortkamp et al. (2007) har i sin rapport tagit fram en omvärldsanalysmodell 

för små till medelstora företag eftersom de ansåg att det fanns en stor 

efterfrågan. Det finns dock inte instruktioner och hjälp att tillgå utan 

företagen är fortfarande tvungna att anlita en extern konsult. 

1.4 Problemformulering 

Företag behöver ett strukturerat arbete för att kunna bevaka och analysera de 

förändringar som sker i omvärlden. Få metoder och verktyg som stödjer ett 

sådant arbete är anpassade för små till medelstora företag. Mindre företag har 

också i större utsträckning begränsade resurser. Det bidrar till ett problem 

eftersom extern hjälp många gånger behövs för att starta upp ett 

omvärldsanalysarbete i och med att kunskap och kompetens om hur 

information kan samlas in och analyseras ofta saknas. 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att kartlägga vilka omvärldsanalysmodeller och IT-stöd 

som är användbara för små till medelstora företag samt hur kartläggningen 

kan presenteras på ett för målgruppen användbart sätt. Kartläggningen skall 

resultera i att olika modeller och IT-stöd kan rekommenderas beroende på hur 

väl de passar företag som vill genomföra omvärldsanalyser. Det skall också 

framgå hur företag på egen hand kan bedriva omvärldsbevakning genom att 

upprätthålla ett kontinuerligt omvärldsanalysarbete. 
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Det övergripande syftet med rapporten är att underlätta för små till 

medelstora företag att utföra omvärldsanalyser utan extern konsulthjälp 

eftersom denna tjänst ofta är mycket dyr. För att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte kommer följande forskningsfrågor besvaras. 

 

1. Vilka omvärldsanalytiska modeller är mest lämpade för små till 

medelstora företag när de vill utföra omvärldsanalyser på egen hand? 

2. Vilka typer av IT-stöd skulle kunna vara användbara för små till 

medelstora företag? 

3. Hur kan resultatet av undersökningen presenteras i en form som är 

lämplig och användbar för målgruppen? 

1.6 Avgränsningar 

Den här studien har avgränsats genom att endast ha anpassats för små till 

medelstora företag. En annan avgränsning är att endast nio olika 

omvärldsanalysmodeller har studerats djupare. De modellerna är utvalda 

utifrån studien av Fortkamp et al. (2007). Efter att ha studierat de nio utvalda 

omvärldsanalysmodellerna har ytterligare en avgränsning skett och enbart 

fyra modeller har testats under workshoppar. Motiveringen till urvalet finns i 

kapitlet Diskussion. Fokus vad gäller omvärldsbevakningsverktyg har legat 

på att hitta verktyg som är gratis eller relativt billiga att använda i och med att 

studien riktats mot mindre företag som ofta har begränsade resurser att tillgå. 

1.7 Målgrupp 

Rapporten är skriven ur ett generellt perspektiv för att den skall vara 

intressant både för personer som arbetar med omvärldsanalys i små till stora 

organisationer. Dock har slutsatser vad gäller insamlad empiri tolkats utifrån 

vad som kan vara bäst för små till medelstora företag eftersom det är främst 

de som inte alltid har resurser för att hyra in externa konsulter. Den 

vetenskapliga grupp av forskare som har störst intresse av att läsa uppsatsen 

är de som forskar inom ämnet omvärldsanalys, Business Intelligence och 

omvärldsbevakning. 

1.8 Definitioner 

Nedan definieras begrepp som används i rapporten för att göra det tydligare 

att förstå innebörden och därigenom också denna studie. 

 

Business Intelligence 

Bevakning som kretsar kring att identifiera förändringar i omvärlden och som 

kan inverka på en organisations processer och möjlighet att agera kallas ofta 

för Business Intelligence (BI). Begreppet går inte enkelt att översätta till en 
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svensk motsvarighet (Pagels-Fick, 1999 och Hamrefors, 2002). Således 

kommer BI i den här studien att innefattas under begreppet omvärldsanalys. 

Omvärldsanalys 

Enligt Furustig och Sjöstedt (2000) är omvärldsanalys något som ”syftar till 

att skapa beslutsunderlag med hänsyn till den miljö och situation i vilken ett 

system verkar, i syfte att identifiera, formulera och stödja dess långsiktiga 

och/eller övergripande politik, policy och planering”. Furustig och Sjöstedt 

lyfter även fram att det är lika viktigt att lyfta fram möjligheter som hot. 

Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning definieras som ”a necessary, ethical business discipline 

for decision making based on understanding the competitive environment” av 

organisationen Strategic and Competitive Intelligence Professionals (2010). 

Små till medelstora företag 

Europeiska Unionen har definierat små till medelstora företag som företag 

där på antalet anställda är mellan 10 och 250 och som har en årlig omsättning 

som understiger 40 miljoner EUR (Europeiska kommissionen, 2003). 

1.9 Disposition 

Uppsatsens disposition skall klargöra vad som tas upp under de olika 

kapitlen. En uppdelning av rapportens innehåll har gjorts under åtta rubriker. 

De rubrikerna är Introduktion, Teori, Metod, Resultat, Analys, Diskussion, 

Avslutning och Reflektion. Nedan följer en utförligare förklaring över vad 

varje kapitel innefattar. Rapportens sex stycken bilagor beskrivs också 

kortfattat. 

 

I introduktionskapitlet presenteras ämnet omvärldsanalys samt bakgrund till 

varför det är intressant att studera. Tidigare forskning behandlas samt 

studiens syfte. Vidare beskrivs avgränsningar och målgrupp. Avslutningsvis 

finns en lista med definitioner på olika begrepp. I teorikapitlet beskrivs 

kortfattat omvärldsbevakning och omvärldsanalys varefter de olika 

omvärldsanalysmodellerna presenteras. Slutligen beskrivs olika IT-stöd som 

kan användas vid genomförandet av omvärldsbevakning. I metodkapitlet 

presenteras vald forskningsansats samt det tillvägagångssätt som används 

övergripande i studien. En beskrivning finns också över hur insamlad empiri 

skall analyseras, hur en hög reliabilitet och validitet säkerställts samt vilka 

etiska överväganden som tagits. I resultatkapitlet presenteras insamlad empiri 

från workshoppar, intervjuer och undersökningsstudie. Empirin är indelad i 

modeller, workshoppar och IT-stöd. Materialet som presenteras i 

resultatkapitlet analyseras i analyskapitlet med utgångspunkt i de 
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frågeställningar som definierats. I diskussionskapitlet diskuteras det som 

analyserats i tidigare kapitel och slutsatser dras över uppkommen fakta. I 

kapitlet Reflektion beskrivs författarnas egna synpunkter över arbetsprocess, 

metodval olika problem som uppstått samt deras egna reflektioner över 

arbetet. Slutligen kommer ett avslutningskapitel där slutsatser och förslag till 

fortsatt forskning presenteras. 

 

Nedan finns de bilagor som tillhör studien presenterade. 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide för företag med etablerat omvärldsanalysarbete 

En guide med intervjufrågor för företag som arbetat med omvärldsanalys en 

längre tid. 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide för företag utan fungerande omvärldsanalysarbete 

En guide med intervjufrågor för företag som inte hade etablerat ett 

omvärldsanalysarbete. 

 

Bilaga 3 – Intervjuguide för företag som utvecklar omvärldsanalysprodukter 

En guide med intervjufrågor för företag som utvecklar och säljer produkter 

för IT-stöd. 

 

Bilaga 4 – Utvärderingsenkät 

En utvärderingsenkät över de modeller som använts på workshopparna.  

 

Bilaga 5 – Observationsguide 

Utefter denna guide fylls egna upplevelser i av omvärldsanalysmodeller och 

workshopdeltagarnas reaktioner vid olika moment under workshopparna. 

 

Bilaga 6 – Manual 

En manual som går att använda som stöd vid omvärldsanalysarbete. 
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2 Teori 

Andra kapitlet innehåller de teoretiska delarna i undersökningen. Först 

förklaras termerna omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Sedan följer nio 

olika modeller som kan användas vid omvärldsanalysarbete. Dessa är 

SWOT, Porters Five Forces, Scenarioplaneringsmodellen, Nätverksmodellen, 

World Mapping Method, PEST-modellen, TAIDA, Delfimetodik samt 

Trendmodellen. Avslutningsvis finns teori kring IT-stöd för underlättande av 

omvärldsbevakning och omvärldsanalys. 

2.1 Omvärldsbevakning 

Omvärldsbevakning innefattar informationsinsamlande om marknaden, dess 

trender samt information om konkurrenter. Eftersom konkurrenter är en 

naturlig del av marknaden som den egna organisationen inte kan påverka 

innefattas konkurrenternas aktioner av omvärldsbevakning (Pagels-Fick 

1999). Omvärldsbevakning omfattar också kommande trender, teknisk 

utveckling, framtida utvecklingsmöjligheter och politiska beslut som kommer 

påverka organisationen.  

 

Wahlström (2004) gör ett par referenser till idrott när han förklara vad 

omvärldsbevakning går ut på, bl.a. genom ett citat från ishockeylegenden 

Wayne Gretzky där han beskriver hur hans sport fungerar: 

 

”The key to winning is getting first to where the puck is going next.” 

 

Precis som att förutspå vart pucken kommer är det svårt i praktiken att 

bedriva ett omvärldsbevakningsarbete. Omvärldsbevakning handlar om att 

planera vart marknaden är på väg och att komma dit först. Ju snabbare 

organisationen ser vilket håll trenden går, desto bättre förberedelser kan 

göras. På detta vis kan fler konkurrensfördelar uppnås. Wahlström (2004) gör 

även en referens till knattefotboll, där majoriteten springer efter bollen och 

hoppas på en chans att göra mål, samtidigt som ett fåtal som sprider ut sig på 

planen i tron om att få ett övertag eftersom de oftast saknar motståndare på 

det området. Wahlström menar att det finns tydliga risker med att gå sin egen 

väg, men att det är något som är viktigt om en organisation vill skaffa sig ett 

försprång. Omvärldsbevakning handlar om att genom informationsinsamling 

planera var företaget skall ställa sig på marknaden, men även när i tiden de 

skall placera sig där. När informationsinsamlingen är klar sker själva 

omvärldsanalysen vilket i stort innebär att insamlad data gås igenom och 

förkastas om den ej är relevant eller analyseras om den är relevant för vald 

frågeställning. 
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2.2 Omvärldsanalys 

Utöver arbetet med omvärldsbevakning sker en omvärldsanalys genom att 

materialet som inhämtats under omvärldsbevakningen analyseras. På de flesta 

företag finns en hel del kunskap inom företaget om trender och liknande som 

är intressant att studera vid en omvärldsanalys. Ofta diskuteras intressanta 

ämnen mellan medarbetarna vid fikaraster och luncher men såsom Genf och 

Laurent (2008) menar räcker det inte med att inneha informationen utan den 

måste också analyseras för att bidra med konkret nytta. Det behövs således en 

punktinsats emellanåt där information som innehas av medarbetarna 

sammanställs och analyseras. Det kan ske vid t.ex. en workshop. Vidare 

menar Genf och Laurent att ett lyckat omvärldsanalysarbete kan ge mer 

välgrundade beslut, bättre koll på utvecklingen samt en möjlighet att förutse 

och möta hot. 

 

Först måste dock omvärlden definieras. Genf (2009) beskriver omvärlden 

utifrån tre olika steg; den egna organisationen, närvärlden och omvärlden, se 

figur 2.1. Omvärlden är de aktioner och moment runt en organisation som 

inte går att påverka. Exempel på aktioner som inte kan påverkas är 

lagförändringar, konjunkturer och kulturella ändringar i samhället. 

Ovanstående aktioner och fler därtill måste organisationen anpassa sig efter 

för att garantera fortsatt framgång (Genf och Laurent 2008).  

 

Figur 2.1: Omvärldskarta (Genf 2009) 
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Frankelius (2001) menar att omvärldsanalyser är svårare i dagsläget än förr i 

tiden, framförallt med tanke på globaliseringen av verksamheter. Det bidrar 

till att organisationer behöver bevaka större områden än bara det egna, 

eftersom många andra domäner påverkar organisationen än bara den 

specifika egna. Innan en organisation genomför en omvärldsanalys bör 

följande tre frågor tas i beaktande. 

 

 Vilken information är relevant för just vår organisation? 

 Hur bör inflödet stimuleras av den? 

 Hur omsätts den till fruktbara handlingar? 

 

Eftersom Frankelius (2001) anser att ovanstående frågor är lika viktiga att 

besvara behövs en plan över hur företaget skall följa upp de trender som 

analyserats. Upprätthålls inte ett sådant analysarbete faller poängen med hela 

omvärldsanalysen. 

2.3 Omvärldsanalysmodeller 

För att genomföra en omvärldsanalys är det bra att utföra arbetet utefter en 

given modell. Att arbeta utefter en lämplig modell kan göra att arbetet blir 

mer strukturerat och lättare att följa. Modeller gör det lättare att visuellt se 

vad det är som skall analyseras. Nedan följer en presentation av de allra 

vanligaste omvärldsanalysmodellerna, som Fortkamp et al. också studerade i 

deras projekt. Anledningen till att de lyfts fram här är att det är relevant att 

känna till att det finns olika modeller samt vad som skiljer dem åt. Urvalet av 

presenterade modeller och deras lämplighet för små till medelstora företag 

finns beskrivet i kapitlet Diskussion. 

2.3.1 SWOT 

SWOT är en analysmodell som används för att identifiera både externa och 

interna faktorer som påverkar organisationen (Fortkamp et al., 2007). Namnet 

SWOT står för Strenghts (Styrkor), Weaknesses (Svagheter), Opportunities 

(Möjligheter) och Threats (Hot), se figur 2.2. Strenghts innefattar interna 

förmågor, resurser och andra positiva faktorer som kan möjliggöra för 

företaget att uppnå sina mål och tjäna sina kunder på bästa sätt. Weaknesses 

handlar om interna begränsningar och negativa faktorer som kan förhindra 

eller minska företagets prestationsförmåga. Opportunities beskriver 

gynnsamma faktorer eller trender i den externa miljön som företaget kan 

utnyttja till sin fördel. Threats är ogynnsamma externa faktorer eller trender 

som kan komma att inverka negativt på företaget och dess prestationsförmåga 

(Kotler och Armstrong, 2010). 
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Kotler och Armstrong (2010) menar att genom att analysera marknaden med 

hjälp av SWOT kan företaget lättare hitta attraktiva möjligheter och 

identifiera tänkbara hot. Målet är att därigenom kunna matcha företagets 

styrkor till attraktiva möjligheter och samtidigt minska eller bemästra 

svagheter och hot. Modellen utgår från ett specifikt företag och situation och 

är därmed väldigt användbar för att studera olika affärshändelser. 

 

SWOT-modellen är väldigt pedagogisk och enkel att använda sig av. 

Frankelius (2001) beskriver att den även hjälper till med att reflektera över 

redan identifierade faktorer i omvärlden. Den innefattar också ett 

möjlighetstänkande vilket är en kontrast mot många andra 

omvärldsanalysmodeller där det i stor grad fokuseras på problemfaktorer 

såsom t.ex. konkurrenter. Vidare berättar Frankelius (2001) att det som kan 

vara svårt vid användandet av modellen är att det inte ges någon hjälp till att 

hitta de faktorer som bör vara utgångspunkt vid indelandet i hot eller 

möjlighet och vilka faktorer som kan vara relevanta för det enskilda fallet. 

Indelandet i hot och möjlighet som sker i SWOT har kritiserats eftersom det 

är en ganska snäv indelning. Ett hot kan också mycket väl tänkas övergå till 

en möjlighet över tid när olika faktorer ändrats. Utgångspunkten för analysen 

i modellen är faktorer och tankesätt som företaget redan är medvetna om och 

därmed beaktas heller inte skillnaden mellan den upplevda och verkliga 

omvärlden 

2.3.2 Scenarioplaneringsmodellen 

Scenarioplaneringsmodellen är en modell där fokus ligger på att skapa olika 

framtidsscenarier för att därigenom möjliggöra nya idéer genom att framkalla 

kreativa förutsättningar (Fortkamp et al., 2007). Den här modellen handlar till 

största del om att kunna tänka ut vad som kan tänkas ske i framtiden. Just 

Figur 2.2: Modell över SWOT (Lerdell Investigations AB, 2010) 
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begreppet scenario passar väl in i det sammanhanget eftersom Lindgren 

(1996) menar att den mänskliga hjärnan arbetar med olika scenarier för att 

kunna tänka om framtiden. 

 

Själva scenarioplaneringstekniken utvecklades av Shell, ett företag i 

oljebranschen, i slutet av 60-talet och skulle förbereda beslutsfattare inför den 

alternativa framtiden snarare än att exakt kunna förutspå hur framtiden blir. 

Enligt Strannegård (1998) är idén scenarioplanering att skapa en alternativ 

framtid i verksamhetens externa miljö. De framtida scenarierna skall även 

kunna användas som ett test på hur väl förberedd organisationen är för 

framtida ändringar i företagets omvärld. 

 

Scenariotänkandet kan sammanfattas under sju grundläggande principer som 

väl beskrivs av Lindgren och Bandhold (2003). De första principerna 

innefattar att införskaffa ett genomtänkt verktyg för att arbeta med scenarier. 

Vidare skall deltagarna tänka att alla spelare på marknaden påverkar varandra 

och att det därigenom finns möjligheter att influera dem. Deltagarna skall 

tänka ur och bygga en framtidsvision på scenarier. Slutligen uppmanas 

deltagarna att tänka i system med vilket innebär att kunna tänka från utsidan 

och in. Därefter går ett scenario till en strategi och går igenom olika 

beslutspunkter.  

2.3.3 Porters Five Forces 

Denna modell är skapad av M. E. Porter och presenterades första gången 

1979. Det är en ekonomisk modell och handlar i stort om 

branschkonkurrensens drivkrafter. I omvärldsanalyskretsar är modellen 

välkänd och finns på många beslutsfattares och konsulters skrivbord. 

Huvudbudskapet som Porter vill förmedla med modellen är att för ett bra 

omvärldsanalysarbete behöver företaget även innefatta kunder, leverantörer, 

tänkbara etablerare och substitut som potentiella konkurrenter. Det bästa för 

varje företag är att försöka hitta den position i branschen där det mest 

optimala förhållandet till de rådande konkurrenskrafterna finns. Slutsatsen 

som kan dras är enligt Frankelius (2001) att företag skall försöka hitta kunder 

och leverantörer med så lite makt som möjligt, d.v.s. om det finns många 

leverantörer med liknande utbud får leverantören inte lika stor makt som om 

leverantören i princip varit ensam på marknaden med en unik produkt. 

 

Branscher påverkas av fem grundläggande konkurrenskrafter som Frankelius 

(2001) beskriver utförligt i boken Omvärldsanalys, se figur 2.3. Med bransch 

avser Porter (1990) en grupp av företag som producerar produkter som är i 

nära substitut till varandra. De grundläggande konkurrenskrafterna är hot från 

substitutprodukter, köpares förhandlingsstyrka, hot från nyetablerare, 

leverantörers förhandlingsstyrka och konkurrens bland existerande företag. 

Fokus i den här modellen är på konkurrenter och främst inom den bransch 
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eller branscher i vilka de befinner sig. För att analysera konkurrenterna tittar 

Porter på deras reaktionsprofil som kan delas upp i nöjdhet med sin position, 

sannolika utspel och sårbarhet. Dessa komponenter kan härledas från faktorer 

såsom konkurrentens framtida mål, aktuella strategi, föreställningar och 

möjligheter. 

 

Det som är bra med Porters Five Forces är att den skapar en överblick över 

ett ganska komplext sammanhang genom att bryta ned den abstrakta helheten 

till konkreta delar (Frankelius, 2001). Modellen har dock fått kritik för att den 

inte täcker in hela omvärlden. Vidare menar Frankelius (2001) att mycket 

annat än ett företags bransch kan vara lika viktigt och inverka på annat sätt än 

genom branschaktörerna. 

2.3.4 Nätverksmodellen 

Nätverksmodellen är en vanlig modell i moderna analyser av omvärlden runt 

ett företag (Fortkamp et al., 2007), se figur 2.4. Det synsätt som 

nätverksmodellen utgörs av växte fram under 60- och 70-talet och har sedan 

dess blivit vida spridd. Modellen har fått sitt namn efter att den är uppbyggd 

som ett nätverk med aktiviteter, resurser och relationer som grundstenar 

mellan olika aktörer (Frankelius, 2001). 

 

Fokus i den här modellen ligger enligt Frankelius (2001) på olika faktorer 

som har med själva marknaden att göra. Marknaden ses inte som en homogen 

enhet utan anses snarare vara uppbyggd av olika konkreta aktörer. De aktörer 

som företag har ett affärsmässigt utbyte med, såsom säljare och köpare ligger 

ofta i fokus. Affärsförbindelser och vikten av långsiktiga relationer är en 

central del av nätverksmodellen, som utvecklades ur ett synsätt där två 

affärspartners står i centrum för analysen. Utgångspunkten är alltså att 

affärsrelationer till andra köpare och säljare är den relevanta delen att studera 

i ett företags verksamhet. 

 

Figur 2.3: Porters omvärldsmodell (Frankelius 2001, sid. 56) 
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Det positiva med nätverksmodellen är att den lyckas analysera relationer 

mellan olika aktörer vilket medför att en helhet uppstår. Exempelvis kan 

kunder och dess relationer till andra aktörer bli mer tydliga och marknaden 

kan vara lättare att greppa och få en överblick över. De begränsningar som 

finns med nätverksmodellen anser Frankelius (2001) vara att den bara 

fokuserar på vissa delar av omvärlden runt ett företag. De delar som inte kan 

innefattas inom ramen för aktörer med vilka företaget har en affärsrelation till 

missas lätt. De förändringar och processer som tas upp vid en studie med 

hjälp av nätverksmodellen är heller inte tillräckligt grundliga för att lyckas 

skildra de verkliga förändringsprocesserna i sig. 

2.3.5 World Mapping Method 

Metoden inleds med att leda om tankebanorna hos deltagarna samtidigt som 

affärsidén står i fokus. Vidare görs en brainstorming deltagarna kommer med 

nya idéer och perspektiv på affärsidén. Deltagarna försöker se vilka andra 

faktorer som kan påverka företaget. Idéerna skall sedan sorteras efter 

betydelse och sedan jämför idéerna mot vilken kunskap som finns i företaget. 

I nästa del av modellen genomförs en informationssökning för att 

komplettera den kunskap som saknas till de nya idéerna som uppkommit. 

Sista skedet i modellen utgörs av att en ny karta skapas över de områden som 

berör organisationen. Samtidigt bör en linje som går åt samma håll som den 

ursprungliga affärsidén och den nya affärskartan hittas(Frankelius, 2001). 

 

Figur 2.4: Nätverksmodellen, (Håkansson och Snehota 1976, sid. 21) 
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Kindesjö och Johansson (2003) skriver att fördelarna med World Mapping 

Method är att den är väldigt fri och ignorerar alla fördefinierade områden. 

Grunden i modellen är affärsidén och ta fasta på att det viktiga är det som 

minst anas. Dock kommer inte något resultat fram ur modellen om det finns 

kreativa brister hos deltagarna och de har svårt att vidga sina vyer i 

brainstormingen. 

2.3.6 PEST-modellen 

Frankelius (2001) skriver att en av de vanligaste omvärldsmodellerna är 

PEST-modellen. PEST är en akronym och står för Politiska faktorer som 

innefattar bl.a. skatteregler och politisk stabilitet. Ekonomiska faktorer som 

handlar om inflation och vetskap om den aktuella och framtida konjunkturen. 

Sociala faktorer inkluderar även kulturella faktorer som berör utbildning och 

andra kulturella trender. Tekniska faktorer syftar på Internet och den 

teknologiska utvecklingen på marknaden. Frankelius (2001) menar att 

fokuseringen på konkurrenter och hur fördelar på marknaden skall uppnås är 

lika viktigt som att studera de faktorer organisationer inte kan påverka, dvs. 

omvärlden. Till dessa faktorer måste företaget anpassa sig eftersom det 

kontinuerligt sker förändringar i omvärlden. 

 

En fördel med PEST är att den tilltalar många och känns bekväm att börja 

arbeta med för personer som inte är särskilt vana vid att göra 

omvärldsanalyser. Nackdelarna är att den har ett brett perspektiv och att det 

är svårt att arbeta de breda kategoriseringarna. Något som talar emot 

modellen är att den inte heller har en tidslinje att gå efter, vilket kan göra att 

den uppfattas som mållös och som en modell utan en direkt plan. 

2.3.7 Delfimetodik 

Delfimetodiken är en av de mest kända i sitt slag och går ut på att en panel 

med experter sätts samman och tar ställning till olika frågor. Holst (1976) 

sammanfattar delfimetodiken i följande steg. Först skall problemet 

formuleras. Därefter tillsätts en expertpanel med kunskap inom området. 

Sedan formuleras frågorna till panelen, som ger ett första svarstillfälle. 

Svaren bearbetas och motiveras och sedan tillfrågas nya experter som 

rekommenderats av de första och ställer samma fråga. Slutligen görs en 

kvantitativ undersökning där experternas åsikter prövas. 

 

Av den kritik som har framförts framgår att det uppkomma väldigt olika 

resultat beroende på hur frågorna ställts. Kritiker ifrågasätter också huruvida 

experterna har en omvärldsanalytisk förmåga och reliabilitet och validitet. 

Furustig och Sjöstedt (2000) bemöter kritiken genom att säga att resultatet av 

en delfimetod mer skall ses som indata för fortsatt analys och inte som ett 

slutresultat. Det är även lätt att missa en trend eftersom experterna gärna 

rekommenderar andra med liknande åsikter. 
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2.3.8 Trendmodellen 

En trendanalys avser att se till nuvarande och föregående cykler i trender och 

sedan försöka förutspå när de skall inträffa härnäst (Furustig & Sjöstedt, 

2000). Frankelius (2001) menar att en trendanalys innebär att se tillbaka på 

historiska studier och sedan göra de mer spännande med hjälp av framtida 

spekulativa tendenser, som oftast utgör anledningen till att trendanalysen 

gjordes i första taget. Exempel på detta är befolkningsmängd, konjunkturen 

och väderleksrapporter. Deltagarna gör antaganden om tänkbara trender inom 

en given tidsram. Metoden går ut på att organisationen tar fram ett antal 

frågor eller intresseområden som anses relevanta på ett globalt plan. Dessa 

kan brytas ner till mindre deltrender vilket medför bättre förståelse och en 

mer exakt bedömning. Exempelvis kan trenden att molnbaserade tjänster ökar 

brytas ner i frågor som rör dokumenthantering på Internet. Exempelvis 

påvisar användandet av Google Docs en trend en viss utveckling om en 

befolknings ställningstagande att lagra dokument på Internet. Gällande 

områden där organisationen själv inte kan påverka, måste organisationen 

acceptera och ta ställning till hur trendförändringarna kan hanteras på bästa 

sätt, se figur 2.5.  

 

Fördelar med en trendanalys är att skapa inspiration till att genomföra 

omvärldskartor som är mer inriktade på ett specifikt företag. Preciseringen 

medför att företag lättare kan skärma av andra faktorer och bara fokusera på 

det som påverkar deras verksamhet. Frankelius (2001) skriver också att en 

annan fördel med trendmodellen är att trender och kunder hör ihop, vilket 

leder till att fördelar uppnås på samma sätt om organisationen är lyhörd 

gentemot sina kunder såväl som trender på marknaden. Dock påverkas inte 

Figur 2.5: Trendmodellen 

(Frankelius, 2001, s.59) 
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alla organisationer på samma sätt av samtliga trender, vilket är en 

förutsättning som trendmodellen använder sig av. Om organisationen spår en 

världsomfattande trend är det ingen garanti att detta påverkar den givna 

organisationen, vilket är en nackdel för denna modell.  

2.3.9 TAIDA 

Detta är en praktisk omvärldsanalys- och scenarioplaneringsmodell som 

används till att hantera information och omvandla den till kunskap. TAIDA 

beskriver på en hög nivå hur arbetet sker i samband med scenarioplanering. 

Därefter skapas scenarion som företagen senare kan agera utefter. TAIDA är 

en akronym för Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding och Acting, se figur 

2.6. 

 

Tracking innebär att användarna söker och aktivt letar efter hot och 

möjligheter i omvärlden. Hoten och möjligheterna kan spåras genom t.ex. 

medieskanning, expertpaneler och fokusgrupper (Lindgren & Bandhold 

2007). Analyzing står för att tyda de trender som hittats i tidigare steg, men 

även att fördjupa sig i insamlad data och få en förståelse för den. I steget som 

heter Imaging skapar deltagarna framtidsbilder som blir till visioner. 

Deciding-steget syftar till att aktivt ta upp en eller flera visioner och ta ett 

beslut huruvida organisationen skall gå vidare med dem. Visionerna blir 

produkten av scenariomodellen. I det sista steget, Acting, kan deltagarna 

utnyttja nyvunnen kunskap och sätta upp en handlingsplan för att sträva mot 

framtagna visioner (Lindgren och Bandhold 2007). Den främsta fördelen med 

att genomföra en omvärldsanalys med hjälp av TAIDA är att den ökar 

beredskapen när det kommer till snabba förändringar som påverkar 

verksamheten. Deltagarnas intuition lyfts även fram (Wahlström, 2004).  

2.4 IT-stöd 

I och med nya tekniker inom IT och Internets allt större betydelse för 

omvärldsanalys har IT-stöd som stödjer samlandet av extern information 

kunnat utvecklas, vilket har förbättrat möjligheterna för att genomföra en 

omvärlds- och konkurrensanalys (Benczúr, 2006). Enligt Revelli (2000) i 

Figur 2.6: TAIDA-modellen (Kairos Future, 2011) 
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Benczúr (2006) kan verktygen på Internet delas in i två kategorier; 

traditionella verktyg såsom sökmotorer, ordböcker på Internet och databaser 

samt andra mer ”intelligenta” verktyg som kan vara till hjälp vid analyser och 

där avancerade sökningar kan ske enligt vissa inställningar. Benczúr (2006) 

menar vidare att Internet inte medför enbart fördelar för företagen som kan 

hitta en mängd information utan det uppstår också en svårighet att hitta källan 

samt att avgöra vad som är relevant och inte. 

 

Det har också vuxit fram en marknad för Business Intelligence-plattformar, 

som möjliggör för företag att bygga applikationer som kan vara till hjälp i de 

beslutsfattande processerna. Vidare skriver Gioia et al. (2008) att den här 

positiva utvecklingen för Business Intelligence-plattformar har gjort att inte 

bara de ursprungliga leverantörerna av den här typen av plattformar längre 

finns på marknaden. Även databas- och applikationsleverantörer såsom 

Oracle, Microsoft och SAP har börjat tillverka liknande plattformar. Det har 

bidragit till en hård konkurrens och att det är möjligt att välja den produkt 

som är bäst utvecklad. Möjligheterna medför att fokus nu ligger på att dessa 

plattformar lätt skall gå att integrera och möjligheten för användaren att lägga 

till andra värden såsom samverkan och arbetsflöden. Gioia et al. (2008) 

beskriver att det genom den växande marknaden för Business Intelligence-

plattformar också har kommit ut Open Source lösningar för detta ändamål. 

SpagoBI, som Gioia et al (2008) studerar noggrannare är en sådan typ av 

plattform där mjukvaran är gratis och där möjligheter att ändra verktyget efter 

företagets förutsättningar finns eftersom koden är öppen (Engineering 

Ingegneria Informatica S.p.A, 2009). 

2.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Omvärldsbevakning handlar i stora drag om att samla in så mycket relevant 

data som möjligt om trender på marknaden. Det gäller att aktivt söka efter 

förändringar på marknaden och ta ställning till hur företaget skall tackla 

trenden. Omvärldsanalysen hanterar den delen där företaget väljer ut vad som 

är relevanta trender och vilken ställning de skall ta för att bemöta trenden på 

ett bra sätt. Modellerna som presenterats har haft en god bredd, både i 

svårighet och också tidsåtgång men också hur kontrollerande de är i sitt 

arbetssätt. De sträcker sig ifrån klassiska modeller som exempelvis SWOT 

till nyare och mindre kända modeller som den omfattande TAIDA-modellen. 

 

Det finns en mängd olika IT-stöd på marknaden att tillgå. Många av de 

enklare stödjer bara insamlandet av information, eftersom de söker efter 

specifika nyckelord i artiklar och databaser. Flera dyrare verktyg finns också, 

men eftersom de sträcker sig utanför små till medelstora företags budget är de 

oftast utom räckhåll. 
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3 Metod 

Inledningsvis beskrivs vilken forskningsansats som använts, därefter 

tillvägagångssätt för att samla in empiri, hur urval av informanter har skett 

och hur empirin skall analyseras. Avslutningsvis diskuteras 

säkerhetsställandet av hög reliabilitet och validitet samt etiska 

ställningstaganden. 

3.1 Forskningsansats 

Vid undersökningar kan antingen en kvalitativ eller kvantitativ ansats 

tillämpas. Jacobsen (2002) menar att data i en kvantitativ studie ofta klassas 

som hård data medan data i en kvalitativ studie brukar betecknas som mjuk 

data. Vid en kvantitativ studie har insamlingen av empirin oftast skett genom 

analys av statistiska undersökningar och större mätningar. Empirin består 

således ofta av siffror i en kvantitativ studie (Patel & Davidsson, 2003). I en 

studie av företeelser som inte kan mätas i siffror, utan som istället beskrivs 

med ord används istället en kvalitativ studie.  

 

Det övergripande syftet med den här studien är att kartlägga vilka 

omvärldsanalysmodeller och IT-stöd som är lämpliga för små till medelstora 

företag att använda sig av. För att kunna uppnå det syftet kommer 

workshoppar, intervjuer och en undersökningsstudie av IT-stöd att 

genomföras för att samla in empiri. Eftersom insamlad empiri från 

workshoppar, intervjuer och undersökningsstudie betecknas som mjuk data 

kan den här undersökningen klassas som en kvalitativ studie. 

 

En studie kan också ha en deduktiv eller induktiv ansats. Vid arbetande med 

ett deduktivt förfaringssätt är utgångspunkten en hypotes eller föreställning 

utifrån vilken logiska satser kan härledas (Jacobsen, 2002). Det deduktiva 

förfaringssättet har använts betydligt längre än det induktiva och ansågs länge 

vara det enda sättet att dra slutsatser genom (Shank, 2008). Vidare skriver 

Shank (2008) att vid användandet av en deduktiv ansats börjar forskaren med 

att observera och samla in data för att sedan kunna bilda sig en uppfattning 

om sannolikheten att påståendena stämmer. Påståendena blir sedan hypoteser 

som testas i studien för att det skall gå att göra antaganden utifrån dem. 

 

Den induktiva ansatsen kan användas för att resonera från mindre delar till en 

helhet, från enskilda fall till generaliseringar eller från något på individnivå 

till det universella (Jacobsen, 2002). Fox (2008) skriver att det induktiva 

förfaringssättet används som ett sorts resonemang för att uppnå förståelse och 

kunskap samt för att möjliggöra etableringen av en koppling mellan 

observationer och teori. 
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I tidigare forskning har det framkommit att små till medelstora företag inte 

har något etablerat omvärldsanalysarbete inom sin organisation och att extern 

konsulthjälp kan behövas för att få igång ett sådant arbete. Workshoppar, 

intervjuer och en undersökningsstudie har använts för att samla in empiri. 

Workshopparna genomfördes på två olika företag och fyra modeller testades. 

Intervjuguiden utvecklades ur temana arbete kring omvärldsanalys, 

trendbevakning, användningen av IT-stöd. I undersökningsstudien av IT-stöd 

har först en kartläggning gjorts över tillgängliga IT-stöd varefter de har 

bedömts utifrån dess användbarhet för små till medelstora företag. Utifrån 

insamlat material behövs sedan slutledningar och generaliseringar dras vilket 

gör att en induktiv forskningsansats passar bäst. 

3.2 Tillvägagångssätt 

Figur 3.1 skall ge en övergripande bild över hur arbetet med den här studien 

fortlöpt. Arbetet började med en litteraturstudie där bakgrund och syftet med 

undersökningen klargjordes. Efter det påbörjades en insamling av teori och 

empiri. Teorin består till största del av presentation av 

omvärldsanalysmodeller samt IT-stöd. Empirin samlades in genom 

intervjuer, där bilaga 1-3 användes, workshoppar, där bilaga 4-5 användes, 

och slutligen en undersökningsstudie. Teori och empiri tolkades därefter i en 

analysfas. Till sist drogs slutsatser utifrån analysen och det totala resultatet av 

studien presenterades i den här uppsatsen samt i bilaga 6. 
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Intervjuerna, workshopparna och undersökningsstudien hänger samman med 

varandra genom att de alla bidragit med olika sortens empiri som behövts för 

att besvara forskningsfrågorna. Workshopparna har gett praktiskt kunskap i 

hur omvärldsanalysmodeller kan användas och hur olika modeller fungerar 

när de används medan intervjuerna har gett fördjupad kunskap om modeller 

och IT-stöd samt vad som krävs för att starta upp och etablera ett 

kontinuerligt arbete på företag. Vidare har undersökningsstudien kunnat 

komplettera den information som kommit fram under intervjuerna om IT-stöd 

genom att flera olika sortens IT-stöd undersökts. De olika metoderna 

kompletterar varandra genom att det som inte kunde fås fram genom en 

metod var enkelt att finna med en annan. Således har de olika metoderna 

bidragit till en varierad och heltäckande empiriinsamlingsprocess. 

3.2.1 Workshoppar 

Genom att genomföra workshoppar kunde information om hur olika 

omvärldsanalysmodeller fungerar samt vilket sätt som är lämpligt att arbeta 

med dessa inhämtas. Fyra omvärldsanalysmodeller testades genom 

workshoppar på två mindre företag i Växjöregionen, Imano AB, hädanefter 

Imano, samt Office IT-partner Växjö, hädanefter Office IT-partner. Vid 

respektive företag testades två olika omvärldsanalysmodeller och sedan 

skedde en utvärdering av modellen utifrån en utvärderingsenkät, se bilaga 4. 

 

Det ena företaget valde att avsätta en halvdag för workshoppar medan det 

andra företaget avsatte två halvdagar. Det sistnämnda företaget fick en 

hemuppgift inför det andra tillfället. Hemuppgiften bestod i att deltagarna 

fick ta reda på hur olika faktorer som kommit fram under dagen kunde 

bevakas. Innan workshopparna fick företagen förbereda sig genom att ta fram 

en intressant frågeställning att behandla under omvärldsanalysen. 

3.2.2 Intervjuer 

Som ett komplement till workshoppar genomfördes intervjuer på tre stycken 

företag. Intervjuerna genomfördes på Växjö kommun, Aitellu AB, hädanefter 

Aitellu, och ett företag som valt att vara anonyma varefter de hänvisas till 

med det fingerade namnet Värmepumpar i Norden AB, hädanefter 

Värmepumpar i Norden. 

 

Intervjuerna var semistrukturerade och bestod till största del av öppna frågor 

för att respondenterna själva skulle kunna berätta på sitt sätt. Frågorna för 

intervjuerna följde tre teman. Temana var arbete kring omvärldsanalys, 

trendbevakning samt användningen av IT-stöd. För att se till att inte några 

missförstånd skedde vad gäller tolkning av respondenternas svar spelades 

samtliga intervjuer in, efter godkännande från respondenten. Det nedskrivna 

materialet godkändes sedan av respondenten.  
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3.2.3 Undersökningsstudie 

Litteratur om kostnadsfria IT-stöd för omvärldsanalys var begränsad. Därför 

gjordes en undersökningsstudie av IT-stöd som små till medelstora företag 

kan använda i det dagliga omvärldsbevakningsarbetet. 

 

Vi påbörjade att undersöka vilka IT-stöd för omvärldsanalys som fanns att 

tillgå genom att söka i artiklar och IT-tidningar med hjälp av relevanta 

sökord. Därefter studerades de IT-stöd som framkommit för att se vilka som 

är relevanta för små till medelstora företag. Företagens krav på IT-stöd som 

framkom under workshopparna och intervjuerna matchades med IT-stöden 

där de mest relevanta åsikterna lyftes fram. Vidare provades de IT-stöd som 

fanns att tillgå under en period där en bedömning sedan gjordes på vilka IT-

stöd som är mest lämpliga för små till medelstora företag. 

 

Utifrån de företag som Nyhlén och Strand (2007) undersökt valdes de mest 

intressanta för små till medelstora företag ut. Här gjordes egna observationer 

av företagens verktyg och på Aitellu, som tillhandahåller IT-stöd för 

omvärldsbevakning, intervjuades VD:n och berättade om deras produkter.  

3.3 Urval 

I regionen finns många mindre IT-företag. Vi började med att kontakta alla 

IT-företag som hade lokaler på Videum Science Park, vilka erbjuder lokaler 

för mindre företag i Växjö. Vi kontaktade företagen dels genom att flygblad 

delades ut, sattes upp på anslagstavlor i Videum Science Parks lokaler samt 

att samtliga IT-företag kontaktades via e-post. Sedan fortsatte vi att kontakta 

företag ur en regional lista, sammanställd av Växjö Kommun, där IT-företag 

fanns presenterade. Totalt kontaktades ett trettiotal företag. Till slut hittades 

två IT-företag i regionen som kunde medverka vid workshoppar. I och med 

att Imano AB och Office IT-Partner som workshoppar genomfördes på kan 

klassas som små till medelstora företag kategoriseras det som typiskt urval 

eftersom de speglar målgruppen.  

 

Efter en allmän sökning på Internet om omvärldsanalys framkom att Växjö 

Kommun hade ett etablerat omvärldsanalysarbete. Eftersom det var intressant 

att veta hur de arbetade med omvärldsanalys kontaktades kommunens 

omvärldssamordnare och en intervju upprättades. För att även få en bild över 

företag som inte bedriver ett omvärldsanalysarbete genomfördes en intervju 

baserad på ett bekvämlighetsurval. För att hitta företag som säljer 

omvärldsbevakningsprodukter sökte vi på Internet och i artiklar och 

kontaktade några av de största företagen och höll sedan en intervju på ett av 

dessa. 
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Vid urval av IT-stöd identifierades först större aktörer på marknaden. 

Därefter undersöktes vilka andra verktyg som fanns att tillgå. Tillgängliga 

verktyg valdes sedan ut efter de krav som små till medelstora företag kan ha 

på IT-stöd, vilket fåtts fram under workshopparna och intervjuerna. De 

kriterierna var bland annat att verktygen skall vara användarvänliga, gratis 

eller billiga och lättillgängliga. I urvalet bedömdes också komplexiteten och 

hur omfattande IT-stöden var eftersom företag vill lägga ned olika mycket tid 

och resurser på omvärldsanalysarbete. 

3.4 Analys av empiri 

Empiri har samlats in genom workshoppar, intervjuer och en 

undersökningsstudie. Genom att hålla i workshoppar erhölls erfarenhet över 

vad som fungerar och inte vad gäller tillämpning av olika 

omvärldsanalysmodeller. De erfarenheter och observationer som erhölls 

under genomförandet av workshoppar skrevs också ned och bedömdes utifrån 

en observationsguide, se bilaga 5. Deltagarna i workshopparna har fått ge sin 

syn på modellerna genom att fylla i en utvärderingsenkät, se bilaga 4. 

Deltagarnas åsikter har således också beaktats vid analysen över de olika 

omvärldsanalysmodellernas lämplighet för små till medelstora företag. 

 

Materialet från intervjuerna har bidragit till en bredare syn på omvärldsanalys 

och omvärldsbevakning samt kunnat ge olika synvinklar eftersom 

respondenterna hade olika erfarenheter. Vid analys av intervjumaterialet har 

temana använts som utgångspunkt. Undersökningsstudien har bidragit med 

information om vilka IT-stöd som finns att tillgå för små till medelstora 

företag. Efter en kartläggning av tillgängliga IT-stöd har de jämförts mot krav 

på stöd av IT som uppkommit under intervjuer och workshoppar. 

3.5 Kvalitet 

För att säkerhetsställa att undersökningen håller hög kvalité kan begreppen 

reliabilitet och validitet vara till hjälp. Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet 

som ett säkerhetsställande över att insamlad information är tillförlitlig och 

trovärdig. Validitet handlar om att information också skall vara relevant och 

giltig. Ett vanligt exempel på reliabilitet och validitet handlar om 

användandet av två termometrar för att mäta temperatur. Den första 

termometern visar samma gradantal varje gång och uppvisar därmed en hög 

reliabilitet på mätningarna medan den andra termometerns mätning varierar 

ett antal grader upp och ned beroende på när mätningarna ges. Den andra 

termometern uppvisar inte hög reliabilitet men uppvisar förmodligen en 

högre grad av validitet än den första som inte uppvisar en hög grad av 

validitet (Kirk och Miller, 1986). 
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3.5.1 Reliabilitet 

Kirk och Miller (1986) förklarar att reliabilitet handlar om i vilken 

utsträckning som en mätningsprocedur skulle ge samma resultat oavsett när 

och vem som utfört den. För att säkerhetsställda en hög reliabilitet har 

intervjuerna varit semistrukturerade. Temana för intervjuerna har noga valts 

ut för att vara bidragande till studiens syfte. Intervjuerna har i stort bestått av 

öppna frågor, som av Dysthe (1996) beskrivs som frågor som inte på förhand 

har ett givet svar. Det har bidragit till att respondenten lättare kan berätta fritt 

utan att begränsas av slutna frågor. Intervjuerna spelades in och anteckningar 

fördes under intervjun. Direkt efter intervjuerna, medan intrycken var i färskt 

minne, gicks anteckningarna igenom samt att inspelningen av intervjun 

transkriberades. Efter transkriberingen fick respondenterna ta del av och 

godkänna materialet för att minska risken för missuppfattningar och 

säkerhetsställa reliabiliteten. 

 

Reliabiliteten för workshopparna har säkerhetsställts genom att det noggrant 

redogjorts för hur varje workshop har utförts för att andra skall kunna 

genomföra workshoppar med samma modeller och uppnå liknande resultat. 

Att gruppen med deltagarna också kan påverka hur utfallet av ett resultat blir 

har varit svårt att undvika. Om tid funnits hade omvärldsanalysmodellerna 

testats på fler företag. Undersökningsstudien har genomförts efter att 

intervjuer och workshoppar genomförts. Det innebar att en större kunskap 

vad gäller små till medelstora företags behov hunnit inhämtas. IT är dock 

under utveckling hela tiden och om en liknande studie genomfördes över 

tillgängliga IT-stöd om ett år skulle förmodligen nya verktyg finnas på 

marknaden. Det vi gjort för att säkerhetsställa reliabiliteten vad gäller 

undersökningsstudien är att beskriva hur vi gått tillväga och att diskutera våra 

övervägningar. 

 

Genom att noggrant beskriva tillvägagångssätt och metodval samt hur allt 

genomförts har vi försökt uppnå en hög reliabilitet arbetet igenom. 

Motiveringar till valda metoder finns också med i metodreflektionen där det 

också tydligt framgår varför metoderna som använts valts. 

3.5.2 Validitet 

Validitet beskrivs av Kirk och Miller (1986) som graden av korrekthet på en 

mätning eller en studies resultat. För att säkerhetsställa hög validitet har 

intervjurespondenter och företag erbjudits anonymitet för att inte känna sig 

hindrade med vad de uttalar sig om. I och med att respondenterna sedan fått 

ta del av transkriberat material har de vid det tillfället kunnat korrigera 

eventuella missförstånd. Intervjufrågorna har strukturerats utifrån tre teman 

för att ge svar på studiens forskningsfrågor för att säkerhetsställa att den här 

studien mäter just det som den avser att mäta. 
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Genom öppna diskussioner under tiden workshopparna genomfördes var det 

enkelt att uppfatta hur deltagarna tyckte att olika moment fungerade. 

Observationsguiden var strukturerad för att ge svar på studiens syfte och den 

kunde sedan jämföras med deltagarnas egen uppfattning som de besvarat i en 

enkät. Att jämföra den egna uppfattningen med deltagarnas har gjort att 

sanningshalten i våra antagen kunnat verifieras. 

 

Undersökningsstudien genomfördes till största del för att besvara den andra 

forskningsfrågan som handlar om att kartlägga vilka slags IT-stöd som kan 

vara lämpliga för små till medelstora företag. Vid genomförandet av 

undersökningsstudien har återkopplingar till forskningsfrågan hela tiden skett 

för att säkerhetsställa att resultaten verkligen bidrar till studiens syfte. Även 

Fortkamp et al. (2007) fick i sin studie fram att små till medelstora företag 

behöver arbeta strukturerat med omvärldsanalys samt har en begränsad 

betalningsförmåga att hyra in extern hjälp. Att även andra författare fått fram 

liknande upptäcker stärker validiteten. 

 

Slutligen har ett arbete med att säkerhetsställa validiteten kontinuerligt pågått 

under hela arbetets gång. Vi har hela tiden utgått från syftet med studien, 

både vid utformandet av intervjuguider och genomförandet av workshoppar 

och undersökningsstudie. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Om en studie uppvisar god etik eller ej är en viktig aspekt. Därför får 

intresset av att utvinna ny kunskap vägas mot kravet på skydd av de individer 

som deltagit i studien (Starrin och Svensson, 1994). Ett högt etiskt värde kan 

bidra till att andra kvalitéer i en studie minskas. Ett sådant exempel skulle 

kunna vara att viss information utelämnats för att säkerhetsställa 

anonymiteten på personen som står bakom beläggen. Vid ett sådant tillfälle 

kan lätt en konflikt mellan etik och validitet uppstå. Vanligtvis försöker 

forskaren i de situationerna att anonymisera individer, platser och 

organisationer för att de inte skall gå att identifiera (Starrin och Svensson, 

1994). 

 

Ett etiskt övervägande som gjorts är att inte ha med namn på de personer som 

deltagit i workshopparna. Respondenterna har även de erbjudits att vara 

anonyma. Att ingen som deltagit i studien varit tvungen att uppge sitt namn 

har gjort att deltagarna i workshopparna och respondenterna kunnat känna sig 

trygga. Trygghet är också viktigt vid säkerhetsställandet av en hög reliabilitet 

och validitet. I övrigt har god forskningssed använts vid de etiska 

övervägandena som gjorts i den här studien vilket rekommenderats av 

CODEX (2011) för forskare inom de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga områdena. 
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4 Resultat 

I det här kapitlet presenteras insamlad empiri från intervjuer, workshoppar 

och undersökningsstudie. Avsnittet är indelat i intervjuer, 

omvärldsanalysmodeller, workshoppar och IT-stöd. I avsnittet intervjuer 

beskrivs kortfattat vad som kommit upp under de tre olika intervjuerna. 

Under omvärldsanalysmodeller beskrivs hur modellerna upplevdes under 

workshopparna medan avsnittet workshoppar berättar om hur 

workshopparna hölls och hur arbetet med modellerna gick till. I det sista 

avsnittet IT-stöd presenteras dels verktyg som kom fram från 

undersökningsstudien samt visst material från intervjuerna. De tre metoderna 

hänger samman genom att workshopparna och undersökningsstudien gav 

övergripande kunskap i hur modeller och verktyg kan användas medan 

djupare kunskap kunde fås genom intervjuer. 

4.1 Intervjuer 

Nedan sammanfattas de intervjuer som genomförts. De är indelade i tre 

avsnitt; företag som arbetar med omvärldsanalys, företag som vill arbeta med 

omvärldsanalys och företag som säljer produkter för omvärldsanalysarbete. 

4.1.1 Företag som arbetar med omvärldsanalys 

På Växjö kommun intervjuades omvärldssamordnaren Anna Karlsson. På 

kommunen hade de ett väl utarbetat omvärldsanalysarbete och intervjun 

kunde därför ge svar på hur fungerande omvärldsanalysarbeten kan 

struktureras upp. Eftersom Växjö kommun har arbetat kontinuerligt med 

omvärldsanalys under flera års tid använde vi intervjuguide, Intervjuguide för 

företag med etablerat omvärldsanalysarbete, till intervjun, se bilaga 1. 

 

Arbetat med omvärldsanalys startade 2007 på initiativ av Anna Karlsson. En 

utbildningsinsats gjordes tillsammans med Kairos Future som utbildade 22 

personer i deras omvärldsanalysmodell TAIDA. I samband med utbildningen 

upprättades projektplan och syfte, för att få ett mer precist mål med 

omvärldsanalysarbetet berättar Anna Karlsson. 

 

Omvärldsanalysarbetet fortskrider i dagsläget genom att Anna Karlsson själv 

styr upp ett analysarbete på en förvaltning inom kommunen. Sedan 

medverkar hon under tiden omvärldsanalysen pågår. Oftast avsätts en heldag 

att starta omvärldsanalysarbetet med. Ibland har de bjudit in en föreläsare 

som skall provocera deltagarna och få dem att öppna upp tänket kring 

omvärlden. Vidare träffas deltagarna 2-3 halvdagar, med uppgifter som skall 

genomföras mellan varje träff. 
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Vanligtvis är det 20-30 personer med under workshopparna och Anna 

Karlsson menar att det oftast är bättre ju fler som deltar. Dock 

rekommenderas det att ha en mindre analysgrupp som bara fokuserar på 

analysen och en större breddgrupp som samlar in fakta om idéer och trender. 

Resultatet brukar bli 5-7 trender som ansågs viktiga. Sedan försöker 

deltagarna att bekräfta potentiella tendenser genom att samla in konkret fakta 

samt genom att titta på statistik sedan tidigare år och liknande trender. Anna 

Karlsson menar att det viktigaste är att få till en bra analys, eftersom ju mer 

trender analyseras desto mer idéer uppkommer över hur de kan bemötas. I 

huvudsak rör det sig om två strategier.  Att möta trenden med något annat 

eller följa med och acceptera trenden. Det finns en mängd områden att 

bevaka, eftersom en kommun måste ha ett brett synsätt. Några av de 

viktigaste områdena att bevaka är för Växjö kommun arbetspolitiska och 

infrastrukturella frågor, berättar Anna Karlsson.  

 

Nyttan med omvärldsanalys är svår att säkerhetsställa eftersom det är svårt att 

se kopplingen mellan projektstart och nyttoeffekten som uppstår i slutet. 

Tekniska verktyg används sällan till hjälp för omvärldsanalysarbete i Växjö 

kommun, varken under workshopparna eller i omvärldsbevakningen. Anna 

Karlsson säger att de funderat på att använda elektroniska post it-lappar under 

workshopparna samt att ge förslag på verktyg till deltagarnas 

omvärldsbevakningsarbete. 

4.1.2 Företag som vill arbeta med omvärldsanalys 

På Värmepumpar i Norden intervjuades deras produktchef som omnämns 

som Bengt Svensson. På företaget fanns en önskan om att införa ett 

strukturerat omvärldsanalysarbete, men inget sådant har ännu inte införts. 

Därför kategoriseras detta företaget till de företag som inte arbetat med 

omvärldsanalys varefter intervjuguiden Intervjuguide för företag utan 

fungerande omvärldsanalysarbete användes till intervjun, se bilaga 2. 

Intervjun gav bl.a. djupare kunskap om problem som kan bidra till att ett 

omvärldsanalysarbete aldrig kommit igång. 

 

Det närmsta ett omvärldsanalysarbete som i dagsläget finns hos 

Värmepumpar i Norden är strategimöten där framtida strategier planeras. 

Strategimötena inträffar dock bara vart annat till vart tredje år. Där 

presenterar produktchefen information som hämtas genom att titta på de 

marknader företaget agerar inom samt genom att se på bestämmelser och 

direktiv som är relevanta. Produktchefen tittar även på konkurrenter, 

produkter och priser de har. Även de försäljningssiffror som Svenska 

värmepumpföreningen får in från alla medlemmar studeras. 
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Värmepumpar i Norden har aldrig arbetat efter en modell för 

omvärldsanalysarbete, men det vore önskvärt. Dels för att få nerskrivet vilka 

faktorer som är viktiga att behandla, och dels för att lättare kunna måla upp 

framtidsscenarion. Bengt Svensson medger att det finns ett behov för 

omvärldsbevakning, men att företaget är ganska stort och har mycket 

personal som arbetat där länge, vilket bidragit till att organisationen är 

trögföränderlig. Kunskapen om omvärldsanalysarbete är inte jättestor, utan 

när de försökt genomföra något arbete själva har det mest bestått av att söka 

på Internet och titta på andras omvärldsanalyser. Att sätta upp ett 

omvärldsanalysarbete på företaget skulle bli svårt utan extern hjälp, men det 

skulle nog vara möjligt om tiden fanns konstaterar Bengt Svensson. 

4.1.3 Företag som säljer produkter för omvärldsanalys 

På Aitellu intervjuades deras VD Andreas Bonnier. Det är ett företag som 

utvecklat IT-stöd för omvärldsbevakning. De erbjuder sina kunder möjlighet 

att bevaka sin omvärld på ett lättare sätt med hjälp av IT-stöd och den 

intervjun kunde således bidra med information om hur omvärldsbevakning 

enkelt kan ske med teknisk hjälp. I och med att det är ett företag som tar fram 

IT-stöd för omvärldsbevakning har intervjuguiden Intervjuguide för företag 

som utvecklar omvärldsanalysprodukter använts vid intervjun, se bilaga 3. 

 

Aitellu började med omvärldsbevakning eftersom mediekällor började 

dupliceras mer och mer. Det medföljde att det blev svårt för företag som 

kontinuerligt letade artiklar och nyheter, eftersom de inte visste vad som var 

skrivet på Internet. Utöver detta kom även alltfler företag och statliga verk att 

starta egna hemsidor som också behövde bevakas. Därför blev det svårt att 

manuellt bevaka alla relevanta källor menar Andreas Bonnier. Företag 

behövde intelligentare verktyg som hämtar in all data och sparar det i en 

databas. Därigenom kan antalet personer som arbetar med 

omvärldsbevakning reduceras samt att det blir lättare att se vilken 

information som tillkommit. 

 

I dagsläget levererar Aitellu i huvudsak fyra olika produkter; Aitellu Nyheter, 

Aitellu Analys, Aitellu Social Media och Aitellu Publishing. Aitellu Nyheter 

fungerar som en sökmotor i givna källor. Den har flera avancerade 

sökalgoritmer som effektivt rensar ut relevant information och levererar den 

till företagets inkorg. Aitellu Analys hjälper till att sammanställa statistik åt 

företaget och ge dem en tydligare mediebild av hur de ser ut utåt. Andreas 

Bonnier menar också att Aitellu Analys gör det lättare för företag att fatta bra 

beslut. 
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Aitellu Social Media bevakar sociala källor såsom Facebook och Twitter, 

nätverk där många företag och kunder finns representerade. Slutligen har 

Aitellu en produkt som heter Publishing där företagen kan hantera hur 

information skall presenteras på företaget. Vissa nyheter kanske skall 

publiceras på företagets intranät, medan andra endast skall skickas till 

ledningen.  

 

Det är flera typer av företag som använder sig av Aitellus produkter, säger 

Andreas Bonnier.  I huvudsak är det företag som anses sig ha ett behov av 

omvärldsanalys som använder produkterna. Företagens storlek är också 

skiftande eftersom Aitellus produkter passar både små, medelstora och större 

företag. Vill ett företag börja använda Aitellus produkter går de att testa gratis 

i en vecka. Köper företagen sedan produkten ingår utbildning samt hjälp att 

komma igång med produkterna.  

4.2 Omvärldsanalysmodeller 

SWOT upplevdes av deltagarna vid workshoppen som lätt att använda sig av 

samt att den passade företaget relativt bra. Se bilaga 4 för sammanställning av 

deltagarnas åsikter. För SWOT-analysen var två timmar avsatt vilket 

uppfattades som tillräckligt eller på gränsen till för mycket tid. Under 

workshoppen med SWOT var det sex stycken deltagare. Flera upplevde att 

det kunde ha varit bra att ha varit några fler medan andra tyckte att det 

fungerade bra med sex stycken deltagare. Vid den egna observationen av 

SWOT under workshoppen, se bilaga 5, upplevdes deltagarna som mycket 

engagerade och hade också relativt lätt att förstå modellen. SWOT-modellen 

upplevdes däremot inte lika heltäckande och materialet som framkom hade 

ganska dålig kvalité.  

 

Vid användandet av World Mapping Method vid workshoppen var deltagarna 

mycket engagerade men hade något svårare att förstå den här modellen än 

SWOT, se bilaga 5 för sammanställning av observationer vid workshopparna. 

Materialet som deltagarna fick fram med hjälp av modellen hade dock hög 

kvalité och modellen kändes även heltäckande. Deltagarna själva hade olika 

åsikter om hur lätt modellen var att använda sig av. Några tyckte att den var 

svår medan andra tyckte den var ganska enkel. De flesta ansåg att modellen 

passade att använda sig av för deras företag och att tiden om 1 ½ h som var 

avsatt var tillräcklig. Dock ansåg en av deltagarna att lite mer tid hade 

behövts för modellen. Att vara fyra stycken vid genomförandet av en 

omvärldsanalys med hjälp av World Mapping Method tyckte de flesta var 

lagom, medan en deltagare tyckte att de borde ha varit minst tio stycken.  
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PEST-modellen upplevdes av deltagarna som en passande modell att använda 

vid genomförandet av omvärldsanalys, se bilaga 4. De tyckte att modellen var 

lätt respektive ganska lätt att förstå och upplevde att den passade att använda 

för deras företag. De kände dock att den avsatta tiden på en timme var något 

snålt tilltagen och att antalet deltagare borde ha varit fler, runt 4-6 personer i 

olika roller. Av observationen som skedde under workshoppen, se bilaga 5, 

upplevdes deltagarna som ganska engagerade och som att de hade lätt att 

förstå modellen. Modellen upplevdes inte vara heltäckande och kvalitén på 

användbart material som framkom kunde ha blivit högre om inte faktorerna 

att följa i modellen begränsat kreativiteten. 

 

Under workshoppen där TAIDA användes blev kvalitén på materialet som 

framkom bra och modellen kändes också heltäckande, se bilaga 5. Deltagarna 

upplevdes som ganska engagerade, men hade svårigheter att förstå modellen. 

Själva upplevde deltagarna att modellen var lätt eller delvis lätt att använda 

sig av och att den passade deras företag ganska bra, se bilaga 4. De upplevde 

dock att tiden på en timme som var avsatt till TAIDA var något kort och 

tyckte att i vart fall två timmar hade behövts. Deltagarna tyckte också att de 

var för få och uppskattade att 4-6 personer i olika roller hade varit passande. 

4.3 Workshoppar 

Alla deltagarna i workshopparna upplevde att det var passande att hålla en 

workshop för att kunna göra en omvärldsanalys och att de skulle kunna tänka 

sig att göra något liknande på egen hand, se bilaga 4. Det material som 

deltagarna kände att de skulle behöva för att kunna genomföra en workshop 

själva var pappersunderlag motsvarande modell, metodbeskrivning samt en 

handledare som håller i workshoppen. 

 

Inledningsvis under varje workshop presenterades en agenda, över vad som 

skulle hända. I förväg hade deltagarna fått i uppgift att fundera ut en 

frågeställning som workshoppen skulle kretsa kring. Vidare presenterades 

frågeställningen för samtliga deltagare samt vilket tidsspann 

omvärldsanalysfrågan skulle omfatta. Deltagarna blev sedan introducerade 

för begreppet omvärldsanalys och en genomgång skedde av hur ett 

systematiskt insamlande av information går till. Efter introduktionen visades 

en förklarande bild på vad omvärlden innefattar. Här var målet att få företaget 

att fokusera på faktorer de inte kunde påverka utan som de måste ta ställning 

till hur de kan hanteras. I nästa skede presenterades modellen som deltagarna 

skall arbeta efter.  
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Vid genomförandet av en workshop med SWOT fick Office IT-Partner börja 

med att titta på en modell över SWOT. De blev sedan indelade i två grupper 

och fick individuellt skriva ner styrkor, svagheter, hot och möjligheter på en 

mall de fått. Diskussioner var givetvis tillåtet eftersom det var en form av 

brainstorming som skulle uppnås. När deltagarna kände sig klara 

presenterades förslagen för den andra gruppen. Vidare prioriterades förslagen 

utifrån dess betydelse för frågeställningen. Prioriteringen var enligt följande 

skala. 

 

 Mycket stor påverkan på företaget 

Dessa faktorer måste bemötas 

 Stor påverkan på företaget 

Dessa faktorer bör bemötas 

 Liten påverkan 

Dessa faktorer bör bevakas 

 Förkastade förslag 

 

Efter det gjordes en genomgång av de prioriterade förslagen där deltagarna 

fick fundera ut hur de skulle gå till väga för att använda förslagen till att 

hjälpa företaget bevara och förbättra sina styrkor, eliminera svagheter, ta 

tillvara på möjligheterna och förebygga och neutralisera hoten som har 

uppkommit. Oftast handlade det om att använda möjligheterna för att 

eliminera svagheterna och neutralisera hoten med hjälp av företagets styrkor.  

 

Vid användandet av World Mapping Method var målet att bredda synen ifrån 

Office IT Partners resurser och att få dem att ompröva sitt perspektiv. Här 

inspirerades deltagarna genom praktiska exempel på när de som minst anat 

blivit den viktigaste faktorn. Vidare fokuserade deltagarna på företagets 

affärsidé. Diskussioner skedde till dess att alla var överens om vilka deras 

huvudsakliga kunder var, vilka produkter de kunde erbjuda och hur de skulle 

genomföra detta. Därefter genomfördes en brainstorming där deltagarna 

uppmuntrades att vara kreativa och producera många idéer om vilka faktorer 

som kan påverka företagets utveckling. Idéerna skrevs ner på post it-lappar 

med en idé på varje lapp. I denna fas är mängden idéer viktigare än kvalitén 

på dem.  

 

Sista steget i World Mapping Method var att deltagarna gemensamt gick 

igenom alla idéer som uppkommit under brainstormingen och sedan 

prioriterade dem. Skalan som idéerna prioriterades efter var sannolikhet att 

idén inträffar jämfört mot hur stor inverkan den skulle få på företaget om den 

inträffade. Här blev det ganska tydligt vilka faktorer som var viktiga, 

nämligen de som hade större risk att inträffa och hög inverkan på företaget. 

På de faktorerna som ansetts viktigast gjordes sedan en konsekvensanalys. 
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Under konsekvensanalysen fick deltagarna resonera kring de troligaste 

konsekvenserna av faktorn, vilka möjligheter som öppnas om faktorn 

inträffar, vilka hot som uppstår samt hur de kan bemötas.  

 

När PEST-analysen genomfördes på Imano introducerades deltagarna för 

modellen. I modellen gäller det att identifiera faktorer som påverkar företaget 

och som är mer eller mindre omöjliga att påverka eller kontrollera. 

Deltagarna fick utgå ifrån en mall där det fanns exempel på vilka faktorer de 

olika kategorierna kan innehålla. De skrev ner tänkbara faktorer på post it-

lappar samt vilken kategori de tillhörde.  Målet var att få med både positiva 

och negativa faktorer. För att underlätta för deltagarna att tänka kring 

omvärldsanalys fick deltagarna skriva i formatet ” Om... (X inträffar) så … 

(konsekvens)”. Det medförde att faktorer som inte hade någon relevans 

uteslöts på ett effektivt sätt. Även i denna modell presenterade deltagarna 

faktorerna för de andra deltagarna och diskuterade fram vilken sannolika och 

påverkan faktorerna ansågs ha. 

 

När de viktigaste faktorerna hade sammanställts, d.v.s. de som hade störst 

sannolikhet att inträffa och de som hade störst påverkan på företaget, gjordes 

en konsekvensanalys där deltagarna tillsammans gick igenom vilka 

konsekvenser, både positiva och negativa, som kan uppkomma om faktorn 

inträffar. 

 

På Imano gjordes även en analys enligt TAIDA-modellen. Dock är modellen 

så pass omfattande att tiden för att gå igenom alla steg i TAIDA skulle ligger 

utanför den tidsram som finns i det här arbetet. Fokus låg därför på de två 

första stegen, Tracking och Analyzing. Först gjordes en tillgångsinventering 

där deltagarna listade styrkor, resurser och tillgångar inom Imano. Deltagarna 

fick individuellt skriva ner de tillgångar de ansåg finnas på företaget på post 

it-lappar. Steget som följde var att vi gemensamt diskuterade tillgångarnas 

värde genom att placera dem i olika kategorier. Under basfaktor hamnade de 

tillgångar som alla företag i samma bransch har tillgång till. De tillgångar 

som flera företag innehar, men där Imano hade ett övertag kallas för fördel. I 

den sista kategorin placerades vi de tillgångar som Imano unika med i 

branschen. Interna och externa tillgångar skildes åt för att lättare få en 

överblick av vad som konkret går att använda.  

 

Därefter genomfördes en individuell trendspaning där deltagarna skrev ner 

hur varje trend kunde tänkas påverka företaget på post it-lappar. Här 

uppmanades deltagarna att tänka kreativt och utanför ramarna för att bredda 

sina tankebanor. Sedan sammanställdes viktiga trender och en 

konsekvensanalys gjordes på de viktigaste trenderna som Imano tog med sig 

och skulle analysera vidare.  
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4.4 IT-stöd 

Som Karlsson (2011) och Bonnier (2011) menar är det väldigt ineffektivt att 

planlöst söka på Internet efter information om sitt varumärke eller kommande 

trender. Dels för att omvärldsbevakning är ett arbete som måste utföras 

regelbundet och dels för att viss historik måste finnas att referera till för att en 

trend ska kunna förutses. Kombinationen ineffektivitet vid manuell 

informationssökning och ett regelbundet arbete bidrar till att företagen anser 

att omvärldsbevakning är tidsödande och kostsamt. För att uppnå maximal 

nyttoeffekt måste stora mängder information analyseras dagligen, samtidigt 

som det irrelevanta behövs sållas bort. 

 

Det finns en mängd olika verktyg på marknaden som riktar in sig på företag 

som vill ägna sig åt omvärldsbevakning. Dessa tjänster är sällan gratis utan 

användaren får oftast vad han/hon betalar för. Tjänsternas kostnad rör sig 

ifrån ett par tusen om året och uppåt. Ett av många företag som erbjuder 

denna tjänst är Aitellu som bland annat erbjuder en tjänst som heter Aitellu 

Nyheter. Denna tjänst hjälper företagen genom att agera som en sökmotor. 

Verktyget Aitellu Nyheter går ut på Internet och identifierar alla sidor hos de 

källor som är relevanta. När artikeln är funnen läggs den till i en databas, 

tillsammans med ytterligare information genom att lägga till mer information 

om själva artikeln. Därigenom får företaget en bättre och mer exakt träff på 

det som är relevant (Bonnier, 2011). 

 

Vidare producerar Aitellu även tjänster för genomförandet av automatisk 

analys på de resultat som kommer in via omvärldsbevakningen samt en tjänst 

som bevakar sociala medier, såsom bloggar, Twitter och forum. Utbildning 

inom samtliga verktyg ingår. Andra företag på marknaden som har riktat in 

sig på andra källor är exempelvis Infopaq som fokuserar på mediabevakning 

och nyhetsvärdering. Företaget arbetar mer med publicitet och riktar in sig på 

att hjälpa företagen få en bra profil utåt mot marknaden. 

 

Omvärldsbevakningsföretaget Affärsdata har ett verktyg som med tre tjänster 

kan användaren logga in och söka i ett informationsarkiv med information 

ifrån bl.a. nyhetsbyråer och börssiffror. De har även en tjänst för bevakning 

av nyhetskällor och tidningar på Internet. Tillsammans med 

bevakningstjänsten finns även en funktion som meddelar användaren när en 

bevakning genererat en träff. Användaren får träffen skickad med e-post till 

sig (Nyhlén & Sand 2007). Affärsdata är något mer ekonomiskt inriktat och 

bevakar till största delen finansmedia. Det gör att Affärsmedia är något 

smalare inriktat vilket kompenseras senare med ett stort kunskapsområde. 
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Ett enklare alternativ till Aitellu Nyheter och Affärsdatas produkter är Google 

Alert. Google Alert är betydligt enklare och är begränsat till att söka bland 

Googles egendesignade nyhetsflöden, bloggar eller via den vanliga 

webbsökningen. Resultatet går att få levererat via e-post eller via ett 

nyhetsflöde. Sökorden går att modifiera på samma sätt som i en vanlig 

webbsökning, t.ex. användes minustecknet för att utesluta något ord och 

genom att sätta en fras inom citattecken sker sökningen på hela frasen. Det 

går även att utesluta sidor där många irrelevanta resultat återfinns. Google 

själva har en guide över hur användarna kan observera konkurrenter genom 

att använda sig av Google Alert. Google Alert är gratis och går att använda av 

alla som har ett konto hos Google. 

 

Karlsson (2011) menar att det är väldigt resurskrävande att aktivt sitta och 

leta trender på Internet. För att sammanställa de nyhetsflöden som är 

intressanta finns det ett verktyg som heter RSS-läsare. Detta verktyg kallas 

även för flödesläsare och syftet är att samla in information ifrån olika RSS-

flöden. RSS står för Rich Site Summary och fick sitt stora genombrott mellan 

2004 och 2005 (Downes, 2002). Användaren kan lägga in information ifrån 

de sidor som har stöd för RSS och få detta presenterat i sin RSS-läsare. RSS-

läsaren visar en sammanfattning av sidan användaren prenumererat på samt 

en länk till originalsidan som RSS-läsaren hämtat informationen ifrån.  RSS-

läsare finns både som externa program som kan laddas ner och integrerat i 

webbläsare för att användaren lätt och smidigt skall kunna lägga till nya 

flöden till sin samling. 

 

Samper et al (2008) skriver att en av de mer intelligenta RSS-läsarna är 

NectaRSS. Den sammanställer dina nyhetsflöden, men söker också i 

historiken på vad tidigare sökningar omfattat. Utifrån det rekommenderar 

NectaRSS andra nyhetsflöden som kan vara relevanta. Det finns också s.k. 

samarbetsvilliga filter
1
  som är förslag som uppkommer baserat på andras 

produktval. Det visas oftast på olika köpsidor att personer som köpte denna 

produkt också köpte de här produkterna. RSS-flöden kan alltså baseras på 

användarnas egna val av flöden som sedan RSS-läsaren rekommenderar. 

 

Yahoo! har inriktat in sig på att samla in information ifrån olika källor och 

sortera bort oväsentlig information genom att använda olika typer av filter. 

Företaget har utvecklat en webbapplikation som gör det möjligt att hämta 

information ifrån flera olika källor och slå samman dem till ett gemensamt 

informationsflöde. Vidare går det även att välja vilken information som skall 

presenteras. Genom att använda nyckelord kan en mer exakt 

informationsinsamling uppnås. 

                                                 
1
 Collaborate filter, visar vad övriga användare med liknande sökningar tittat på. 
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I Yahoo! Pipes arbetar användaren i en editor där allt är grafiskt och lätt att 

använda, utan att det krävs någon kunskap inom utveckling eller 

programmering (Fagan 2007). Det går även att kombinera olika källor och 

medier genom att göra en mashup. Mashup är en sammanslagning av flera 

IT-verktyg som presenteras tillsammans. Ett exempel på mashup kan vara att 

använda kartmaterial från Google Maps och kombinera det med 

adressinformation från Eniros sökmotor i en tjänst för användare.  

 

Användandet av mashups möjliggör för användaren att skapa ett skräddarsytt 

nyhetsflöde. Nyhetsflödena kallas för pipes och utgör själva 

informationsflödet i Yahoo! Pipes. Användaren kan få pipen att sortera ut 

sidor och artiklar som t.ex. rör ett särskilt varumärke och få informationen 

skickad till vald e-postadress. Yahoo! Pipes stödjer även verktyg för att 

presentera geografiskt vart ditt varumärke har nämnts för att lättare ge en 

översikt på vilka länder eller städer som är mest aktiva (Yahoo! Inc., 2010).  

 

När användaren har skapat pipen går det att dela för att andra också ska 

kunna ta del av nyhetsflödet (Fagan 2007). Det går att se på Yahoo! Pipes 

hemsida vilka pipes som är mest populära, men även sortera dem efter vilka 

taggar användaren har satt på nyhetsflödena. Därigenom kan användaren 

slippa skapa en egen pipe och istället utnyttja andras för att minska 

redundansen bland nyhetsflödena.  
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5 Analys 

I det här avsnittet analyseras materialet som presenterats i resultatkapitlet 

med utgångspunkt i de frågeställningar som definierats under rubriken Syfte i 

introduktionskapitlet. Först presenteras de omvärldsanalysmodeller som 

ansetts användbara för små till medelstora företag att tillämpa. Sedan 

beskrivs lämpliga IT-stöd till samma målgrupp. Slutligen beskrivs hur 

lämpliga omvärldsanalysmodeller och IT-stöd kan presenteras för små till 

medelstora företag på bästa sätt. Frågeställningarna hänger ihop genom att 

IT-stöd kan vara nödvändigt för att på ett effektivt sätt kontinuerligt samla in 

information som kan analyseras under workshoppar med hjälp av 

omvärldsanalysmodeller. Vidare finns problemet att företag inte vet hur de 

skall starta upp ett omvärldsanalysarbete och använda de lämpliga 

omvärldsanalysmodeller och IT-stöd som föreslås. Det problemet tas upp i 

den sista frågeställningen som handlar om hur lämpliga 

omvärldsanalysmodeller och IT-stöd kan presenteras för att komma till nytta 

hos små till medelstora företag. 

5.1 Omvärldsanalysmodeller 

Vilka omvärldsanalytiska modeller är mest lämpade för små till 

medelstora företag när de vill utföra omvärldsanalyser på egen hand? 

Vid användandet av SWOT för att göra en omvärldsanalys fann deltagarna 

modellen lätt att använda sig av. Den gick snabbt att genomföra och 

deltagarna var väldigt engagerade eftersom flera kände igen modellen sedan 

tidigare och visste vad som skulle göras. Vid workshoppen deltog sex 

stycken personer och de upplevde att de gärna kunde ha varit några fler. Det 

negativa med SWOT-modellen var att fokus flyttades från frågeställningen 

till en mer allmän diskussion över företagets styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Det bidrog till att materialet inte blev särskilt användbart för 

frågeställningen. Något annat som bidrog till detta var att modellen var 

ganska strikt styrd mot ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

vilket inte gjorde den speciellt heltäckande. 

 

I och med att SWOT är en välkänd modell som många tidigare testat i 

sammanhang utanför omvärldsanalysområdet gjorde det att ett 

omvärldsanalysarbete försvårades eftersom modellen använts till något annat 

tidigare. Mot bakgrund av detta upplevdes inte modellen som särskilt lämpad 

för små till medelstora företag att använda sig av vid omvärldsanalysarbete. 

 

Deltagarna var väldigt engagerade när de fick testa att arbeta med World 

Mapping Method, men upplevde modellen som svårförståelig. I och med att 

modellen inte var begränsad till ett fåtal faktorer att beakta i analysen, utan 
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förespråkade kreativitet och att tänka i nya banor, blev den ganska 

heltäckande. Det återspeglade sedan kvalitén på resultatet som blev mycket 

lyckat under workshoppen. Ungefär 1 ½ timme användes till arbetet med 

World Mapping Method, vilket de flesta deltagarna tyckte räckte. De flesta 

som medverkade i workshoppen upplevde att fyra stycken deltagare var 

lagom medan en deltagare tyckte att deltagarantalet borde ha varit minst tio 

stycken. Eftersom arbetet med den här modellen i slutändan blev bra, även då 

det var lite svårare att komma igång med World Mapping Method än med 

t.ex. SWOT tycks den här modellen vara en modell som kan vara lämplig för 

små till medelstora företag att använda sig av när de vill starta upp ett 

omvärldsanalysarbete utan konsulthjälp. 

 

När PEST användes vid genomförandet av en omvärldsanalys tyckte alla 

deltagare att den passade deras företag. Utgångspunkten i modellen är 

faktorer ifrån olika områden, politik, ekonomi, sociala faktorer och tekniska 

faktorer. Att dessa faktorer finns med bidrar både till att fler idéer uppnås 

eftersom inget av dessa områden missas. Samtidigt hindrar den deltagarnas 

kreativitet en del, vilket kan ha medfört att kvalitén på det användbara 

material som framkom under workshoppen blev sämre och inte särskilt 

heltäckande. Deltagarna som använde PEST hade inte erfarenhet av att 

använda modellen från tidigare och det gjorde att fokus på frågeställningen 

ändå kunde hållas med denna modell. Därför kan även PEST klassas som en 

lämplig metod att använda för målgruppen små till medelstora företag när de 

vill göra omvärldsanalyser. 

 

Att använda TAIDA under en workshop med omvärldsanalys fungerade bra 

och deltagarna hade lätt för att tänka i trender. Modellen var heltäckande 

eftersom det inte var några förutbestämda faktorer att utgå från. Deltagarna 

hade till en början svårt att förstå modellen, men fann senare att den passade 

deras företag rätt bra. Tiden om en timme som var avsatt till TAIDA 

upplevdes dock som för kort. De tyckte också att i vart fall 4-6 personer i 

olika roller bör vara med vid en workshop med TAIDA. Deltagarna var vid 

arbetandet med trender ganska engagerade och kvalitén på resultatet blev bra, 

även fast de hade lite svårt att bara hålla sig till trender som påverkade 

frågeställningen. Eftersom TAIDA-modellen resulterade i ett gott resultat och 

i och med att deltagarna visade sig ha lätt för att tänka i trender kan även 

denna modell rekommenderas för små till medelstora företag. 

 

I och med att PEST inte var lika heltäckande som World Mapping Method 

och TAIDA kan PEST rekommenderas till de organisationer som inte vill 

genomföra ett lika omfattande omvärldsanalysarbete. Eftersom PEST var väl 

strukturerad och lätt att förstå är det en modell som kan vara enkel att börja 

med. 
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World Mapping Method var lite svårare att förstå och tog lite mer tid än 

PEST. Resultatet innehade dock en högra kvalité. Därför rekommenderas 

World Mapping Method till de företag som kan tänka sig att ägna lite mer tid 

åt omvärldsanalys och omvärldsbevakning. 

 

TAIDA är en mycket utförlig modell där bara de första stegen behandlades 

under de workshoppar som hållits i samband med den här studien. Den här 

modellen rekommenderas för små till medelstora företag som kan tänka sig 

att lägga ned en del tid på omvärldsanalys eftersom modellen ger gott resultat 

ifall deltagarna tar sig tid att först förstå modellen och sedan bevaka de 

trender som tagits fram. 

5.2 IT-stöd 

Vilka typer av IT-stöd skulle kunna vara till hjälp för små till 

medelstora företag? 

För att kunna göra bra analyser av omvärlden behöver kontinuerlig 

information om trender och andra viktiga faktorer samlas in. Att använda sig 

av en RSS-läsare för att hämta in information ifrån flera olika kanaler 

samtidigt, är väldigt smidigt och tidseffektivt. Väldigt många nyhetssidor 

levererar sin information i form av ett RSS-flöde, vilket enkelt går att lägga 

in i en RSS-läsare för att få en uppdatering när nyheten publicerats. Det finns 

många olika alternativ när det gäller vilken RSS-läsare som skall användas. 

Det finns program som körs lokalt på datorn och många webbläsare har en 

inbyggd RSS-läsare som på ett smidigt sätt kan lägga till nya nyhetsflöden, 

oftast med ett knapptryck. En tredje variant är en RSS-läsare som finns som 

en molnbaserad tjänst som sparas globalt och därmed går att komma åt 

överallt där det finns en internetuppkoppling. Google Reader är ett alternativ 

som fungerar bra ihop med åtskilliga nyhetsflöden. Möjligheten att endast 

skriva i en webbadress till en webbplats gör Google Reader lättförståelig och 

användarvänlig. Det går även att söka efter liknande flöden för att öka 

informationsflödet. Eftersom Google Reader uppfyller krav på tillgänglighet, 

användarvänlighet samt är ett gratisprogram rekommenderas Google Reader 

som RSS-läsare för små till medelstora företag.  

 

Om ett företag vill samla in större mängder information men bara ta emot 

artiklar och nyheter som innehåller specifika sökord, finns det mer 

avancerade verktyg som tillgodoser det behovet också. Yahoo! Pipes är en 

produkt där det går att lägga till en oräknelig mängd källor. Vidare finns det 

verktyg som filtrerar sökresultat och registrerar artiklar på ett eller flera givna 

sökord. Artiklarna går att sammanställa i ett flöde, vilket gör Yahoo! Pipes 

kompatibelt med tidigare nämnda RSS-läsare. Alternativet kommer ifrån 

Google och heter Google Alert. Google Alert är väldigt enkel, men innehåller 
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många sökalternativ för att göra sökningarna mer precisa. Nackdelen med 

Google Alert är det inte går att specificera källorna mer än att välja vilken typ 

av media de skall komma ifrån. Om ett företag har god kunskap om vilka 

källor som är bra och relevanta, är Yahoo! Pipes att föredra eftersom 

användaren själv preciserar vilka källor som skall användas. Vidare finns det 

IT-stöd som registrerar trafik på en hemsida som skulle kunna ligga till stöd 

för en analys av olika aktioner ett företag gör.  

 

Söker företaget lösningar som är mer heltäckande finns alternativ, där 

företagets arbete minimeras och bättre funktioner än gratisverktygen erbjuds. 

Flera företag erbjuder lösningar där informationssökningen sker ifrån ett stort 

antal nyhetskällor. Vår undersökning visar att det finns flera olika typer av 

företag som erbjuder omvärldsbevakning. Beroende på vilken bransch eller 

sektor som skall bevakas, spelar valet av omvärldsbevakningsföretag stor 

roll. Det är också viktigt att kontrollera vilka källor företagen bevakar. 

Källorna är vanligtvis press, tv, och radio men många företag bevakar även 

bloggar och diskussionsforum där många användare uttrycker sina åsikter. 

Företagen erbjuder även andra tjänster i samband med 

omvärldsbevakningstjänsten, vilket exempelvis är automatiska analyser av 

insamlad information eller bevakningar av sociala medier. Prismässigt skriver 

Nyhlén och Sand (2007) att nästan samtliga bevakningstjänster ligger mellan 

sju till tolv tusen kronor per år, ej inräknat andra tjänster. Därför 

rekommenderar vi att en ordentlig undersökning och jämförelse görs mellan 

företagen som erbjuder omvärldsbevakning för att resultatet skall bli så bra 

som möjligt. För nivå tre, maxi, i manualen rekommenderar vi att Aitellu 

Nyheter används eftersom företaget har en avancerad sökmotor och källor 

som passar de flesta företag. Det finns även en möjlighet att prova på 

produkten under en kortare tidsperiod, se bilaga 6 för länk.  

5.3 Presentationssätt 

Hur kan resultatet av undersökningen presenteras i en form som är 

lämplig och användbar för målgruppen? 

Under intervjun med produktchefen Bengt Svensson på Värmepumpar i 

Norden framgick att de skulle ha svårt att starta upp ett omvärldsanalysarbete 

utan extern hjälp. Svensson menar att svårigheten till största del beror på att 

organisationen i sig är trögföränderlig och att det därför är svårt att få igång 

och veta hur ett omvärldsanalysarbete kan bedrivas. Vid intervjun med 

Andreas Bonnier på Aitellu framgick att de sett att företag har svårt att 

hantera och ta in all information om den inte struktureras på ett bra sätt. På 

Växjö kommun har de en egen omvärldssamordnare, Anna Karlsson, som 

koordinerar arbetet med omvärldsanalys och styr upp det på olika 

förvaltningar. Av ovanstående kunde slutsatser dras att små till medelstora 



 

  45 (59) 
 

företag behöver dels veta hur de kan strukturera sitt omvärldsanalysarbete 

och dels hur den stora mängd information som tas emot kan hanteras och 

analyseras. 

 

Under workshopparna behövde deltagarna hela tiden någon som förklarade 

och ledde in dem på rätt spår vilket har visat att även tydliga instruktioner är 

något som behövs för att omvärldsanalysen skall bli av och komma till nytta. 

Vid genomförandet av workshopparna framgick ifall vald modell eller 

tillämpningssätt av modellen fungerade bra eller mindre bra och det har också 

varit värdefullt vid bedömningen av vilka modeller och uppgifter som lämpar 

sig att rekommendera till företagen att använda sig av själva. Något annat 

som framkom under workshopparna var betydelsen av att deltagarna hela 

tiden skulle förstå hur de skulle tänka och vad de skulle göra. Det har också 

varit något som tagits i beaktande vid upprättandet av instruktioner för hur 

modeller och IT-stöd kan använda föreslagna verktyg. 

 

För att tillgodose att vald målgrupp skall kunna använda föreslagna 

omvärldsanalysmodeller och IT-stöd har en manual upprättats. I manualen 

framgår hur en bra frågeställning väljs, hur omvärldsanalysmodellerna kan 

tillämpas och vad för IT-stöd som kan vara lämpliga att använda. Genom att 

bygga upp manualen på ett enkelt sätt och först förklara vad omvärldsanalys 

och omvärlden är skall den gå att använda av någon som inte är insatt sedan 

tidigare i ämnet. Manualen har också delats upp i tre olika omfattande nivåer. 

Det har sin grund ifrån arbetet med workshoppar där det framgick att företag 

vill lägga ned olika mycket tid på omvärldsanalys. Genom att erbjuda tre 

nivåer med varierad omfattning får företagen en valmöjlighet av både 

modeller men även tillvägagångssätt vad gäller omvärldsanalysarbete samt 

IT-stöd. 

 

Eftersom manualen skall vara så lättillgänglig som möjligt för små till 

medelstora företag har den lagts som en bilaga, se bilaga 6. Utformningen av 

manualen ser inte likadan ut som resterande dokument i och med att den 

upprättats med syftet att stå som ett dokument för sig att kunna dela ut till 

företag som är intresserade av att starta upp ett omvärldsanalysarbete. 

Designen har således valts utifrån vad som skulle kunna passa små till 

medelstora företag och inte utifrån att den skall passa den mall som använts 

till övriga dokument under rapportskrivandet. 
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras det som analyserats i föregående kapitel. 

Inledningsvis sker en argumentation över hur och varför 

omvärldsanalysmodellerna valts ut för att testas under workshoppar. 

Därefter sker en diskussion över hur workshopparna fungerat varefter de IT-

stöd som identifierats överläggs. Slutligen finns en metodreflektion där valda 

metoder och hur de har fungerat diskuteras. 

6.1 Problemlösning/resultat 

Av de nio omvärldsanalysmodeller som studerades från början fanns ett 

flertal modeller som inte var aktuella att testa under en workshop. En av 

modellerna var scenarioplaneringsmodellen. Eftersom modellen kändes 

komplicerad och svår att sätta sig in i var den inte aktuell att testa under en 

workshop. Grundidén med modellen är att det underlättar för hjärnan att 

tänka i scenarier. Det var dock svårt att förstå hur de skapade scenarierna 

skulle kunna omvandlas till en praktisk handling inom organisationen. Inte 

heller Porters Five Forces var aktuell att arbeta vidare med. Det är en modell 

som funnits med länge och fortfarande är populär men eftersom även PEST, 

en vidareutveckling av Porters Five Forces, studerades, valdes den ut istället. 

Anledningen till att PEST valdes ut istället för Porters Five Forces var för att 

PEST upplevdes vara en mer komplett modell. Nätverksmodellen skiljer sig 

åt från andra omvärldsanalysmodeller genom att den fokuserar mer på 

långsiktiga relationer med affärspartners. Modellen kan användas till att 

analysera relationer till olika aktörer, men flera viktiga faktorer täcks inte av 

modellen i och med att företag inte har affärsrelationer till samtliga viktiga 

aktörer och faktorer att beakta i ett omvärldsanalysarbete. Mot bakgrund av 

att modellen lämnar ute flera viktiga faktorer samt att den upplevdes vara 

komplicerad valdes inte nätverksmodellen ut som en modell att testa i 

workshoppar. Vid användandet av delfimodellen skall ett flertal experter 

bedöma ett antal frågor och ge sina utlåtanden. Eftersom studien syftar till att 

små till medelstora företag själva skall kunna genomföra omvärldsanalyser 

utan att ta in konsulter passade inte delfimodellen för det syftet. 

Trendmodellen fokuserar på de faktorer som organisationen normalt sett inte 

kan påverka. Det är en viktig aspekt, men trendmodellen är samtidigt väldigt 

bred och utgår från att alla företag påverkas av samma trender, vilket sällan 

stämmer. Att arbeta med trender verkade intressant, men på grund av att 

modellen inte var särskilt strukturerad prioriterades modellen bort till fördel 

för andra modeller med ett tydligare mål och avslut. Sammanfattningsvis är 

de modeller som inte valts ut för att testas i en workshop, de modeller som 

upplevts som komplicerade, enbart anpassade för en särskild verksamhet eller 

modeller som av olika ovan motiverade anledningar inte passat för små till 

medelstora företag. 
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Av de modeller som blev utvalda att testas genom workshoppar beskrivs 

nedan under respektive modell om den kunde rekommenderas vidare till den 

manual som är det presentationssätt som modellerna och IT-stödets 

tillämpning kommer beskrivas i. För respektive modell och IT-stöd motiveras 

också varför den tagits med i manualen samt till vilken nivå den 

rekommenderats. 

 

En av de modeller som testades vid genomförandet av workshoppar var 

SWOT. Modellen valdes delvis ut för att den var enkel att förstå. Eftersom 

SWOT är en välanvänd modell är sannolikheten stor att många har en viss 

kännedom om modellen. Det kan underlätta deras förståelse och få dem att 

snabbare känna sig bekväma med modellen. SWOT har dock blivit kritiserad 

för att inte vara heltäckande. Vid utformandet av en manual för hur företagen 

själva kan göra en omvärldsanalys kan SWOT-modellen möjligtvis föreslås 

till företag som inte vill göra en alltför omfattande analys. Modellen kan i 

annat fall kombineras med en annan modell som är mer heltäckande såsom 

World Mapping Method. Vid användandet av SWOT vid en av 

workshopparna upptäcktes att det som förutsatts vara en fördel, nämligen att 

företagen redan kände till modellen inte visade sig vara en fördel. SWOT 

används inte bara till omvärldsanalysarbete och i och med att flera deltagare i 

workshoppen redan använt modellen i andra sammanhang var det svårt att 

styra in dem till att använda modellen för omvärldsanalysarbete. Modellen 

kändes också ganska begränsad och i och med att resultatet heller inte blev 

särskilt bra vid användandet av SWOT kan inte modellen rekommenderas till 

små till medelstora företag. 
 

Under workshopparna testades även PEST-modellen. Modellen valdes ut för 

att den var lätt att förstå och för att det fanns många exempel på hur den kan 

användas. Under genomförandet av workshoppen upplevde deltagarna att 

modellen var väl anpassad för deras företag. Deltagarnas kreativitet blev dock 

begränsat av de faktorer som PEST står för. Därför blev inte materialet så 

användbart som det kunde ha blivit. Vid jämförelse med t.ex. SWOT 

fungerade PEST bättre eftersom deltagarna hade lättare att arbeta utifrån sin 

frågeställning när de arbetade med PEST. Modellen var enkel att förstå och 

komma igång med och därför ansåg vi att den passade bra för företag som 

snabbt vill komma igång med en omvärldsanalys men inte vill lägga ned ett 

väldigt omfattande arbete. Därför rekommenderas modellen till nivå ett, mini, 

i framtagen manual, se bilaga 6. 

 

TAIDA är omfattande modell där steg ett och två testades vid en av 

workshopparna. Modellen valdes ut för att den har tydliga steg om hur 

omvärldsanalys skall genomföras vilket vi tror är viktigt när företag skall 

genomföra omvärldsanalysarbetet själva. Vid användandet av TAIDA kan 
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också deltagarna använda sin intuition och spåna om olika trenders betydelse. 

Det kan öka engagemanget vid omvärldsanalysen eftersom samtliga deltagare 

borde kunna ha någon åsikt om försiggående trender. När modellen testades 

visade det sig att deltagarna hade lätt för att tänka i trender och åtskilliga bra 

idéer kom fram. Modellen upplevdes som något svår att förstå till en början 

och var ganska tidskrävande. Deltagarna tyckte att 4-6 personer i olika roller 

kan vara lagom att vara vid genomförandet av en workshop med TAIDA. 

Karlsson (2011) på Växjö kommun, som har erfarenhet av TAIDA, berättar 

att de varit uppåt 30 personer när de arbetat med modellen. Anledningen till 

att deltagarna vid workshoppen tyckte att det kunde vara lagom med 4-6 

personer tror vi kan bero på att de själva inte har fått testa på att vara med på 

en workshop med TAIDA när fler personer deltagit. Således upplever vi att 

källan från kommunen, där ett välstrukturerat arbete med TAIDA har pågått 

under flera år är mer tillförlitlig i detta sammanhang. Därför rekommenderar 

vi att minst tio personer deltar i en workshop med TAIDA. Modellen 

rekommenderas också som en modell att använda för nivå 3, maxi, i 

framtagen manual, se bilaga 6. 

 

Den fjärde modellen som valdes ut för att testas vid genomförandet av 

workshoppar var World Mapping Method. Modellen valdes ut för att den 

fokuserar på företags affärsidé och på att få deltagarna att tänka i andra banor 

när det gäller att utveckla företaget. Modellen är bra att använda för att vidga 

de anställdas perspektiv på faktorer som kan påverka vald frågeställning. När 

modellen testades under en workshop fick deltagarna fram ett flertal bra idéer 

med hjälp av att kreativt tänka i andra banor. World Mapping Method var 

svår för deltagarna att förstå och det tog således lite längre tid att komma 

igång med. Emellertid var World Mapping Method mer heltäckande eftersom 

den inte innefattar några faktorer att utgå från som kan begränsa deltagarnas 

tankebanor. Modellen kan rekommenderas för nivå två, medium, i framtagen 

manual, se bilaga 6, och passar företag som vill göra en något mer 

omfattande omvärldsanalys än de som anser att PEST räcker till och som 

ändå inte vill ägna så mycket tid åt omvärldsanalys som TAIDA kräver. 

 

De IT-stöd som redogjorts för framkom i undersökningsstudien för IT-stöd. 

Eftersom rapporten inriktats mot små till medelstora företag har fokus varit 

att leta efter IT-stöd som varit gratis eller kostat väldigt lite. De IT-stöd som 

undersökts har uteslutande handlat om omvärldsbevakning. RSS-läsare och 

RSS-flöden är väldigt grundläggande och ett effektivt sätt att samla in 

nyheter och artiklar ifrån intressanta nyhetsflöden. RSS-läsaren hjälper dock 

inte till med att sortera ut relevanta artiklar ifrån mängden. Det kan bidra till 

att det blir mycket information som skickas till användaren vilket kan 

resultera i att även relevanta artiklar och nyheter hamnar i skräpposten direkt. 

Därför ligger vikten på att hitta RSS-flöden där nyheterna så ofta som möjligt 

har stor relevans att leverera en intressant artikel eller nyhet. Eftersom många 
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anställda arbetar vid en och samma dator under större delar av sin arbetstid är 

kravet på molnbaserade RSS-läsare inte särskilt stort. Dock ökar 

tillgängligheten om RSS-läsaren sparas på en publik plats, som exempelvis 

Google Reader. Detta gör att användaren kan komma åt nyhetsflödena var 

som helst.  

 

Ett annat verktyg är Yahoo! Pipes som erbjuder bra filter och valmöjligheter. 

Det kan upplevas som svårt till en början, men det finns flera guider till hur 

användaren kan gå till väga för att skapa en bra pipe. Vi anser att det är värt 

tiden som läggs ner på att skapa och konfigurera en bra pipe, eftersom 

informationsflödet inte blir överväldigande utan mer precisa resultat 

levereras. Ett enklare alternativ är Google Alert som skapar ett nyhetsflöde 

eller skickar e-post till användaren så fort en träff kommer. Detta verktyg är 

dock begränsat, men har potential ifall kunskap om hur sökmotorer fungerar 

finns hos företaget. Google Alert är fortfarande i beta-stadiet i sin utveckling. 

Därför anser vi att Yahoo! Pipes är mer tillförlitligt, om än långsammare när 

stora mängder information hanteras. En annan fördel med Yahoo! Pipes är 

möjligheten för användaren att själv välja källor, vilket kan minska risken för 

irrelevant information. 

 

Att använda ett verktyg för att mäta datatrafik till en hemsida skulle ge en 

viss kännedom om användaren hittade sidan via en sökmotor, via sociala 

medier eller reklamannonser. Den sortens information anser vi dock inte kan 

ligga till grund för en omvärldsanalys eftersom företaget inte kan dra 

slutsatser om besöken sker i ett positivt eller negativt syfte. Besöksstatistiken 

gör att det är svårt att se hur besökare reagerar utifrån en given aktion. Den 

enda slutsatsen vi kan dra är att företaget har fått någon form av 

uppmärksamhet dragen till sig.  

 

De andra produkterna vi valt att titta närmre på är producerade av företag 

som arbetar med omvärldsanalys. Produkterna är inte gratis, borträknat någon 

gratis provvecka, utan företaget köper ett periodbaserat abonnemang på 

verktyget. Det har varit svårt att titta närmre på 

omvärldsbevakningsverktygen eftersom endast företag kan prova deras 

produkter och förhållandevis lite information finns på företagens hemsidor. 

Därför har mycket av empirin inhämtats ifrån en intervju samt åsikter ifrån 

andra undersökningar gjorda på omvärldsanalysföretag. Vi har valt att 

rekommendera ett företag, men eftersom det är stor skillnad på källor, 

företagsinriktning och sökverktyg kanske det rekommenderade företaget inte 

passar alla typer av organisationer. 
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Det hade varit intressant att prova minst ett mer avancerat 

omvärldsbevakningsverktyg för att se jämförelsen mellan gratisverktygen 

Yahoo! Pipes och Google Alert. Exempelvis finns det funktioner i Aitellus 

produkter som analyserar texter och tolkar om det som skrivs är negativt eller 

positivt gällande t.ex. ett företagsnamn eller varumärke. Den funktionen 

saknar gratisverktygen. Verktyg som stödjer analysdelen, gentemot 

omvärldsbevakningen, har inte kunnat prövas eftersom den funktionaliteten 

oftast innefattas i en tjänst som kombineras med företagets 

omvärldsbevakningstjänster. 

6.2 Metodreflektion 

Workshoppar, intervjuer och undersökningsstudie var de metoder som 

användes för att samla in empiri. Från början var tanken att enbart 

workshoppar skulle genomföras. Vi tog kontakt med en mängd företag, men 

hade mycket svårt att få dem intresserade av att ta sig tid för ett 

omvärldsanalysarbete. Några företag var intresserade och vi började planera 

in workshoppar med dem, men de hoppade sedan av i sista stund. I och med 

att det var svårt att hitta företag att genomföra workshoppar på fick vi ändra 

strategi och började leta företag att genomföra intervjuer på istället. Under 

tiden letade vi vidare efter företag att genomföra workshoppar på och hittade 

till sist två företag som ville delta. Undersökningsstudien av IT-stöd 

påbörjades senare när påpekningar inkom om att mer IT behövde tillföras 

rapporten för att den skulle kunna klassas som uppsats inom informatik. Att 

inte kunna fullfölja den ursprungliga metoden försvårade vårt arbete avsevärt.  

 

Genomförandet av workshoppar för att testa ifall olika 

omvärldsanalysmodeller var lämpliga för små till medelstora företag var en 

väl fungerande metod. Under workshopparna kunde vi direkt bilda oss en 

egen uppfattning om vad som fungerade bra respektive dåligt, både vad gäller 

modeller och tillvägagångssätt vid tillämpandet av modellen. Att komplettera 

observationsguiden med deltagarnas åsikter var också en bra kombination, 

eftersom den egna upplevelsen lätt kunde jämföras med deltagarnas. 

 

Intervjuerna genomfördes på tre vitt skilda företag vilket medförde att samma 

intervjuguide ej kunde användas. Det var synd eftersom det hade gett ett 

bredare spektra på varje fråga. Vi har dock haft som målsättning att i så stor 

utsträckning som möjligt använda liknande frågor. De teman vi skapat kunde 

dock till största del användas i varje intervjuguide. 
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Anledningen till att företagen, där intervjuer genomfördes, var olika varandra 

beror delvis på att vi behövde ett brett empirimaterial, eftersom företag att 

genomföra workshoppar på var svåra att hitta, och delvis på att insamlandet 

av empiri genom intervjuer enbart hann börja innan vi kunde fortsätta med 

vår ursprungliga metod, workshoppar. Ifall enbart intervjuer använts som 

empiriinsamlingsmetod hade fler företag kontaktats. I det fallet hade 

intervjuguiderna kunnat användas på fler än ett företag per guide. 

 

Undersökningsstudien av IT-stöd för omvärldsbevakning påbörjades sent. 

Eftersom uppsatsen redan hade kommit att bli ganska omfattande var det inte 

möjligt att genomföra en omfattande enkät- eller intervjuundersökning. 

Istället fick vi med den kunskap vi kunnat inhämta genom workshoppar och 

intervjuer genomföra en undersökningsstudie där vi tog reda på vilka IT-stöd 

som fanns att tillgå och sedan studera hur de kunde användas. Därefter 

jämförde vi det mot de behov små till medelstora företag borde tänkas ha vad 

gäller IT-stöd för omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Efter jämförelsen 

kunde vi dra slutsatser om vilka IT-stöd som var mest lämpade att 

rekommendera för små till medelstora företag. 
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7 Avslutning 

I det avslutande kapitlet besvaras frågeställningarna kortfattat. Vidare ges 

förslag till fortsatt forskning utifrån vad den här studien handlat om. 

7.1 Slutsats 

För att svara på forskningsfrågan om vilka omvärldsanalytiska modeller som 

är mest lämpade för små till medelstora företag när de vill utföra 

omvärldsanalyser på egen hand dras slutsatserna genom observation och 

analys av workshopdeltagarnas egna åsikter att PEST, World Mapping 

Method och TAIDA är de modeller som är mest lämpade. Modellerna har 

varit enkla att arbeta med och att förstå. Resultatet som framkommit vid 

användandet av modellerna har även varit tillfredsställande.  

 

I forskningsfrågan om vilka typer av IT-stöd som skulle kunna vara 

användbara för små till medelstora företag gav undersökningsstudien 

resultatet att RSS-läsare, Yahoo! Pipes och Aitellu Nyheter är de IT-stöd är 

mest användbara. Utvalda IT-stöd är enkla och flexibla att använda samt 

erbjuder stor funktionalitet till liten eller ingen kostnad.  

 

Hur resultatet av undersökningen skall presentes för att vara användbar för 

målgruppen grundades utifrån workshopparna och intervjuerna. Under 

workshopparna och intervjuerna framkom att arbetet med omvärldsanalys 

behöver struktureras. En av svårigheterna vid påbörjandet av ett 

omvärldsanalysarbete kan vara att tydliga instruktioner om hur olika modeller 

kan tillämpas saknas. Av det kunde vi dra slutsatsen att små till medelstora 

företag behöver någon form av guide för hur rekommenderade 

omvärldsanalysmodeller och IT-stöd kan tillämpas. Tillvägagångssättet för 

hur omvärldsanalysmodellerna och IT-stöden kan tillämpas har presenterats i 

en manual. Eftersom manualen skall passa både små till medelstora företag 

som inte vill ägna mycket tid åt omvärldsanalys såväl som företag som vill ha 

ett mer omfattande omvärldsanalysarbete innefattar manualen tre olika nivåer 

på omfattning. 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har upplevt att det finns både ett intresse och en osäkerhet inför 

omvärldsanalys hos små till medelstora företag. Att göra en djupare studie av 

omvärldsanalysmodeller som testas på en större mängd företag vore önskvärt 

eftersom det skulle säkerhetsställa de resultat vi kommit fram till. För att 

komplettera en sådan utredning vore det också intressant att gå ut med en 

undersökning över hur små till medelstora företags behov vad gäller 

omvärldsanalysarbete ser ut. 
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I en kommande studie skulle kunna framgå att de flesta små till medelstora 

företag är starkt beroende av konjunkturen. Efter framtagandet av ett sådant 

material finns också ett större underlag att se vilka omvärldsanalysmodeller 

eller angreppssätt som är mest intressanta för små till medelstora företag att 

arbeta med. 

 

För att få fler små till medelstora företag att aktivt arbeta med 

omvärldsanalys behöver dock nyttan som kan fås ut dokumenteras bättre. 

Därför vore det också önskvärt att det gjordes en djupare studie i vad 

omvärldsanalysarbete kan bidra med. 
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8 Reflektion 

I det här avsnittet ges en tillbakablick över vad studien har bestått av samt 

egna synpunkter på arbetsprocess, metodval, problem som uppstått, 

lärdomar samt egna reflektioner på arbetet. 

 

Uppsatsen har utförts inom ramarna för kursen 2IK00E, Examensarbete mot 

affärs- och verksamhetsutveckling, 15 hp, vid Linnéuniversitetet i Växjö, vt-

11. Syftet med kursen är att studenterna skall lära sig att formulera och 

avgränsa forskningsproblem, självständigt samla in information samt tillämpa 

ett vetenskapligt förhållningssätt för att i slutändan kunna rapportera och 

presentera ett forskningsprojekt. Vi valde att arbeta med omvärldsanalys och 

hur små till medelstora företag kan starta upp ett omvärldsanalysarbete på 

egen hand. 

 

Arbetet med uppsatsen påbörjades genom att vi tog del av en studie som 

gjorts för några år sedan gällande omvärldsanalyser på små till medelstora 

företag. Vi påbörjade därefter ett arbete med att se över hur företagen själva 

kunde utföra ett sådant arbete, något som inte behandlades i den studien. Vi 

valde att studera de metoder som testats i föregående studie och arbetade 

efter ett urval vidare med fyra av dessa. De fyra modeller som valts ut 

testades sedan under workshoppar på olika företag. Vid sökandet efter företag 

att genomföra workshoppar på mötte vi flera motgångar. Kontakt togs med 

ett åtskilligt antal företag, men endast ett fåtal var intresserade. Det kan ha 

berott på att workshoppar är tidskrävande. När vi väl hittat företag som var 

intresserade, var det flera som hoppade av i sista stund. 

 

Att inte kunna samla in empiri blev kritiskt i vårt uppsatsarbete. Därför valde 

vi att påbörja genomförandet av intervjuer istället. När några intervjuer gjorts 

lyckades vi tillslut bestämma tid för workshoppar med två företag som vi 

sedan genomförde workshopparna på. Sent omsider visade det sig också att 

det fanns meningsskiljaktigheter gällande om vårt val av ämne höll sig inom 

ämnesområdet informatik. Detta bidrog till att vi även fick göra en studie av 

olika IT-stöd som kunde stödja små till medelstora företag. Vi upplevde det 

som mycket svårt att under projektets gång behöva ändra inriktning, men 

försökte att göra det bästa av saken. Efter att insamlandet av empirin var klar 

började vi sammanställa och analysera materialet för att se hur vi skulle 

kunna sammanställa det på ett användbart sätt för vald målgrupp. Vi kom 

fram till att en manual med utförligare beskrivningar över hur modeller och 

IT-stöd kan användas kunde vara en lösning. Slutligen kunde slutsatser dras 

utifrån analys av insamlad empiri.  
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Det resultat vi kommit fram till är att det behöver vara tydligt hur ett 

omvärldsanalysarbete kan genomföras och hur det kontinuerliga arbetet kan 

fortlöpa ifall små till medelstora företag skall ta sig tiden att påbörja ett 

sådant arbete. Ifall någon osäkerhet råder vad gäller hur omvärldsanalys kan 

genomföras kommer många förmodligen inte påbörja eller i vart fall inte 

upprätthålla ett sådant arbete. Konsultens roll att styra upp arbetet är viktig 

eftersom han eller hon kan ta bort den osäkerhet som ofta råder över hur ett 

omvärldsanalysarbete kan genomföras. För att råda bot på den osäkerheten 

har vi upprättat en manual med olika modeller där det i tydliga steg framgår 

hur de kan arbeta med modellen samt vilket IT-stöd som kan vara till hjälp i 

det fortlöpande arbetet. Således hoppas vi också att företagen kan upprätta 

det här arbetet själva utan att behöva hyra in konsulter som kostar mycket 

pengar. 

 

Vid påbörjandet av den här studien hade ingen av oss stor kunskap om 

omvärldsanalys. Det var inget vi studerat närmare under utbildningen och vi 

visste inte om vilket stort och högaktuellt ämne det var. Den kunskap vi 

besatt bestod till största delen av att vi även tidigare vid många tillfällen 

under vår utbildning skrivit akademiska rapporter, om än inte så omfattande 

som den här uppsatsen. 

 

De lärdomar som vi har kunnat dra ifrån arbetet med uppsatsen handlar dels 

om faktamässiga kunskaper inom ämnet omvärldsanalys och dels om vad i 

arbetsprocessen som fungerat bra och mindre bra. Vad gäller 

ämneskunskaperna har vi fått en god inblick i hur ett omvärldsanalysarbete 

kan bedrivas, vilka modeller som finns att tillgå samt vad för sorts IT-stöd 

som kan användas som hjälp för företagen. Gällande arbetsprocessen 

upplevde vi att genomföra workshoppar var väldigt bra för att testa 

omvärldsanalysmodeller. Samtidigt var det väldigt tidskrävande att planera 

workshopparna samt svårt att lyckas hitta företag att genomföra dem på. I och 

med svårigheterna vi upplevde med genomförandet av workshoppar kanske 

vi hade valt en annan metod om vi skulle göra om studien. 

 

Eftersom ämnet omvärldsanalys är högst aktuellt idag tror vi att vi kommer 

att ha stor nytta av de kunskaper vi inhämtat genom att skriva den här 

uppsatsen i det kommande arbetslivet. Att testa olika 

omvärldsanalysmodeller ute på företag och därmed agera som konsulter 

upplever vi också som en nyttig erfarenhet eftersom många arbeten inom IT-

branschen är konsultuppdrag. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide för företag med etablerat 

omvärldsanalysarbete 
 

Denna guide av intervjufrågor har gjords för att användas till företag med ett 

etablerat omvärldsanalysarbete. Frågorna har ställts upp för att ge svar på studiens 

frågeställningar och företrädesvis har öppna frågor använts för att respondenten 

själv skall få möjlighet att uttrycka sin åsikt utan att styras av slutna frågor. 

 

 

Arbete kring omvärldsanalys 

1. Varför startades ett omvärldsanalysarbete upp i Växjö kommun? 

 

2. Hur gick ni tillväga för att starta ett omvärldsanalysarbete? 

 

3. Hur arbetar ni idag med omvärldsanalys? 

3.1. Vilka omvärldsanalysmodeller har ni använt er av? 

4. Hur mycket tid lägger ni på omvärldsanalysarbete? 

 

Trendbevakning 

5. Vilka trender och andra företeelser bevakar ni i ert omvärldsanalysarbete? 

 

6. Vilken nytta har ni haft av ert omvärldsanalysarbete? 

6.1.  Hur har ni arbetat för att säkerhetsställa att nyttan varit större än 

kostnaden? 

 

Användningen av IT-stöd 

7. Vad finns det för IT-verktyg som skulle kunna vara till hjälp i ert 

omvärldsanalysarbete? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för företag utan 

fungerande omvärldsanalysarbete 
 

Denna guide av intervjufrågor har använts till ett företag utan fungerande 

omvärldsanalysarbete. Frågorna har ställts upp för att ge svar på studiens 

frågeställningar och företrädesvis har öppna frågor använts för att respondenten 

själv skall få möjlighet att uttrycka sin åsikt utan att styras av slutna frågor. 

 

 
Arbete kring omvärldsanalys 

1. Hur arbetar ni med omvärldsanalys? 

 

2. Vilka omvärldsanalysmodeller har ni använt er av? 

 

3. Finns det ett behov för omvärldsbevakning? 

 

4. Varför har inte ett mer strukturerat arbete för omvärldsanalys startats? 

 

5. Hur stor kunskap har ni om omvärldsanalys och dess arbete? 

 

6. Hur ser möjligheten ut gällande att sätta upp ett fungerande arbete kring 

omvärldsanalys utan extern hjälp? 

 

 

Trender 

7. Upplever ni att ett omvärldsanalysarbete skulle kunna ge så mycket nytta 

att det vore värt att investera tid och pengar i? 

 

8. På vilket sätt kan ett strukturerat omvärldsanalysarbete bidra med något 

till organisationen? 

 

 

Användning av IT-stöd 

9. Känner ni till några IT-verktyg som skulle kunna vara till hjälp i ert 

omvärldsanalysarbete? 

 

10. Skulle IT-verktyg för att t.ex. hjälpa till att hitta och sammanställa 

information vara intressanta att använda sig av? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för företag som utvecklar 

omvärldsanalysprodukter 
 

Denna guide av intervjufrågor har använts till ett företag som utvecklar 

omvärldsanalysprodukter. Frågorna har ställts upp för att ge svar på studiens 

frågeställningar och företrädesvis har öppna frågor använts för att respondenten 

själv skall få möjlighet att uttrycka sin åsikt utan att styras av slutna frågor. 

 

Arbete kring omvärldsbevakning 
1. Varför började ni arbeta med omvärldsbevakning på inom organisationen? 

 

2. Hur arbetar ni med omvärldsbevakning idag? 

 

Användning av IT-stöd 
3. Hur fungerar era olika produkter? 

 

4. Hur är produkterna specialanpassade efter era kunder? 

 

5. Hur är analyserna specialanpassade så att varje unikt företag får nytta av 

analyserna? 

 

6. Vilken typ av företag använder sig av era tjänster? 

 

7. Hur fungerar det om ett företag vill använda sig av era tjänster? 

 

8. Hur mycket kostar det att använda era produkter? 

 

9. Är det gratis att testa era produkter? 
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Bilaga 4 – Utvärderingsenkät 
 

Utvärderingsenkäten har använts för att utvärdera omvärldsanalysmodellerna samt 

arbetet med workshops. Nedan följer en sammanställning av vad deltagarna i 

workshopparna svarat. I SWOT och World Mapping Method deltog sex respektive 

fyra personer och fyra svarade på enkäten. Två personer var delaktiga i arbetet med 

PEST och TAIDA och båda av dessa svarade på nedanstående frågor. 

 
1. Var modellen lätt att använda sig av? 

SWOT 

Ja (4st) 

 

World Mapping Method 

Ja (1 st) 

Okej (1 st) 

Svår (2 st) 

 

PEST 

Ja (1 st) 

Ok (1 st) 

 

TAIDA 

Ja, bra (1 st) 

Delvis (1 st) 

 

2. Tyckte du att den/de valda modellerna passade just ert företag? 

SWOT 

Ja (3 st) 

Okej (1 st) 

 

World Mapping Method 

Ja (3 st) 

Okej (1 st) 

 

PEST 

Ja (2 st) 

 

TAIDA 

Ja (1 st) 

Delvis (1 st) 
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3. Passade det att göra en workshop när en omvärldsanalys genomförs? 

SWOT 

Ja (4 st) 

 

World Mapping Method 

Ja (4 st) 

 

PEST 

Ja (2 st) 

 

TAIDA 

Ja (2 st) 

 

3.1. Om nej, hur skulle annars omvärldsanalysen kunnat ha genomförts? 

 

 

4. Var avsatt tid tillräcklig? 

SWOT 

Ja (3 st) 

Ja, på gränsen till för mycket tid (1 st) 

 

World Mapping Method 

Ja (3 st) 

Nej (1st) 

 

PEST 

Ja, ev. längre (1 st) 

Okej (1 st) 

 

TAIDA 

För kort (2 st) 

 

4.1. Om inte, hur mycket tid bör avsättas? 

SWOT 

 

World Mapping Method 

2 h (1 st) 

 

PEST 

0,5 h (1 st) 

 

TAIDA 

2 h (1 st) 
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5. Var antalet deltagare lagom? 

SWOT 

Ja (3 st) 

Nej (1 st) 

 

World Mapping Method 

Ja (3 st) 

Nej (1 st) 

 

PEST 

För få (2 st) 

 

TAIDA 

För få (2 st) 

 

5.1. Om inte, vad skulle önskvärt antal deltagare vara? 

SWOT 

+ 10 personer 

 

World Mapping Method 

+ 10 personer 

 

PEST 

4 personer (1 st) 

6 personer i olika roller (1 st) 

 

TAIDA 

4 personer (1 st) 

6 personer i olika roller (1 st) 

 

6. Skulle ni kunna tänka er att göra något liknande på egen hand? 

SWOT 

Ja (4 st) 

 

World Mapping Method 

Ja (4 st) 

 

PEST 

Ja (2 st) 

 

TAIDA 

Ja (2 st) 
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7. Vad skulle ni behöva för underlag för att genomföra detta själva? 

SWOT 

Motsvarande pappersunderlag. En handledare att genomföra workshoppen. (1 st) 

 

World Mapping Method 

Motsvarande pappersunderlag. En handledare att genomföra workshoppen. (1 st) 

 

PEST 

Metodbeskrivning (1 st) 

 

TAIDA 

Metodbeskrivning (1 st) 
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Bilaga 5 – Observationsguide 
 

I den här bilagan sammanställs de observationer som gjorts under workshopparna 

med de olika omvärldsanalysmodellerna. 

 

Engagemang hos deltagarna 
 

Inte alls engagerade   Mycket engagerade 

 

SWOT 

1 2 3 4 5 

 

World Mapping Method 

1 2 3 4 5 

 

PEST 

1 2 3 4 5 

 

TAIDA 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Lätthet att förstå modellen 
 

Mycket svårt    Utan några problem 

 

SWOT 

1 2 3 4 5 

 

World Mapping Method 

1 2 3 4 5 

 

PEST 

1 2 3 4 5 

 

TAIDA 

1 2 3 4 5 
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Graden av heltäckande på modellen 
 

Begränsad    Heltäckande 

 

SWOT 

1 2 3 4 5 

 

World Mapping Method 

1 2 3 4 5 

 

PEST 

1 2 3 4 5 

 

TAIDA 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Kvaliteten på användbart material som framkommit 
 

Dålig    Mycket bra 

 

SWOT 

1 2 3 4 5 

 

World Mapping Method 

1 2 3 4 5 

 

PEST 

1 2 3 4 5 

 

TAIDA 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Tidsåtgång 
 

SWOT 

2 h 

 

World Mapping Method 

1 ½ h 

 

PEST 

1 h 

 

TAIDA 

1 h 
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Använt material 
 

SWOT 

Blädderblock, SWOT-analys template 

 

World Mapping Method 

Blädderblock, whiteboardtavla, post it-lappar, projektor 

 

PEST 

Post it-lappar, whiteboardtavla, projector, PEST-analysmodell  

 

TAIDA 

Post it-lappar, whiteboardtavla, projektor 

 

 

 

Antal deltagare 
 

SWOT 

6 st 

 

World Mapping Method 

4 st 

 

PEST 

2 st 

 

TAIDA 

2 st 

 

 

 

Kommentarer 
 

SWOT 

Svårt att få fram omvärldstänket. Många idéer. 

 

World Mapping Method 

Fick fram mycket bra idéer. Bra att skriva ned på post-it lappar. Bra analys på tavlan 

av idéer utifrån dess sannolikhet och inverkan. 

 

PEST 

Det var lätt att förstå modellen, men de olika faktorerna Sociala, Politiska, 

Teknologiska och Ekonomiska begränsade nog kreativiteten. Därav blev kvalitén 

sämre. 

 

TAIDA 
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Lätt att tänka i trender. Svårt att bara hålla sig till trender som påverkar 

frågeställningen. 



Bilaga 6 

Manual 
Hur kan små till medelstora företag gå 
tillväga när de vill göra omvärldsanalyser 
utan konsulthjälp? 
 
 
 
Sara Klåvus och Oscar Appelqvist 
2011-05-22 
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Omvärldsanalys 

Den här manualen är avsedd för små till medelstora företag som vill starta och 

upprätthålla ett omvärldsanalysarbete utan extern hjälp. Manualen är uppdelad i 

tre nivåer, Mini, Medium och Maxi. Nivåerna är olika omfattande och företag kan 

således välja att arbeta utefter den nivå de finner passar bäst. 

Definition 

Omvärldsanalys är en systematisk process där information om omvärlden samlas 
in och analyseras för att kunna vara underlag vid beslutsfattande. En förutsättning 
för en bra omvärldsanalys är att arbetet sker utefter en konkret samt 
välformulerad fråga som har ett rimligt tidsperspektiv och en relevant nivå. 

Frågeställning 

En bra frågeställning ska: 
 Enbart bestå av en fråga 
 Avgränsas i tid och rum 
 Blicka framåt i tiden 
 

Exempelvis: 

Hur kommer X att utvecklas på X års sikt? 

Relevant omvärldsnivå 

Vilken del och nivå av omvärlden som omvärldsanalysen skall fokusera på är viktigt 

eftersom frågeställningen inte skall innefatta något område där organisationen 

själv kan påverka. Ett område där organisationen ofta kan påverka är i närvärlden, 

vilket är det område där organisationen och dess närstående aktörer agerar. 

Området utanför detta kallas för omvärlden och är intressant att studera vid en 

omvärldsanalys. I omvärlden finns faktorer såsom politiska beslut och sociala 

förändringar, vilket en enskild organisation oftast har svårt att påverka. 

 

Ex. Eftersom en kommun förmodligen har stora möjligheter att påverka hur de 

själva skall utveckla sin verksamhet inom tre års tid, blir det på en för låg 

omvärldsnivå att analysera deras egen utveckling under denna tid. Det som kan 

göras då är att lyfta frågan till en högre, mer generell omvärldsnivå och fråga sig 

hur kommuner i hela Sverige kommer att utvecklas inom tre års tid, eftersom en 

enskild kommun har liten möjlighet att påverka den utvecklingen. 
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Ej strategiska frågor 

En strategisk fråga kan vara "Hur ska vi nå målet att öka antalet studenter vid 

Linnéuniversitetet med 25 % inom fem år?”. En sådan fråga kan vara en anledning 

till att en omvärldsanalys genomförs, men går inte att svara på genom att 

genomföra en omvärldsanalys. Eftersom omvärldsanalysen skall ge ett underlag till 

hur studenter och blivande studenter inom fem år kommer att resonera när de 

väljer utbildning och skola kan istället en fråga att ställa sig vara: ”Hur kommer 

studenter och blivande studenters intresse och värdering vad gäller val av 

utbildning och skola att ändras på fem års sikt?”. 

Arbetets omfattning 

Eftersom företags förutsättningar vad gäller tidsaspekt och intresse av att göra 

omvärldsanalyser skiljer sig åt föreslås i manualen tre olika nivåer med varierad 

omfattning. På den första nivån, Mini, föreslås en modell som är enkel att förstå 

och som går relativt fort att arbeta sig igenom. Till det rekommenderas ett IT-stöd 

som är enkelt att använda sig av vid det kontinuerliga arbetet. Medium är den 

andra nivån och här föreslås en lite mer omfattande modell som kräver lite mer 

tid. Till det rekommenderas ett IT-stöd som kan hjälpa till vid det kontinuerliga 

arbetet, men som tar lite längre tid att förstå hur det kan användas eftersom det 

skall anpassas utifrån företagets önskemål. På den tredje nivån, Maxi, 

rekommenderas en utförlig modell som tar tid att genomföra. Som IT-stöd 

rekommenderas ett kraftfullt verktyg vilket kan ge stor nytta till företaget om 

informationen tas tillvara. Ju mer tid som läggs på omvärldsanalysarbetet ju bättre 

blir resultatet. Å andra sidan kan ett mindre omfattande arbete som utförs på rätt 

sätt också bidra med kunskap och nytta. 
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MINI 

I första nivån ingår att genomföra en omvärldsanalys med hjälp av PEST-modellen. 

En mall finns med exempel på faktorer för att inspirera deltagarna. PEST är en 

enkel och flexibel modell att följa. Resultatet bryts ner och analyseras för att skapa 

en bild över vilka faktorer som är viktigast att bevaka. Vidare ges förslag på 

omvärldsbevakningsverktyg i form av RSS-flöden och RSS-läsare. 

PEST-analys 

PEST står för Politiska faktorer, Ekonomiska faktorer, Sociala faktorer samt 

Tekniska faktorer. Politiska faktorer innefattar bl.a. skatteregler och politisk 

stabilitet, ekonomiska faktorer handlar om inflation och vetskap om den aktuella 

och framtida konjunkturen medan sociala faktorer inkluderar kulturella faktorer 

som berör utbildning och andra kulturella trender. Tekniska faktorer syftar på 

Internet och den teknologiska utvecklingen på marknaden. 

Anvisningar 

Tidsåtgång: Ca 2-3 h 

Antal personer: Ca 4-6 stycken 

Material: Projektor, whiteboardtavla, post it-lappar, PEST-analysmodell, se figur 1 

Förberedelser: Välj frågeställning, gör instruktionsbilder, förslagsvis i PowerPoint 

över vad omvärldsanalys innebär samt förklara PEST-analysmodellen. 

Lokal: Rum med bord och whiteboardtavla 

Tillvägagångssätt 

1. Beskriv varför workshoppen skall genomföras och vilken frågeställning som är i 

fokus. 

2. Förklara vad en PEST-analys innebär. 

3. Dela ut utskrivna PEST-analysmallar, se figur 1. 

4. Låt var och en av deltagarna själva skriva ned vilka faktorer som de tror är 

viktiga för frågeställningen på utdelade PEST-analysmallar. 

4.1. Skriv ned faktorerna i formatet Om... (X inträffar) så … (konsekvens). 

5. Rita upp en graf, se figur 2, på whiteboardtavlan. 

6. Diskutera tillsammans vart på tavlan förslagen skall placeras och numrera 

eventuelltförslagen på mallen så att bara numren behöver skrivas ut på tavlan. 

7. Välj ut de faktorer som är mest intressanta att fortsätta titta på, d.v.s. de som 

befinner sig längst upp i högra hörnet och har hög sannolikhet att inträffa och 

stor inverkan när de inträffar. 
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8. För varje identifierad och prioriterad faktor, besvara och gå tillsammans 

igenom följande frågor: 

8.1. Vilka möjligheter öppnas om följande faktor inträffar? 

8.2. Vilka hot uppstår om följande faktor inträffar?  

8.3. Hur kan dessa bemötas? 

RSS-flöde 

1. Utgå ifrån de faktorer som ni, i PEST-analysen, värderat som mest viktiga. 

Fundera ut vilka källor som kan vara intressanta att bevaka för att kunna 

bemöta dessa faktorer om/när de inträffar. Välj även källor som ansågs viktiga 

för företaget 

1.1. Exempel kan vara nyhetssidor eller kommuners landsting och skolors 

hemsidor. 

1.2. Försök identifiera om det sker en kontinuerlig uppdatering av hemsidan. 

Är den fortfarande aktiv? 

2. Leta efter något som tyder på att hemsidan går att spara som nyhetsflöde. 

2.1. Oftast står det RSS eller så finns symbolen som indikerar att sidan går 

att spara som nyhetsflöde. 

Vidare finns det lite olika sätt att spara och bevaka nyhetsflöden. Många 

webbläsare såsom Internet Explorer och Firefox kan spara nyhetsflödena direkt i 

webbläsaren. Det finns gratisprogram som kan laddas ner för att sköta 

hanteringen av nyhetsflöden. Det bästa alternativet tycker vi är att använda en 

molnbaserad RSS-läsare då de går att komma åt överallt, från vilken dator som 

helst. Vi rekommenderar att Google Reader används. 

3. Skaffa ett gratis Google-konto på www.google.se. Logga in och gå in på 

http://www.google.se/reader/. 

4. Klicka på knappen ”Lägg till en prenumeration” och skriv in adressen till sidan 

där nyhetsflödet hittades. 

4.1. Här går det även bra att skriva in en sökterm istället, t.ex. DN, för att 

komma till Dagens Nyheters nyhetsflöde.  

En av fördelarna med Google Reader är att det finns som applikation till iOS och 

Android.Google Reader är också användarvänligt och finns på flera språk. 

 

http://www.google.se/reader/
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Politiska faktorer Ekonomiska faktorer 

Sociala faktorer Tekniska faktorer Exempel 

 Inkomstfördelning 

 Demografiska befolknings-
tillväxttakter, ålder 

 Livsstilsförändringar 

 Arbete/karriär- och 
fritidsattityder 

 Utbildning 

 Mode,trender 

 Vårdmedvetande & välfärd 

 Levnadsvillkor 

Exempel 

 Ekonomisk tillväxt 

 Räntesatser och monetära 
riktlinjer 

 Regeringskonsumtion 

 Arbetslöshetspolitik 

 Beskattning 

 Valutakurser 

 Inflationsnivå 

 Skede konjunkturcykeln 

 Konsumentförtroende 

 

Exempel 

 Regeringens satsning på 
forskning 

 Industrins fokus på 
teknologiska satsningar 

 Nya uppfinningar och 
utveckling 

 Hastigheten på 
teknologiöverföring 

 Förändringar kring 
informationsteknik/Internet
/mobilteknologi 

 

Exempel 

 Miljöregleringar och skydd 

 Skatteriktlinjer 

 Konsumentskyddslagen 

 Anställningslagar 

 Regerings- och 
myndighetsdirektiv 

 Konkurrensreglering 

 Politisk stabilitet 

 Skyddsföreskrifter 

PEST-analys 

Frågeställning: 

Frågeställning: 

 

Figur 1: PEST-analysmodell 
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Figur 2: Sannolikhet- och inverkansgraf 
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MEDIUM 

Den andra nivån består av att göra en omvärldsanalys med hjälp av World Mapping 

Method. Kreativitet är fokus vid användandet av modellen och det krävs att 

deltagarna tänker utanför ramarna för att få ett bra resultat. Gällande IT-stöd för ett 

kontinuerligt omvärldsbevakningsarbete rekommenderar vi verktyget Yahoo! Pipes. 

World Mapping Method 

Vid användandet av den här modellen så utgår organisationen från sin affärsidé. Grundidén 

med modellen är att få igång ett kreativt arbete genom att ignorera alla fördefinierade 

områden med utgångspunkten att det som minst anas kan vara det viktigaste. 

Anvisningar 

Tidsåtgång: Ca 6-8 h 

Antal personer: Ca 6-10 stycken 

Material: Projektor, whiteboardtavla, post it-lappar, blädderblock 

Förberedelser: Välj frågeställning, utse person som leder & planerar workshoppen, 

gör instruktionsbilder, förslagsvis i PowerPoint över vad omvärldsanalys innebär 

samt förklara World Mapping Method. 

Lokal: Rum med bord och whiteboardtavla 

Tillvägagångssätt 

1. Beskriv varför workshoppen skall genomföras och vilken frågeställning som är i 

fokus. 

2. Skriv ned företagets affärsidé. 

3. Ta tillsammans en liten stund och skriv ned: 

3.1. Vilka kundtyper riktar vi oss till? 

3.2. Vilken typ av värde vill vi erbjuda kunderna? 

3.3. På vilket sätt kan vi skapa detta värde?  

4. Ha ovanstående faktorer i åtanke i det vidare arbetet. 

5. Gör en kreativ urladdning i form av en brainstorming där alla idéer tas med, 

även om de förefaller vara osannolika. Skriv ned idéerna på post it-lappar. 

6. Rita upp en graf, se figur 2, på whiteboardtavlan och sätt upp post it-lapparna 

på olika ställen utefter sannolikhet att de inträffar jämfört med hur stor 

inverkan de har på frågeställningen om de inträffar. 

7. Välj ut de idéer som är mest intressanta att fortsätta titta på, d.v.s. de som 

befinner sig längst upp i högra hörnet. 

8. Gör en informationssökning för att komplettera den kunskap som saknas till de 

nya idéer som uppkommit 
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9. För varje idé som är intressant att arbeta vidare med: 

9.1. Vilka möjligheter öppnas om följande faktor inträffar? 

9.2. Vilka hot uppstår om följande faktor inträffar?  

9.3. Hur kan dessa bemötas? 

10. Skapa en karta av de områden som berör organisationen. Försök samtidigt hitta 

en linje som går åt samma håll som resultatet av den ursprungliga affärsidén och 

den nya affärskartan. 

Yahoo Pipes 

1. Utgå ifrån de mest intressanta idéerna som framkom under arbetet med World 

Mapping Method. 

2. Enas om nyckelord som ska bevakas baserat på de mest intressanta idéerna som 

framkommit. 

3. Leta relevanta källor som tros generera information om valt ämne. 

Verktyget vi rekommenderar att använda heter Yahoo! Pipes och är ett kraftfullt 

verktyg där stora mängder information kan passera och möjligheterna att ställa in 

filtrering på nyckelord och annat är stora. Här är oftast många källor viktigt för ett 

bra resultat. Det finns många bra guider på Yahoos hemsida 

(http://pipes.yahoo.com/pipes/docs?doc=tutorials) som visar basfunktioner och hur 

upprättandet av en pipe går till. 

4. Logga in på Yahoo! Pipes 

4.1. Börja med att lägga till källorna som identifierats. 

4.1.1. Källor kan läggas till på olika sätt. Verifiera för varje källa att den 

producerar ett flöde som används. 

4.2. Lägg sedan till ett, eller flera, filter där nyckelorden skrivs in tillsammans 

med andra eventuella begränsningar. 

5. Spara arbetet och välj ”Run Pipe…” 

6. Pipen presenteras nu med de artiklar som matchat nyckelord och andra 

inställningar. 

6.1. Här är det möjligt att gå tillbaka och ändra eller lägga till källor och filter. 

6.2. Det är även möjligt att skapa ett RSS-flöde av pipen eller att få resultaten 

som e-post.  

Yahoo! Pipes kräver arbete för att fungera på ett tillfredsställande sätt. Dock finns 

ingen begränsning på hur många källor som kan användas. Därigenom kan stora 

mängder information bevakas. Det är även möjligt att dela med sig av pipen till 

andra eller söka efter liknande pipes som redan publicerats.  

 

http://pipes.yahoo.com/pipes/docs?doc=tutorials
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MAXI 

På tredje nivån genomförs en analys enligt TAIDA. Denna modell är väldigt flexibel 

och går att genomföra i flera etapper med olika intervall. I manualen på grund av 

modellens omfattning beskrivs endast de två första stegen, Tracking och analyzing. 

För ett kontinuerligt omvärldsbevakningsarbete rekommenderas ett lite mer 

avancerat IT-stöd. Eftersom vi inte funnit något likvärdigt verktyg som är gratis 

rekommenderar vi ett av de som finns att tillgå på marknaden där ett periodbaserat 

abonnemang går att köpa.  

TAIDA 

Det här är en praktisk omvärldsanalys- och scenarioplaneringsmodell. TAIDA står för 

Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding och Acting.Tracking innebär att användarna 

genomsöker och aktivt letar efter hot och möjligheter i omvärlden i form av trender. 

I Analyzing tolkas trender och insamlad data för att förstå deras innebörd. 

Anvisningar 

Tidsåtgång: Ca 8-12 h 

Antal personer: Ca 10-20 stycken 

Material: Projektor, whiteboardtavla, post it-lappar 

Förberedelser: Välj frågeställning, utse person som leder & planerar workshoppen, 

gör instruktionsbilder, förslagsvis i PowerPoint över vad omvärldsanalys innebär 

samt förklara TAIDA-modellen. 

Lokal: Rum med bord och whiteboardtavla 

Tillvägagångssätt 

1. Beskriv varför workshoppen skall genomföras och vilken frågeställning som är i 

fokus. 

2. Gör en tillgångsinventering. 

2.1. Vilka tillgångar, resurser och styrkor har företaget som är viktiga för 

frågeställningen. Arbeta individuellt och skriv ned tillgångarna. 

3. Värdera gemensamt tillgångarna utifrån om de är externa eller interna samt om 

de kan klassas som en basfaktor, fördel eller något unikt, se figur 3. 

4. Gör en trendspaning. 

4.1. Vilka trender i omvärlden påverkar frågeställningen? 

4.2. Arbeta individuellt och skriv ned varje förändring på en post it-lapp. 

4.3. Ta hjälp av omvärldskartan, se figur 4 för att hämta inspiration. 

4.4. Gå gemensamt igenom trenderna och värdera dem efter hur säkra och 

osäkra de är samt i hur hög grad de påverkar frågeställningen. Ta gärna 

hjälp av figur 5. 
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5. Genomför en konsekvensanalys i grupp där varje grupp kan arbeta med två-tre 

trender som värderats som viktiga. 

5.1. Beskriv kort trenden genom att skriva ned vad den handlar om, dess 

inriktning samt några påståenden som kan verifiera trenden. 

5.2.  Identifiera de troliga konsekvenserna av trenden. 

5.3. Skrev ned vilka möjligheter som öppnas i och med trenden och vilka hinder 

som dyker upp? 

5.4. Titta på konsekvenserna av trenderna. Går det att generera några idéer ur 

konsekvenserna? 

5.5. Vilka resurser/kompetenser borde vi utnyttja bättre? Ta hjälp av 

tillgångsinventeringen. 

Aitellu Nyheter 

Det finns en stor mängd IT-stöd som kan vara till hjälp vid bedrivandet av ett 

kontinuerligt arbete med omvärldsbevakning. Marknaden är stor och det finns 

många företag som säljer tjänster som innefattar sökprofiler där sökningar 

kontinuerligt görs och relevanta artiklar skickas till användaren. Eftersom bredden 

på företagens inriktning är väldigt stor är det svårt att rekommendera ett IT-stöd 

som täcker in alla organisationers behov. Även källor och algoritmer för sökning gör 

att företag som säljer omvärldsbevakningsverktyg skiljer sig väldigt mycket ifrån 

varandra.  

Generellt kan man säga att snittpriset på ett standardiserat 

omvärldsbevakningsverktyg ligger mellan sju till tolv tusen kronor om året, men för 

extra tjänster som t.ex. en automatisk analysfunktion på insamlat material, 

bevakning av sociala medier tillkommer kostnader. 

Det företag som rekommenderas är Aitellu AB som har en bra bredd på sina 

produkter, relevanta källor för de flesta företag och ett tätt och stabilt samarbete 

med sina kunder. Dessutom erbjuder Aitellu en kostnadsfri vecka att testa 

företagets produkter (http://www.aitellu.com/Aitellu/jag-vill-testa/). Aitellu Nyheter är 

tjänsten som är avsett för omvärldsbevakning. Förutom artikeln får användaren 

även kompletterande information om källan och artikeln. Texten analyseras för att 

Aitellu Nyheter ska förstå vad texten handlar om. 

 

 

http://www.aitellu.com/Aitellu/jag-vill-testa/
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Figur 3: Värdering av tillgångar 
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Figur 4: Omvärldskarta 



15 | P a g e  
 

 Figur 5: Värdering av trender 
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