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Abstract: The topic for this master thesis is Business Intelligence, a means for decision 

makers to obtain accurate analysis about organisations surrounding world.  
 
The purpose is to examine how Business Intelligence is carried out in practice 
and how it can be made more efficient by considering some underlying and 
often overlooked factors. 
 
The study shows that organisations should strive for common goals and to 
engender corresponding perspectives amongst the co-workers. We have also 
concluded that Sensemaking, Knowledge Creating, Tacit knowledge, 
Entrepreneurship, Innovation, Creativity and Visions, influence the ability to 
utilize the efficiency of Business Intelligence. In some aspects we have noticed 
that our theoretical backbone differentiates from reality, which reveals the 
complex prerequisites that relates to matters of Business Intelligence. 
 
The thesis is based on interviews with ten analysts, whom we have asked 
questions regarding the art of their daily work in order to pinpoint the most 
important factors for further analysis. 
 
The result also shows that sources of information, distribution of information, 
networking and a close cooperation with the decision makers, conspicuously 
affects the characteristics of Business Intelligence. Furthermore, smaller 
organisations tend to employ less sophisticated strategies to manage their 
Business Intelligence, whereas larger organisations with several business areas 
tend to demand the opposite. 
 
The conclusion is that, in order to strengthen the organisations ability to 
interpret signals from the surrounding world, it should focus on assembling 
individual knowledge throughout the whole organisation.  
 
The implication for Swedish Schools of Library and Information Science, is that 
they actively should improve students skills in Information Management to meet 
the increasing need for information specialists outside the context of libraries. 
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”However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” 
- Winston Churchill 
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1 Inledning 
 
Omvärldsbevakning eller Business Intelligence är vad man kan kalla utpräglade 
tidsstereotypier eller modeord. Uttrycken vill signalera om att en organisation anser sig ha 
beredskap inför - och tydliga strategier för hanteringen av – omvärldsförändringar. Dessa 
förändringar kan bestå i såväl hot som möjligheter, vars existens få seriösa företagsledare 
troligen vågar negligera idag. Men en fråga som är berättigad, är huruvida alla som etiketterar 
sina framtidsstrategier med dessa uttryck har reflekterat över de förutsättningar som bör råda 
för att aktiviteten skall kunna bedrivas med optimalt fokus och maximerad effekt. Dynamiken 
i omvärldsförändringarna och komplexiteten i organisationernas unika sammansättning av 
individer, men också det informationsbehov som varierar från bransch och företag, pekar på 
att det inte finns några universallösningar för hur enheter för omvärldsbevakning bör inrättas 
och efter vilka metoder de bör arbeta.  
 
Det gemensamma är dock att organisationer alltid strävar efter att eliminera osäkerheten kring 
dessa dynamiska omvärldsförändringar, men som vi kommer visa i detta arbete, så bör man 
uppmärksamma en rad andra faktorer innan detta kan ske på ett effektivt sätt. Kort sagt måste 
man göra organisationen i sin helhet mer uppmärksam för att minimera denna osäkerhet. 
Organisationen kan då, liksom man inom biologin betraktar levande system, ses som en helhet 
verkandes utifrån sina inneboende mekanismer. Den springande punkten här, är tanken att se 
organisationen i en holistisk kontext. När filosofen Georg Henrik von Wright resonerar kring 
detta, så framhåller han att om man förstår vilket ändamål helheten tjänar, så förstår man 
samtidigt varför dess delar fungerar som de gör1. På detta basala fundament tycks också 
omvärldsbevakningens förutsättningar vila.  
 
Enligt en studie som genomfördes inom olika organisationer genom 6000 intervjuer, är 
kunskapen om den egna organisationen oftast låg, oavsett företag och den intervjuades plats i 
hierarkin. Bara 15-20 % av de anställda brukar kunna svara på mer än tre av tio enkla frågor 
om den egna organisationen. 2 Detta är ingen god förutsättning för den individuella 
uppmärksamheten, ty är inte medarbetarna delaktiga i organisationens livsprocesser och 
införstådda med dess historia, riskerar man att få lika många bilder av organisationen som 
man har anställda. Därför tycks kännedom om såväl branschen som om sitt eget företag vara 
essentiell, eller för att tala med Winston Churchill: ”The farther back you can look, the farther 
forward you are likely to see.” En framskjuten uppgift i vår uppsats blir därför att 
uppmärksamma en rad faktorer som en organisation bör beakta för att omvärldsbevakningen 
skall kunna drivas med, just optimalt fokus och maximerad effekt. 
 
I den avslutande diskussionen ventilerar vi resonemang kring hur bibliotek och bibliotekarier 
bör kunna nischa sig som informationsspecialister, kunskapsmanagers och omvärldsbevakare 
i framtiden. Där kommer vi att argumentera för vilka krav man bör kunna ställa på 
utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap så att undervisningen sker i paritet 
med de krav som ställs i samhället. Efter fullgången utbildning anser vi oss kunna säga att 
man idag inte svarar mot dessa krav; att man utbildar generalister snarare än specialister och 
att man därigenom kringränner möjligheterna för studenterna att jobba utanför biblioteken. 
 
 

                                                 
1Wright, Georg Henrik von (1986). Vetenskapen och förnuftet. s. 112. 
2 Ingvar, D H & Sandberg, C G (1991). Det medvetna företaget. s. 31f. 
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1.1 Den turbulenta omvärlden 
 
Chun Wei Choo skriver i boken Information Management for the Intelligent Organization, att  
en hårdare konkurrens har lett till att information blivit den viktigaste källan i kapplöpningen 
mot nya upptäckter och lärande.3 Han menar att organisationer omfattar en rik flora av tankar 
och att aktioner och beslut därför inte är resultat av en allenarådande aktivitet, utan att de 
snarare uppstår i flera miljöers informationsprocesser. Enligt Choos resonemang deltar många 
medarbetare från organisationens olika nivåer, där olika åsikter som både samarbetar och 
strider gentemot varandra kommer i dagen. 4 Under långa tider har man vårdat den statiska 
organisationen – som man kan likna vid stängda institutioner som producerade varor och 
tjänster som de alltid gjort – där effektiva organisationer ansågs vara de som kunde skydda sin 
verksamhet gentemot omvärldens skiftningar, och därmed koncentrera sig till att förbättra 
sina interna former och funktioner. Detta, menar Choo, var i stort sett under en längre tid 
möjligt då den externa omvärldens förändringar var relativt tröga.5 Dagens teknologiska 
landvinningar med Internet, mobiltelefoni och persondatorer har gjort omvärlden betydligt 
mindre likriktad, vilket har påverkat marknaden till att bli mer turbulent. Det äldre 
betraktelsesättet, där ekonomiska kalkyler kunde göras på årsbasis eller även efter längre 
tidscykler då marknaden var mindre variationsbenägen, är enligt Choo förpassat till hävderna. 
Dagens organisationer är inte uppbundna av gränser och revirtänkande, utan har snarare 
öppnats upp till att bli en mer utkontrakterad verksamhet där specialisering och nischtänkande 
blivit en strategi för överlevnad.6 I takt med nätverkssamhällets utbredning har tillgång till 
affärskritisk information blivit liktydigt med grundläggande förutsättningar för överlevnad. 
Det är mot bakgrund av dessa omvälvningar man bör förstå våra respondenters resonemang 
kring deras organisationers omvärldsbevakning. 
 

2 Val av ämne 
 
Vi fascinerades av ämnet omvärldsbevakning när vi under arbetet med en tidigare uppsats 
beskrev fusionen mellan Sony och Ericsson, med tonvikt på konkurrensbevakning och värdet 
av korrekta beslutsunderlag i form av inhämtad omvärldsinformation. Senare gjorde vi en 
omvärldsanalys åt ett lokalt företag i Borås, vilket ytterligare bidrog till att vi ville lära oss 
mer om hur samma processer gestaltar sig i större organisationer. Samtidigt fann vi att det 
tycktes föreligga viss godtycklighet i litteraturen på vilket sätt information skall insamlas och 
bearbetas. Med andra ord att det inte fanns någon given metod som skulle kunna appliceras på 
flera olikartade affärsområden och miljöer. Genom föreliggande arbete har vi dock förstått att 
detta egentligen inte är så speciellt anmärkningsvärt. Organisationer skiljer sig – som bekant – 
markant åt, dels på det sätt de är sammansatta av individer med olika preferenser för hur 
omvärlden skall betraktas och avkodas, men också på vilken marknad man spelar på och 
vilken historisk utveckling organisationen har undergått. D H Ingvar och C G Sandberg 
påpekar att, medan gruppen som definieras utifrån dess individer har tiotusentals år på 
nacken, har dagens industriorganisationer endast några hundra års historia bakom sig. Med 
andra ord vet vi egentligen mycket lite om människans reaktioner på dessa stora system. 7 
 

                                                 
3 Choo, Chun Wei (2002). Information Management for the Intelligent Organization. s. xiii. 
4 Ibid., s. 1. 
5 Ibid., s. 1f. 
6 Ibid., s. 2. 
7 Ingvar, D H & Sandberg, C G (1991). Det medvetna företaget. s. 57. 
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I denna uppsats har vi valt att fokusera på i vilken utsträckning tio organisationer agerar för 
att sålla i det – numera så omhuldade begreppet – informationsflödet. Det finns en uppsjö 
lättsmälta böcker som steg för steg beskriver hur man skall göra för att bevaka omvärlden. Vi 
kan dock redan nu påpeka att litteratur av denna art, tycks ha mycket lite gemensamt med den 
tillvaro som våra respondenters yrkestillvaro konstituerar. Hade vi gjort en litteraturstudie i 
stället för intervjuer hade denna uppsats troligen avhandlat flerstegsmodeller som ger sken av 
att kunna appliceras på vilken organisation som helst. Vi är dock övertygade om att 
verkligheten är mer mångfacetterad än vissa böcker på ämnet ger sken av, och detta bekräftar 
– om det stämmer – komplexiteten i såväl socialisationen mellan individer, samt behovet av 
kraftfulla analyser anpassade efter de speciella villkor som varje enskild organisation verkar 
under. Hamrefors påpekar också att metoder (eller modeller) ofta används på fel sätt inom 
företag, eftersom de inte sällan jämför sig med andra organisationer som liknar deras egen 
vilket gör att de riskerar jämföra fel dimensioner.8 (För en utförligare diskussion kring 
modeller, se kapitel 12.1). Slutligen vill vi försöka se vad som torde krävas för att 
bibliotekarier skulle kunna arbeta som omvärldsbevakare i framtiden, vilket utmynnar i en 
diskussion om omvärldsbevakning på bibliotek och funktioner där bibliotekarier kan komma 
att bidra med sina kunskaper. När vi valde ämne för denna uppsats har detta hela tiden varit 
en uppfordrande och stimulerande tanke; den spetskompetens för informationshantering som 
bibliotekarier anses besitta borde möjligen kunna användas bättre i samhället, och då inte 
enbart på bibliotek? 
 
2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att utifrån intervjuer med representanter från tio olika företag belysa hur dessa 
organisationer bedriver sin omvärldsbevakning. Vi kommer att – utifrån den tidigare 
forskningens teorier – presentera faktorer som vi finner vara viktiga att beakta för att 
omvärldsbevakningen skall kunna bedrivas med optimalt fokus. Därefter avser vi att 
analysera intervjumaterialet utifrån ovannämnda faktorer och applicera detta på våra 
frågeställningar. Vi kommer slutligen att föra en diskussion kring vilken roll bibliotek och 
bibliotekarier kan spela i framtiden som omvärldsbevakare inom såväl näringslivet som 
samhället i stort. 
  
Frågeställningar: 
 

• Vilken är målsättningen med omvärldsbevakningen?   
• Vilka primära källor används?  
• Vilka analysmetoder används?  
• Hur fungerar kopplingen till ledningen?  
• Bedrivs kontinuerlig- och/eller Ad hoc omvärldsbevakning?  
• Hur lagras och sprids information?  
• Hur nyttjas externa och interna nätverk?  
• Tas intern/tyst kunskap till vara?  
• Vilken kompetens bör en omvärldsbevakare besitta?  
• Var i organisationsstrukturen är enheten för omvärldsbevakning placerad? 

 
 
 

                                                 
8 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 97. 
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2.2 Avgränsningar 
 
Vi avser inte att bedöma några sakförhållanden hos företagen som går bortom de svar som har 
utkristalliserats vid intervjuerna, vilket innebär att vi enbart utgår från respondenternas 
subjektiva beskrivningar av sin arbetssituation. Vi beskriver inte hur omvärldsbevakning kan 
bedrivas i enlighet med teoretiska modeller, ett förfarande vilket vi kommer att argumentera 
extensivt för längre fram. Vi avser inte heller att avgöra i vilken grad företagens 
omvärldsbevakning är att betrakta som framgångsrik då vi saknar relevanta kriterier för att 
göra detta. Läsaren förväntas besitta en viss förförståelse kring en rad begrepp, som 
exempelvis nätverkssamhälle och informationsåldern, varför dessa ord inte i närmare detalj 
förklaras. Slutligen avser vi att enbart beskriva omvärldsbevakningen hos respondenternas 
företag under den tidpunkt när intervjuerna utförs. 
 

3 Litteraturgenomgång 
 
3.1 En tvärvetenskaplig ansats 
 
Resonemangen vi för i föreliggande arbete präglas av en tvärvetenskaplig underton. Eller 
rättare sagt, en tvärvetenskaplig ansats för att nå en bred förståelse av begreppet 
omvärldsbevakning, är oundviklig. Oundvikligheten ligger, anser vi, i själva komplexiteten 
som blottläggs när man studerar interpersonell kommunikation9. Individernas relationer tycks 
nämligen vara den klangbotten mot vilken den mänskliga aktiviteten omvärldsbevakning hela 
tiden definierar sig själv; därför förefaller studier som inte ventilerar flera olika aspekter kring 
detta fenomen otillräckliga. Man kan exempelvis finna stöd i så skilda ämnen som biologi, 
management, psykologi, sociologi, pedagogik med mera. Vissa höjer måhända ögonbrynen i 
skepsis: vad har dessa ämnen med informationsvetenskap att skaffa? En hel del menar alltså 
vi. Vi kommer i avsnittet diskussion återföra aktiviteten omvärldsbevakning till ämnet 
biblioteks- och informationsvetenskap, och där diskutera vårt ämnes - och i synnerhet 
bibliotekariernas – framtid, såsom möjliga omvärldsbevakare i näringslivet.  
 
En framställning om informationsflöden kan inte ensamt beskriva hur omvärldsbevakningen 
är funtad på ett övertygande sätt, ty i bakgrunden skymtar alltid individen med sin komplext 
psykologiska konstitution. Häri ligger ju också humanvetenskapernas väsen: individen är 
vetenskapens studieobjekt – givetvis bland många andra – men överallt skönjer man 
forskarnas vilja att definiera människan i sitt universum vare sig det gäller ämnen som 
kulturgeografi, socialantropologi eller konstvetenskap. Det är därför med växande intresse vi 
har sett tydliga kopplingar också till naturvetenskapliga ämnen som t.ex. neurobiologi och 
neurofysiologi. Hjärnforskaren David H Ingvar och psykiatern C G Sandberg framhåller 
denna naturliga koppling: ”Biologiska system och mänskliga organisationer är inte varandras 
motsats. Snarare är förståelsen av människan och hennes villkor en förutsättning för att 
åstadkomma effektiva och i sann mening mänskliga relationer.”10 Tillsammans med ämnen 
som också tangerar det samhällsvetenskapliga området som företagsekonomi och 
statsvetenskap, klarnar bilden ytterligare i försöken att förstå omvärldsbevakningens 
förutsättningar.  
 

                                                 
9 Den mest grundläggande formen av mänsklig kommunikation som försiggår inom familjen, kamratgruppen 
eller arbetsgruppen. Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. 
10 Ingvar, D H & Sandberg, C G (1991). Det medvetna företaget. s. 57. 
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Ingvar och Sandberg menar att minnet av tidigare erfarenheter hos en individ, också med 
framgång kan användas på organisationer då ju dessa också har ett förflutet, ett nu och en 
framtid. En del i vårt arbete rör därför också minnet. Detta människans kanske mest 
invecklade mekanism påverkar nämligen i hög grad uppmärksamheten kring skiftningar i 
omvärlden, vilken i sin tur är en kritisk egenskap vid den perspektivbildningsprocess som sker 
vid omvärldsbevakning.11  
 
Den på det europeiska intellektuella debattklimatet så inflytelserike författaren Arthur 
Koestler, myntade begreppet bisociation för att särskilja mellan rut inmässigt tänkande som 
sker inom ett blott ett område, med resonemang som sker med utgångspunkt ifrån flera 
områden. 12 Även forskaren i industriell organisation, Rune Wigblad, menar att betraktandet av 
fenomen från olika utgångspunkter, genom växlande mellan nya perspektiv där tonvikten 
ligger på bredd, medför en mer expansiv analys.13 Måhända är dessa anmärkningar plausibla 
på vårt arbete om man med detta avser att vi utgår ifrån en mellanvetenskaplig ansats. Till 
yttermera visso menade filosofen Paul Feyerabend att viktiga problem ofta är lokaliserade i 
gränslandet mellan olika vetenskaper, varför man också bör söka svaren på dessa frågor inom 
flera vetenskaper.14 Språkvetarna Enkvist och Sahuquillo framhäver att subspecialiseringen 
inom naturvetenskaperna inte sällan sker i skärningspunkten mellan två områden så att de två 
aspekterna knyts ihop och gör det tvärvetenskapliga inomvetenskapligt igen. 15 Talande nog 
använder också medicinarna Ingvar och Sandberg begrepp som hämtats från hållfasthetsläran 
(som stress och strain), samt begrepp från datavärlden (som simulera, konvertera och 
emulera) och applicerar dessa på organisationsteori. 16  
 
Slutligen vill vi fästa uppmärksamheten vid det faktum att vi i stor utsträckning använder oss 
av svensk litteratur, trots den rika flora litteratur kring omvärldsbevakning och närliggande 
ämnen, som finns tillgängliga på engelska. Faktum är att den engelska litteraturen är 
tongivande inom området omvärldsbevakning, och i förhållande till detta faktum så har vi 
använt en proportionerligt större andel svenska källor. Den första förklaring som vi vill ge till 
detta, är att många engelska (i synnerhet amerikanska) studier, ofta anlägger ett 
chefsperspektiv vilket inte korrelerar med det fokus vi har valt. Dessa studier tenderar också 
att vara tämligen kategoriska i sina pretentioner, medan den svenska litteraturen, generellt 
sett, betonar många möjliga infallsvinklar på problematiken kring omvärldsbevakning. 
Eftersom vi studerar företag som främst verkar i Sverige, bör det inte vara en alltför orimlig 
ekvation att också använda främst svensk litteratur som vetenskaplig grund för denna 
undersökning. En annan aspekt berör risken att kringränna det svenska språkets möjligheter 
att befästas som vetenskapligt språk vid ett alltför vidlyftigt bruk av ickesvenska termer. Vi 
ser tendenser till detta inte minst genom att forskare (av bekvämlighet eller viljan att vara det 
internationella forskningssamfundet till lags, eller något ytterligare annat skäl) ofta använder 
engelska termer där svenska likaväl kunde begagnas (vilket är speciellt tydligt inom 
managementlitteraturen). Britt-Louise Gunnarsson, professor i svenska, diskuterar vilka 
konsekvenser detta faktum får, att engelskan tränger ut svenskan inom vetenskapsvärlden. 
Hon menar bland annat att en fara kan knytas till en domänförlust för det svenska 
vetenskapliga språket. Om engelskan används inom högre undervisning och forskning, menar 
Gunnarsson, kommer svenska språket på sikt att bli minde användbart som instrument för 

                                                 
11 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 39. 
12 Koestler, Arthur (1981). Janus: en sammanfattning. s.132. 
13 Wigblad, Rune (1997). Karta över vetenskapliga samband. s 157. 
14 Feyerabend, Paul K (2000). Mot metodtvånget. s. 240f. 
15 Enkvist, I & Sahuquillo, A (1999). Arbeta tvärvetenskapligt . s. 12. 
16 Ingvar, D H & Sandberg, C G (1991). Det medvetna företaget. s. 63. 
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vetenskapligt tankeutbyte. Det kommer till exempel inte att finnas något behov att hålla 
svenska vetenskapliga termer vid liv eller skapa svenska termer för nya företeelser. Slutligen 
menar hon att det också finns en risk att klyftan mellan vetenskap och populärvetenskap 
växer, vilket blir ett demokratiproblem för samhället som helhet17.  
 
Uppgiften med denna uppsats är givetvis inte att gå i bräschen för något allmänt avsteg från 
användningen av engelska termer inom svensk forskning, men det finns fog för reflektioner 
över vilken plats svenskan skall ha i akademisk litteratur. Att vi omväxlande använder orden 
omvärldsbevakning och Business Intelligence i detta arbete, beror inte enbart på att våra 
respondenter växlar mellan dem. Det har också att göra med att den engelska termen har en 
historisk bakgrund som den svenska saknar. Pagels-Fick menar att termen Business 
Intelligence etablerat sig väl i Sverige18, varför vi finner det än mer angeläget att 
omvärldsbevakning och andra besläktade termer, kontinuerligt bör befästas och definieras för 
att inte ännu en svensk beteckning skall riskera trängas undan av en anglosaxisk motsvarighet. 
 
3.2 Litteratursökning till uppsatsen 
 
Vi inledde en förstudie kring ämnet omvärldsbevakning i januari 2004, då vi genomlyste en 
rad böcker på ämnet för att få en ungefärlig bild av forskningsläget, samt vilka ämnen 
forskare och andra författare tidigare har behandlat. Efterhand klarnade bilden av vilka 
aspekter vi önskade fokusera på, och det färdiga resultatet är det ni nu ser framför er.  
 
Vi har sökt material efter metoden pearl growing, vilket är en enkel metod att utifrån de 
böcker man finner korrelerar med det man vill avhandla, letar upp böcker som nämns i 
källförteckningen, vilket sedan kan leda vidare till ytterligare källor. Vi har vidare använt oss 
av ett flertal databaser för att hitta ytterligare information, främst följande: ScienceDirect, 
AffärsData, BolagsFakta, Libris, Lovisa vid Lunds Universitetsbibliotek, Scirus vid Malmö 
Högskola, samt givetvis Högskolan i Borås biblioteks portal till externa källor, samt dess 
databas för tidsskrifter. I denna begagnade vi oss även av databaser som INSPEC, LISA, 
Business Source Elite, SCB, Academic Search Elite, RIXLEX, PressText samt Mediearkivet.   
Många artiklar i dessa har försett oss med tips om vidare läsning, men har även inspirerat oss 
till den ämnesövergripande studie som sedermera också blev resultatet. Böcker som inte 
funnits på vårt bibliotek har vi fjärrlånat, bland annat från Lunds universitet och Chalmers 
tekniska högskola. Vissa böcker, främst amerikanska, som vi fann anlade ett alltför snävt 
fokus eller som tenderade att generalisera alltför mycket, har vi valt att inte använda i detta 
arbete. Detsamma gäller för böcker som vi ansett vara föråldrade, även om vissa källor av 
äldre snitt likafullt har letat sig in här och var i vår text. Vi har lagt tyngdpunkten på att leta 
upp frekvent citerade författare och studerat dessa närmare, i tron om att dessa företräder ett 
rådande paradigm. Slutligen har vi tagit del av andra magisteruppsatser som avhandlar ämnet 
omvärldsbevakning, vilka funnits tillgängliga dels i fysisk form, men också via elektronisk 
dito på Internet. 
 
3.3 Källkritik 
 
Den svåra utmaningen med trovärdiga omvärldsanalyser är, liksom vid kvalitativa 
akademiska undersökningar, att såvä l fokusområde för insamlingen av data som själva 
analysen av samma material, bottnar i subjektiva bedömningar, personliga preferenser, 

                                                 
17 Nystedt, Jane, red. (2002). Språkbitar. s. 150f. 
18 Borg, Lennart, red. (1998). Omvärldsbevakning för en ny tid. s. 149. 
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erfarenhet, individuell kunskap och i värsta fall inrotade vanföreställningar. En lyckad 
omvärldsanalys behöver inte nödvändigtvis per automatik  präglas av intersubjektivitet. Den 
bör snarare, i bästa kreativa och uppfinningsrika anda, omfatta element av skenbara 
oförenligheter såsom sannolika och osannolika prognoser, visionäranda och behärskad 
konservatism, insikt i den egna verksamheten och förmåga att betrakta den utifrån 
förutsättningslöst, historisk förankring och framåtblickande, plus en rad andra särdrag som 
varierar från person till person och från organisation till organisation. Akademisk litteratur, å 
andra sidan, är på gott och ont tvungna att hålla sig inom den vetenskapliga kanon eller det 
paradigm som för stunden är rådande. Vi har i största möjliga utsträckning sökt hålla oss inom 
dessa vitterhetens råmärken. 
 
Härtill kommer också vår tolkning av litteraturen; vilka delar vi har valt att ta med och vilka 
vi har lämnat därhän vittnar givetvis, om en viss subjektivitet kring vad som har ansetts som 
mer eller mindre viktigt. Dock har vi vinnlagt oss om att föra en stringent dialog med såväl 
litteraturen som övriga insamlande data från respondenter och bakgrundsforskningen, så att 
resultatet likväl bör följa en logiskt följdriktig tråd arbetet igenom. Att vi valt att inlemma en 
rad teorier från ett vittfamnat spann av ämnen, hoppas vi berikar snarare än begränsar 
synfältet över ämnet omvärldsbevakning, även om vi även här varit tvingade att välja bort 
intressanta teorier blott på grund av platsbrist.  
 
I den definitionsmässiga oreda som råder kring omvärldsbevakningens väsen, och kring 
avsaknaden av definitiva begrepp och metoder att kunna applicera utan förbehåll på vilket 
sammanhang som helst, är det därför fullt naturligt att även ett utifrån betraktande studium 
som det vi har genomfört, med nödvändighet strandar på begränsningen i våra högst 
personliga preferenser kring denna inexakta vetenskap. Våra rön kan icke desto mindre, vill vi 
gärna tro, leda till fruktbar reflektion hos läsaren över hur dess atomistiska satser kan 
generaliseras och användas i andra sammanhang av liknande art. Vi vill dock med detta 
påpeka att vi likväl är medvetna om de begränsningar som finns i vårt perspektiv, men att vi 
har ventilerat över källkritiska aspekter kring detta och kommit fram till att vi svårligen kunde 
ha gjort på något annat sätt, om vi inte bara ville upprepa vad så många före oss har gjort. 
 
Vårt största problem har dock inte legat i ovanstående resonemang. Nej det var snarare urvalet 
av respondenter som visade sig vara mer komplicerat än väntat. Det vi i efterhand funnit, är 
att fler representanter från flera olika segment av organisationerna hade varit berikande att 
intervjua för att få en än mer solid bakgrundsbild av hur omvärldsbevakningen kan (men 
kanske inte alltid bör organiseras). Vi känner en viss farhåga att urvalet av främst 
omvärldsbevakare, kanske inte är representativt för hur man inom organisationen som helhet 
bedriver spaning. Detta kan möjligen ge en något skev bild av verksamheterna totalt sett, 
varför vi ber läsaren hålla detta i minne när ekvationen summeras och bilden av 
omvärldsbevakning som fenomen frammanas för blicken.  
 
Denna skevhet är dock inte helt till förfång för studien, ty de personer vi har intervjuat har 
varit i sådana positioner att de rimligen bör ha varit de bäst skickade att korrekt bedöma var 
den mest intensiva och affärskritiska spaningen sker inom deras organisationer. Dessa 
personer antog vi i förväg var bäst lämpade att uttala sig såsom företrädare för sina 
organisationer, och på denna punkt har vi nog inte heller tagit miste. Däremot kan vi alltså 
konstatera att spaningen på omvärlden kanske inte alltid har skett på de plan där vi förväntat 
oss att finna den. I andra fall har bevakningen varit organiserad, och på dessa har det varit 
något enklare att applicera teorierna från forskningen. Alla har dock, oavsett hur 
verksamheterna har varit inrättade, försett oss med ovärderlig information om hur arbetet går 
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till i praktiken bortom idealiserade (akademiska) metoder och modeller. Om de strategier 
företagen säger sig använda, varit de mest idealiska för just deras organisationer, kan vi 
rimligen inte bedöma utan en långsiktigt deltagande observation och fortlöpande intervjuer. 
Vi kan bara konstatera att det är så här de jobbar nu, men att de i framtiden kanske har 
utvecklats mot mer vetenskapligt begagna sig av de metoder som forskningen vurmar för. I 
vilket fall som helst vill vi nu rikta vår oreserverade tacksamhet till våra respondenter för 
möjligheten att vi, genom intervjuerna, fick inblick i deras verksamheter. 
 

4 Ämnets tillblivelse, användningsområden och 
definitioner 

 
Studier kring omvärldsbevakning brukar vanligen markera kunskapsområdets framväxt med 
start i Sun-Tzus tankar kring krigskonsten. Sun-Tzu var samtida med Sokrates och var i likhet 
med denne en tänkare som alltjämt åtnjuter eftervärldens respekt. Medan Sokrates gjorde sig 
känd för sina teorier om retorik och uppmaningar till självständigt tänkande, skrev Sun-Tzu 
en rad maximer om hur krig bör föras där hänsyn tas till relationen mellan de egna styrkorna 
och fiendens 19. I Japan har Sun-Tzus The Art of War funnits översatt sedan år 700 f.kr, medan 
den blev tillgänglig först tusen år senare – och då på franska – i västerlandet20. Vi kan 
konstatera att japanerna redan i mitten av 1800-talet använde sig av ekonomisk och teknisk 
underrättelseverksamhet21 medan de anglosaxiska språkområdena begåvades med en engelsk 
utgåva av Sun-Tzus skrifter först 1905.22 Dagens japanska telekomföretag ligger ständigt ett 
steg före resten av världen, USA inkluderat, och de ställer sig undrande varför inte andra 
använder sig av samma lyckosamma strategier23. Om den tidiga översättningen av Sun-Tzu 
ledde till denna förmenta diskrepans mellan japanska och ”västerländska” företags 
omvärldsstrategier, är dock hart när omöjligt för oss att avgöra och går också utanför 
uppsatsens ramar. 
 
4.1 Begreppsförvirring 
 
Omvärldsbevakning har alltså existerat som fenomen under lång tid även om beteckningen 
återfinns i litteraturen först under 1900-talet och då genom dess engelska motsvarighet, 
Business Intelligence. Den svenska termen (bland andra) kom att bli omvärldsbevakning, 
medan den amerikanska så småningom fick en avlöpare: Competitive Intelligence. Man kan 
utan överdrift säga att det råder en viss begreppsförvirring om hur de svenska 
översättningarna av Business Intelligence (BI) och Competitive Intelligence skall definieras.  
Strategic Business Analysis brukar även användas synonymt med BI, konstaterar Pagels-Fick, 
men även affärsunderrättelser, som han dock anser inte är helt rättvisande eftersom 
konstruktionen ger oundvikliga konnotationer till militär underrättelseverksamhet.24 
Sandström menar att det saknas ett bra ord för beteckna underrättelsefunktionen i företagen, 
varför han år 1988 lutade åt att använda den engelska motsvarigheten (BI) tills ett svenskt 
uttryck etablerats25. Hamrefors definierar fyra olika aspekter av BI som; Competitor 
Intelligence (bevakning av konkurrenter), Political Intelligence (ge insikter i den politiska 

                                                 
19 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen. s. 12. 
20 Evans-Campbell, Brent (1999). The Art of Strategy. 
21 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 14. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Pagels -Fick, Göran (1999). Business Intelligence. s. 12-13. 
25 Sandström, Björn (1988). Business Intelligence. s. 27. 
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omvärlden), Market Intelligence (samla information om marknaden) samt Technology 
Intelligence (ge insikter i den tekniska omvärlden).26 Hamrefors definitioner är de senaste vi 
funnit på svenska. Han lämnar dock dörren öppen, liksom Pagels-Fick, för att BI skall kunna 
definieras också som ”affärsunderrättelser”27, vilket inte direkt underlättar försöken att 
entydigt definiera begreppet. Vi kan i och för sig tacksamt konstatera att hans definitioner av 
BI tycks röra sig i spannet mellan bevakning och underrättelser, vilket får anses vara 
besläktade entiteter. Förklaringen till denna förvirring kan troligen återfinnas i själva ämnets 
komplexitet och kontinuerliga framväxt. Pagels-Fick påpekar också att flera begrepp används 
som synonymer för Business Intelligence inom svenskan, såsom: marknads-, konkurrent-, 
eller omvärldsanalys. Han menar dock att dessa begrepp inte så bra överrensstämmer med vad 
dessa aktiviteter handlar om, då ordet intelligence som i detta sammanhang förknippas med 
inhämtandet av information inte är inkluderat, och att fokus har förskjutits mot själva 
analysen som - utan att förringa den - ”bara” är en del av hela processen28 Vi tror dock att man 
bör kunna föreställa sig en ”inhämtande” aktivitet också i de svenska begreppen. 29 
 
Läsaren bör också vara medveten om att omvärldsanalys kan ta sig många uttryck. Frankelius 
menar att det är ett område som innefattar många delområden och delaspekter. Nyckelord som 
speglar dessa är bland andra: datoriserade beslutsmodeller, omvärldsmodeller, scenarioanalys, 
proaktiva handlingar, trendanalys, tajming, källor, indikatorer, antaganden, organisering, 
företagskultur, förvärvsanalys, marknadsanalys, benchmarking och konkurrentanalys.30 
 
4.2 Vår definitionsmässiga utgångspunkt 
 
Hur skall vi då mer precist tolka begreppet omvärldsbevakning? Nationalencyklopedin har en 
tämligen förenklad definition som dock inte avviker från nutida forskning: ”de processer 
genom vilka företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar information om 
konkurrenter, teknisk utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter”31. Hamrefors föreslår 
ett enkelt tillägg: ”en organiserad form av uppmärksamhet”. 32 Ännu en forskare på området, 
Hoppe, utvecklar detta med en ”systematisk informationshantering för att hjälpa individer och 
organisationer att förstå och agera i sin in- och omvärld”. 33 Men i sammanhanget ska vi inte 
glömma hur grundidéerna utvecklades under 1900-talet. Liksom i Sun-Tzus The Art of War 
kan man konstatera att det är inom militär underrättelsetjänst som professionen först 
etablerades. Björn Sandströms utgångspunkt är just den militära underrättelsetjänstens 
metodik: ”BI syftar till att skapa förädlade informationsprodukter med vilkas hjälp man ska 
kunna se in i och helst påverka framtiden”34. Sandström söker dock överföra aktiviteten till att 
gälla också näringslivet, vilket vi kan konstatera att många andra författare också gör. 
 
Hamrefors menar att språkbruket indikerar att den bakomliggande traditionen är den militära 
och politiska sektorn, med dess inneboende sociala konstruktioner, som oftast handlar om 
strid, makt, vän eller fiende, verkansgrad, vinna eller förlora.35 Tamar Gilad och Benjamin 

                                                 
26 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 12. 
27 Ibid., s. 11. 
28 Pagels -Fick, Göran (1999). Business Intelligence. s. 12. 
29 Det är troligen så, att ju längre tid ett begrepp används för att beskriva en viss typ av aktivitet, desto större är 
chansen att människor med tiden också kommer att koppla orden till det aktiviteten verkligen handlar om. 
30 Frankelius, Per (2001). Omvärldsanalys. s. 24. 
31 Omvärldsbevakning. Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se.  
32 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 11. 
33 i Åkerman, Magnus, red. (2000). Uppsvenskan. 
34 Sandström, Björn (1988). Business intelligence. s. 27. 
35 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen  s. 12. 
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Gilad definierar BI som: ”the activity of monitoring the environment external to the firm for 
information that is relevant for the decision-making process in the company.”36 
 
Gilad och Gilad menar att det finns två sätt att bedriva omvärldsbevakning på: formellt och 
informellt. Informell omvärldsbevakning involverar okoordinerade aktiviteter som utförs av 
individer på Ad hoc basis 37. Formella BI-processer menar författarna är organiserade, 
systematiska och pågående, vilka producerar högkvalitativ bevakning. (Såväl Pagels-Fick som 
Schön och Hamrefors anser dock att denna kontinuerliga spaning kan medföra avsmalnande 
perspektiv och ett distanserande från beslutfattarnas aktuella problem, vilket vi kommer 
beröra längre fram.) Konsekvensen av deras resonemang är att bevakningens resultat blir de 
fakta vilka en målstyrning bör fästa stor vikt vid, om inte resurstilldelningen till den formella 
planeringen skall bli ineffektiv.38 Författarna förespråkar, liksom Hamrefors, en systematisk 
och kompetent omvärldsbevakning för att undvika hot och ta tillvara möjligheter i en 
turbulent omvärld.  
 
Till skillnad mot Hamrefors är dock Gilad och Gilads The Business Intelligence System en 
handbok i omvärldsbevakning, och som sådan riktar den sig dessutom till beslutsfattare eller 
högre tjänstemän, medan Hamrefors menar att man bör eftersträva en högre medvetenhet i 
hela organisationen. Så när dessa skriftställare talar om målinriktad spaning, så visar det sig 
ändå att man anlägger olika fokus på just vad som bör vara fokus i en uppmärksam 
organisation. Förklaringen kan eventuellt återfinnas i de olika kulturer som svenskt och 
amerikanskt näringsliv företräder. Hamrefors menar att skillnaden ligger i att BI påverkas 
påtagligt av den miljö där företagen befinner sig och vilka frågor som dominerar i denna 
miljö. I USA är företagens konkurrensförmåga av primärt intresse varför BI där har fått en 
sådan inriktning, Competitive intelligence39, som nämnts ovan.  
 
Vi har alltså konstaterat att olika fokus avgör vilken beteckning underrättelseaktiviteterna får. 
Vår utgångspunkt blir, med hänsyn taget till den begreppsförvirring som tycks råda, att vi 
omväxlande benämner organisationers spaning på omvärlden som omvärldsbevakning, 
omvärldsspaning, Business Intelligence (eller akronymen BI översatt till OB samt  OB-enhet 
för omvärldsbevakningsenhet) samt omvärldsanalys. Vi förstår det som att begreppet 
omvärldsanalys kan tolkas som den analys man gör av inhämtad information, jämfört med att 
endast hämta in information och distribuera den utan att dessförinnan ana lysera den. Vi väljer 
dock i denna uppsats – för överskådlighetens skull och för att inte fastna i hårklyverier – att 
jämställa omvärldsbevakning med omvärldsanalys. Våra respondenter benämner dessutom 
samma typ av ”spanande aktiviteter” med olika ord. 
 

5 Metod 
 
Vid arbetet med denna uppsats har vi sökt använda metoder som lämpligast stödjer såväl 
uppfyllandet av syfte samt återknyter till vårt teoretiska bakgrundsperspektiv. Vi har som 
tidigare nämnts undersökt vilka sakförhållanden och villkor som döljer sig bakom fenomenet 
omvärldsbevakning. I förstone har vi satt oss i förbindelse med organisationernas 
informationsenheter, då sådana har funnits, i tron att dessa var bäst skickade att förmedla 
kontakten vidare (s.k. snöbollsurval40) till de personer som ansvarar för omvärldsbevakningen 
                                                 
36 Gilad, B & Gilad, T (1988). The business intelligence system. s. viii. 
37 Ad hoc innebär i detta sammanhang ungefär ”tillfälliga eller projektbaserade analyser”. 
38 Gilad, B & Gilad, T (1988). The business intelligence system. s. viii. 
39 Hamrefors, Sven (2002). Den uppmärksamma organisationen . s. 12. 
40 Starrin, B & Svensson, P-G  (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s. 80. 



 16 

på respektive företag. Vi kontaktade inalles ett trettiotal organisationer, av vilka antalet i 
slutändan hade skurits ned till tio. Tio organisationer utgör, invänder möjligen trosivrare av 
statistiska analyser, inte en representativ och kvantifierbar population att återanvända vid 
efterkommande studier. Denna tänkbara invändning skall vi bemöta nedan när vi talar om 
generaliserbarhet. Att en del av olika skäl inte ville eller kunde medverka och därmed undvika 
bortfall i studien är dock, som Andersson påpekar, närapå ogörligt.41 
 
5.1 Reflektioner kring generaliserbarhet 
 
En central frågeställning kring valet av metod kretsade alltså helt naturligt - med diskussionen 
om kvantifierbarheten ovan i minne - kring huruvida vi ville kunna generalisera resultaten för 
att kunna användas vid framtida forskning. Vid studiet av bakgrundsforskningen fann vi dock 
att dessa frågor är för komplexa för att kunna kvantifieras i strikt positivistisk mening. 
Summan av organisationen tycks, något förenklat sagt, vara dess medarbetare, företagskultur 
och andra än mer svårmätbara entiteter i en och samma formel. Vi ville dock fortfarande göra 
en studie vars resultat delvis skulle kunna appliceras på en organisation av säg, samma storlek 
eller med samma företagskultur. Men en kvantitativ metod tycktes inte kunna komma ifråga 
för att uppnå detta eftersom vi förstod att vi var tvingade att på något sätt tolka, mer än att 
mäta, det förväntat intrikata och flerbottnade materialet. Vi var med andra ord, för att tala  med 
Trost, inte intresserade av att göra vårt urval representativt i statistisk bemärkelse42, ty 
sammanflätad med tolkningen av materialet är också förståelsen av detsamma. Valet av 
metod, föll följaktligen på att istället göra en analys utifrån kvalitativ metod, med rötter i den 
hermeneutiska traditionen. 43 Förståelse enligt hermeneutiken faller alltid tillbaka på, menar 
Starrin och Svensson, att delarna måste relateras tillbaka på en helhet för att kunna ge någon 
innebörd överhuvudtaget.44 Det är arten av den sökta kunskapen som skiljer hermeneutisk 
forskning från den naturvetenskapsimiterande, menar Sjöström, men att hermeneutiken inte 
metodiskt utesluter kvantifiering45. Hermeneutiken studerar tolkning av texter menar Kvale, 
men att begreppet ”text” nu har utvidgats till att omfatta handlingar och diskurser.  
 
5.2 En kvalitativ ansats 
 
Vi har hittills antytt att kvalitativ forskning inte är något som behagar statistiker. Denna 
anförda problematik kring generaliserbarhet av kvalitativa data, tillbakavisas dock av 
Thomsson (2002) som menar att generaliserbarhetsbegreppet blir missvisande som kriterium 
på god forskning om det bygger på det kunskapsteoretiska synsätt som menar att sanning 
handlar om att nå en god förståelse och inte att bevisa saker. Hon framhåller att det däremot 
finns möjlighet att successivt utvidga tillämpningsområdet från en undersökning så att det kan 
användas i efterkommande studier.46 Statistik är med andra ord inte alltid en god väg att ernå 
förståelse kring ett komplext fenomen. Thomsson anser att generalisering för kvalitativa 
studier möjligen inte kan fastslå med säkerhet att ett visst sakförhållande föreligger, men att 
teoretiserande, resonerande och argumenterande kan ge en förståelse som genom 
generalisering kan vara rimlig att anta och använda i andra liknande sammanhang. Kvale 
benämner denna tankeprocedur som det som är, det som kanske kommer att finnas, samt det 
som kan finnas; dvs. att lokalisera det allmänna, finna framtida scenarier att applicera detta på, 

                                                 
41 Andersson, Bengt-Erik (1994). Som man frågar får man svar. s. 159. 
42 Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. s. 15. 
43 Szklarski, Andrzej (2002). Den kvalitativa metodens mångfald . s. 1. 
44 Starrin, B & Svensson, P-G (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. s. 165. 
45 Ibid., s. 77. 
46 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 33. 
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samt att leta upp ideala situationer för att studera vad som pågår där. Kontentan av detta 
resonemang blir att en undersökning kan vara generaliserbar genom att använda nya 
angreppssätt i försöken att förstå andra grupper eller situationer än de undersökta.47  
 
Vad handlar då denna intellektuella dispyt egentligen om? I första hand, förstår vi det som, 
söker främst naturvetenskapen finna metoder som kan göra enstaka vetenskapliga fynd 
universella och allmängiltiga. Misstaget här är att tro att naturvetenskaplig metod kan 
appliceras också på forskning som rör människans sociala samspel, vilket är ett uppenbart 
sisyfosarbete av missriktad energi. Kvale förkastar föreställningen om en objektiv universell 
sanning men accepterar möjligheten av specifika lokala, personliga och samhälleliga former 
av sanning. Detta är dock inte, tolkar vi det som, samma sanning av axiomatisk karaktär som 
kräver strikt verifiering av forskningsrön, som naturvetenskapen eftersträvar. Förståelsen av 
verifiering, menar Kvale, börjar i livsvärlden och vardagsspråket där frågorna om tillförlitliga 
observationer, om generalisering från ett fall till ett annat, om giltiga argument, är del av det 
vardagliga sociala samspelet48. Cherryholmes menar att validitet uppstår när relationer mellan 
begrepp och argument förmår övertyga andra.49 Här gör man alltså ett tankesprång från den 
naturvetenskapliga eller positivistiska hållningen (hermeneutiken ses ofta som positivismens 
antites trots att båda är varianter av en empiristisk kunskapsteori50), som hävdar att den 
kvalitativa forskningen inte är tillförlitlig, underbyggs av för begränsade populationer, inte går 
att generalisera, att resultaten är ogiltiga och bara bygger på subjektiva tolkningar51. Kan det 
vara så enkelt, att när hermeneutiken och positivismen närmar sig ordet generaliserbarhet, så 
pekar de likt Aristoteles och Platon i Rafaels fresk mot tingen respektive idéerna - sålunda 
åsyftandes två metoder att begripliggöra det okända? 
 
Den hermeneutiska (tolkande och förklarande) studie vi har genomfört visar att 
organisationerna i vissa hänseenden uppvisar en frapperande likhet i perspektiven, varför 
värdeomdömen måste vara möjliga att ställa som konsekvens därav. Ty kan man inte tillåta 
sig att fälla värdeomdömen om dessa likheter, ja då står man inför det brydsamma faktum att 
inte kunna utverka några meningsfulla normativa utsagor om tillvaron överhuvudtaget. När 
man lyfter blicken från det positivistiska perspektivet ser man således att allt är inte mätbart. 
Dock har vi givetvis sökt validera de begrepp vi har valt; vi har också sökt förklara varför vi 
har valt en tolkning av flera konkurrerande; vi har dessutom sökt granska och argumentera för 
trovärdigheten för att övertyga alternativa tolkningar vilket Thomsson förespråkar.52  
 
Vår studie kan sägas vara kvalitativt förståelsegrundande. Den presenterar våra tolkningar av 
materialet, baserat på intervjuer speglat mot bakgrundsforskningen samt våra egna kunskaper 
i diverse universitetsämnen samt tidigare erfarenheter. Thomsson menar att även om det i 
vissa sammanhang kan vara tillrådligt att använda vissa kvantifierande termer, så är det aldrig 
kvantiteten som är det centrala. I en kvalitativ undersökning av god kvalitet, framhåller hon, 
finns argument av andra slag än kvantitativa för den förståelse som presenteras som resultat. 
Läsaren ska övertygas med hjälp av olika argument om att den förståelse som erbjuds inte 
bara är en möjlig, utan att den till och med är den för närvarande överlägsna och intressantaste 
förståelsen av det studerade fenomenet.53 Eller annorlunda uttryckt, medan arbetsmaterialet är 

                                                 
47 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 33 
48 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s 209. 
49 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 32. 
50 Hermeneutik. Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. 
51 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s 208. 
52 Thomsson, Heléne (2002). Reflexiva intervjuer. s. 32. 
53 Ibid., s. 35. 
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tal och siffror när man anlägger en kvantitativ ansats, är det i grova drag texten som är det 
mest centrala uttrycksmedlet och arbetsmaterialet när man begagnar sig av en kvalitativ 
metod.54 Kvale anser att det automatiska förkastandet av kvalitativ forskning som 
ovetenskaplig, bottnar i en begränsad vetenskapssyn som inte betraktar vetenskap som 
föremål för ständigt klarläggande och diskussion. 55 Debatten kring metoder ser vi därför som 
en aldrig avstannande process, på samma sätt som teorier ständigt omvärderas och 
omformuleras, bidrar just debatten till att föra utvecklingen framåt mot en begreppslig 
stringens inom samhällsvetenskaplig forskning. 
 
5.3 Förankring i forskningstraditionen 
 
Begreppet kvalitativ metod inbegriper olika samhällsvetenskapliga arbetssätt som innebär att 
forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, att datainsamling och 
analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren försöker beskriva och förklara 
människors handlingar. Metoden söker helhetsbeskrivningar av det undersökta, t.ex. hur en 
viss livssituation i sin helhet gestaltar sig, varför denna typ av studier tenderar att omfatta 
mindre populationer än vid kvantitativa undersökningar.56 
 
I förhållande till å ena sidan den positivistiska (eller empirisk-analytiska) traditionen, och å 
andra sidan den kvalitativa (eller den tolkningsvetenskapliga) traditionen, så utgör enligt 
Andersen57 den kritiska teorin en syntes mellan dessa. Den kritiska teorin framstår som 
sprungen ur teorier om klassmotsättningar och maktstrukturer (inspirerade av Marx och 
Freud) och förespråkades av filosofer som t.ex. Horkheimer, Adorno, Habermas genom deras 
Frankfurtskola.58 Dessa filosofiska idéer har spelat en viktig roll vid samhällsvetenskaplig 
forskning i Skandinavien och USA, varför vi anser att den förtjänar ett kort omnämnande här. 
 
Ytterst bottnar alla dessa frågor i epistemologin (eller kunskapsteorin) som rör grundläggande 
aspekter på kunskapens natur, objekt och källor. Alltså, vad är kunskap? Vad kan vi ha 
kunskap om, en objektiv yttervärld eller bara våra egna upplevelser? Grundas vår kunskap på 
sinnena eller förnuftet?59 
 
5.4 Kvalitativ forskning - en definitionsdjungel 
 
Ely m.fl. framhåller att samhällsvetenskapen är en terminologisk djungel där många 
beteckningar konkurrerar, och där ingen enda av dessa har lyckats dominera detta område. Ely 
framhäver vidare att vi lever i tid av revolutionerande paradigmskiften (genomgripande 
förändring av grundläggande antaganden och tankemönster på ngt vetenskapligt område60) 
och att den så länge förhärskande empiriska forskningen har utmanats av ett alternativt 
paradigm kallat naturalistiskt61 (dvs. att observera ett visst fenomen under de naturliga 
omständigheter där det inträffar i stället för under mer kontrollerade betingelser, som t.ex. i ett 
laboratorium62). Detta betyder att forskningen verkar utifrån en uppsättning axiom (sanna 

                                                 
54 Repstad, Pål (1999). Närhet och distans. s 9. 
55 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 61. 
56 Kvalitativ metod. Nationalencyklopedins Internettjänst, NE.se. 
57 Andersen, Heine (1994). Vetenskapsteori och metodlära. s. 28.  
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61 Ely, Margot (1993). Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken. s. 8. 
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påståenden) som förutsätter flera och skiftande verkligheter, och att vetandet hela tiden formar 
oss. Kvale menar att naturalistisk generalisering har sin grund i personlig erfarenhet och att 
den utvecklas ur vår tysta kunskap om hur saker förhåller sig och leder till förväntningar 
snarare än till formella förutsägelser; att den kan verbaliseras och därmed övergå från tyst 
kunskap till explicita påståenden och kunskap.63 Det naturalistiska perspektivet uppfattar 
således alla frågor, även de empiriska, som värderelaterade.64 Tesch observerade att det 1990 
fanns 46 termer som samhällsvetare använde för att beskriva sina versioner av kvalitativ 
forskning. 65 Även Szklarski påpekar att utvecklingen av den kvalitativa forskningsmetodiken 
har resulterat i en stor mångfald, vilket har lett till att forskningsansatserna idag är långt ifrån 
homogena.66 I denna definitionsdjungel känns det därför inte märkligt att vi ofta har tangerat 
områden utanför den traditionella samhällsvetenskapliga kontexten.  
 
Den kvalitativa forskningen undertrycker inte den intellektuella flexibiliteten utan kräver av 
oss, som Ely m.fl. uttrycker det: ”Förmågan att uppfatta flera perspektiv i stället för bara ett 
enda är av avgörande betydelse för att man ska bli framgångsrik med den kvalitativa 
forskningens metod, som bygger på begreppet mångfaldiga verkligheter”. 67 Vi har därför 
närmat oss denna studie i syfte att söka förstå och tolka snarare än att entydigt förevisa vissa 
föreliggande, odiskutabelt sanna fakta, kring frågor som rör omvärldsbevakning som aktivitet. 
 
5.5 Intervjuer 
 
Vi har genomfört studien dels genom telefonintervjuer, men också genom intervjuer där vi 
besökte respondenterna på deras företag. Intervjuerna har haft en reflexiv karaktär, det vill 
säga att vi har samlat in data som gett oss kvalitativa och förståelsegrundande data. Thomsson 
karakteriserar reflexiva intervjuer som en metod som rör människors upplevelser, beteenden, 
attityder eller beskrivningar av någon händelse eller något visst fenomen. Franke-Wikberg 
m.fl. definierar reflexivitet som forskarens självmedvetenhet i mötet med sitt 
forskningsobjekt, hur den egna personen påverkar val av frågeställningar, teoretiska begrepp 
och slutsatser. 68 Vi ville komma åt reflektioner kring verksamheten i syfte att, som också 
Kvale påpekar, få beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening. 69 Det är just denna subjektiva bild vi siktade in oss på, därför att de som 
Andersson anser, i hög grad styr en individs beteende; att vår upplevelse av verkligheten styr 
oss, leder till konsekvenser för oss och påverkar oss i vårt sätt att handla.70 Intervjufrågorna 
rör sig mellan en strukturerad och halvstrukturerad71 karaktär. Det vill säga att såväl 
ämnesområden som frågor var bestämda i förväg. Däremot var vi måna om att intervjun 
skulle få en ledig känsla av samtal, för att få dynamiska, livliga, spontana och oväntade svar72, 
varför den exakta formuleringen av vissa frågor kunde komma att ändras beroende på i vilket 
håll en viss fråga hade lett respondenten. De flesta frågorna ställdes dock – när vi summerar 
alla intervjuer - ordagrant enligt den ursprungliga planen, när vi fann detta vara lämpligt. 
Sålunda anser vi att standardiseringen inte frångicks i någon högre grad; vi fick svar på våra 
frågor även om vi ibland blev tvungna att omformulera vissa av dem. Vissa element av detta 
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tillvägagångssätt är alltså halvstrukturerade medan andra är strukturerade. Vi sökte undvika 
variation i intervjuförfarandet med våra respondenter, även om enskilda frågor – som 
Andersson påpekar – ofta kan vara mer eller mindre strukturerade beroende på i vilken 
utsträckning intervjupersonen styrt in samtalet på en oförutsedd väg. 
 
Inom varje frågekategori startade vi med enklare frågor, s.k. tratt-teknik 73, för att sedan övergå 
till vad vi misstänkte var mer komplicerade spörsmål. 
 
5.6 Kategorisering av intervjumaterialet 
 
Vissa speciellt intressanta detaljer ur intervjumaterialet togs ur sitt sammanhang74 
(dekontextualiserades) och komparerades mot samma svar hos övriga respondenter för att 
finna återkommande och överlappande hänvisningar till specifika fenomen. Kvale menar att 
förståelsen av en text sker genom en process där de enskilda delarnas mening eller betydelse 
till slut kan komma att förändra den tidigare helhetsbilden75. Detta har alltså varit en 
itererande process där vi omväxlande funnit en utsaga vara representativ för helheten, för att 
senare låta denna träda i bakgrunden för andra, mer plausibla tolkningar. Kvale anser att 
denna sorts hermeneutiska texttolkningsprocess i princip kan fortgå i oändlighet, men att den i 
praktiken upphör när man kommit fram till en rimlig slutsats som är fri från motsägelser.76 
 
Detta fullbordade den s.k. hermeneutiska cirkeln77 om vilken Karlsson säger: ”each ’part’ of 
the protocol is only intelligible in light of the whole protocol”78. Med andra ord, delarna och 
helheten återkopplades kontinuerligt, i enlighet med den induktiva forskningsstrategin79, för 
att blottlägga samband och erbjuda djupare förståelse, mening, kring de observerade 
fenomenen. Men som Szklarski påpekar så är mening inget man observerar, den uppkommer 
när man tolkar och förstår.80 
  
Vi har nogsamt kategoriserat materialet, dock inte utifrån vilka frågor de utgjorde svar på, 
utan snarare efter vilka av frågeformulärets fyra kategorier som de innehållsligt ansågs bäst 
korrespondera mot81. För att uppnå dynamik i intervjusituationen valde vi att inte avbryta 
respondenterna med småaktiga förmaningar om att hålla sig till frågan. Intervjun vinner ju 
onekligen på att inte likna en regelrätt utfrågning82, och att kategorierna smälte samman på 
vissa punkter berikade snarare vår förståelse för hur vissa upplevda fenomen egentligen hörde 
samman. Den ursprungliga kategoriseringen av frågorna var således vår inbillade förförståelse 
av dessa organisationers natur. Denna erfarenhet var nyttig och visade sig senare öka vår 
förståelse kring hur svaren skulle tolkas.  
 
Vissa frågor inspirerade till nya infallsvinklar och därmed nya frågor på den studerade 
problematiken kring omvärldsbevakning. För att få en enhetlig frågestruktur inlemmades 
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dessa senkomna frågor genom kompletterande telefonintervjuer och/eller e-mail-
korrespondens, med syftet att alla respondenter skulle få svara på exakt samma frågor. Det 
råder oenighet bland metodlitteraturens författare över huruvida man bör skicka tillbaka 
sammanställningar av intervjuerna till respondenterna för ett godkännande. Man kan dock av 
artighetsskäl skicka tillbaka dessa83 vilket vi också har gjort. Huvudsaken för oss har dock 
främst varit att ha ett så korrekt material som möjligt att analysera.  
  
Eftersom intervjun omfattar såväl skapandet av en text som tolkningen av densamma, så har 
vi i vår roll som forskare bidragit med vår tolkning som vid oklarheter tvingat oss att rådslå 
med respondenterna om dessa tolkningar överensstämmer med deras bild av verkligheten. 
Detta framhåller Kvale som en fullt godtagbar process. Han menar att intervjutexten inte är en 
given litterär text utan en som framträder samtidigt som den tolkas, och att den omfattar både 
skapandet och den framförhandlade tolkningen av texten. 84 
 
Frågekategorierna är, vilket också framgår av bilaga 12.2: Uppgiftsrelaterade frågor, 
Organisationsstruktur, Yrkespersonliga frågor samt Källornas betydelse. Dessa fyra kategorier 
utgjorde också de primära indelningarna i vår intervjuguide. 
 
5.7 Urvalskriterier 
 
Vårt empiriska material i form av intervjuer med omvärldsbevakare på olika företag, valdes 
med avsikten att de skulle representera olika typer av branscher, affärsmiljöer och marknader 
och därigenom olika metoder för omvärldsbevakning. En komparation dem emellan 
motiverades av att detta i förväg signalerade om att en viss skillnad i metoder för 
omvärldsbevakning torde finnas. De representerade företagen opererar på olika marknader, 
men det anmärkningsvärda – vilket också vederlade antagandet ovan – är den förbluffande 
samstämmigheten kring hur omvärldsbevakning bör bedrivas. De stora företagen, 
representerar några av de allra största aktörerna på den svenska marknaden, och ett 
urvalskriterium var att företagen dels skulle bedriva verksamhet i såväl Sverige som 
utomlands. De mindre organisationerna valdes utifrån premissen att de skulle representera 
dels en icke konkurrensutsatt verksamhet (SP), dels en intresseorganisation med förankring i 
näringslivet (VIHK) samt slutligen ett innovativt företag (Futurelab) som kunde företräda en 
ny sorts företagande där en relativt liten stab jobbar med hela världen som arbetsfält. Vi 
kontaktade också fem bibliotekarier på ett större bibliotek för att återknyta till vårt ämne, dock 
valde ingen av dessa att medverka i vår studie. För att ändå behålla kopplingen till biblioteks- 
och informationsvetenskap har vi resonerat kring omvärldsbevakning som fenomen i 
förhållande till bibliotek i den avslutande diskussionen. 
 
5.8 Anonymisering och konfidentialitet  
   
Under arbetets gång har vi antagit att flera respondenter skulle vilja vara anonyma, men i 
slutändan var det endast en som önskade detta. Tanken var att respondenterna skulle 
anonymiseras med namn från det internationella bokstaveringsalfabetet, med svensk 
bokstavering som vanligen används vid militär radiotrafik: David, Erik, Johan, Kalle, Martin, 
Niklas samt Petter. Respondenternas företag skulle anonymiseras med grekiska bokstäver: 
Epsilon, Sigma, Omega, Omikron, Lambda samt Delta. Den anonymiserade respondenten fick 
heta David på Omikron. Vid intervjuernas start upplystes varje respondent om att svaren 
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kunde behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående skulle få del av uppgifter 
så att den enskilde kunde röjas eller igenkännas.85 
 
5.9 Några avslutande kommentarer kring metoden 
 
Trost menar att man skall söka se verkligheten som respondenten ser den, för att sedan 
försöka förstå vad detta kan innebära mot bakgrund av vad man finner i det valda teoretiska 
perspektivet och den givna situationen.86 I analysen har vi redovisat resultat och slutsatser som 
materialet och bearbetningsmetoden har gett underlag för, och grunden för dessa har 
presenterats på ett sätt att man kan följa och bedöma tillförlitligheten. Sjöström framhåller i 
anslutning till detta, att man skall redovisa på vilka grunder man har tolkat materialet på det 
sätt man har gjort, och varför alternativa tolkningar har förkastats.87 Filosofen Georg Henrik 
von Wright menar att det hör till forskningens etik att man skall vara beredd att redovisa hur 
man har nått fram till sina resultat och att låta dem prövas av utomstående om man vill få dem 
erkända och därmed bidra till skapandet av en vetenskaplig världsbild.88 Sanningen, säger von 
Wright, är ett gränsvärde som man närmar sig och inte en uppnådd plattform till vilken 
utomstående kan förvägras tillträde ens temporärt.89 Här vill vi igen framhålla våra egna 
personliga erfarenheter och kunskaper som ett bedömningsmått på hur resultaten har tolkats. 
Trost påminner oss om att kvalitativa studier ofta välkomnas av t.ex. arbetsgivare eftersom de 
presenteras i konkret form och på ett förståeligt sätt90, vilket vi fann lämpligt då vi ämnar 
förevisa studien inför våra respondenter. Förhoppningen är givetvis att den skall kunna ge 
upphov till reflektion kring deras verksamhet. 
 

6 Tidigare forskning och teorier 
 
6.1 Tillblivelsen av individuella perspektiv 
 
Begreppen information och kunskap används ofta slarvigt och utan någon större insikt om vad 
som skiljer dem åt. Vi vill därför inleda med några reflektioner kring dessa innan vi går vidare 
och berör tyst kunskap, minne, lärande och meningsskapande, vilka kan lära oss att förstå hur 
individens perspektiv byggs upp och hur dessa i förlängningen kan inverka på den 
meningsskapande omvärldsbevakningen. 
 
6.1.1 Kunskap är inte information 
 
Idé- och lärdomshistorikern Sven-Eric Liedman menar att de som hävdar att kunskap numera 
är en färskvara, inte har reflekterat över vidden i kunskapsbegreppet. Han menar att de som 
påstår detta, ser kunskap som närapå liktydig med information, alltså identisk med det 
överflöd av upplysningar, nyheter samt kommentarer om allt och ingenting som vi varje dag 
konfronteras med. Han påpekar dock att det finns en viktig skillnad mellan kunskap och 
information. Information definierar han som något som existerar oberoende av om någon 
uppmärksammar den eller inte. Information är formad av någon annan och vi tar del av den 
som något redan färdigpaketerat. Istället anser han att man bör betrakta information som 
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kunskap först om vi tar ställning till den, accepterar eller förkastar den. Detta sker med andra 
ord först när vi utsätter den för kritik och sätter in den i ett för oss begripligt sammanhang. 
Sammanhang och kritik är i Liedmans begreppsvärld grunden för all kunskap.91 Han menar 
vidare att kunskap präglas både av en viss mångsidighet (det finns flera olika slags kunskaper) 
och av tillräcklig stringens (kunskap är inte vad som helst). Varje kunskapsområde är 
dessutom enligt Liedman sammansatt och har flera olika slags utövare som till exempel 
vetenskapen med sina specialister, sin intresserade allmänhet och sina användare, konsten sina 
utövare, kritiker och publik.92 Kunskapen genereras genom individens egen läroprocess. 
Vetandet är däremot enligt honom själva resultatet av denna läroprocess, vilket kan jämföras 
och mätas med annat vetande.93 Slutligen är kunskap, med Liedmans idéhistoriska anslag, en 
relation mellan ett subjekt och ett objekt, mellan en människa och något hon känner till, och 
inte bara ett objekt som informationen. 94 Därför är kunskap alltså något som människor tar till 
sig, vilket kräver formell eller informell inlärning och träning. Den är dessutom målinriktad i 
så motto att människor tillägnar sig kunskap för att inse och förstå vissa förhållanden eller för 
att utföra vissa uppgifter. Kunskaper är antingen teoretiska (handlar om insikter och 
förståelse) eller praktiska (vilket har med utförandet att göra). Gränslinjen mellan dessa är, 
påpekar Sven-Eric Liedman, i själva verket svår att dra.95 Även Nationalencyklopedin ansluter 
sig till uppfattningen att gränsdragningar mellan begreppen är svår att definiera. Den kan ses 
som en nödvändig, men inte tillräcklig förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt. 
All information kan innebära någon form av påverkan – genom tolkning och förståelse – på 
mottagaren, till exempel ökad kunskap.96 
 
Bard och Söderqvist anför i Nätokraterna ett annat perspektiv på informationsbegreppet, där 
de hävdar att information tidigare främst fokuserats vad gäller teknologin kring dess lagrings- 
och överföringskapacitet, oberoende om informationen hade ett kvalitativt värde eller ej. 
Dessa problem har numera lösts menar de, och således har man numera börjat betrakta den 
relevanta och exklusiva informationen som likvärdigt med kunskap.97 Denna kunskap menar 
de är ett maktmedel vilket bland annat har fått som konsekvens att copyright och patent har 
fått ett allt större fokus.98 
 
Vi kommer i fortsättningen att närma oss begreppen information och kunskap på det sätt som 
vi tolkar att våra respondenter använder dem. Detta betyder att information blir liktydigt med 
objektivt eller subjektivt förmedlade upplysningar eller underrättelser som ännu inte har 
bearbetats. Kunskap uppstår som konsekvens därav vid tolkning av denna information. Att 
däremot avgöra huruvida informationen leder till djupare kunskap hos våra respondenter, är 
av förklarliga skäl svårt för oss att avgöra. 
 
6.1.2 Om den tysta kunskapens betydelse 

De individuella perspektiven, det vill säga hur vi betraktar världen omkring oss, kan sägas 
vara grundade i hur vår kunskap har kommit till. Perspektiven eller preferenserna, beror i sin 
tur på vilka minnen vår kunskap är baserade på. Därför vill vi här fästa läsarens 
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uppmärksamhet vid tyst kunskap, minne och minnesskapande, som betydande inslag vid 
individens perspektivskapande. 

Hedlund, Forsythe, Horvath, Williams, Snook och Sternberg, menar att viss kunskap inte med 
lätthet kan reduceras till enkla, formaliserade regler som sedan enkelt kan överföras till andra 
personer. Tacit knowledge, på svenska ”tyst kunskap”, är en typ av kunskap som har erhållits 
genom erfarenhet om hur man skall agera i vissa sammanhang, men som inte är artikulerad 
eller spridd till andra. Den tysta kunskapen associeras således främst med praktisk 
problemlösning där den speglar de karakteristiska dragen i specifika praktiska problem. Man 
kan kalla den tysta kunskapen för professionell intuition, eller vardagsförnuft och många delar 
av kunskap som associeras med framgångsrika prestationer speglar bättre olika situationers 
struktur än formell kunskap menar författarna. Det är en funktion av en individs praktiska 
förmåga att lära från och lösa vardagsproblem för att kunna bearbeta, anpassa, välja och 
utforma ens miljö i syfte att uppnå de personliga målen. 99 Metoder, regler, värderingar och 
dolda antaganden spelar en viktig roll när vår karta över verkligheten ritas. Men dessa redskap 
behöver inte vara materiella ting som man använder vid fysisk aktivitet, enligt Bertil Rolf. I 
vår utforskning av verkligheten förlitar vi oss snarare på hantering av teorier, metoder, 
instrument samt i högsta grad vår egen kropp.100  

Professorerna i pedagogik, Lauvås och Handal, menar att begreppet tyst kunskap inte alltid 
har definierats på ett strikt sätt, och att uttrycket i sig kan vara problematiskt. De menar att det 
kan vara bättre att tala om tyst kompetens än om tyst kunskap eftersom begreppet refererar till 
föreställningar om verkligheten, till värderingar, känslor, attityder och färdigheter och inte 
enbart till kunskap i traditionell bemärkelse. Dessutom, menar Lauvås och Handal, så är 
beteckningen ”tyst” bara en beskrivning av en aspekt av kunskapen, nämligen att den 
vanligen inte är uttalad eller explicit och inte är särskilt lätt att uttrycka verbalt. Därför 
föreslår de istället uttrycket införstådd kunskap som en bättre motsvarighet till engelskans 
tacit knowledge. De framhåller att vi har ett sådant nära förhållande till denna kunskap att vi 
knappast kan sägas ha någon medvetenhet om att vi besitter den. 101 Vi väljer dock att använda 
den mer etablerade beteckningen tyst kunskap i denna uppsats. 

Bosse Angelöw påpekar att den tysta kunskapen måste systematiseras, dokumenteras och 
medvetandegöras för att därigenom bli en viktig drivkraft för ett bra förändringsarbete i en 
lärande organisation. 102 Dessa lärande organisationer, fortsätter Angelöw, kännetecknas av ett 
förändringsvänligt klimat, där man fortlöpande och tidigt upptäcker problem, snabbt 
identifierar felaktigheter och åtgärdar dessa. Man söker också ständigt hitta nya eller bättre 
arbetsformer, arbetsmetoder, arbetsrutiner med mera.103 I detta utgör motivation en drivkraft 
för individens handlingar. Motiven kan vara olika medvetna eller omedvetna behov, önskemål 
och förväntningar som ger upphov till handlingar med inriktning mot något mål. Motivationen 
i detta fall handlar om en strävan efter att förverkliga ett visst mål. Dessa förutsättningar kan 
vara av olika slag; yttre/inre, individuella/organisatoriska, kort-/långsiktiga, 
övergripande/delmål. Men målsättningarna behöver inte vara renodlade utan kan även vara 
flerdimensionella, säger Angelöw. Motivation och mål är med andra ord nära 
sammankopplade med varandra.104 Kvale menar att utvecklingen går från det analytiska 
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beteendet hos en oengagerad individ, en nybörjare som lär sig genom undervisning om 
”sammanhangsfria” element och kombinerar fakta genom ”sammanhangsfria” regler, till ett 
känsligt, intuitivt och skickligt beteende. Experten kan ”se” eller ”känna” lösningar genom att 
lita till intuitiv kunskap som generaliserats från en rad fallstudier.105 Kvale framhärdar att 
denna nybörjare-expert-modell för inlärning av färdigheter, där utvecklingen går från explicit 
följsamhet mot regler till intuitiv behärskning, inte är det enda sättet att förvärva ett skickligt 
beteende. Inlärning kan också ske genom lärjungeskap vilket vanligen är mer informellt och 
innebär inte särskilt mycket regelstyrt beteende vare sig på nybörjarnivån eller på expertnivån. 
Nybörjaren, säger Kvale, deltar i den gemensamma praktiken och lär sig genom att iaktta och 
imitera det som experten utför och förvärvar så småningom hantverkskunnandet.106 
 
6.1.2.1 Konvertering från tyst kunskap till explicit kunskap 
 
Nonaka och Takeuchi driver i boken The Knowledge Creating Company, tesen att Japanska 
företags framgångar främst grundar sig på att de varit lyckosamma med sin expertis och 
färdighet i organisationens kunskapsutveckling. De menar att skillnaden mellan Japanska och 
organisationer i västvärlden är att de japanska lägger mer tonvikt på tyst kunskap, då de anser 
att denna inneboende kunskap hos medarbetarna är en källa som kan ge konkurrensfördelar.107  
 
Nonaka och Takeuchi menar att förutsättningarna för att ett företag skall kunna ta del av allas 
kompetens och kunskap behövs ett igenkännande av de samverkande relationerna mellan tyst 
och explicit kunskap göras, samt att genom sociala processer skapa ny kunskap genom att 
konvertera tyst kunskap till explicit kunskap. Tyst kunskap är personell och är svår att 
formalisera eller att kommunicera till andra. Den består av know-how, insikter och intuition 
som förvärvas genom en längre tids deltagande i en organisation. Explicit kunskap är formell, 
den är lätt att förmedla till andra och är oftast kodad i form av matematiska formler, regler 
eller beskrivningar. Företaget måste vara bra på att konvertera personell- tyst kunskap till 
explicit kunskap. Denna kan sedan leda till innovationer och nya produkter. Detta kan göras 
genom socialisering, då man förvärvar kunskap genom att dela på erfarenheter t.ex. genom att 
lära sig genom observation, imitation eller praktisering. Man kan transformera tyst kunskap 
till explicit kunskap genom metaforer, analogier eller modeller, vilket är den väsentligaste 
kunskaps- eller kreationsaktiviteten, vilken man enligt Nonaka och Takeuchi oftast ser under 
den konceptutvecklande fasen av ny produktframställning. Med andra ord kanske man kan 
säga att man under utvecklingen av exempelvis designen till en ny mobiltelefon, kastar fram 
idéer om ett användarvänligt gränssnitt, vilket betyder att den uttalade eller explicita 
kunskapen därmed speglar individens (tidigare tysta) kunskap. Nonaka och Takeuchi menar 
att denna omvandling iscensätts genom dialog eller kollektiv reflektion mellan medarbetarna. 
Kombinering är ett sätt att skapa explicit kunskap genom att sätta ihop explicit kunskap från 
flera olika källor. Individer byter och kombinerar här sin explicita information genom bland 
annat telefonkonversationer, möten och memorandum. Existerande information i databaser 
kan bli kategoriserade, jämföras, sorteras i olika vägar för att producera ny explicit kunskap. 
Internalisering ger en konkret form av explicit kunskap från tyst kunskap. Detta görs lättare 
om kunskapen är formad i dokument eller i berättelser så att individer indirekt kan återminnas 
andras erfarenheter. Genom dessa olika sätt att nå explicit kunskap kan företag maximalt 
utnyttja sin interna kompetens och vidarebefordra denna till alla integrerade parter.108 
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Shelfner och Verner refererar till en undersökning av Delphi Group som visar att 58 % av en 
organisations användbara information finns i dokument och databaser, medan 42 % finns i de 
anställdas medvetanden. Shelfner och Verner menar att det bästa systemet är det som 
använder denna interna information på ett förnuftigt sätt.109 Att informationen existerar i de 
anställdas medvetanden är, får man tolka det som, en omskrivning av begreppet tyst kunskap, 
men det betyder också att informationen inte utnyttjas fullt ut, eftersom något som bara finns i 
individens medvetande inte är formaliserat eller systematiskt tillvarataget. Kontentan av 
artikeln bör således bli, att nyttiggörandet av den interna informationen på något sätt bör 
synliggöra den tysta kunskapen. 

6.1.3 Om minnets betydelse 
 
Professorn i klinisk neuropsykologi, David H Ingvar, menar att man kan utföra en handling 
med hjälp av explicita minnen av hur proceduren går till, men att man också använder 
implicita minnen – Koestler kallar detta abstraherande minnen110 - av detaljer i utförandet som 
till liten eller ingen del är medvetna. Dessa implicita minnen kan vi ha lärt oss omedvetet, 
utan att ha någon aning var de kommer ifrån. 111 Inte bara neurofysiologin talar om detta 
fenomen, även pedagogiken har en benämning kallad metainlärning eller metakognition, 
vilket säger att inlärning av beteenden och värderingar ofta sker omedvetet då specifika 
färdigheter lärs in112 Det är uppenbart detta fenomen Hamrefors åsyftar när han talar om 
individens uppmärksamhet, vilket vi kommer att orda mer om längre fram. 
 
Ingvar är av den meningen att företag och organisationer kan uppfattas som biologiska system 
av grupper av ett flertal hjärnor, och att ett företag därför kan sägas ha ett kollektivt 
medvetande. Som vi kommer se längre fram argumenterar såväl Argyris och Schön som 
Senge, för liknande betraktelsesätt av organisationen. I detta medvetande menar Ingvar att det 
även ingår en bild av företagets framtid, och att chefen för ett företag därför måste se till att 
alla medarbetare har en strukturerad bild av företagets framtid ifall inte medarbetarna skall 
förlora känslan av mening med företagets verksamhet. Konkreta framtidsminnen blir på detta 
sätt avgörande för känsloklimatet och arbetsglädjen. Så en välstrukturerad organisation med 
framtiden i sikte menar Ingvar kan rädda både jobb och miljoner.113 
 
Ingvar framhåller hjärnans förmåga att ur minnen från förfluten tid och nutid, ständigt 
skissera, ompröva och optimera olika framtidsvisioner, olika möjligheter att överleva och att 
forma sin framtid på det sätt man finner bäst. I en annan bok, av Ingvar och Sandberg, 
förfäktas idén att man i princip kan tillämpa en biologisk grundsyn på såväl enskilda 
människor som grupper av människor, organisationer och företag. Författarna motiverar detta 
med att alla dessa upplever sin livssituation med sina jag och handlar och reagerar 
individuellt.114 Framtidsminnen, påpekar Ingvar, är det samma som prospektiva minnen och 
dessa tar sin utgångspunkt i tidigare förvärvade minnen och från händelser i nuet, som sedan i 
vår hjärna beräknar skeenden som man kan förvänta sig skall inträffa.115  
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Ingvar menar att de mest komplexa framtidsminnena ingår i våra visioner.116 Därför tror vi 
också att det är en givande tanke att, i överförd betydelse, tala om den målmedvetna 
spaningen såsom organisationens prospektiva minne av medarbetarnas samlade erfarenhet, 
gemensamma perspektivfronter och visioner. Argumentationen för denna ståndpunkt är 
skäligen enkel; perspektivförskjutningen mot en mer ensartad horisont av 
omvärldsuppfattningar framträder vid hopslagningen av individernas preferenser, med 
resultatet att det enskilda uppgår i det gemensamma. Detta betyder inte att individernas tankar 
likriktas så att avvikande meningar kuvas till förmån för majoritetsåsikter; däremot att 
medarbetarna får en gemensam bild av verksamhetens mål då man delar perspektivfront.  
 
Att acceptera detta synsätt ställer höga krav på omvärldsbevakningen eftersom det följer 
logiskt att de personer som är satta att bevaka omvärlden bör besitta tämligen omfattande 
kunskaper om organisationen och dess konkreta livsprocesser. Att utkontraktera uppdrag för 
omvärldsspaning, förefaller därför generellt som mindre effektivt än om processen sköts av 
interna resurser som har insikt i organisationens omvärldsperspektiv. Ingvar menar att 
prospektiva minnen vanligen har sitt ursprung i att man upplever sig ha ett mål för sin 
framtida verksamhet och att man därefter i sitt inre formulerar en väg att nå målet, en väg som 
sedan läggs in i framtidsminnet och tas fram för användning när tiden är mogen. 117 Det verkar 
därför sannolikt att en organisation med gemensamma perspektiv och handlingsmiljöer och 
som bedriver en målinriktad spaning, bör ha större möjligheter att också erhålla snarlika 
prospektiva minnen, vilket i förlängningen, givet resonemanget ovan, också bör leda till 
liknande visioner om organisationens framtid.  
 
Samstämmighet i perspektiven är en tämligen uppmuntrande tanke, åtminstone om man har 
organisationens framtida välbefinnande i sitt konstruktiva kikarsikte. Varför är då 
samstämmigheten i perspektiven så viktig? Ja, enkelt uttryckt tror vi att individerna måste 
förstå signaler på ett likvärdigt sätt för att kunna erhålla likvärdiga perspektiv på tillvaron. Vi 
finner visst stöd för detta i en tidig studie från 1969 av Nowak och Wärneryd, som angående 
överföring av kunskap mellan människor, hävdar att: ”Om överföring av ett tankeinnehåll ska 
kunna ske måste sändare och mottagare tolka signalen på samma sätt.”118 
 
Minnet härleds enligt Choo från organisationens erfarenheter i växelverkan med omvärlden 
och uttrycks formellt i dokument, procedurer och informellt i övertygelse och berättelser. 
Erfarenhet, menar han, skapar regler som används till matchande situationer med passande 
svar och ramverk som hjälp till problemdefiniering. 119  
 
6.1.4 Single- loop och double- loop- learning 
 
Effektiv inlärning bör enligt Choo sträva efter att upptäcka och rätta till tidigare misstag. 
Ibland måste basala frågor om normer, policys och organisationens mål revideras och göras 
aktuella. Choo hänvisar till Agyris och Schon som beskriver att organisationens handlingar är 
styrda av dess handlingsteorier, vilket inkluderar organisationens prestationsnormer, strategier 
för att uppnå dessa normer och antaganden som sammanlänkar strategier och normer med 
varandra. Den lärande organisationen uppkommer när medlemmarna svarar på förändringar i 
den externa och interna omvärlden genom att upptäcka och korrigera fel mellan resultat och 
förväntade resultat. Felkorrigeringar görs genom att modifiera de organisatoriska strategierna, 
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antagandena eller normerna. De förändrade strategierna, antagandena eller normerna blir 
sedan ett med organisationens minne. 120 
 
Lärande är single-loop, när modifieringen av organisationens agerande är tillräcklig och 
korrigeringar av existerande normer inte behövs göras. Det finns en single feedback loop 
mellan upptäckta resultat och agerande som justeras på ett sådant sätt att prestationerna går 
inom ramen av organisationens normer. Målet med single-loop- lärande är att öka 
organisationens effektivitet inom dess existerande normer.121 Lärande kan också vara av arten 
double-loop när förändringar behöver göras som inverkar på de existerande normerna, vilket i 
sig leder till modifiering av dess strategier och antaganden, associerade med dessa normer. 
Målet med double- loop- lärande är att garantera organisatorisk tillväxt och överlevnad genom 
att reglera ej överrensstämmande normer, förändra prioriteringar, konfigurera normerna och 
deras relaterade strategier och antaganden. Single- loop är adaptiv och handlar mest om att 
klara av ett göromål. Double-loop är skapande lärande som får en yttring av nya tankesätt.122 
Budgetering är den främsta mekanismen för single-loop- lärande och double- loop- lärande är i 
vid mening strategisk planering. 123  
 
Choo anser att många organisationer är bra på single- loop- lärande, de mäter prestationer i 
enlighet med målinriktade uppgifter och korrigerar fel genom att ändra de operativa 
procedurerna. Double- loop- lärande är det sämre ställt med, många företag är dåliga på att 
utmana sina egna normer, mål eller policys i relation med den föränderliga omvärlden.  
 
Organisatoriskt lärande behöver inte medföra en organisationsförändring. En förändring 
baserat på existerande antaganden och parametrar är inte lärande. Istället menar Choo, med en 
hänvisning till Mcgill och Slocum, att den intelligenta organisationen lär sig att förändras 
samtidigt som den lär sig av förändringar.124 
 
6.1.5 Om meningsskapandets betydelse 
 
Karl E Weick beskriver meningsskapande i sin bok Sensemaking in Organizations, på följande 
sätt: först märker någon något i ett fortgående flöde av händelser, något i form av en 
överraskning, en avvikelse i signaler, något som helt enkelt inte stämmer överens med den 
givna bilden. Den avvikande händelsen upptäcks först när någon ser tillbaka över förflutna 
experiment.  Möjliga spekulationer tas upp för att försöka förklara fenomenet. Personen som 
anförde spekulationen gör frågan på något sätt tillgänglig för omvärlden. 125 

Starbuck och Millikien menar att meningsskapandet uppstår när människor förmår placera 
intryck i en begriplig kontext där de kan förstå, förklara, tillmäta värde och förutsäga en 
trolig utveckling kring dessa intryck. 126  Thomas, Clark och Gioia förklarar 
meningsskapandet som en ömsesidig interaktion mellan informationssökning, 
meningstillskrivande och aktion, där omvärldsbevakning, tolkning och respons också måste 
inkluderas i begreppet.127 Ring och Rand definierar meningsskapandet mer som en privat 
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singulär aktivitet, en process där individer utvecklar kognitiva kartor av omvärlden. 128 Choo 
anser dock att den meningsskapande processen både är en individuell- och en social aktivitet, 
och trots att de kan separeras åt var för sig kan de sedan tillsammans föras in i en gemensam 
kontext.129 

6.1.5.1  Meningsskapande processer  
 
Vi anser att en OB-enhet måste förstå hur den egna organisationen fungerar innan man ger sig 
på försöket att förstå sin omvärld, för vi är förvissade om att det förhåller sig på samma sätt 
som med historien: för att begripa sin samtid, måste man förstå sin historia, och det är först 
när man har förstått sin historia som man ur omvärldsanalyser kan skapa betydelsefulla och 
trovärdiga förutsägelser om framtiden. Meningsskapande omvärldsbevakning menar vi 
således är en process där man reflekterar över sig själv, sin omgivning, sin historia och först 
därefter, omvärlden. 
 
Den viktigaste komponenten i den meningsskapande processen är enligt Weick den så kallade 
identitetskonstruktionen, i vilken identiteten fastställs genom interaktion. Han menar att en 
person som skapar mening kontinuerligt omdefinierar denna. Beroende på vem man själv är, 
definieras tingen och händelserna omkring oss olikartat.130 
 
Den meningsskapande processen är, menar Weick, tillbakablickande det vill säga en process 
av uppmärksamhet om vad som redan har inträffat. Eftersom uppmärksamheten främst är 
riktad bakåt i tiden kommer det som sker nu att influeras av meningsskapande som skett i det 
förgångna. Eftersom det som skall tolkas redan tillhör förfluten tid, är det en del av vårt 
minne, och allt som nu påverkar vårt minne kommer därför få betydelse på dessa minnen av 
förfluten tid. Händelseförloppet stimuli/respons kan dock vara något missledande eftersom det 
bara är när en reaktion inträffar som en plausibel stimuli kan definieras. Denna tidsmässiga 
omkastning beror på att vi aldrig kan veta när startfasen är. En händelse kan ju de facto först 
bli uppmärksammad efter att den har inträffat. När man väl har definierat vilken stimuli som 
var den utlösande påverksansfaktorn, kan ett flertal föregångare positioneras. Valet av 
stimulus påverkar således också vårt val av vad handlingen ”betyder”, och båda dessa val är 
situationsberoende.131  
 
Weick menar att varje individ är en del av sin omgivning och omgivningen en del av 
individen. Därför anser han att man genom sitt eget agerande kan styra omgivningen. 132 Han 
hänvisar till Follet som hävdar att man inte reagerar på något eller någon utan att man ingår i 
en slags symbios mellan sig själv och det man reagerar på, som i sin tur inverkar på ens 
reaktioner133 Detta är alltså en slags itererande process, tolkar vi det som, där kontinuerligt 
samverkande faktorer (individen och objektet för vår uppmärksamhet) skapar våra reaktioner. 
 
Den meningsskapande processen är enligt Weick social,  vad en individ säger och kommer 
fram till bestäms av vem som denne umgås med, och hur denne ”har blivit socialiserad”, samt 
hur människor kommer att bedöma de slutsatser individen har kommit fram till. En 
organisation betraktas här som ett nätverk av intersubjektivt delade värderingar, som 
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upprätthålls genom utvecklingen och användningen av ett gemensamt språk och ett vardagligt 
socialt samspel. 134 
 
Processen är också kontinuerlig, en individs uttalade omdömen sprids och kämpar om 
uppmärksamhet med andras uttalade meningar, vilket betyder att individens intressen kan ha 
ändrats när dessa uttalanden skall bedömas i efterhand.135 Det individen har valt ut och 
formulerat i ord som dennes egna tankar, är bara en liten del av de uttalanden som blir 
framträdande på grund av kontext och personlig läggning.136 
 
Individen behöver ha tillräckligt mycket information om hur de egna åsikterna ser ut för att 
kunna gå vidare med egna projekt, men i övrigt behövs inget mer, vilket betyder att 
tillräcklighet och rimlighet har företräde framför exakthet.137 
 
6.1.5.2 Meningsskapande i praktiken 
 
Weick anser att företag först måste göra meningsskapande antaganden om vad som händer i 
den omgivande organisationsmiljön, för att sedan kunna utveckla en gemensam tolkning som 
i sig kan leda till agerande. Den primära informationsaktiviteten ligger i att göra något åt 
tvetydig information om organisationens omgivning. Frågor som bör besvaras är: vad 
händer? varför händer det och vad betyder det? Här kan en omvärldsbevakning hämta in 
information för att bistå beslutsfattarna med en förståelse av händelseförloppet. När dessa har 
granskat materialet skall sedan, enligt Weick, en mer intensiv analys göras av de mest 
relevanta delarna. Då används även en jämförelse av äldre liknande situationer för att göra 
situationen begriplig. För att omvärldsbevakarna skall förstå förändringarna måste de först 
bryta ner dem i mindre enheter för en närmare undersökning. Därefter bör de svara på den 
tvetydiga informationen om den externa omgivningen genom att skapa antaganden om 
omgivningen som de försöker anpassa sig till. Genom att skapa sådana antaganden, menar 
Weick att man behandlar särskilda element av omgivningen och sammanför en beskrivning 
med en viss händelse, det vill säga namnger dem och sedan letar efter likheter händelserna 
emellan. Beslutsfattarna måste här skapa, förändra och destruera många särdrag av dess 
omgivning för att få fram tvetydiga data om förändringarna och sedan transformera dessa till 
mening och agerande. I Weicks antagandeprocess skiljer man ut viktiga områden som man 
tror att organisationen bör klargöra för sig själv. I denna selektiva process generar 
omvärldsbevakarna svar till frågan: vad händer? Man försöker alltså klargöra de olika 
möjliga relationsstrukturer som finns på den antagna datan, för att reducera tvetydigheten. 
Äldre händelseplaner kan då vara till hjälp i processen som läggs till den befintliga datan för 
att se om en möjlig tolkning kan göras. Dessa meningsskapande antaganden måste göras i 
samarbete med de ansvariga på varje avdelning, menar Weick, för att i bästa möjliga mån 
kunna få fram så många synpunkter som möjligt.138  
 
Schön menar att när vi formulerar ett problem, definierar vi samtidigt vilka aspekter som skall 
tas med i beräkningen av hela situationen. Vi sätter upp gränser för vår uppmärksamhet och 
tar in det i ett sammanhang som tillåter oss att avgöra vad som är fel och i vilken riktning 
situationen bör ändras. Schön framhåller att problemformulering är en interaktiv process, där 
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vi benämner saker som vi vill uppmärksamma och sätter in i en kontext över hur vi vill 
uppmärksamma dem.139 
 
6.1.6 Den intelligenta inlärningscykeln 
 
Choo refererar till Hedbergs bok How organizations learn and unlearn, där denne gör gällande 
att inlärning och anpassning är beteenden som paradoxalt nog måste omfamna varandras 
motsatser. Detta betyder att organisatorisk inlärning måste ta i beaktande att man glömmer det 
man lärt sig om det förgångna. Organisationen bör inte begränsa sig till lärande och 
utforskning av sina existerande marknader, produkter eller praktiserande, utan bör snarare 
utforska nya mål genom att gå ur de vanliga referensramarna och på nytt granska normer och 
antaganden. Att anpassa sig till omvärlden inkluderar även skapandet av en omvärld som är 
till företagets fördel.140 Förnimmelse är insamling av information inom den externa och interna 
omvärlden. Eftersom organisationen inte kan delta i varje händelse eller utveckling, måste den 
prioritera vissa områden, sortera inkommande data efter dess intressen och ge prov på 
händelser för lärande.141 Tolkning är central för intelligenscykeln då den med termer som 
upplevs som meningsfulla för organisationen, försöker svara på: vad är det som händer? 
Tolkning är en svår del av arbetet då den måste balansera konservatism (tolka data i enlighet 
med existerande värderingar) med entreprenörskap (tolka data i syfte till att undersöka nya 
alternativ). Tolkning leder till förståelse och kreativ insikt där framtidens konsekvenser och 
möjligheter är föregripna och utvärderade i enlighet med individens preferenser. Ind ividens 
tolkning är meningsskapande såtillvida att man fastställer var organisationen befann sig, var 
den är nu och var den vill vara i framtiden. Meningsskapande är enligt Choo (och som vi såg, 
också enligt Weick), en social process som förutsätter socialisering och informationsutbyte.142  
Anpassat beteende inleder den nya cykeln av lärande då organisationen fattar beslut och 
agerar, vilket resulterar i effekter av dessa överväganden. Detta är så kallad feedback i den 
intelligenta inlärningscykeln som sker i form av modifiering av ”förnimmelsestrategierna” 
(justering av urval och provkriterier), ramar och regler i minnet (ändra existerande värderingar 
och lägga till nya regler).143 
 
6.2 Den intelligenta organisationen 
 
Choo menar att konceptet intelligens innefattar två pregnanta betydelser: innehav av kunskap 
samt skapande av kunskap. Innehav av kunskap kan användas till problemlösning samt ge 
förståelse kring ett fenomen. Skapandet av kunskap sker när nya problem uppstår och 
lösningar inte kan ges utifrån den befintliga kunskapen. Enligt Choo så är basen för förnyelse 
kopplat till uppenbarelsen av nya problem, situationer och erfarenheter. Detta kan enligt 
honom beskrivas som ett slags kvalitativt beteende som anpassas efter omvärldens 
förändringar. Ett intelligent  beteende är därför i hans definition såväl målinriktat som 
anpassningsbart.144 
 
 
 
 

                                                 
139 Schön, A Donald (1983). The Reflective Practitioner. s. 40. 
140 Choo, Chun Wei (2003). Information Management for the Intelligent Organization. s. 17. 
141 Ibid. 
142 Ibid., s. 18. 
143 Ibid. 
144 Ibid., s. 11. 



 32 

6.2.1 Individens uppmärksamhet 
 
Sven Hamrefors menar att omvärldsbevakning utgår från individens uppmärksamhet som i sin 
tur är resultatet av en perspektivbildningsprocess där våra minnen är den mest betydande 
faktorn. Uppmärksamheten påverkas alltså av individens minnen145, däremot anser Hamrefors 
att vi har mycket svårt att uppmärksamma sådant vi inte har minnen om.146 
 
I sammanhanget kan man med fördel lyfta fram intuition som en process genom vilket minnet 
skapar beredskap för oss att hantera situationer där tydliga referenspunkter saknas. Möjligen 
kunde man etikettera denna egenskap som en slags instinktsrelaterad erfarenhet som 
kombinerar kunskap och minnen med en förmåga att utifrån fragmenterade intryck skapa 
meningsfulla helhetsbilder. En artikel i Dagens industri framhåller att intuition handlar om att 
fatta beslut på grundval av information som vi inte vet om att vi besitter, och att hjärnan 
pusslar ihop informationen på eget bevåg. Artikelförfattaren refererar en studie gjord av Eva 
Heinstedt, psykolog vid Lunds universitet, i vilken man frågade 84 medicinare, kemister och 
fysiker som fått Nobelpris huruvida intuitionen spelat någon roll i deras arbete. 78 svarade ja 
på denna fråga.147 Hur man än skulle vilja karakterisera intuition, tycks den rimligen kunna 
betraktas såsom närbesläktad med perspektivbildningsprocesser i analogi med Hamrefors 
definition. Mellan uppmärksamhet och minnen står inlärning som en mer eller mindre 
medveten process. Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö, menar i sin studie Inlärning och 
omvärldsuppfattning från 1977, att den som söker lära sig något ur ett holistiskt och 
djupinriktat perspektiv, har större chans att bättre förstå en företeelse och att man därigenom 
”skapar kunskap”, än den som söker lära sig något ur ett atomistiskt eller ytinriktat perspektiv 
där fenomen inte betraktas i sitt naturliga sammanhang148 Om man utvidgar detta resonemang 
och sammanför det med Hamrefors, så utgör omvärlden ingen egentlig begränsning för vårt 
handlande om man beaktar alla de möjligheter som en situation erbjuder.149 Djupperspektivet 
kan alltså erhållas genom att betrakta vida perspektiv av fenomen, medan atomistiskt 
betraktande av omvärlden tycks peka på att man i förlängningen begränsar sitt handlande. Här 
blir enligt Hamrefors mångfalden viktig för perspektivbildningen, men han framhåller också 
att denna mångfald nogsamt måste vara förankrad i verkligheten. 150 
 
6.2.2 Vidskepelse 
 
En risk vid omvärldsbevakningen är att man befinner sig för nära den situation som skall 
granskas. Risken är då stor att en självförstärkande process som genererar vidskepelse 
etableras, vilken kan vara svår för individen att ta sig ur. Om individen befinner sig i detta 
tillstånd för länge, menar Hamrefors, så kommer förmågan att korrekt bedöma omvärlden och 
dess förändringar att försvåras. Inte minst kommer det att ha stor negativ inverkan på det 
entreprenöriella beteendet eftersom individen får mycket svårt att inse vilka drivkrafter som 
ligger bakom omvärldsförändringar. Hamrefors menar att risken då är stor att 
vanföreställningar om drivkrafterna istället cementeras och att individen blir inlåst i ett på 
förhand fastställt beteende.151 
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6.2.3 Konservatism 
 
Ett annat typfall som kan försvåra korrekta omvärldsanalyser är när individen befinner sig i en 
utpräglat inaktiv situation eftersom denna situation i stor utsträckning liknar tidigare 
situationer i vilka individen varit mycket aktiv. Då ökar enligt Hamrefors risken för att 
individen värderar den nuvarande situationen efter en bedömningsnorm som utgår från den 
gamla bekanta situationen. Denna tendens kan vara så stark att individen försöker få den nya 
situationen att likna den gamla. Hamrefors nämner några exempel där den före detta 
marknadschefen försöker omforma företaget till en marknadsavdelning, eller den före detta 
datachefen som söker omforma företaget till en dataavdelning. Han menar dock att detta är 
godtagbart så länge inte problem uppstår, speciellt beroende på att den konservative har en 
omfattande minnesstruktur om det som situationen handlar om, vilket kan leda till en upplevd 
säkerhet i tolkningen av situationen. 152 
 
Frankelius och Rosén nämner ett svenskt exempel där konservatismen inom ett företag fick 
ödesdigra konsekvenser och föranledde dess konkurs, eftersom man inte insåg betydelsen av 
marknadens dynamik och teknologiutvecklingen. Företaget var det världsledande Facit som 
tillverkade skrivmaskiner, kontorsmaterial och mekaniska räknemaskiner fram till början på 
sjuttiotalet. Det man inte förutsåg eller vägrade anpassa sig till, var den teknologiska 
utvecklingen som medförde den elektroniska räknaren. 153 Haanes & Fjeldstad menar att 
företag som är alltför nöjda med den avkastning som utnyttjandet av den rådande kunskapen 
och teknologierna ger, leder till att man försummar utforskandet av kunskaper och teknologier 
som kan vara livsnödvändiga i det långa loppet. Företag som inte uppmärksammar 
omvärldsförändringar som kan vara viktiga för det egna företaget kan hamna i en sådan 
situation, kallad success trap.154 
 
6.2.4 Nytänkande 
 
Personer som är mycket engagerade i den nuvarande situationen men som inte kan hänvisa till 
erfarenheter av tidigare liknande situationer, kan enligt Hamrefors ofta relatera till 
erfarenheter från helt andra situationer som kan vara behjälpliga och medföra ett visst mått av 
nytänkande.155 Här kan ett exempel belysa hur nytänkande kan vitalisera en verksamhet, 
alternativt hur marknaden positivt bedömer ett företags vilja till nytänkande vilket i sin tur 
kan vitalisera verksamheten. Carl-Henric Svanberg tillträdde som ny vd på Ericsson efter Kurt 
Hellström i början av 2003. Valet förvånade många eftersom Svanberg dels rekryterades 
utifrån (från låsföretaget Assa Abloy), och dels saknade erfarenhet av telekombranschen. 
Skiftet från den tämligen okarismatiske Hellström till den utåtriktade Svanberg verkar i 
efterhand ha varit ett klokt drag. Som en preliminär värdemätare på utnämnandet av ny vd, 
kan nämnas att Ericssons aktier har ökat i värde med 150 % på ett år.156 Värdeökningen kan 
förstås bero på en rad faktorer, men det är sannolikt att Svanberg fick tjänsten mot bakgrund 
av hans dokumenterat goda förtjänster som framgångsrik företagsledare (1988 fick han 
utmärkelsen årets företagsledare av Affärsvärlden och PA Consulting Group 157). För att återgå 
till Hamrefors, så leder enligt honom nytänkande till en perspektivbildning som är mycket lik 
vidskepelse, men som dock är mer av karaktären vilda hypoteser. I vissa fall kan detta 
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fruktbara nytänkande inspirera andra att fråga sig varför man inte har tänkt så tidigare. Det 
vanligaste är dock enligt Hamrefors att detta nytänkande inte är så uppskattat av andra. I 
många fall saknar den nytänkande personen legitimitet och det nya perspektivet avfärdas som 
orimligt eller löjligt. Detta är enligt honom ett problem som personer som byter bransch ofta 
råkar ut för.158 I Carl-Henric Svanbergs fall verkar detta inte vara fallet, dock får man komma 
ihåg, vilket framgår av första kvartalsrapporten 2004, att Ericssons senaste framgångar till 
stora delar beror på personalnedskärningar och sänkta produktionskostnader.159   
  
6.2.5 Konstruktivism 
 
Om man är mycket aktiv i situationen och förr har varit mycket aktiv i liknande situationer 
ökar sannolikheten för att man skall ha utvecklat en varaktig expertis, vilket leder till en 
förmåga att skapa konstruktiva perspektiv. Man har i regel också skaffat sig legitimitet och 
kan därmed få gehör för sina perspektiv. Hamrefors refererar här till en studie av Schön som 
visar att när individen blir alltmer hemmastadd i sin expertismiljö fördjupas visserligen 
kunskapen om denna miljö, men att det sker till priset av en minskad helhetssyn. Efterhand 
kan man därför hamna i den paradoxala situationen att perspektivbildningen blir sämre igen, 
på grund av en visserligen djup men också alltför smal expertis.160 Detta kan leda till att man 
blir mycket bra på att analysera den del av omvärlden som Hamrefors kallar sin egen 
handlingsmiljö, det vill säga den del av verkligheten som de själva påverkar genom sitt 
handlande. Författaren framhåller att det finns studier som indikerar att människor tenderar att 
bevaka den kända delen av omvärlden alltför noga. Beslutsfattare, betonar han, är mycket 
känsliga för omvärldssignaler från den egna handlingsmiljön och de är dessutom mycket 
handlingsbenägna i just denna del av omvärlden. Detta leder till en benägenhet att reagera på 
alltför svaga signaler. Den tilltagande avsmalningen av perspektiven ökar följaktligen risken 
för överaktivitet vilket beslutfattaren senare får ångra.161 
 
Hamrefors anför tankegången att det utanför den egna handlingsmiljön finns en del av 
omvärlden som individen upplever ramar in denna. I denna ”inramande miljö” är individen 
ganska känslig för vad som sker, men han eller hon är dock inte lika duktig på att söka 
information i den. Istället är individens intresse inriktat på att försöka förutse händelser i den 
inramande miljön, och på vad detta kan få för konsekvenser i den egna handlingsmiljön. 
Framförallt är man då intresserad av frågor som rör de potentiella handlingsmöjligheterna.162 
Han menar att området utanför den inramande miljön är en tämligen främmande miljö för 
individen, och att det som händer där har mycket liten chans att bli uppmärksammat av 
individen oberoende av om signalen om händelsen är stark eller svag. Författaren tillbakavisar 
den, som han menar, relativt spridda uppfattningen bland omvärldsbevakare som implicerar 
att beslutsfattare skulle ha svårt att uppfatta svaga signaler i omvärlden. Han menar snarare att 
signalens avstånd från personens handlingsmiljö – och inte dess styrka – är avgörande för om 
personen uppmärksammar den eller inte. Uppmärksamheten sjunker drastiskt även på små 
avstånd från handlingsmiljön, och dessa avstånd kan vara både fysiska och mentala. Med de 
mentala avstånden avser han det avstånd som kan uppstå till följd av att signalen inträffar i ett 
kunskaps- eller åsiktsområde som är främmande för individen. 163 
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Hamrefors poängterar att varje individ utvecklar sin egen expertis i sin handlingsmiljö, och ju 
mer aktiverad individen är i denna del av omvärlden, desto mer konstruktiv blir 
perspektivbildningen om situationen. Priset man får betala för denna expertisutveckling är 
alltså en alltmer avsmalnande verklighetsbild. Så när det gäller bevakning av den egna 
handlingsmiljön bör man enligt honom aldrig låta en annan person göra det jobbet. Slutligen 
poängterar han det beroende vi har av varandra för att vi inte skall fastna i våra egna snäva 
perspektiv.164 
 
6.2.6 Organisation 
 
I vissa fall kan inte en organisation lära sig allt som dess medlemmar kan. Motsatt kan det 
även i vissa situationer visa sig att en organisation vet betydligt mer än vad deras individuella 
anställda vet. Strukturer, procedurer och minne som är inbyggda i organisationen kan förklara 
detta, enligt Argyris och Schön. För en tid kan organisationen klara sig utmärkt även om 
individerna är inkompetenta, men man bör enligt dem fundera över hur individer tänker och 
agerar inom organisationens olika miljöer.165 Författarna menar att tre kriterier måste uppfyllas 
till att något skall börja liknas vid en organisation. 1) Uttänkta och överenskomna procedurer 
för beslutsfattande. 2) Delegerat förtroende till individer som ska representera hela 
organisationen, samt 3) Upprättandet av gränser mellan organisationen och omvärlden. Först 
när dessa kriterier har realiserats kan man börja tala om ett ”vi” som fattar och genomför 
beslut.166 Om ett kollektiv möter dessa kriterier och dess medlemmar agerar för detta 
kollektiv, då kan organisationen som helhet ta till sig de kunskaper som individerna tillskansat 
sig. 167 En organisations teoretiska redskap för handling inkluderar enligt Argyris och Schön, i 
sin helhet, kommunikation och kontroll, fördelning av resurser till speciella funktioner, 
belöning och bestraffning av individuell prestationsförmåga, skapandet av karriärsstegar och 
regler för hur dessa skall fungera, samt rekrytering av nya medarbetare och instruerandet av 
dessa hur kollektivet arbetar.168 Ingvar och Sandberg framhåller i sammanhanget att ett 
kollektivt medvetande inte bara ger information om handlingsmönster utan även en 
känslomässig säkerhet av att tillhöra ett fungerande kollektiv. Detta menar de leder till 
trygghet för den enskilde individen. 169 
 
6.3 Den medvetna organisationen 
 
Ingvar och Sandberg menar att levande system organiseras genom information (för en mer 
basal diskussion om informations- och kunskapsbegreppen se kapitel 6.1.1 ”Kunskap är inte 
information”). Information är i deras definition alla de signaler som föder det levande 
systemet från omgivningen och som styr inre funktioner och får det att bibehålla en inre 
jämvikt.170 Författarna anser att man kan definiera ett levande system efter något som existerar 
i tid och rum, utgörs av materia och energi och organiseras genom information. 171 Enligt deras 
förmenande är ”skrivna ord” i ett företag endast en mycket liten del av det informationsflöde 
som formar bilden av företaget och dess omvärld hos dess medarbetare. Hursomhelst ger 
denna bild upphov till förväntningar, motivation, reaktioner och handlingar, eftersom 
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individen hela tiden jämför den information den förvärvar med tidigare erfarenheter för att 
kunna förutsäga en tänkbar framtid innan den handlar.172 
 
Om det skrivna ordet inte har en så framträdande position för att stilla informationsbehovet 
hos de enskilda anställda, varifrån får i så fall individerna sin information? Ingvar och 
Sandberg svarar att de huvudsakligen får den genom egna iakttagelser och genom muntlig 
kommunikation med andra.173 Av denna anledning anser de att ordet information i dagens 
språkbruk har fått en alltför ensidig innebörd. De menar att informationsflödet måste vara 
dubbelriktat, eftersom en ickefungerande kommunikation leder till värdelösa 
målformuleringar där också gemensamma aktiviteter omöjliggörs.174 Enligt dem ger 
informationsflödet en bild av vår verklighet här och nu, det når oss via våra sinnesorgan, tas 
emot, bearbetas och ger upphov till reaktioner och handlingar. Genom återkoppling ser 
organismen till att informationen har fått avsedd effekt. Detta synsätt, menar medicinarna 
Ingvar och Sandberg, står i tydlig kontrast till det vanliga sättet att i dag handha information i 
företag och organisationer. För att nå enskilda målgrupper använder man sig ofta av mängder 
av skriftlig information, vilka ger liten eller ingen nytta för den tilltänka målgruppen. 175 Det 
problematiska menar de, är att man inte heller förstår hur nödvändigt det är att ta reda på om 
informationen fått avsedd effekt eller inte.176 En av våra respondenter framhöll också, à propos 
”spam”, att när man vill informera företagets medarbetare via mail i vissa frågor, så gäller det 
att se till att inte ovidkommande information skickas ut. Denna information tenderar annars i 
förlängningen att inte läsas alls, och i förlängningen riskerar förtroendet för 
omvärldsbevakarna att sjunka. 
 
Information är enligt Ingvar och Sandberg av så grundläggande betydelse för oss (för våra 
hjärnor) att vi om den inte infinner sig, själva producerar en uppdiktad verklighet. Kraftigt 
reducerad information för individen, så kallad sensory deprivation177, leder till en 
medvetandestörning, i svåra fall till jagupplösning och hallucinationer kring de motsvarande 
tingen i verkligheten. Sådana fenomen menar författarna också kan påträffas inom komplexa 
system som företag och organisationer. De exemplifierar detta med en ny ledning som inte 
förstår vikten av eller saknar förmåga till kommunikation mellan ledning och anställda. Om 
detta tillstånd pågår börjar organisationen hallucinera eftersom man saknar ledning och 
referenspunkter.178 
 
De framhåller att modern vetenskaplig forskning som tar i beaktande psykologiska och 
sociala faktorer, visar att vår bild av verkligheten är av avgörande betydelse för vår hälsa. Att 
enskilda individer har en rättvisande bild av verkligheten är därför enligt dem en förutsättning 
för både individens hälsa och en väl fungerande organisation. 179 Kollektiv av individer 
utvecklas och mognar, och mognadsprocessen styrs av tid och information. Men varken tid 
eller information är enligt Ingvar och Sandberg, sett ur deras biologiska perspektiv, oberoende 
variabler. Kollektivet hanterar sin egen tid på olika sätt, och dess liv och känsla av 
sammanhållning byggs upp av en serie av händelser som lagras i det kollektiva minnet. Detta 
minne byggs upp av enskilda hjärnors sammanfallande bilder av det som hänt under gruppens 
historia. De menar att ju fler gemensamma och tydliga bildminnen man har, desto starkare blir 
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det kollektiva medvetandet. Därför är detta medvetande en förutsättning för såväl 
sammanhållningen som förmågan att effektivt handha inre och yttre problem. 180 De påpekar 
också att informationshanteringen inom gruppen påverkar mognadsgraden. Tydliga inre 
strukturer och förhållanden samt klar målsättning för verksamheten gör det enligt deras 
förmenande lättare att använda den samlade kompetensen. Oklara målsättningar och dålig 
kommunikation i gruppen leder å andra sidan till inbördes konkurrens och stridigheter, vilket i 
sin tur genererar en oförmåga att lösa arbetsuppgifter effektivt.181 
 
Ingvar och Sandberg resonerar också kring ett annat perspektiv där gruppen står i fokus. De 
kallar detta för det mogna stadiet i vilket individerna uppträder som självständiga, 
omdömesgilla, tar initiativ och får utlopp för sin personlighet. I detta mogna stadium har 
individerna internaliserat gruppens mål och funktion, och ett öppet, dynamiskt interagerande 
råder där konflikter bragts i dagen. I detta stadium av full mognad hos en grupp, som 
författarna menar få grupper når, blir ledarskapsrollen mer en mobiliserande inspiratör som 
försöker fånga in gruppens samlade kompetens. Denna typ av ledarskap är prestigelös och 
belönas genom att gemensamma mål uppnås. Gruppen har här ett internt belöningssystem och 
ledaren får sin status i förhållande till den roll denne spelar till gruppens medlemmar och dess 
värderingar.182 Då man på detta sätt lyckats lösa interna problem kan man också sikta in sig på 
att nå yttre målsättningar.183 Men företagsledningen måste, i Ingvar och Sandbergs mening, 
förvalta och hantera information på ett kunnigt sätt för att öka sannolikheten att vissa önskade 
händelser i omvärlden skall kunna inträffa.184 En klarsynt hantering och förvaltning av 
företagets interna och externa informationsresurser kan således öka organisationens 
handlingsförmåga och potens att inverka på omvärldens skeenden, om denna tolkning av 
författarna är plausibel i sammanhanget. Frankelius säger i sammanhanget att ledarskap 
vanligtvis definieras som ledarens förmåga att få medarbetarna att arbeta mot samma mål. 
Detta interna fokus på ledarskapets innebörd är dock ensidigt enligt hans mening. Minst lika 
viktigt framhåller han är ledarens roll som chefnavigatör av företaget genom omvärlden. 185 
 
6.3.1 Framsynthet 
 
Choo framhåller en något annorlunda betraktelsevinkel för hur företaget effektiviserar sitt 
strävande efter måluppfyllelse, i vilket han efterlyser en strävan hos företagen att inte bara 
lära sig från det förgångna. Han anser att den intelligenta organisationen också måste lära sig 
om framtiden. 186 Uttalandet tycks aningen kontradiktoriskt, ty hur kan man lära sig av något 
som blott är ett framtida, ännu icke inträffat, skeende? Vi får tolka det som att han menar att 
organisationer bör lära sig att vara visionärt och förutsägande, eller med andra ord framsynta. 
Hamel och Prahalad vill dock framhålla, i Att konkurrera för framtiden, att behovet av 
framsynthet inte är synonymt med visioner då de anser att en vision är mer förknippat med 
drömmar och inte med verkligheten. De menar att framsynthet ger en bild av framtiden och en 
uppfattning om framtidens förmåner, kompetenser och kunddialoger, och att den därmed styr 
företagets inriktning och dess möjlighet att inverka på branschens utveckling och därmed sitt 
eget öde.187 Hamel och Prahalad menar att en god framsynthet inte räcker till om de inte 
motsvaras av goda förutsättningar att driva igenom idéerna. Inte ens en god 
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implementeringsförmåga räcker till om framsynthet saknas188. Frågan är berättigad, för hur 
förverkligar man en idé om man inte har en vision om hur den skall genomföras?  
 
Hur uppkommer framsyntheten? Hamel och Prahalad replikerar att tecken, svaga signaler och 
trender som antyder om hur framtiden kan se ut, är tillgängliga för vem som helst. Varför 
uppstår då problemen att förutse framtiden? Ja för att kunna förutse en branschs utveckling 
krävs enligt dem mer än välgrundade prognoser. Framsynthet måste bygga på en djup 
förståelse för trender på olika områden som livsstilar, teknologi, befolkningssammansättning, 
och geopolitik, men den kräver – framhåller de – lika mycket fantasi som 
förutsägelseförmåga. För att ett företag skall kunna skapa framtiden måste de alltså först 
kunna tänka sig den. 189 
 
6.3.2 Personligt mästerskap 
 
Det är individerna och inte företaget som för företaget framåt, om vi får tro Peter Senge. Han 
menar att individernas personliga utveckling är nyckeln till framgång för att ett företag skall 
utvecklas. Detta är dock inte en garanti, men väl en förutsättning för att det skall kunna ske.190 
Personligt mästerskap definieras av Senge som den disciplin som handlar om personligt 
växande och lärande, och därför måste människor som besitter denna kunskap ständigt 
utveckla sina färdigheter för att kunna nå de resultat som de eftersträvar.191 Han framhåller 
retoriskt att det är människor som har ett kunnande och en förmåga att bemästra olika 
situationer – såväl privat som yrkesmässigt. Individen lär sig att lägga märke till och arbeta 
med förändringar istället för att motarbeta dessa. Individen tar också generellt fler initiativ, 
större ansvar och lär sig betydligt fortare, än organisationen som helhet.192 Senge anser att det 
är viktigt att företag tar ansvar för det personliga utvecklandet för att kunna stimulera 
företaget till innovativa aktioner, och han spekulerar över huruvida detta kan vara avgörande 
för att de lärande organisationerna lyckats bättre än de traditionella.193 Visionerna spelar även 
här en stor roll och Senge menar att inget händer utan att det finns en klar vision, men en 
vision utan ett syfte är icke desto mindre en idé utan någon större betydelse.194 Enligt honom 
så är det själva glappet mellan visionen och verkligheten som ger upphov till drivkraften, 
såväl hos individen som inom organisationen. 195 
 
6.3.3 Tankemodeller 
 
Senge hävdar att många av de bästa idéerna aldrig blir förverkligade, men inte beroende på – 
som man skulle kunna tro – bristande vilja och kompetens. Det handlar snarare oftast om att 
nya tankar och idéer inte passar de invanda tankemönstren om verkligheten. Våra mentala 
föreställningar påverkar inte bara vår uppfattning av världen utan också våra handlingar196. 
Två personer kan beskriva samma händelse på helt olika sätt - eftersom de lägger märke till 
olika företeelser - beroende på att deras tankemodeller skiljer sig från varandra.197 Problemet 
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med tankemodeller är därför inte, påpekar Senge, huruvida de är korrekta eller ej, utan att vi 
helt enkelt inte är medvetna om dem.198 
 
6.3.4 Visioner 
 
Senge menar att få företeelser är lika kraftfulla för människors engagemang som en 
gemensam vision. En anledning till att vi söker utveckla visioner, är att vi har ett behov av att 
känna samhörighet, och den gemensamma visionen är därför enligt Senge ett centralt stimuli 
för konstruktiv samverkan och själva grunden för samhörigheten. 199 Begreppet vision är dock 
inget nytt koncept i företagsvärlden påpekar Senge. I idealfallet är företagets och de flesta 
medarbetarnas visioner spegelbilder av varandra, men oftast är företagets vision tyvärr bara 
ett fåtals individuella vision och ger därför inte upphov till delaktighet och engagemang för 
övrig personal. 200 
 
6.3.4.1 Betydelsen av gemensamma visioner 
 
Många visioner riktar sig utåt – det vill säga att de strävar efter att skapa en reaktion hos en 
annan person. Att ha som mål att övertrumfa en konkurrent kan vara riskabelt om man inte 
har en vision om vad man ska göra när målet väl är utfört. Defensiva mål som att försöka 
försvara det man redan har, leder sällan till kreativitet och arbetsglädje. Den gemensamma 
visionen stimulerar enligt Senge strävanden mot högre värden, men också individens mod. 
Han hävdar att en lärande organisation inte kan existera utan en gemensam vision. Den 
stimulerar medarbetarna till att dela med sig av tankar och känslor, till att överge 
föreställningar som inte är bra och ibland även att erkänna såväl personliga brister som brister 
i företaget.201 Visionen ger också ett övergripande mål och stimulerar till nytt sätt att handla 
och tänka, och erbjuder även rätt riktningskurs i svåra tider. Visionen inbjuder till att ta risker 
och att experimentera,202 men visioner kräver också enligt Senge att man håller ett 
engagemang levande och tänker långsiktigt. Han framhåller att människor inte tänker på lång 
sikt därför att de måste det utan för att de vill det. Strategisk planering, som i företag och 
organisationer borde domineras av ett långsiktigt tänkande, är istället enligt Senge ofta passiv 
och kortsiktig. 203 
 
6.3.4.2 Att stimulera personliga visioner 
 
Gemensamma visioner utvecklas ur personliga visioner enligt Senge. Ett verkligt engagemang 
i gemensamma visioner har alltid sina rötter i personliga visioner, och har man inga sådana 
måste man ställa upp på andras vilket oftast inte leder till något större engagemang. Senge 
menar att de personer som har ett väl utvecklat personligt mästerskap lättare kan gå samman i 
gemensamma ansträngningar för kollektivets vision. Dessa gemensamma visioner ger oftast 
upphov till en starkare kreativ spänning än vad de individuella visionerna kan göra. De 
personer som bidrar mest till att skapa den gemensamma visionen är de som bäst kan ta 
tillvara på den kreativa spänningen, eftersom de har en tydlig bild av visionen och därför 
bättre kan undersöka den rådande verkligheten och upptäcka möjligheter och skapa en 
framtid. Senge anser att problemet ligger i att man inte kan tvinga på den egna visionen på en 
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annan människa, men att man däremot kan skapa förutsättningar för att stimulera individen att 
utveckla sina egna visioner. 204 
 
6.3.5 Hur kan personliga visioner utvecklas till gemensamma visioner? 
 
Chefer som vill bidra till att skapa gemensamma visioner måste ständigt vara beredda att 
förmedla sin vision. De måste också vara beredda på att ställa frågan: kommer ni att följa 
mig?205 Gemensamma visioner behöver tid att växa fram och de uppstår som en biprodukt när 
man sammanför personliga visioner. Men för att visioner skall bli gemensamma behövs en 
ständigt pågående dialog där alla inblandade både kan förmedla sina egna visioner och 
framförallt ta del av andras. Senge menar att man genom aktivt lyssnande kan komma fram 
till nya insikter om vad som kan vara möjligt att eftersträva. Att lyssna är oftast svårare än att 
tala framhåller han, speciellt för viljestarka chefer med bestämda uppfattningar om vad som 
behöver göras. Det förutsätter en stor öppenhet och en vilja att vara mottaglig för många olika 
idéer, men detta innebär inte att man måste ge upp sin egen vision men man måste tillåta 
flertalet visioner att existera sida vid sida och försöka kombinera dessa och få dem att 
samverka.206 
 
6.3.6 Teamlärande 
 
Teamlärande är en rättningsprocess som utvecklar teamets förmåga att prestera de resultat 
som teamets medlemmar verkligen vill prestera. Processen handlar om att bygga en 
gemensam vision utifrån individuella visioner som alla kan ställa upp och förankra sin 
personliga vision med. Det vill säga att de individuella visionerna måste kunna få samverka 
och utvecklas i takt med att den gemensamma visionen framträder. Disciplinen är social och 
förutsätter diskussion, dialog och en öppenhet för nya förslag (lyssnade) samt att vara 
mottagbar för kritik så det vill säga att de så kallade försvarsrutinerna inte hämmar den 
kreativa kraften. Det gäller att kunna granska sina egna svagheter, bli medveten om dessa för 
att en förbättring skall kunna göras.207 
 
6.3.7 Kreativitet som drivkraft 
 
Psykologen Csikszentmihalyi förespråkar ett synsätt på kreativitet vari han framhäver de 
systemegenskaper som han menar utmärker den. Den kreativa processen är inte begränsad till 
vad som sker inuti individens hjärna, den omfattar också en växelverkan mellan individens 
tankevärld, det kulturella symbolsystem som är rådande och det urvalssystem som samhället 
tillämpar. Han menar att detta synsätt är hoppingivande eftersom det fäster avseende vid den 
kulturella och därmed mänskliga utvecklingen. Csikszentmihalyi påpekar att en kreativ person 
har vissa karaktärsdrag som skiljer dem från andra inte lika nyskapande individer. Den kanske 
viktigaste egenskapen, framhåller han, är en mental inställning som han kallar 
upptäcktsorienterad. Det vill säga en förkärlek för att söka efter problem snarare än efter 
lösningar på problem. Kreativa människor tenderar att vara mer intresserade av att 
omformulera gamla frågeställningar eller ställa upp helt nya frågor, än att lösa problem med 
redan kända variabler. Det är intresset för problemen på området, och upptäckarglädjen, som 
sålunda driver den kreativa människan. Han menar skolan lär ungdomar hur de ska lösa 
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problem men inte hur de ska upptäcka och formulera nya, egna problem. Vi blir 
problemlösningsexperter, men inte kreativa sådana. 208 
 
Csikszentmihalyi menar att alla människor upplever ögonblick av intensiv glädje när de ställs 
inför helt nya handlingsmöjligheter och när de får utnyttja sin individuella kapacitet fullt ut. 
När en individs förmåga överensstämmer med de krav som omgivningen ställer på denne, 
uppstår en starkt förhöjd medvetandenivå som han kallar en upplevelse av flow.209 (Hamrefors 
benämner detta personligt flyt210). Det som gör upplevelsen så givande är det totala 
engagemanget i en krävande uppgift med klara mål som ger omedelbar feedback. I en sådan 
situation upplever människor en känsla av klarhet, koncentration och makt, medan den 
vanliga tristessen trängs ut ur medvetandet.211 
 
Få saker ger så intensiva flowupplevelser som kreativitet, menar Csikszentmihalyi. Om flow 
är ett resultat av sambandet mellan utmaningens storlek och den skicklighet som en individ 
satsar på uppgiften, då ger kreativitet den ojämförligt starkaste upplevelsen av flow. 
Människan är genetiskt programmerad att nöjaktigt pröva och utforska ting, det vill säga den 
process som leder fram till kreativitet.212 Kreativiteten menar han dock är bunden till en 
kulturtradition, annars hade man inte vetat vilka frågor som är värda att ta upp. De kreativa 
idéerna måste dessutom vara samstämda med framtiden, annars blir nyskapandet inte 
accepterat.213 Kreativitet är med andra ord ingen privatsak, utan ett offentligt begrepp vars 
existens är beroende av sociala värderingar och kulturella mönster.214 Slutligen framhåller 
Csikszentmihalyi att nyskaparen måste behärska det område han vill förnya för att man skall 
kunna tala om reell kreativitet.215 
 
Enligt Frankelius handlar omvärldsanalys mest om tre centrala frågor. Den första är att fråga 
sig vilken information som är relevant för just vårt företag. Den andra är att fråga hur man bör 
göra för att stimulera inflödet av den. Den sista frågan handlar enligt honom hur man omsätter 
den till fruktbara handlingar. Han poängterar att allt inte handlar om informationssökning eller 
analys. Minst lika viktigt menar han är att tänka över vad som skall analyseras och att omsätta 
analysresultatet till handlingar som leder fram till konkreta positiva effekter för företaget. 
Detta anser han visserligen också kan kallas analys, men att det bästa ordet för det ändå borde 
vara kreativitet.216 
 
6.4 Omvärldsbevakningens struktur 
 
De vanligast förekommande användningsområdena för Business Intelligence eller 
Omvärldsbevakning, sammanfattas av Göran Pagels-Fick som aktiviteten att kontinuerligt 
analysera olika informationskällor för att ge bättre beslutsunderlag. Han noterar också att man 
vanligen bör utveckla processens alla delar i form av tilldelade resurser, metoder, verktyg och 
kompetens i vid mening för att göra den mer effektiv. Vidare anser han det vara av stor vikt 
att metodiskt bygga upp företagets externa och interna kontaktnät som stöd för 
omvärldsbevakningen. Med hjälp av kunskapen man byggt upp om omvärlden, fortsätter 
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Pagels-Fick, kan man analysera och bedöma det egna företagets situation, samt i 
förlängningen använda analysen som underlag för förslag till hur verksamheten skall 
utvecklas och vilka åtgärder som behöver genomföras. Informationen skall utformas på ett 
sådant sätt att den kan bli ett effektivt stöd för beslutsprocessen som ska hantera detta 
förändringsarbete, och därför är det viktigt att man utvecklar och vårdar en nära relation 
mellan beslutsfattare och organisationens funktion för omvärldsbevakning. Han uppmanar 
också företagen att aktivt söka inlemma OB-enheten och dess resultat i beslutsprocesserna.217  
 
Pagels-Fick menar att företagets analytiker både måste ha nödvändig information och ett 
tillräckligt uppövat omdöme för att kunna delta i de bedömningar som ledningen ska göra.218 
Den kontinuerliga BI-verksamheten förser företaget med generell information, den existerar 
inte för att lösa ett specifikt problem.219 Den beslutsorienterande är situationsberoende där 
beslutsfattarna identifierar sina specifika frågor om hot och möjligheter. BI-funktionen blir i 
dessa fall, menar Pagels-Fick, knutna till ett visst - både löst och specifikt formulerat - 
problem för analys. Här gäller det för de inbegripna att försöka skapa en relevant 
problemformulering för att kunna angripa frågan. 220 Enligt Pagels-Fick är konkurrent- och 
marknadsanalys grunden för BI och samverkar till att utgöra en helhet. Som synes är detta 
starkt kopplat också till allmänna reflektioner över hur man bäst inrättar bevakningen. Pagels-
Fick menar att dagens omvärldsbevakning inom företag och organisationer beskriver 
aktiviteter som ser mycket olika ut. Först och främst skiljer de sig åt, menar han, genom 
vilken typ av analyser och bedömningar man gör, men också i vilken grad man aktivt 
medverkar i utformningen av organisationens framtid. Han urskiljer här tre grader eller nivåer 
inom omvärldsbevakningen. På den lägsta nivån ligger fokus på inhämtning och distribution 
av information. På den nästkommande nivån förväntas omvärldsbevakarna bidra med 
branschanalys och skarpsinniga insikter som tangerar den egna organisationens 
verksamhetsfält. Slutligen menar Pagels-Fick att kan man tala om en högsta nivå, där 
omvärldsbevakarna har sådana djupgående insikter om det egna företaget att de kan stödja 
den strategiska processen. 221 
 
6.4.1 Den kontinuerliga omvärldsbevakningen 
 
Pagels-Fick är av uppfattningen att den kontinuerliga omvärldsbevakningen lägger grunden 
för de specifika uppdragen och gör att dessa kan lösas på kortare tid och med ett bredare 
angreppssätt. Han anser också att dess analysresultat skall vara av en högre kvalitet jämfört 
med om arbetet skulle ha styrts av tillfälliga och specifika behov. 222 Här är det viktigt att 
kunna lägga nivån rätt på fördelningen av resurserna för den kontinuerliga 
omvärldsbevakningen, den specifika omvärldsbevakningen samt uppbyggnaden av en 
yrkesmässig kompetens.223 Han framhåller att resultaten av den kontinuerliga 
omvärldsbevakningen ger en allmänt kunskapshöjande effekt i hela organisationen om den 
lyckas nå ut till alla dess individer. Detta, menar han, kan också i vissa fall vara den primära 
funktionen för den kontinuerliga omvärldsbevakningen. 224 
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Man kan dock ibland ifrågasätta den kontinuerliga omvärldsbevakningens relevans vilket 
Pagels-Fick också gör. Mer specifikt anser han att den kan leda till omvärldsbevakarnas 
utanförskap om det upplevs som att dessas verksamhet inte styrs mot företagets önskade mål. 
Problemet är att kontinuerlig omvärldsbevakning riskerar distansera sig från beslutfattarnas 
aktuella problem, eftersom det stående uppdraget kanske inte korrelerar med den eventuellt 
förändrade bilden av omvärlden som beslutfattarna har. Pagels-Fick menar också att man 
löper risk att inte ha en uppdaterad bild av beslutfattarnas aktuella problem. 225 Då den 
kontinuerliga omvärldsanalysen baseras på ett flöde av nyheter om vad som redan har hänt 
eller håller på att hända, uppenbarar sig således faran att man enbart reagerar och styrs av 
andra aktörers agerande. Därmed kan man missa de tillfällen och innovativa idéer som skulle 
kunna ge företaget en ledande roll på marknaden. Att bara analysera den egna branschgrenen 
gentemot andra aktörer inom samma gebit, kan leda till att man missar att se affärsmöjligheter 
på annat håll som man faktiskt har kompetens för. Pagels-Fick menar att detta kan undvikas 
genom att man inte i första hand söker efter tillrättalagt material på externt håll, samt att man 
måste vara kreativ och öppen för hypoteser, modeller och data i förhållande till (den egna 
verksamheten) närliggande områden. 226  
 
6.4.2 Centrala eller lokala enheter för omvärldsbevakning? 
 
Först och främst bör man, enligt Pagels-Fick, fråga sig vilka uppgifter omvärldsbevakningen 
skall ha, och först därefter kan det vara tillämpligt att fastställa om funktionen skall 
lokaliseras centralt eller lokalt. 227 (Vi tolkar det som att detta inte gäller små företag vars 
verksamhet inte är segmenterad). Företag som har ett centralt ansvar för strategisk utveckling 
med en organisation uppdelad i affärsenheter, divisioner och bolag, kommer troligen att låta 
dessa mindre enheter själva ansvara för sina produkter och bevakning av informationsresurser 
som stödjer den operativa verksamheten. På koncernnivå har man å andra sidan i dessa fall 
oftast mer nytta av strategisk information. 228 De företag som väljer att ha ett decentraliserat 
ansvar för strategisk utveckling med en organisation uppdelad i divisioner, leder i praktiken 
till att varje division har ett behov av omvärldsbevakning för att förstå den egna 
industrigrenen som helhet. Koncernledningen får i ett sådant perspektiv ett begränsat behov 
av omvärldsbevakning enligt Pagels-Fick.229 Det finns både för och nackdelar med de olika 
metoderna framhåller författaren dock. Jobbar man ovanifrån får man ett mer övergripande 
perspektiv för långsiktiga strategier, medan ett arbete underifrån ger en bättre översyn kring 
kortsiktiga förändringar. Svårigheten kan uppenbara sig när man vill etablera ett effektivt 
samarbete mellan den centrala OB-enheten och de lokala dito. I de fall då enheterna arbetar 
utifrån olika förutsättningar och olika tidshorisonter kan komplikationer uppstå. I dessa fall 
manar Pagels-Fick de centrala enheterna att bryta ned sina analyser till mindre delar som de 
lokala sedan bättre kan överblicka och utnyttja.230 
 
6.4.3 Det nätverksorienterade synsättet 
 
Enheter såsom divisioner, affärsenheter och utlandsbaserade bolag inom koncerner, fordrar 
egna resurser för omvärldsbevakning. Enligt Pagels-Fick är det endast personalen på de 
självständiga enheterna som känner situationen tillräckligt väl för att med ett behövligt 
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djupperspektiv kunna arbeta med företagsstrategier, affärsplaner och stöd till den operativa 
verksamheten. Den nödvändiga förankringen och fokuseringen kan inte uppnås på annat sätt 
påpekar han. 231 
 
Med undantag av strikt divisionaliserade företag, fortsätter Pagels-Fick, behövs en central och 
gemensam funktion. Denna menar han skall ha till uppgift att stå för ett bredare perspektiv 
som innefattar hela företaget, industrigrenars framtid, konkurrenters företagsutveckling med 
mera. En sådan central funktion alstrar också tillräckligt stort underlag för att omfatta 
specialistkompetenser och uppnå goda samverkande effekter mellan dem. De decentraliserade 
resurserna inom organisationen, hävdar författaren, behöver en central funktion för 
omvärldsbevakning också för sin egen kompetensutveckling och yrkesidentitet. Om de 
centraliseras kan också kommersiella relationer och kontakter med externa informationskällor 
hanteras bättre.232 Pagels-Fick anser dock att placeringen av OB-enheten inte är väsentlig i ett 
nätverksorienterat eller hierarkiskt företag där den interna marknaden styr. Detta gä ller dock 
endast så länge som den har väl fungerande relationer till de viktigaste interna kunderna och 
till ledningen; att den har en drivande och marknadsorienterad chef som förstår att utveckla 
enheten och dess tjänster, samt slutligen att den har en intresserad och drivande 
företagsledning.233 
 
6.4.4 Att revidera befintliga strategier 

 
OB-enheten är direkt beroende av företagets strategiska process, och det finns enligt Pagels-
Fick olika sätt att testa och omarbeta de gällande strategierna.234  
 
6.4.4.1 Den frågeorienterade strategin 
 
Ett sätt att omarbeta strategier är att hålla sig till en frågeorienterad strategiprocess, vilket är 
mest idealiskt när de interna och externa förhållandena är någorlunda stabila. Med detta 
menas att man behandlar en fråga kontinuerligt när man anser sig ha nått insikt om frågans 
betydelse för företagets framtid. Här menar Pagels-Fick att det gäller för OB-enheten att i sin 
helhet belysa närliggande aspekter av frågan som uppstår när den studeras. Problem med detta 
arbetssätt uppkommer när frågorna blir alltför många och uppvisar överlappning och 
samhörighet. Detta uppstår oftast i branscher med en hög utvecklingstakt eller när starka 
förändringar sker i omvärlden, i vilket det frågeorienterade arbetssättet tenderar bli 
ohanterligt.235 
 
6.4.4.2 Partiella helhetssyner som strategi 
 
Ett annat alternativ är att arbeta utifrån olika områden, det vill säga om företaget är uppdelat 
på divisioner eller bolag med speciella funktioner. Här kan OB-enheten arbeta med en 
helhetssyn utifrån respektive område, vilket enligt Pagels-Fick kan göra det lättare att bygga 
scenarier för det speciella delområdet. Det viktiga framhåller han, är att de olika delområdena 
är väl definierade och inte går in i varandra alltför mycket.236 
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6.4.4.3 Helhetsperspektiv som strategi 
 
I de fall där omvärlden upplevs vara för komplex, och metoderna ovan inte fungerar, så kan 
man tillgripa scenariometodik eller temametodik för att bygga upp en helhetssyn på tillvaron. 
Författaren framhäver här att oavsett vilken arbetsmetod man använder sig av, så är det 
centrala att de som arbetar med strategiutvecklingen får rätt stöd av OB-enheten, som 
dessutom bör arbeta efter likartade metoder. Att arbeta med överensstämmande metoder 
betyder förstås i detta fall att man väljer någon av de ovan nämnda strategierna: 
frågeorienterat, med partiella helhetssyner eller med ett helhetsperspektiv. 237 

 
6.4.5 Behovet av initierad kunskap om beslutsprocessen 
 
OB-enheten bör enligt Pagels-Fick ha insikter om hur beslut fattas för att i bästa möjliga mån 
förstå ledningens förutsättningar och vilka faktorer som är de viktigaste komponenterna i 
beslutsprocessen för dem. Detta är viktigt för att de inte ska känna sig överkörda om de anser 
sig ha belägg för att ett beslut ska fattas – utifrån de faktorer de anser vara viktigast – men 
som ur ledningens perspektiv inte anses vara av avgörande karaktär. Han framhåller också att 
kunskap om beslutsprocesser är viktigt eftersom det till stor del bör styra vilket material som 
ska delges och vilket som är att betrakta som mindre viktigt. 238 
 
Pagels-Fick delar förenklat upp beslutsprocessen i fyra olika beteenden, vilka han menar kan 
utgöra en mall för att enklare kunna uttyda vilken av de fyra som dominerar och till sist bör 
styra det material som skall delges till ledningen.  239 Det första är det rationella beteendet, 
vilket handlar om att försöka finna det rätta handlingsalternativet. När detta är det 
dominerande bör omvärldsbevakarna finna svar på frågor som: vilka är alternativen?, vilka 
för- och nackdelar finns med olika utfall?, vilka kriterier ska begagnas för att välja alternativ? 
Samt vilken är sannolikheten för de händelser som kan förutses? 240  
 
Det politiska beteendet handlar om att de beslut som fattas, är försök av olika enheter och 
individer att gynna deras egen situation eller verksamhet. Det viktiga är därför att förstå 
maktförhållandena inom företaget. Enheten för omvärldsbevakning bör i dessa situationer få 
svar på frågor som vilka aktörerna i beslutsprocessen är; vilket inflytande dessa aktörer har; 
vilket alternativ som kan tänkas favoriseras av enskilda aktörer, samt varför dessa alternativ 
favoriseras. Andra svar de bör leta efter är: hur kan vi få obeslutsamma aktörer att välja 
samma alternativ som vi? Vilka argument kan få andra aktörer att ändra sin uppfattning? 241 
 
Pagels-Fick menar att det också finns situationer över vilka man inte kan råda direkt över 
själv, och som mer har en karaktär av att lösningar och problem existerar parallellt. Detta 
menar han leder till ett Tillfällighetsbeteende. Enheten bör här inrikta sig på att finna de 
eventuella problem och möjligheter som förväntas uppstå inom den närmsta tiden. Man bör 
också söka bedöma sannolikheten för när, och inom vilken tidsram dessa i så fall skulle kunna 
inträffa. Detta kan resultera i att nya tänkbara möjligheter kan uppstå som konsekvens av 
dessa händelser, varför man enligt honom bör fråga sig vilka resurser som finns tillgängliga 
för att kunna utnyttja de nya – eventuellt kommande – situationerna. 242  
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Procedurbeteendet, slutligen, innebär att man nogsamt iakttar organisationen och dess 
etablerade processer i syfte att förstå hur dessa påverkar innehållet i besluten. Här är det 
viktigt för enheten att öka medvetenheten kring hur lång tid olika enheter behöver för att 
producera information och rekommendationer inför beslutsprocessen. Man bör också ta i 
beaktande hur det aktuella problemet tidigare har hanterats, samt avgöra vem som har det 
organisatoriska ansvaret för att driva frågan. Processöversikter och ansvarsbeskrivningar 
menar Pagels-Fick blir naturliga stöd i detta procedurbeteende.243 
 
6.4.6 OB-enhetens samarbete med ledningen 
 
Pagels-Fick delar in samarbetet med ledningen på två möjliga förfaringssätt: det direkta 
samarbetet kan ske på olika sätt. En person ur ledningsgruppen kan antingen skriftligt 
eller muntligt förmedla uppdrag till OB-enheten. En ökad effektivitet kan nås om en 
person i ledningen följer arbetet och aktivt deltar i att förmedla ledningsgruppens 
intressen för att mest effektivt utnyttja OB-funktionen. Samma resultat kan också 
erhållas om OB-enhetens chef har ett nära samarbete med ledningen. 244 Detta kräver 
dock att denna person är väl insatt och accepterad av ledningen för att få till stånd ett 
bra samarbete. Ett andra alternativ som är mer komplext, är när samarbetet sker via en 
tredje part. Detta kan ske när ledningen ger uppdrag till en viss enhet som sedan ger 
uppdraget till OB-enheten. 245 Pagels-Fick nämner också i ett annat sammanhang en 
allmängiltig reflektion över hur man får till stånd en bra arbetsgemenskap mellan 
ledningsgrupper och analytiker. Han menar att det finns ett tydligt behov av att 
integrera omvärldsanalysen i företagets beslutsprocesser på alla nivåer: ”När hela 
kedjan av affärsutveckling bryts ned i delprocesser svarar business intelligence 
vanligen för en sådan delprocess. Om den praktiska gränsen mellan denna delprocess 
och nästa steg i kedjan sammanfaller med en organisatorisk gräns får vi låg 
effektivitet.”246 Därför menar han att den praktiska hanteringen måste fungera så att 
antingen en person från OB-enheten är knuten till och arbetar in i nästa delprocess, eller 
tvärtom. Med detta avser han att exempelvis en person från en ledningsgrupp aktivt 
arbetar i och med en grupp analytiker för en bestämd fråga.247 Pagels-Fick menar att 
omvärldsbevakning i vissa fall kan karakteriseras som en stödfunktion för 
affärsutveckling; den kan ha en utredande och rådgivande funktion, medan en enhet för 
affärsutveckling ofta har befogenheter att fatta långtgående beslut som styr företagets 
utveckling. Han menar dock att det finns starka skäl för att inlemma 
omvärldsbevakningen inom en välfungerande enhet för affärsutveckling. Han påpekar 
att OB-enheten endast kan bidra till att öka konkurrenskraften om resultaten kanaliseras 
till de beslut som leder till affärsutveckling.248 
 
6.5 Entreprenörsanda   

Peter Drucker företräder åsikten att kunskap har blivit den primära källan för individer och för 
ekonomin i sin helhet. Han menar att land, arbetskraft och kapital, det vill säga ekonomernas 
traditionella produktionsfaktorer, inte har försvunnit, men att de har blivit sekundära. De är 
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lätta att skaffa, förutsatt att det finns specialiserad kunskap.249 Adeline du Toit, professor i 
Information Studies vid Rand Afrikaans University, specificerar Druckers resonemang 
ytterligare, elva år senare, genom att till detta lägga aspekten med entreprenörens egenskaper. 
Hon menar att till de traditionella produktionsfaktorerna land, arbetskraft och kapital, bör 
också entreprenörskapet räknas in som en viktig faktor, som hon menar faktiskt har övertagit 
rollen som den viktigaste av dessa. Du Toit anser således att vi bör räkna entreprenörskapet, 
vid sidan av specialiserad kunskap, som en mycket viktig egenskap att värna i ett företag. 250 

Hamrefors framhåller management- och ekonomiprofessorerna Kaish och Gilads rön, att 
entreprenörer inte har perfekt information men att de försöker skaffa sådan i högre grad än 
andra.251 Kaish och Gilad utvecklar detta själva, och påpekar att entreprenörerna i deras studie, 
som omfattade 51 företagsgrundare och 36 chefer, spenderade mycket mer tid på att söka 
information på sina lediga stunder och genom ickeverbal skanning. Studien visar att 
entreprenörerna använder fler olika källor än cheferna och att de dessutom speciellt 
uppmärksammar risksignalerna i nya affärsmöjligheter. Cheferna å andra sidan, tenderade i 
studien att fokusera på den ekonomiska aspekten på signaler om nya affärsmöjligheter.252 Vi 
skall inte, i enlighet med uppsatsens avgränsningar, göra någon djupdykning i de 
psykologiska skillnader som eventuellt råder mellan dessa två arketyper, men det är intressant 
att konstatera att entreprenören inte alltid bör reduceras till hämningslösa och riskvilliga 
affärsbroilers. Hamrefors uppmärksammar också det faktum att det förekommer 
vanföreställningar och skepsis gentemot entreprenörer. Det vanliga enligt Hamrefors är att 
folk betraktar dessa som personer som gör precis vad som faller dem in utan att ta 
konsekvenserna av sitt handlande; att de bara ser sitt eget vinstintresse och missbrukar 
resurser för egen vinnings skull; att han (för det antas oftast vara en han) inte är hederlig; att 
han inte behöver tas på allvar, att han tar initiativ utan att få något gjort; att han egentligen är 
en gambler som struntar i normala sannolikhetskalkyler för nå vinster. Han är också enligt 
myten, säger Hamrefors, ibland en positiv nidbild där han framstår som en person som får 
allting gjort och fixar allt. Ergo: myten säger att entreprenören ofta är ensamma, oaktsamma 
män som tar för sig. 253 Kaish, Gilad och Hamrefors studier talar för det omvända. Hamrefors 
propagerar för att organisationer vinner på att utveckla ömsesidiga beroenden mellan 
operativa, strategiska och taktiska dimensioner för att bäst kunna fungera i nätverkssamhället. 
I detta sammanhang, menar han, blir entreprenörskapet plötsligt helt naturligt varpå de 
tidigare anförda myterna falsifieras. Entreprenöriellt beteende blir istället en bild av hur man 
bäst agerar i det nya nätverkssamhället, eftersom den viktigaste egenskapen hos dessa aktörer 
blir relationsbyggandet och förmågan att dra nytta av detta. Hamrefors poäng är tydlig: genom 
att agera intelligent, och det gör man alltså genom att nyttja och utveckla sina relationer, 
agerar man effektivt. Denna tanke anser Hamrefors är plausibel på såväl myndigheter, 
individer som företag. 254 

6.5.1  Entreprenörskap – att utnyttja tillfällen 
 
Young och Shepherd menar att det är nödvändigt att ta tillfället i akt när affärstillfällen ges, 
för att kunna skapa en framgångsrik och entreprenöriell organisation. Deras slutsats är att 
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individer blir mer företagsamma och öppna för innovationer när de förstår kundernas behov 
kring en produkt, samt när de har tillgång till nödvändig teknologi, får bra stöd från 
ledningen, organisationen och dess finansiärer.255 Som Young och Shepherd ser det kan 
entreprenörer gå till väga på två sätt: de kan ta tid på sig att samla in information för att 
reducera tvetydigheter, bygga upp resurser och kompetens. Först därefter tas beslut om att 
exploatera möjligheterna på marknaden. Det andra alternativet enligt dem, är att ta beslutet att 
gå in direkt på marknaden innan konkurrenterna gör det.256 Schalmalensee menar att det kan 
generera många fördelar att ta tillfället i akt och gå in på marknaden direkt, främst för att 
snabbt stärka företagets varumärke. Ett snabbt agerande kan också öka antalet exponerbara 
produkter, enligt Robinson och Fornell.257 Porter utvecklar detta och förfäktar idén att den som 
tar det första steget kommer att få många fördelar genom att de kan ta de bästa platserna i 
besittning, lägga beslag på den bästa personalen, komma i kontakt med de bästa 
underleverantörerna och säkra patent 258. Därför menar Young och Shepherd att entreprenörer 
står inför ett svårt beslut. Skall man ta tillfället i akt och agera snabbt för att vara den första 
som går in på den nya marknaden, eller ska man fördröja exploateringen i syfte att minska 
tvetydigheter, öka företagets kompetens inom området samt framkalla stöd hos finansiärer?259 
Schoonhoven, Eisenhardt och Lyman menar att teknologisk innovation är viktigt för att 
introducera en ny produkt.260 De anser att företaget bör satsa mer på forskning, utveckling 
samt rekrytering av erfarna entreprenörer, för att förutsättningen skall finnas för att 
teknologisk innovation skall uppkomma. För att sedan överhuvudtaget kunna utnyttja 
innovationen, menar de att organisationen bör utveckla och organisera funktioner och 
färdigheter som kan hantera den nya situationen. De föreslår här att det är tillämpligt att 
fokusera på hur den organisatoriska strukturen ser ut, för att kunna förutspå tidslängden för 
introducerandet av en ny produkt.261 Mcmonigall anser att nya produkter och tjänster måste 
vara baserade på verkliga kundbehov och inte på antagandet att om man introducerar något 
nytt kommer det att finnas ett automatiskt behov för det.262  
 
Telekombranschens kontinuerliga producerande av tjänster och produkter som det inte finns 
något uttalat behov av, kan tjäna som exempel på detta. Efterhand kan visserligen ett behov 
uppstå, men troligen är de mest intrikata innovationerna från branschens tankesmedjor ändå 
skarpsinniga gissningar om vad konsumenten kommer att vilja efterfråga i framtiden. 
Omvärldsbevakning av trender kan vara ett sätt att undvika att producera något som sedan 
ingen kommer att efterfråga. Hur stor är till exempel marknaden idag för 20 megapixels 
digitalkameror inom det professionella segmentet, när de flesta av dagens bästa kameror 
ligger under 10 megapixels? Inte särskilt stor får man förmoda. Icke desto mindre sitter med 
all säkerhet en rad företags utvecklingsavdelningar och funderar på hur dessa kameror skall 
kunna framställas innan konkurrenterna gör det.  
 
Efterhand skapas efterfrågan kring produkter som när de lanseras framstår som överdrivet 
kraftfulla, vilket AMDs och Intels kapplöpning mot allt snabbare datorprocessorer tjänar som 
ett bra exempel på. Processorerna har efterhand blivit billigare; den övriga tekniken kring 
datorkomponenter har utvecklats parallellt, och marknaden har efterhand kommit att betrakta 
                                                 
255 Young Rok Choi & Dean A. Shepherd (2003). Entrepreneurs’ Decisions to Exploit Opportunities. s.1ff. 
256 Ibid. 
257 Robinson, William T & Fornell, Claes (1985). Sources of  Market Pioneer Advantages in Consumer Goods 
Industries.  
258 Porter, Michael E (1985). Competitive advantage. s. 104. 
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de tidigare överdimensionerat kraftfulla processorerna som oumbärliga. Här har 
producenterna skapat efterfrågan kring en produkt som få användare egentligen behöver, 
vilket bevisas av att de faktiskt köps samtidigt som ytterst få använder dem i paritet med dess 
höga kapacitet. En fördel med att vara först med att framställa en viss typ av produkt, tror vi 
är att företaget därmed får bättre möjligheter att exponera hela sin produktlinje. Det sannolika 
är att företaget därmed har större chans att sälja fler varor i andra pris- och varusegment. Så 
när Sony presenterar en ny gigantisk plasmaskärm på världens största IT-mässa, CeBIT i 
Hannover, behöver det kanske inte betyda att man vill sälja just detta enda 
laboratorieexemplar. En omvärldsanalys kan lika gärna ha visat att en exponering där, haussar 
upp intresset kring företagets övriga produkter eftersom hundratals datortidningar världen 
över i översvallande ordalag därefter kommer att skriva om detta fantastiska, men likafullt 
skenbart ”onödiga” tekniska framsteg. 
 

7 Resultat och analys 
 
I denna del och framgent över det nästkommande kapitlet, kommer resultaten från 
teoriavsnittet och den empiriska undersökningen att analyseras. Vi inleder, efter några 
allmänna slutsatser, med en översikt av respondenternas intervjusvar, vilka vi har delat in 
efter några kategorier som vi anser vara värda extra uppmärksamhet. De tomma rutorna i 
matrisen innebär att vi antingen fick motstridiga, ofullkomliga eller inga svar alls. Men det 
kan också betyda att svaret framkommit i någon annan del av analysen. Vi måste här påpeka 
att matrisen till stora delar är förenklingar av intervjusvaren, varför vi vill att läsaren noterar 
att sammanfattningar av intervjuerna återfinns i bilaga 12.3 och framåt. 
 
7.1 Allmänna konklusioner 
 
Hur en organisation inrättar sin funktion för omvärldsbevakning är inget som följer 
förutbestämda mönster eller givna händelseförlopp. Det är som vi har visat, många disparata 
bakgrundsfaktorer som samverkar i det fördolda, som vi tror man bör ha en medvetenhet 
kring för att strategier för omvärldsbevakning skall kunna bedrivas med optimalt fokus. Men 
dynamiken i omvärldsbevakningen är också avhängig andra faktorer kring vilka man kan vara 
bättre eller sämre på att tygla, förutse och förhålla sig till, nämligen själva omvärlden och dess 
snabba förändringar. Vår studie visar att dessa omvärldsfaktorer synes variera olika starkt 
beroende på vilken organisation man väljer att betrakta. Sålunda kan man inte heller säga att 
den ena eller andra strategin är bättre eller sämre än den andra: respondenternas företag 
arbetar efter de strategier som de anser bäst möter hot och möjligheter i just deras omvärld. 
Dessutom gör komplexiteten i omvärldsförändringarna att den strategi som fungerar bra idag, 
kan förlora styrfart när framtidens okända villkor ger sig till känna. Omvärldsbevakning syftar 
som vi har visat till att minska denna ovisshet. Komplexiteten i omvärldsförändringarna är 
dock inte, som den ovan ventilerade forskningen har visat, de enda faktorer man bör ta fasta 
på när man vill utforma ett optimalt förhållningssätt för att möta omvärldens hot och 
möjligheter. Varje företag bör med andra ord värdera sin situation utifrån såväl interna som 
externa faktorer, samtidigt som man också bör beakta bakomliggande påverksansfaktorer som 
vi har lyft fram i denna uppsats. Alla dessa samverkar i ett mycket komplext mönster som den 
lärande organisationen gör klokt att i görligaste mån försöka reda ut, formulera för att sedan 
inkorporera i strategier för omvärldsbevakning. 
 
Vad som synes förena de olika organisationerna, oavsett vilka tjänster, produkter eller mål 
som verksamheterna fokuserar på, är betoningen på den entreprenöriella andan, 
visionsbenägenheten, viljan till nätverkssamarbete, bransch- och företagskännedomen, 
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närheten till ledningen samt inte minst betoningen på svårigheterna med att avgöra 
tidsaspekter på omvärldsförändringarna, centrala frågor som alla respondenter är medvetna 
om. 
 
I ett mindre företag som Futurelab är funktionen för omvärldsbevakning utlokaliserad på 
samtliga anställda där alla ansvarar för att inhämta information för specifika projekt, medan 
stora företag som Ericsson, Trelleborg och Omikron har en enhet för omvärldsbevakning som 
bland annat är en stödjande funktion för strategiska beslutsunderlag till ledningen. Det finns 
dock likheter, som exempelvis att omvärldsbevakningen syftar till att skapa korrekta 
beslutsunderlag. Att man sedan använder olika strategier och spelar i ”olika ligor”, för att inte 
tala om att man har olika företagskulturer, är dock en organisatorisk fernissa bakom vilken 
samma mål döljer sig: viljan att skapa visshet och behovet av att se möjligheter och hot i tid. 
 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) och Västsvenska Industri- och 
Handelskammaren (VIHK) går också att jämföra under liknande premisser, om man bortser 
från vilken typ av inriktning verksamheterna har. SP: s informationschef spanar in omvärlden 
för att se hur företaget framställs i media, för att hitta samarbetspartners samt för att se till att 
verksamheten blir känd av samhället i stort. VIHK å sin sida har till uppgift att företräda sina 
medlemmars intressen genom att bedriva lobbyverksamhet riktad mot allmänhet och politiker. 
Också här finns således tydliga beröringspunkter. I bägge dessa fall kan vi konstatera att 
företag som befinner sig i dessa positioner gentemot media, bör besitta djupa kunskaper om 
de marknader företagen verkar på. De kan då få ett informationsövertag gentemot 
nyhetsmedierna, vilket i sin tur kan medföra ett problemformuleringsprivilegium.263 Dessa 
respondenters omvärldsbevakning är mycket mediebundna, men de syftar likafullt till att 
fungera som beslutsunderlag. Detta visar att omvärldsbevakning kan användas som ett 
instrument för att skapa mervärde till den egna organisationen, även om man inte i förstone 
bevakar konkurrenter eller trender som vi har sett flera andra företag göra. 
 
Eka Chemicals och SCA Personal Care uppvisar också gemensamma drag. Framförallt gäller 
det hur samarbetet bedrivs mellan företagens koncern- och bolagsnivåer. Vad gäller AB 
Volvo och Volvo Lastvagnar, hade vi förväntat oss att finna tydliga och gemensamma drag. 
Detta är sant om man betraktar samarbetet mellan koncern- och bolagsnivå samt den 
gemensamma metoden Total Strategi Process som bedrivs på bägge enheterna. Men det 
stämmer inte om man ser vilka källor man använder och vilka specifika mål enheterna jobbar 
efter. På koncernnivå strävar man främst efter att bevaka trender för alla sina bolag, medan ett 
av dessa bolag – i det här fallet Volvo Lastvagnars Europadivision – bedriver spaning på 
trender, konkurrenter och konsumenter enbart på lastbilsmarknaden i Europa. Självfallet är 
det en stor skillnad att bevaka hela världen för flera olika bolag, jämfört med att göra 
detsamma för ett segment av marknaden och endast inriktat mot divisionens intressen där. Låt 
oss dock göra klart att det inte är något som talar för att den ena aktiviteten skulle vara lättare 
än den andra. 
 
Generellt har vi antagit att respondenterna har vuxit med sina arbetsuppgifter och därmed 
skapat en förtrogenhet med vad som krävs vid varje given situation. Forskningen visar dock, 
som vi har sett, att alltför rigida handlingsmönster kan snäva in individens perspektiv på 
tillvaron. Därför tror vi att det finns fördelar med att bedriva kontinuerlig omvärldsbevakning, 
som vore den Ad hoc. Det vill säga att man hela tiden jobbar som om den kontinuerliga 
bevakningen var ett specifikt uppdrag, vilket bland annat kräver att man har en uppdaterad 
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bild av beslutsfattarnas bild av verkligheten. Ett tätt samarbete med ledningen, eller 
beställaren av omvärldsanalysen, är ytterligare en viktig omständighet som kan förbättra den 
kontinuerliga bevakningen. 
 
Vi kan konstatera att, som Pagels-Fick tidigare har påpekat, man kan urskilja tre nivåer av 
omvärldsbevakning: 1, inhämtning och distribution av information. 2, OB-enheten bidrar med 
branschanalyser och skarpsinniga insikter som tangerar den egna organisationens 
verksamhetsfält. 3, OB-enheten har så pass djupgående insikter om det egna företaget att de 
kan stödja den strategiska processen. Våra respondenternas avdelningar för 
omvärldsbevakning rör sig tydligt inom detta spektrum, med tendenser åt den tredje graden på 
de större företagen. 
 
7.2 Primära källor 
 
En generell tendens tyder på att den primära nyhetsinformationen härrör ur specifikt 
framtagna profiler från databaser, vilka genererar automatiserade utskick av nyheter och 
rapporter via e-mail till sina abonnenter. Databasen Factiva förekommer hos minst tre av 
företagen. Detta verkar vara ett väldigt bra redskap som enligt respondenterna inte missar 
särskilt mycket. En fördel kan vara att Factiva väsentligt förenklar själva 
informationsinhämtningsprocessen, men denna procedur kan samtidigt öka risken för att man 
enbart reagerar på utomstående aktörers omdömen. Att uteslutande bevaka de intressen som 
företaget har för tillfället kan dämpa de entreprenöriella drifterna, det kan också undertrycka 
den tysta kunskap som genom socialisering mellan nyckelpersoner kan synliggöra tillfällen att 
utnyttja dolda konkurrensfördelar. Det kontinuerliga flödet av nyheter kan hämma innovativa 
idéer som kunde ha uppdagat affärstillfällen utanför den egna branschen, som man likväl har 
kompetens för. Som vi har sett, så kan detta enligt Pagels-Fick undvikas genom att man inte i 
första hand söker efter tillrättalagt material på externt håll, samt att man är kreativ och öppen 
för hypoteser, modeller och data från andra områden än den egna branschgrenen. Detta 
förutsätter givetvis att man är förtrogen med de komplicerade algoritmer och sökstrategier 
som vidhäftar de flesta större databaserna på marknaden. Vårt intryck är dock, utifrån 
intervjuerna, att ingen av respondenterna har den specialiserade kunskap som kan sägas 
krävas för att utföra mycket avancerade databassökningar (vilket snarare utförs av externa 
konsultföretag eller, i förkommande fall, av bibliotekarier). Dessa kunskaper brukar oftast 
tillskrivas renodlade informationsspecialister, varför ett tätt samarbete med sådana är att 
rekommendera. Detta kan spara tid och exponera nya exploateringsområden på marknaden. 
 
Konkurrentbevakning anger vidare våra respondenter som en väldigt viktig del av 
omvärldsbevakningen, vid vilken all tillgänglig och för uppdraget väsentlig officiell 
information används. Denna bevakning sköts kontinuerligt via ett flertal källor, bland annat 
studeras årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressreleaser, och Internet används för att bevaka 
industriportaler och konkurrenternas webbplatser. 
 
7.3 Analysmetoder 
 
I litteraturen finns många exempel på analysmodeller för omvärldsbevakning, men vad denna 
studie har visat så används dessa inte alltid – hos majoriteten av våra respondenter – i strikt 
bemärkelse. Snarare tyder resultatet på att man tycks ha en medvetenhet om vissa av dem och 
att man använder vissa av dess delmoment, ofta i kombination med andra modeller beroende 
på vad situationen kräver. Inte sällan tycks alltså fallet vara att man inte låser fast sig vid en 
modell eller en metod, även om undantag till detta också finns. Volvo och Ericsson utgår från 
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modeller eller arbetsprocesser, men de synes snarare utgöra en grund från vilken man arbetar 
vidare efter de givna situationernas specifika förutsättningar. De övriga respondenterna 
framhöll inte heller under intervjuerna att modeller (som följs strikt) är avgörande för OB-
enheternas arbete. Vad säger detta om analysmodellernas egentliga värde? Vi tror visserligen 
att betydelsen av dess existens är viktig, det är en naturlig förutsättning för människan att i 
någon mån kunna strukturera och få en helhetsbild av den föränderliga omvärlden och dess 
massiva informationsflöde. Men att blint följa en eller flera modeller tycks vara kontraintuitivt 
eftersom ingen situation är den andra helt lik, troligen inte ens på homogena marknader. Det 
är inte direkt olämpligt att använda modeller som beskriver hur man skall bedriva sin spaning, 
men om man inte först etablerar en förståelse av hur organisationen ser ut och beskriver 
vilken funktion den skall ha i omvärlden, så riskerar modellerna att försvåra 
omvärldsanalyserna, förvirra medarbetarna för att slutligen kanske förkastas. Dessa 
hjälpmedel kan, tror vi alltså, definiera enkla utgångspunkter för omvärldsbevakningen, men 
de säger skäligen lite om hur man skall orientera sig till slutmålet. Såväl Frankelius som 
Hamrefors varnar också för ett alltför ensidigt användande av statiska modeller. Speciellt den 
förstnämnde har genom sin metod, World Mapping Method, och mer specifikt genom Faktor X, 
tagit fasta på tidsaspekten som en betydelsefull process att beakta om man trots allt vill jobba 
efter en fördefinierad modell. Han menar att omvärldsfaktorer som tidsaspekter inte skildras 
som processer i andra modeller264. Vi har dock inte presenterat denna modell av tidigare 
angivna skäl, men främst beroende på att våra respondenter inte är bekant med den. 
 
Vi har dock observerat att SWOT-analys används frekvent hos fem av företagen. Vi tolkar 
detta som att ju enklare och formbar en modell är, desto mer användbar blir den. SWOT-
analysen syftar – enkelt förklarat – till att dela upp analysen för att kunna definiera vilka 
styrkor, svagheter, möjligheter och hot som skulle kunna uppstå beroende på vilket beslut 
man tar. Som synes är det möjligt att utifrån de specifika omständigheter som råder i varje 
situation, byta ut innehållet i varje del i denna modell, varpå den oundvikligen inte längre kan 
anses vara en modell med strikta förhållningsregler. Tilläggas bör, att två företag använder 
något mer avancerade modeller, PEST och Porters Five Forces, men även dessa har laborerats 
till att omfatta mer än upphovsmännen bakom dem avsett. Vi ser dock detta som ett gott 
tecken; statiska modeller agerar inte som övertygande statister på den meningsskapande 
omvärldsbevakningens scen. 
 
Primära källor och analysmetoder: 
   

 Primära källor Analysmetoder 
AB Volvo 
 

Konkurrentbevakning: årsredovisningar, 
kvartalsrapporter, pressreleaser, konkurrenters 
och leverantörers webbplatser. Databasen 
Factiva: nyhetssammanfattningar. Externa 
analytiker: info om marknadsutveckling. 
Internet. 

Total Strategi Process 
(TSP) där PESTEL är 
ett av flera verktyg. 
Dessutom SWOT. 

EKA Chemicals 
 

Global nyhetsbevakning: ESMERK. 
Nyhetsbevakning: Internet. 

Porters five forces 
SWOT  
Scenarioanalyser 

Ericsson 
 

Använder sig av ett flertal externa källor. Man 
kan dela in informationen i tre delar: 1) 
Nyhetsbrev (Factiva)  

En utvecklad modell av 
Porters five forces men 
har istället för fem, 
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2) Industrianalyser 3) Finansiella analyser elva, ett för varje 
skanningområde.  
SWOT-analyser 

Futurelab 
 

Varje individ har olika primära källor. Internet. Inga speciella 

SCA Personal Care 
 

Löpande information från Factiva.  
Ett antal övriga databaser. Internet. 

Benchmarking 
SWOT-analys 

SP 
 

Pressbevakning från Observer. 
Pappersupplagorna av Dagens Industri och Ny 
Teknik. Mediearkivet plus ett tiotal andra 
databaser. Internet. 

Inga speciella 

Omikron  
 

Kommersiella databaser som Monitor i vilken 
alla väsentliga former av informationskällor 
finns tillgängliga i form av rapporter och 
tabelldata.  
15 databaser av olika slag. Internet. 

SWOT  
Värdekedjeanalys  
Porters five forces 

Trelleborg 
 

Factiva pressklipp, ”Merger markets” (info om 
uppköp och avyttringar). Tidsskrifter. Internet: 
industriportaler. Marknadsdata. 
Kvartalsrapporter. Konkurrenternas 
resultatutveckling. Investmentbanker och 
konsulter ger industriperspektiv. Konferenser 
och seminarier. 

 

Volvo Lastvagnar 
 

Inköpsbarometern. 
Rapporter från LMC/JD Power och Global 
Insight, fakta om länder från ”Swedish Trade 
Org”, registrerings statistik, EcoWin (makro 
ekonomisk databas), köpkrafts barometer GFK, 
OECD, EuroStat. Internet. 

SWOT, PESTEL 

VIHK 
 

Mediearkivet. Kreditupplysningar från PRV. 
Stående prenumerationer på artiklar genom 
nyckelord i Affärsdatas databas. Internet. 

Inga speciella 

 
7.4 Koppling till ledningen 
 
I de flesta av företagen sitter chefen över OB-enhetens chef med i ledningen. Undantaget är 
de mindre företagen som inte har denna segmenterade indelning. Denna lösning är 
uppenbarligen inte ovanlig inom koncerner. Närheten till ledningen framhålls som viktigt, 
även om vissa respondenter inte har en direkt eller utpräglat kontinuerlig förbindelselänk till 
denna. I de fall där OB-enheten har ett nära samarbete med ledningen, tycks man lättare 
kunna bli varse om vilket informationsbehov som verkligen föreligger utan att behöva gissa 
sig till detta. Vi har dock uppmärksammat att det i vissa fall kan vara svårt för OB-enheten att 
finna information som ledningen inte redan besitter. Detta kan få till följd, vilket flera 
forskare också påpekar, att OB-funktionen bara blir ett redskap som förstärker ledningens 
information och dess tilltänkta beslut. Vi förespråkar att antingen en person ur ledningen 
följer arbetet och aktivt deltar i att försöka förmedla ledningsgruppens intressen, eller att OB-
enhetens chef tillåts etablera ett nära samarbete med ledningen. Då kan en 
informationsinhämtning som kan ta en OB-enhet flera veckor att göra, briefas på bara några 
minuter av ledningen (detta nämndes ”off the record” av en respondent). Det är först då som 
tid och energi kan inriktas på att hitta den information som saknas. Det är denna information 
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som man inte känner till som kan ge upphov till nya och innovativa idéer enligt Hamrefors. 
För att finna denna information måste det etableras ett flexibelt och bra samarbete mellan OB-
enheten och ledningen för att få en insikt i vilken information som ledningen saknar eller 
behöver mer av. Vi har generellt fått intryck av att samarbetet mellan företagsledningen och 
OB-enheterna fungerar bra på respondenternas företag. Man bör dock komma ihåg denna 
fråga kan upplevas som känslig att besvara på annat sätt. 
 
Plats i organisationen och koppling till ledningen: 
 

 Plats i 
organisationen 

Koppling till ledningen 

AB Volvo 
 

Koncernnivå Kontakten med koncernledningen är bra, chefen för 
BI-enhetens chef är med på koncernledningens 
strategimöten. 

EKA Chemicals 
 

Koncernnivå Har en aktiv dialog med ledningen. Man är integrerad 
i affärsverksamheten och deltager i det strategiska 
arbetet, man är dock inte involverade i själva 
beslutsfattandet. 

Ericsson 
 

Koncernnivå Ledningen deltar aktivt i strategiprocessen och 
omvärldsanalyserna presenteras för, och diskuteras 
med ledningen. Högbergs chef sitter i högsta 
ledningen. 

Futurelab 
 

Platt organisation Nära samarbete. 

SCA Personal 
Care 
 

Divisionsnivå Man rapporterar till en högre chef som i sin tur 
rapporterar till VD: n på Personal Care. 

SP 
 

Informationschefen 
har en centralt 
placerad befattning 
under ledningen. 

God kontakt med ledningen 

Omikron  
 

Koncernnivå En gång per kvartal avrapporterar man till chefen en 
sammanfattning av de prognoser som enheten har 
analyserat fram. En gång per år har man dessutom en 
större genomgång. 

Trelleborg 
 

Koncernnivå Avdelningens medarbetare presenterar själva 
rapporterna för koncernledningen och dessutom sitter 
chefen för BI-enhetens chef med i 
koncernledningsmötena och får därav en delaktighet  i 
beslutsfattandet. 

Volvo Lastvagnar 
 

Divisionsnivå OB-enhetens chef, chefen för den strategiska 
utvecklingen sitter i Europaledningen. Enheten träffar 
VD:n för europadivisionen endast sporadiskt. 
PowerPoint-presentation skickas ut via e-mail till 
ledningen. I vissa fall presenterar man analyserna 
själva. 

VIHK 
 

Direkt under VD. Alla är med i beslutsprocessen. 
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7.5 Målsättningen med omvärldsbevakningen 
 
Vi har i teoriavsnittet diskuterat vikten av att individens och organisationens visioner 
korrelerar, vilket kräver att man delar perspektivfronter. En kompakt samsyn angående 
företagets framtid kan gynna möjligheterna att nå dit, men det omvända bör också kunna 
inträffa där den gemensamt fasta hållningen leder till att man inte ifrågasätter företagets 
vedertagna sanningar, myter och tabun och andra villfarelser om företaget och omvärlden. 
OB-enheten kan här, föresvävar det oss, underlätta för realiseringen av det förstnämnda 
samtidigt som man därigenom motverkar tendenser till det sistnämnda. Genom att 
kontinuerligt informera medarbetarna inom organisationen genom utvalda delar av 
omvärldsanalyserna, kan man bidra till sammanfogandet av de gemensamma 
perspektivfronterna rörande vilka mål företaget strävar mot. Ett väletablerat samarbete med 
mellan OB-enheten, beslutsfattarna och en eventuellt existerande strategiutveckling, borde 
göra att man är väl skickad att utföra detta. 
 
OB-enhetens målsättning kan vara av något olika natur beroende på var i organisationen den 
befinner sig. En betydande faktor som inverkar på målsättningen är varför enheten 
överhuvudtaget har etablerats. Från intervjusvaren förstår vi att den främst utgör ett stöd till 
ledningen, men i vissa fall kan den även vara en kunskapshöjande källa för hela 
organisationen, för allmänheten eller som ett lobbyredskap mot politiker. Man kan tydligt se 
skillnader på när OB-enheten bedrivs på koncernnivå, där man tenderar att fokusera på 
makronivåns trender, medan man på bolags-, divisions-, eller affärsnivå observerar 
mikroindikatorer som produkter och försäljning. Båda perspektiven behövs i dessa fall och 
ingendera bör negligeras för att omvärldsbevakningen skall kunna ge en god helhetsbild. Den 
övergripande målsättningen med omvärldsbevakningen hos såväl de större som de mindre 
företagen är att göra den egna verksamheten mer konkurrenskraftig. Vi tror att en klar 
målsättning gör det lättare att använda den samlade kompetensen, vilket vi sett även tillstyrks 
av Ingvar och Sandberg. 
 
7.6 Kontinuerlig och Ad hoc omvärldsbevakning  
 
De undersökta företagen bedriver såväl kontinuerlig som Ad hoc (uppdragsbaserad) 
bevakning av omvärlden. Dessa olika delar tycks gå hand i hand. Den kontinuerliga 
omvärldsbevakningen ger en allmänt stegrad kunskapsnivå, vilken lägger grunden för 
specialuppdragen som i och med detta kan klaras av snabbare och med en högre kvalitet. 
Förenklat kan man säga att kontinuerlig omvärldsbevakning bär vittnesbörd om single- loop-
lärande, det vill säga de ökar organisationens effektivitet att klara av de dagliga göromålen, 
samt distribuera information till de anställda och andra aktörer. Följaktligen bör man kunna 
benämna de speciella uppdragen (Ad hoc) som delegerats från ledningen, som double- loop-
lärande då dessa syftar till att säkra den organisatoriska tillväxten som kan få implikationer på 
den strategiska planeringen och företagets rådande normer. Double-loop- lärande genom Ad 
hoc uppdrag kan alltså ses som ett ifrågasättande av rådande värderingar i någon fråga. 
 
Vad vi har uttytt, är att den kontinuerliga omvärldsbevakningen generellt utgör den mest 
betydande delen, i de flesta fall cirka 50 % av den totala arbetsinsatsen. Det är dock den 
specifika omvärldsbevakningen (Ad hoc) som vi tror bäst kan frambringa de innovativa 
idéerna, på grund av dess mer fokuserade inriktning på de döda vinklar där tidigare analyser 
kanske inte alltid kan ledsaga arbetet. Den kontinuerliga omvärldsbevakningen tycks, utifrån 
vårt intervjumaterial, främst vara inriktad på att inhämta nyheter, alltså information om 
händelser som passerat eller som pålitliga prognosmakare förmodar kommer att inträffa. Att 
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arbeta med en bred ansats, som vi påpekat tidigare, kan exempelvis vara att ur de specifika Ad 
hoc-uppdragen, dra lärdomar – baserade på abstraherande eller implicita minnen – som den 
kontinuerliga omvärldsbevakningen idealt sett sedan kan nyttja. Att öka medvetenheten kring 
betydelsen av individens uppmärksamhet, samt aktivt verka för att utmejsla organisationens 
prospektiva minnen och ompröva och optimera de gemensamma framtidsvisionerna och 
perspektivfronterna, tror vi därför kan stegra kollektivets effektivitet kring möjligheten att 
själva inverka på företagets framtid. Som vi nämnt tidigare, så tror vi att individerna bör tolka 
omvärldssignaler på ett likvärdigt sätt för att också kunna omfatta likvärdiga perspektiv, 
eftersom överföring av kunskap mellan individer kräver att sändare och mottagare tolkar 
signaler likvärdigt. Den erfarenhet, således, som kan vinnas ur de specifika uppdragen, bör 
därför kunna skapa handlingsnormer som kan användas vid situationer som uppvisar likhet 
med den kontinuerliga omvärldsbevakningen. Detta kräver förstås, vill vi förtydliga, att det 
bör finns relevanta beröringspunkter analysuppdragen emellan. Att studera exempelvis 
demografiska databaser för att avgöra en populations köpbenägenhet kring en viss produkt, 
kanske därför inte direkt kan användas i en situation där syftet är att utreda förtjänsterna med 
avyttringen av ett ekonomiskt labilt sfärbolag. Däremot kan man inte avfärda de erfarenheter 
som bägge situationerna kan ge, givet de tidigare dryftade diskussionerna om 
minnesskapande. 
 
Vi tycker oss se en tendens till att omvärldsbevakning på nivåer under koncernnivå, oftast 
bedrivs med hjälp av statiska informationskällor, det vill säga att man kontinuerligt får en viss 
typ av information från samma källor. Detta förefaller visserligen riskera snäva in 
perspektiven så att man missar möjligheter som kunde ha gett sig till känna med ett mer 
vidgat sökande, men våra respondenter säger sig inte se några direkta nackdelar med detta. 
Som vi konstaterat tidigare, så beror tillfredsställelsen kring källornas signifikans mycket på 
vilken typ av marknad man opererar på; om den bedöms som homogen eller föränderlig. 
Likafullt tror vi att man även i dessa fall kan vinna på att vidga sina vyer och begagna ett 
vidare spektra av källor. Möjligen kan en växelverkan mellan de kontinuerligt använda 
källorna och källor för att lösa specifika problem, bidra till att bredda seendet mot de döda 
vinklarna (s.k blind-spots) som av olika skäl kan uppstå. Men inte minst kan man undvika 
success traps där man försummar utforskandet av teknologier och kunskap som kan vara 
viktig för företagets överlevnad. 
 
Målsättningen med omvärldsbevakningen samt kontinuerlig och Ad hoc 
omvärldsbevakning: 
 

 Målsättningen med 
omvärldsbevakningen 

Kontinuerlig och uppdragsbaserad (Ad 
hoc) omvärldsbevakning 

AB Volvo 
 

Att utröna trender i världen för 
att kunna arbeta proaktivt mot 
dessa. 

Främst kontinuerlig, men Ad hoc kan 
initieras på uppdrag av ledningen. 

EKA Chemicals 
 

Se hot och möjligheter i 
omvärlden på global nivå, ett 
verktyg för att nå företagets mål.  

Såväl stående uppdrag att bevaka ett 
antal faktorer i omvärlden förekommer, 
plus speciella Ad hoc uppdrag som 
inleds på förekommen anledning. 

Ericsson 
 

Bidrar med viktiga analyser när 
företaget skall bestämma sin 
strategiska inriktning. Bedrivs i 
syfte att bygga grunden för och 
uppställa hypoteser om hur de 

I tillägg till den återkommande 
omvärldsbevakningen genomförs också 
Ad hoc uppdrag, som motsvarar ungefär 
50 % av det totala arbetet. Dessa 
uppdrag kan förekomma inom alla 
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tror att den framtida marknaden 
kommer att utveckla sig. Man 
vill också söka förutse nya 
möjligheter och undvika hot och 
blind-spots. Slutligen skall 
enheten fungera som ett filter 
som bekräftar eller förändrar 
företagets strategier. 

skanningområden. 
 

Futurelab 
 

 Medarbetarna bevakar sina 
specialistområden. Ad hoc sker för varje 
specifikt uppdrag och kund. 

SCA Personal Care 
 

Förse organisationen med 
faktaunderlag baserat på 
omvärldsanalyser. 

Har löpande service och 
informationsspridning men även 
uppdragsbevakning. 

SP 
 

Se till att SP syns i media samt 
ha koll på hur verksamheten 
beskrivs utifrån samt att hitta 
samarbetspartners.  

Mest kontinuerlig bevakning av press. 

Omikron  
 

Att påverka företagets 
produktfåtölj samt att taktiskt 
påverka försäljningen. 

Uppdragen är främst löpande varav 
vissa är mer resurskrävande, däremot 
har Ad hoc uppdragen minskat 
väsentligt de senaste åren 

Trelleborg 
 

Utveckla strategier för 
koncernen som maximerar 
värdet för kunder och anställda, 
samt att ta fram korrekta 
beslutsunderlag för 
koncernledningens och 
styrelsens strategiska beslut. 

Arten av bevakning är till hälften 
kontinuerlig och hälften Ad hoc. 
 

Volvo Lastvagnar 
 

Tillfredsställa kunderna 
avseende produkter. Skapa 
beslutsunderlag för ledningen ur 
ett europaperspektiv. Förbättra 
imagen och nå ekonomiskt mål. 

Ad hoc undersökningar förekommer i 
form av projektuppdrag från både 
konsulter och annan personal. Fokus 
ligger dock på de kontinuerliga 
omvärldsanalyserna.  

VIHK 
 

Lyfta fram viktiga 
samhällsfrågor samt försöka lösa 
dessa. 

Uppdragstjänster riktar sig mot enskilda 
företag.  

 
7.7 Lagring och spridning av information 
 
Distribution av information är en viktig del av omvärldsbevakningen, om än – förefaller det – 
präglad av viss vanemässig repetition. Men det är inte enbart en fråga om logistik. Att 
distribuera omvärldsanalyserna är primärt en fråga om hur de presenteras för beställaren, samt 
att analysen bör ha olika karaktär beroende på vem beställaren är. Om analysen skall 
presenteras för företagets samtliga medarbetare blir självfallet analysens fokus ett annat än om 
chefen, med sin förmodat stora kunskapsbank, har beställt den. I bägge fall gäller dock, har vi 
sett, att presentationen helst bör göras kortfattad och lättbegriplig samt att den fokuserar på 
väsentligheter. Det främsta skälet till varför man bör ta dessa hänsyn, är helt enkelt att 
rapporten annars riskerar att förbli oläst. Tre av företagen säger att de främst riktar sig till 
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ledningen, medan de övriga menar att de också vänder sig till organisationen som helhet. 
Information till hela organisationen sprids oftast genom intranätet eller via e-mail. 
 
Rapporteringen av analyserna till ledningen sker generellt genom korta PowerPoint-
presentationer eller PM som antingen skickas via e-mail eller som presenteras direkt. Detta 
beror på vilken vikt de tillmäts, men också dess komplexitet kan spela in. Vi förordar en 
direkt presentation till ledningen där en möjlighet till ömsesidig reflektion kan göras och 
eventuella frågor kan diskuteras. Detta ger även en möjlighet för ledningen att ge direkt 
respons till OB-enheten, som annars kan känna sig åsidosatt. Om omvärldsanalyserna är 
utformade på ett sådant sätt att de faktiskt blir lästa, av organisationen som helhet eller av 
ledningen, då tror vi chansen ökar att såväl OB-enheten som de medarbetare som läser 
rapporterna känner delaktighet i företagets processer. 
 
Lagring och spridning av information: 
 

 Lagring av information Spridning av information 

AB Volvo 
 

Lagrar informationen i 
databaser. 

Månadens nyheter läggs ut på intranätet 
och görs tillgänglig för alla anställda. 

EKA Chemicals 
 

Lagras i databaser, även den 
interna kunskapen 

Spridning sker främst till ledningen. 

Ericsson 
 

 Företaget köper in extern information på 
koncernnivå där en representant från de 5 
affärsområdena tar beslut om vad som 
skall köpas. Informationen läggs sedan ut 
på en portal, kallad för Business 
Information Center (BIC), vilken är 
tillgänglig för alla medarbetarna. 

Futurelab 
 

Information om tidigare 
projekt lagras i 
fallbeskrivningar. 

Till alla medarbetare och mot kunder. 

SCA Personal Care 
 

Man sammanställer den 
information man har samlat in 
i databaser. 

Mot ledningen och hela organisationen, 
främst på divisionsnivå. Löpande 
rapportering 5 ggr/år till nyckelpersoner. 
Formell rapportering av hur affärer 
utvecklats varje månad. Nyhetsdatabas är 
kopplad till internt nätverk. 

SP 
 

Ingen systematisk lagring.  Informationen läggs ut på intranät. 
Trycksaker etc. 

Omikron  
 

 Spridning sker främst till ledningen 

Trelleborg 
 

Lotus Notes-baserad databas 
för nyckelpersoner inom 
koncernen där information om 
konkurrenter, 
förvärvskandidater; nyheter, 
samt övrigt beslutsunderlag 
samlas. 

Riktar in sig på nyckelpersoner i 
organisationen. 

Volvo Lastvagnar 
 

 Analyserna kommer berörda enheter till 
del. OB-enheten skickar analyserna för 
sammanställning till OB-enheten på AB 
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Volvo (koncernnivå). 
VIHK 
 

Information samlas in och 
utgör underlag bl. a vid 
seminarier och möten med 
medlemsföretagen och övriga 
aktörer. Intern kunddatabas. 

Trycksaker etc. 

 
7.8 Nätverk 
 
Nätverksbyggandet uppger flera respondenter som en väldigt viktig del i 
omvärldsbevakningen och är antagligen en av de mest dynamiska informationskällorna. 
Nätverket kan ge ovärderlig information på ett snabbt och säkert sätt samt ge svar på frågor 
som en text aldrig kan göra. Vi nämnde tidigare en undersökning av Delphi Group som visade 
att 58 % av en organisations användbara information finns i dokument och databaser, medan 
42 % finns i de anställdas medvetanden. Om dessa uppgifter är korrekta bör en organisation 
anstränga sig för att, inom nätverket, finna de personer som besitter kunskap vilken bedöms 
som essentiell för lösningen av en viss uppgift, eller som snabbt kan besvara en viktig fråga. 
Flera respondenter nämner mycket riktigt också samarbete inom nätverk som en viktig källa 
för kunskapsöverföring, och en till stora delar oumbärlig metod för att täta 
informationsluckor. Nätverket synes vara viktigt såväl för bolag inom koncerner, som för de 
mindre företagen. Det är kort sagt ett informellt sätt att utbyta information mellan personer, 
vilka har ett ömsesidigt intresse av den andres verksamhet. Individer strävar, kan man 
misstänka, inte sällan efter gruppsamhörighet, varför motparten i dessa fall kunde kallas för 
den signifikante andre som gärna delar med sig av sina kunskaper inom det gemensamma 
intresseområdet. 
 
Nätverkens och de personliga kontakternas betydelse: 
 

 Nätverkens och de personliga kontakternas betydelse 
AB Volvo 
 

Viktigt och fungerar bra. 

EKA Chemicals 
 

Är avgörande för en effektiv omvärldsbevakning att ha ett omfattande 
externt och internt nätverk. Har en regelbunden kontakt med personer både 
internt och externt.  

Ericsson 
 

Varje individ har sitt interna externa nätverk som bygger mycket på 
informell delgivning. Det gäller att veta vem som har rätt typ av 
information och vem som har stött på ett visst problem tidigare. 

Futurelab 
 

Mycket viktigt, arrangerar FutureDesignDays för att bla knyta kontakter. 

SCA Personal Care 
 

Det är viktigt att bygga ett nätverk av kontakter för att garantera att 
divisionen har en riktig kunskap och insikt kring vad som händer inom 
deras områden. Detta kräver kontakter runt om i världen. Kontakter byggs 
genom internationella organisationer, konferenser, seminarier och enskilda 
kontakter. 

SP 
 

Används framförallt för att hitta samarbetspartners på andra 
forskningsinstitutioner och universitet, vilket han menar underlättar i 
processen att möta kunder. 

Omikron   
Trelleborg 
 

Personliga kontakter sker primärt inom koncernens fem divisioner. Man 
kontaktar experterna på de områden man vill ha information om. 
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Volvo Lastvagnar 
 

För prognosarbetat är det väldigt viktigt. Man gör ett prognosförslag för 
varje specifikt land som sänds ut till nätverket. Dessa kommenterar och ger 
information som man inte själva har. 

VIHK Är centralt då man själva är nä tverksbyggare för sina kunder. 
 
7.9 Intern/tyst kunskap 
 
Vi har tidigare diskuterat vikten av att ta vara på den tysta kunskapen som till viss del kan 
hänföras till den interna kunskapen i ett företag, men som inte alltid kommer 
omvärldsbevakarna till del. Vad vi har observerat, är att några av företagen inte tilldelar denna 
potentiella kunskapskälla någon större betydelse, eller i varje fall framhåller att den kan vara 
väldigt svår att få tag på. I en organisation kan säkerligen ofta kunskap finnas förborgad som 
kunde vara användbara för vissa analyser som OB-enheten skall utföra. Problemet är givetvis 
att kunna formulera arten av information man är ute efter, samt rikta denna till rätt person 
inom organisationen. I Futurelab anordnas kreativa forum som ett sätt att, tolkar vi det, frigöra 
kunskap och uppnå en gemensam bild av omvärlden. Inom större företag kan detta system 
användas på de olika avdelningarna men om man ser till hela organisationen tenderar det 
sannolikt att bli en ohanterlig metod. På de större företagen kan istället en rotationsprincip 
användas, vilket frekvent används i det japanska näringslivet. SP arbetar tydligen också efter 
denna modell, när man behöver utbyta kunskap mellan de olika arbetsgrupperna inom 
företaget. Rotationen kan frigöra innovativa idéer inom det nya arbetsfältet genom 
erfarenheterna från individens primära kunskapsområde. Sätter man rotationsprocessen i 
system tror vi att detta ger upphov till många fördelar: nätverket inom organisationen 
expanderas, kunskapsnivån ökar, innovationsbenägenheten stegras, och dessutom bör 
individerna därigenom få ett vidare begrepp om hela organisationens funktion och mening. 
Man får en ökad förståelse om de olika avdelningarnas funktion, men framförallt kringgås 
riskerna för ett alltför introvert synfält som kan leda till att det entreprenöriella beteendet 
stagnerar. Det kan slutligen motverka sensory deprivation, vilket vi sett kan inträffa när yttre 
stimuli begränsats och individen inte längre har någon aning om vad de övriga avdelningarna 
sysslar med, vilket i sin tur kan skapa en uppdiktad bild av deras verksamhet. Den intelligenta 
organisationen gagnas helt säkert inte av en sådan utveckling. Rotation kan möjligen vara ett 
bland flera sätt att sprida tyst kunskap och motverka den medvetandestörning som Ingvar och 
Sandberg menar kan uppstå vid avsaknad av viktig information om den egna organisationen. 
Inom stora företag som exempelvis Ericsson, Omikron och AB Volvo, kan det som sagt vara 
svårt att veta exakt vilka personer som besitter rätt kunskap. Däremot bör stora OB-enheter 
anstränga sig för att utvinna explicit kunskap ur den tysta kunskapen inom den egna enheten, 
vilket i sin tur kan frigöra kunskap om eventuellt ytterligare personer som kan tänkas besitta 
viktiga underrättelser. 
 
De informella källornas betydelse samt intern/tyst kunskap: 
 

 De informella källornas 
betydelse 

Vad gör man för att få tag i den 
interna/tysta kunskapen 

AB Volvo 
 

 I OB-enheten ingår en person från varje 
bolag i koncernen som träffas 2-3 ggr/år. 
Utöver detta delar de med sig av 
information, när de hittar något som de tror 
att någon annan i nätverket kan behöva/vara 
intresserad av. Vid behov (till exempel om 
någon i ledningen vill ha en analys av en 
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konkurrent eller dylikt), skickar man ut 
frågor till nätverket. 

EKA Chemicals 
 

Viktigt Genom att regelbundet höra av sig till 
nyckelpersoner.  

Ericsson 
 

Det interna och externa 
nätverkandet bygger mycket 
på informell delgivning och är 
sålunda mycket viktigt. 

Inom varje skanningområde finns en 
ansvarig person som bl.a. har ett nära 
samarbete med Champions.  I forecasting-
processen sammanförs interna och externa 
källor genom bottom-up och top-down 
perspektiv. I bottom-up inhämtas 
information från varje marknadsenhet 
utspridda i världen som har till uppgift att 
bevaka den lokala marknaden.  
Individer från marknadsenheterna träffas i 
workshops och diskuterar fram 
gemensamma slutsatser om marknaden. 

Futurelab 
 

Viktigt. Veckovisa möten, där man tar tillvara på 
företagets interna kunskap. 

SCA Personal 
Care 
 

Informellt rapporterande 
viktigt. 

Man samlar och kartlägger inte de interna 
kunskaperna, däremot förlitar man sig på att 
personer som tror sig ha viktig information 
delger denna till OB-enheten. 

SP 
 

  

Omikron  
 

De bör betraktas med viss 
skepsis. 

Den interna kunskapen utnyttjas ganska väl 
och man vet i rätt hög utsträckning hur 
mycket övriga medarbetare känner till om 
företaget. Man menar dock att det inte är så 
lätt att komma åt denna information och 
man har inte heller något utarbetat system 
för att inhämta eller lagra denna. 

Trelleborg 
 

Inte speciellt viktiga.  

Volvo Lastvagnar 
 

Det är lättare om man känner 
någon som har kännedom om 
”läget” på respektive 
marknad, men de formella 
källorna är viktigare.  

Nätverket består av folk från samtliga 
regioner som gör ett prognosförslag för 
varje specifikt land vilket sänds ut till 
nätverket. 

VIHK 
 

Kan vara viktiga för 
affärsverksamheten. 
Intressant information delges 
till övriga medarbetarna. 

Intern information sprids på veckomöten 
vilka följs upp av nyhetsmail till hela 
organisationens medarbetare. 

 
7.10 Svåra moment 
 
Respondenterna nämner vissa moment som svårare än andra. Att finna relevant information 
framställs inte som något alltför komplicerat, men att finna den inom en rimlig tidsperiod 
tycks dock vara förenat med svårigheter. En respondent framhöll dock att det ibland kan vara 
svårt att hitta information om konkurrenter om vilka det finns lite officiell information 
publicerad, såsom mindre företag. Vad vi trodde skulle vara ett återkommande problem var 
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information overload, alltså det informationsöverflöd som så ofta diskuterats i takt med 
informationsålderns framväxt. Det visade sig dock att enbart en respondent har medgett att 
detta ibland kan vara ett problem. Vad kan man säga om detta? Vi tror att det kan vara tecken 
på att man i princip vet var man kan finna den sökta informationen. Man behöver helt enkelt 
inte ge sig in på helt outforskad mark där ett överflöd av ny information sköljer över en. Det 
kan även tyda på att arbetet är väldigt strukturerat och att man är extremt uppgiftsfokuserad 
och förtrogen med sitt område. Det kan även tolkas som att man är väldigt bra på 
informationssökning. Den mest plausibla tolkningen är dock, enligt vår mening, att svaret står 
att finna i en kombination av det ovanstående. I vissa fall kan man dock misstänka att man 
letar information i de källor som känns mest bekanta och pålitliga, vilket i så fall får en direkt 
effekt i ett alltför ensidigt betraktande av omvärlden varvid signaler om såväl hot som 
möjligheter kan förbigås. Informationskällorna tycks i många fall vara extremt formaliserade, 
i meningen att det material som extraheras ur dem och skickas till OB-enheterna (från t. ex. 
Factiva) är anpassade efter deras behov i enlighet med fördefinierade söksträngar. Vi tycker 
oss i detta skönja en tendens till ett i vissa stycken smalt betraktande av den egna branschen. 
Detta bottnar förstås också i att ledningen troligen inte vill ha analyser om allt mellan himmel 
och jord, samt att OB-enheterna inte sällan kräver uppoffringar i form av engagemang från 
folk inom nätverken. Det är med andra ord en fråga om resurser, man har varken råd eller tid 
att analysera sådant som inte förväntas ha någon större betydelse för den egna branschen. 
  
7.11 Kompetens 
 
De flesta av respondenterna har lång erfarenhet i form av olika positioner inom 
organisationen, ibland inom olika avdelningar. En av dem har jobbat tre år inom samma 
organisation, medianen ligger på runt åtta år, medan tre har jobbat runt tjugo år inom samma 
företag. Detta förefaller kunna leda till både inflytande och förtroende hos breda lager inom 
organisationen. En omfångsrik branschkännedom tycks alltså vara en förutsättning för att man 
skall kunna bedriva en verksamhet av denna typ med framgång. Man får lättare en helhetsbild 
av företaget och dess historia, samt var det är på väg. Även det personliga interna och externa 
nätverket vidgas vid en längre anställning och det gör att man lättare kan avgöra vem man ska 
tala med för att få saker gjorda. Det gör också att man vet vilka strategier i det förflutna som 
har misslyckats. I det stora hela bör en person med denna bakgrund kunna anses ha en 
mångfasetterad kompetens samt en klar bild om företagets målsättningar och visioner. De har 
helt enkelt ett högt utvecklat personligt mästerskap, vilket vi såg Senge förorda som en 
väsentlig egenskap för att kunna bemästra många olika situationer. Att vara omvärldsbevakare 
handlar om att vara kreativ, nyfiken, intresserad och inte minst att ha en egen vision. En 
respondent framhöll belysande nog att man måste gilla att nätverka; att personligen höra av 
sig till folk; att trivas med att fatta egna beslut. Han liknade omvärldsbevakning vid 
journalistyrkets elementa, vilket förefaller vara en mycket träffande beskrivning.  
 
Vi tror att OB-enheterna måste tillåtas ett stort inflytande kring företagets mål och visioner, 
för att deras kompetens skall kunna ges fritt spelrum. Analyserna bör givetvis inte slukas med 
hull och hår, men inflytandet bör åtminstone sträcka sig därhän, att ledningen samarbetar med 
OB-enheten och förklarar varför vissa analyser inte betraktas som lika trovärdiga som andra. 
Återigen, gemensamma perspektivfronter kan upprättas med denna förmodat blygsamma 
ansträngning. Flera respondenter framhåller mycket riktigt också de tillfällen då man får 
föredraga sina resultat för ledningen, som inspirerande. En person nämnde vid en av våra 
intervjuer att det också är inspirerande att märka att ens analyser kan nämnas kort efter dess 
förfärdigande i något av landets medier. Man bör inte underskatta denna typ av 
tillfredsställelse när man bedömer OB-enhetens förmåga att optimalt bedriva sitt jobb. Även 
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de mindre företagen nämner den belåtenhet de känner när en analys ger effekter i form av 
uppmärksamhet i medier, eller rönt uppskattning från de personer som beställt materialet. Vi 
tror att man bör motverka de tendenser som kan uppkomma där man arbetar i ett 
ingenmansland; att analyserna faller ned i svarta hål och inte får den uppmärksamhet de borde 
få. Detta kan bero på många faktorer; ledningens ovilja till samarbete eller att analyserna är 
rätt utförda men utifrån ett förment felriktat perspektiv som inte ledningen kan identifiera sig 
med. Det kan i dessa fall vara klokt för OB-enheten vara medveten om, med vilka faktorer 
som beställaren betraktar företagets omvärld. 
 
Vi tror vidare att personer med erfarenhet från besläktade branscher med gott resultat kan 
införlivas i en omvärldsbevakningsenhet för att vitalisera den med nya influenser. Om man 
har en chef med en bred kompetens som kan ta del av experternas analyser, kan dessa nya 
experters bristande helhetsbild repareras med ett kontinuerligt informationsutbyte. Frågan är 
om personer med alltför specialiserade perspektiv skall utgöra huvudparten i en 
omvärldsbevakningsenhet. Med utgångspunkt från Hamrefors resonemang om att människor 
tenderar att bevaka den kända handlingsmiljön alltför noga och reagera på för svaga signaler 
inom detta område, menar vi att det på koncernnivå kanske finns ett större behov för 
generalister med branschkännedom, än för specialister med operativ expertis. 
Omvärldsbevakningsenheter på lägre nivåer har däremot troligen ett större behov av 
specialister eftersom man redan har ett snävare perspektiv på omvärldsbevakningen, kring 
just, den operativa verksamheten. Det bästa vore förstås att kombinera specialist- och 
generalistkunskaper med ett omfångsrikt nätverk, för att bredast möjligt kunna täcka in 
informationsbehovet av analysområdet. Därmed kan de operativa, strategiska och taktiska 
dimensionerna samverka i en gemensam struktur. 
 
Svåra moment samt personliga egenskaper och kompetens: 
 

 Vad upplevs som svåra 
moment i arbetet? 

Personliga egenskaper och kompetens 

AB Volvo 
 

Veta vad informationen skall 
användas till. Att mäta i vilken 
grad analyserna används. 
Utvärderingar av ekonomisk 
statistik och prognoser, där den 
ena analysen kan motsäga en 
annan. 

Man bör ha en övergripande kännedom 
om koncernens bolag samt över de trender 
och andra mikroindikatorer som 
respektive bolags omvärldsbevakning har 
analyserat fram. 

EKA Chemicals 
 

Att presentera väsentligheter 
kortfattat. 

Måste vara intresserad av att bygga 
nätverk, ha god insyn i övergripande mål 
och processer, arbeta fokuserat i 
informationsflödet, ha känsla för vad som 
är betydelsefull information samt besitta 
stor personlig driftighet. 

Ericsson 
 

Kan ibland vara svårt att få en 
helhetsbild av de 11 områdena 
eftersom alla jobbar utifrån 
olika förutsättningar. 

Engagemang. 

Futurelab 
 

När kunder behöver lång tid för 
att avgöra vad de förväntar sig 
av tjänsten de beställer, vilket 
lämnar mindre tid till själva 

Flera medarbetare har en brokig 
bakgrund. 
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genomförandet av uppdraget. 
Tidsbrist är alltså ofta en i 
allmänhet försvårande faktor. 

SCA Personal 
Care 
 

Förändringstakten är 
svårbedömd, finna information 
om alla konkurrenter speciellt 
små familjeföretag. 

De anställda måste ha en verklig insikt i 
vad som är nyckelfaktorer för 
verksamhetens framfång. Det vill säga 
den som väljer information, 
sammanställer den och tolkar den måste 
vara en person med insikt i och förståelse 
för affären. 

SP 
 

 Personlig driftighet. 

Omikron  
 

Tidsfaktorn upplevas som en 
försvårande omständighet, och 
i vissa fall kan 
informationsbehoven vara 
oprecist formulerade. 

Olika kompetenser behövs för att kunna 
bevaka olika områden. Företagets 
inriktning gör att chefens (för OB-
enheten, dvs vår respondent) bakgrund 
som ingenjör är väl lämpad. 

Trelleborg 
 

Informationsöverflöd. Personalen på avdelningen har flera års 
erfarenhet inom industrin. Chefen har 
ekonomibakgrund. 

Volvo Lastvagnar 
 

Kan i vissa fall vara svårt att 
avgränsa och avgöra vad man 
ska fokusera på. 

Att vara nyfiken och initiativrik 

VIHK 
 

Att beräkna tidsfaktorn för hur 
länge det tar för externa 
nyckelpersoner att fatta beslut. 
Att sätta gränser för hur djupt 
man skall analysera ett visst 
område. Att hitta relevant 
information samt hur man får 
denna till ett rimligt pris. 
Problem kan även bestå i att 
hitta rätt person för beslut i 
vissa frågor 

Bakgrund som civilekonomer. 

 
Bättre och sämre fungerande delar av omvärldsbevakningen: 
 

 Delar av 
omvärldsbevakningen som 
fungerar bra 

Delar av omvärldsbevakningen som 
fungerar dåligt, kan förbättras eller 
som är under uppbyggnad 

AB Volvo 
 

Externa analyser, 
nätverkandet. 
 

Att få OB mer integrerat i Total 
Strategy processen, längre 
tidsperspektiv, större beredskap för 
förändringar och ökad flexibilitet. Att 
viktig information fastnar i 
organisationen. Önskar att man hade en 
gemensam databas för hela koncernen. 

EKA Chemicals 
 

Verksamheten fungerar bra. Anser att omvärldsanalys kommer att 
spela en större roll i framtiden 

Ericsson 
 

Man har bra koll på det mesta.  
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Futurelab 
 

 Planer finns på att lagra information i 
databaser för framtida bruk. 

SCA Personal Care 
 

Kan ganska väl identifiera de 
trender som har stort 
inflytande på 
affärsverksamheten. 

 

SP 
 

Inga direkta problem.  

Omikron  
 

  

Trelleborg 
 

Verksamheten fungerar bra. 
 

Samarbetet med divisionerna kommer 
att utvecklas och formaliseras 
ytterligare på sikt. 

Volvo Lastvagnar 
 

Research- och prognosarbetet 
fungerar bra. 

Förbättra konkurrentbevakningen. 

VIHK 
 

Arbetar för att bli effektivare.  Gör översyn av intern kunddatabas för 
att se ifall de kan hantera den interna 
affärsverksamheten/kundhanteringen 
ännu bättre. 

 
7.12 Organisation 
 
Beroende på var i organisationen OB-enheten befinner sig, används informationskällor på 
olika sätt. Återfinns den på koncernnivå så tenderar man att fokusera på företagets totala 
strategi: var och hur konkurrenter försöker ta marknadsandelar. Återfinns den på divisions- 
eller på affärsnivå tenderar man att mer bevaka konkurrenternas produkter och hur dessa 
utvecklas. Som vi minns så menar Pagels-Fick att man först bör bestämma sig för vilken 
funktion omvärldsbevakningen skall ha. Efter detta kan man bestämma var den skall 
lokaliseras. Att OB-enheten i vissa fall är placerad inom samma avdelning som företagets 
strategiutveckling, styrker den naturliga kopplingen mellan omvärldsbevakning och 
organisationens övergripande målsättningar. Det genererar också andra frågor, som 
exempelvis vilken strategi man bör jobba efter vid omvärldsbevakningen. Som Page ls-Fick 
konstaterade så är det viktigt att avdelningen för strategiutveckling får rätt stöd av OB-
enheten, och att man jobbar efter ensartade metoder eftersom OB-enheten är direkt beroende 
av företagets strategiska process. Man kan då jobba frågeorienterat, med partiella helhetssyner 
eller efter ett helhetsperspektiv. Våra respondenter arbetar med olika strategier, men så långt 
vi har kunnat bedöma, så är det svårt att säkerställa huruvida man enbart jobbar efter en av 
dessa. Snarare tycks det vara varje situationen som i stora drag avgör hur arbetet bedrivs. 
 
Det förefaller naturligt att man på koncernnivå ser helheten utifrån ett större perspektiv om 
företaget är indelat i divisions-, bolags- och affärsenheter. Ett arbete på divisionsnivå har 
oftast ansvar för ett visst antal produkter och omvärldsbevakningen får därför ett vidare fokus 
på dessa enskildheter. Problemet kan ligga i samarbetet mellan koncernens, bolagets, eller 
divisionens OB-enheter, det vill säga mellan de centrala och lokala avdelningarna. Vi kan här 
se att ett effektivt nätverkande dessa emellan är viktiga för att man skall kunna ta del av de 
olika arbetsstrategier som finns, samt att den centrala OB-enheten tar del av de lokala 
analyserna och sedan sätter samman dessa till en större generell analys. En viktig uppgift är 
bland annat att utgöra en yttre utpost mot omvärlden som skickar varningssignaler till 
ledningen, så att denna kan fatta beslut som möter signalerna om hot och möjligheter. Man 
kommer osökt att tänka på Heimdal, väktaren av gudarnas boning Asgård i fornnordisk 
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mytologi vars uppgift det var att varna för världens undergång och till vilken människorna 
offrade för att få välgång och trygghet. 
 
Organisation: 
 

 Organisation  

AB Volvo 
 

I Business Intelligence gruppen ingår i princip en person från varje bolag i 
koncernen. Dessa träffas två till tre gånger per år. Efter en omorganisering 
används numera en Total Strategi Process (TSP) där PESTEL är ett av 
flera verktyg, som en koncern övergripande strategisk metod för att 
inhämta och analysera omvärldsinformation, genomföra den interna 
analysen och därefter utvärdera hur dessa två områden påverkar företagets 
strategi. Man har en mycket decentraliserad organisation och chefen för 
OB-gruppens chef är med på koncernledningens strategimöten. Man 
försöker främst utröna globala trender i världen. Den hierarkiska modellen 
ser sålunda ut så här: koncern, bolag, division. 

EKA Chemicals 
 

BI-funktioner finns inom de flesta av affärsområdena inom Akzo Nobel. 
På Eka Chemicals finns två och en halv tjänst som arbetar med Business 
Intelligence. Man får också backup av en person på Ekas kontor i Atlanta 
som specifikt bevakar Nordamerika. Informations- och erfarenhetsutbyte 
sker även regelbundet med OB-funktionerna inom andra affärsområden 
inom hela Akzo Nobel. Centrala områden som bevakas är marknaden med 
fokus på konkurrenter. 

Ericsson 
 

Ett konfidentiellt antal personer jobbar på koncernens OB-enhet. Man 
arbetar utifrån elva olika skanningsområden:  Economics, Users, 
Operators, Competitors, Partners / suppliers, Regulations, Standards, 
Technology, Intellectual Property Rights, New Business Models samt 
Market Forecasting. Varje område har en ansvarig person som använder 
sig av linjeorganistionens resurser, här återfinns bl. a. Champions, utsedda 
för att skanna och analysera utvalda delar av Skanningsområdena som de 
återfinns på. Utifrån dessa områden bygger BI-enheten på koncernnivå ett 
helhetsperspektiv som dokumenteras i Ericsson Long Term market 
Development Forecast, vilken uppdateras två gånger per år.  
Man arbetar utifrån en överenskommen Group Function Strategy och 
Product Management process för att undvika överlappningar. Utifrån 
denna process arbetar man med strategisk omvärldsbevakning på 
affärsenheterna för att stödja deras affärs- och produktbeslut och även till 
viss mån på marknadsenheterna med framförallt marknadsanalyser.   

Futurelab 
 

Har ingen avdelning för OB. De anställda ansvarar för sin egen 
omvärldsbevakning dedikerat till sitt arbetsområde.  

SCA Personal Care 
 

Alla divisioner har en OB-enhet. Inom SCA jobbar mellan 10-15 personer 
med detta. På Personal Care är man sex personer som i det stora sysslar 
med detta på central nivå. OB är uppdelad på produkter, nyhetsflödet och 
nätverksbyggande.  

SP 
 

Nio tekniska enheter vars arbetsuppgifter och forskningsrön 
informationschefen skall ha övergripande kunskaper om. 

Omikron  
 

Ett femtontal personer sköter omvärldsbevakningen för den globala 
enheten på företaget, där varje medarbetare har sitt specialområde. OB-
funktionen är organiserad på avdelningen för global marketing som i sig 
är relaterad till ledningsgruppen. Man har egna marknadsbolag samt 
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kunder utlokaliserade över hela världen som stödjer inhämtningen av 
information 

Trelleborg 
 

Utöver chefen består affärsutvecklingsavdelningen av tre personer plus en 
assistent på koncernnivå. Affärsområdena sköter i stort sett sina egna 
omvärldsanalyser, medan man på koncernnivå har en mer generell 
inriktning på sin spaning som skall ta alla fem affärsområden i beaktande i 
sina analyser. På divisionsnivå finns med något undantag inte några 
dedikerade affärsutvecklingsresurser, men samarbetet mellan 
affärsutveckling på koncernnivå och divisionerna fungerar mycket väl. 

Volvo Lastvagnar 
 

OB-divisionen inom Volvo Lastvagnar för Europa divisionen är placerad i 
en avdelning under strategic development. Chefen är ansvarig för att ha en 
generell överblick över dessa områden, medan de övriga fyra 
medarbetarna har ett specifikt ansvarsområde. Ansvarsområden är 
uppdelade på Market statistics, Total market forecast, Market research 
samt Competitor & customer intelligence där den senare är under 
uppbyggnad. OB-enhetens chef, chefen för den strategiska utvecklingen 
sitter i Europaledningen därav ges även en kontakt med ledningen.  

VIHK 
 

Analysavdelningen är centralt placerad under VD:n och består av två 
personer. De ansvarar för att studera relevanta områden för det 
västsvenska näringslivet. Huvudsakligen handlar det om analyser av 
statistik och trender inom infrastruktur, kompetensförsörjning, forskning, 
riskkapital, branschutveckling, maktfrågor och företagande.  

 

8 Diskussion 
 
Diskussionen nedan har som syfte att utvidga frågor om omvärldsbevakning till att omfatta 
vårt eget ämne Biblioteks- och informationsvetenskap. Vi inleder diskussionen med att tala 
om synen på innovationer och samverkande omvärldsbevakning, för att därefter övergå till att 
resonera kring bibliotekariens och bibliotekens framtida roll i omvärldsbevakningen. Därefter 
kommer vi att beröra den förändrade bilden i näringslivet av bibliotekariens kompetens; samt 
samverkan mellan bibliotek. Den gemensamma nämnare vi ser kring dessa spörsmål är 
omvärldsbevakning som ett medel för att erhålla nya perspektiv på tillvaron och ett bättre 
tillvaratagande av kompetenser. Lärandeprocesser framhålls också som en viktig faktor, vilket 
återkopplar mot de tidigare anförda tankarna om minnesskapande. En förhoppning är att ett 
vidgat synfält kan frigöra kreativitet, bättre samarbetsformer och ett allmänt stegrat 
nätverkstänkande i framtiden. Diskussionen avser att sätta in informationsvetaren – 
bibliotekarien – i en delvis ny kontext som omvärldsbevakare i näringslivet och i samhället i 
sin helhet. Vi kommer att argumentera att de svenska bibliotekarieutbildningarna bör 
vinnlägga sig om att främja spetskompetenser inom information management på ett bättre sätt 
än idag. 
 
8.1 Samverkande omvärldsbevakning 
 
Boken Omvärldsbevakning för en ny tid: 17 perspektiv för Sverige, utmynnar i några förslag 
kring hur vi i Sverige måste förfina vår förmåga att bevaka och analysera vår globala 
omvärld, efter våra egna behov och förutsättningar. Författarna pekar speciellt på tre typer av 
initiativ som är viktiga i sammanhanget: det politiska, det organisationsrelaterade och det 
verksamhetsrelaterade. Det krävs också, menar de, en infrastruktur för samverkan i 
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omvärldsbevakningen. Slutligen framhålls det att initiativ bara utvecklas om de stimuleras, 
och att infrastruktur bara uppstår om den målmedvetet byggs upp. 265 
 
Författarnas förslag handlar alltså om tre olika initiativ. Det politiska initiativet, till att börja 
med, handlar om att riksdag och regering bör inleda en process i syfte att skapa en vilja att 
utveckla Sveriges omvärldsbevakning. I detta ingår att förändra den offentliga verksamheten 
och regelverket så att de stöder Sveriges globala attraktions- och konkurrenskraft. Det 
organisationsrelaterade initiativet handlar om att bransch- och intresseorganisationer samt 
akademiska institutioner och andra kunskapsgenererande aktörer skall föra upp 
omvärldsbevakningen i Sverige på dagordningen. Det verksamhetsrelaterade initiativet 
handlar om att företag, myndigheter och enskilda organisationer skall utveckla sin 
omvärldsbevakning. Författarna menar att dessa tre initiativ kan utvecklas inom ramen för en 
infrastruktur med syfte att förbättra omvärldsbevakningen i Sverige. En sådan struktur, 
framhåller de, bör ha tre väsentliga delar. Den första är en funktion för omvärldsbevakning 
inom Regeringskansliet. Den andra är ett nätverk för förmedling och förädling av 
omvärldsinformation. Det tredje, slutligen, är ett nationellt program för kompetensutveckling 
av omvärldsbevakning. 266  
 
Detta leder enligt författarna till att man etablerar en infrastruktur med olika roller, där vi 
anser speciellt två är intressanta i sammanhanget. Den första av dem, nätverket, bör enligt 
författarna förmedla kunskap om den globala omvärlden till berörda aktörer i Sverige. Den 
andra rollen, utvecklingsprogrammet, menar författarna bör innehålla satsningar på ett ökat, 
bredare och mer kvalificerat utbud av kurser på universitet och högskolor om 
omvärldsbevakning. Utvecklingsprogrammet bör också ha strukturer för utveckling av egen 
metodik och organisering av omvärldsbevakning. Slutligen bör denna roll innehålla en 
struktur för hur små och medelstora företag skall utveckla sin omvärldsbevakning genom 
samarbete och nyttjande av externt kunskapsstöd. Den tredje rollen skall alltså funktionen för 
omvärldsbevakning inom Regeringskansliet spela, med uppgift att hålla samman 
omvärldsbevakningen för regeringens direkta behov, samt stimulera att omvärldsinformation 
kommuniceras till och från det svenska samhället.267 
 
8.2 Den tredje generationens innovationsperspektiv 
 
Per Frankelius skriver i en artikel för Tidskrift för Dokumentation, baserat på slutsatserna i 
SOU 2003:90, att det moderna samhället i hög grad är ett resultat av innovativa processer, 
men att den traditionella diskussionen om innovationer främst har fokuserat företagssektorn 
och i synnerhet teknik- eller produktutveckling. Alla frågor som är kopplade till mötet med 
kunder och användare, det vill säga kommersialisering av idéer och forskning, menar han har 
tenderat att hamna i bakgrunden. 268 
 
Frankelius menar att det nu är dags för tredje generationens innovationsperspektiv (vilken 
föregicks av statlig finansiering av grundforskning mellan 1945-1970, samt senare, mellan 
1970-2000; tanken att det är företag som skapar teknisk utveckling). Den tredje generationens 
innovationsperspektiv bygger på tesen att hela samhället har betydelse för framsteg och 
tillväxt och att innovationer också sker i offentlig sektor, samt på att annat än teknik är viktigt 
att ägna innovativ energi åt. Han framhåller att man nu fokuserar mer på sociala behov än 
                                                 
265 Borg, Lennart, red. (1998). Omvärldsbevakning för en ny tid. s. 214f. 
266 Ibid. 
267 Borg, Lennart, red. (1998). Omvärldsbevakning för en ny tid. s. 214f. 
268 Frankelius, Per (2004). Information – Innovation. s. 14ff. 
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industriella, där teknologier får stå tillbaka till fördel för innovationer. Han anser att 
nyskapandet inte är något som uppstår genom isolerade insatser på forskningsavdelningar, 
utan snarare är det medveten omvärldsanalys liksom brett samarbete som leder oss på vägen 
mot framgång och nya fruktsamma idéer.  
 
Författaren menar att innovativa processer inte handlar om kontinuerlig finslipning av det 
man redan gör, utan snarare om att bryta mönster och göra helt nya saker eller gamla saker på 
helt nya sätt. Han framhåller att nyckelfaktorn är innovativt ledarskap vilket inbegriper 
medarbetarfokus, samarbetsfokus, användar- och kundfokus samt inte minst insikten om 
behovet av att investera i professionell informationsförsörjning. Vidare framhåller han att 
följande externa faktorer är viktiga stimulansfaktorer för innovativa processer: FoU-enheter, 
statliga organ, fackböcker & tidskrifter, informationsspecialister, medicinska företag, 
högskolor och universitet, brukare/kunder samt omvärldshändelser.  
 
Frankelius nämner resultaten av en enkät som berörde vad kommunchefer gör för att 
stimulera innovativa processer, där det framkom att endast 9 % hade ett bibliotek eller 
infosökcenter, 19 % gjorde frekventa besök på fackmässor, 50 % arbetade med 
omvärldsbevakning och 30 % gjorde systematiska studier av hur andra kommuner arbetar. 
Det är tydligt, menar Frankelius, att man i kommuner och landsting inte investerar betydande 
resurser i att stimulera innovativa processer.269 
 
Av denna anledning menar han att man bör fråga sig vilken roll strategisk 
informationssökning egentligen spelar för innovativa processer. Frankelius tar upp exemplet 
med Irland som tog sig ur en djup kris och vände utvecklingen genom en omsorgsfull 
omvärldsanalys i kombination med handlingskraft. Irland lyckades rekrytera rätt företag och 
sedan hjälpa dem att utvecklas, bland annat genom strategiska utbildningssatsningar. Detta 
visar tydligt vilken nytta information skapar skriver Frankelius.270  
 
Innovation synes vara, som vi sett hittills i denna studie, intimt förankrad som en delmängd i 
strategier för effektiv omvärldsbevakning, varför vi anser det motiverat att referera den 
utredning – SOU 2003:90 –  som artikeln ovan bygger på. 
  
8.3 Innovativa processer 
 
Janerik Gidlund och Per Frankelius har, som alltså nämndes ovan, i SOU (Statens offentliga 
utredningar) 2003:90, kallad ”Innovativa processer”271 lagt fram förslag till regeringen som 
bland annat syftar till att på olika sätt stärka verksamheter inom kommuner och landsting. Ett 
övergripande perspektiv med hela utredningen är den enskilde medborgaren. Vi vill nu 
framhålla några utvalda förslag i denna utredning, som vi tror med fördel kan överföras på 
såväl svensk biblioteksverksamhet som bibliotekarieutbildningarna i framtiden. Vår tanke är 
att man ur dessa bör kunna hämta inspiration för att på kommunal, regional och statlig nivå 
genomföra samverkande projekt som kan stärka bibliotekens ställning och finna nya 
arbetsområden för morgondagens bibliotekarier. Exakt hur detta bäst implementeras blir sist 
och slutligen en fråga om hur man vill att biblioteken skall jobba i framtiden. 
 
Ett av utredningens förslag för hur man kan stimulera till mer innovativa och bättre 
fungerande kommun-  och landstingsverksamheter är att vidta åtgärder som bidrar till att dessa 
                                                 
269 Frankelius, Per (2004). Information – Innovation. s. 14ff. 
270 Ibid. 
271 SOU 2003:90 (2003). Innovativa processer : betänkande / av Utredningen om innovativa processer. Passim. 
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i högre grad tillämpar de allra bästa arbetssätten. Det förutsätter, menar de, insatser för att 
stimulera lärandet, och då främst i bemärkelsen att lära av vad andra i Sverige och andra 
länder gjort för att hantera liknande problem. Förslaget är att etablera en ny övergripande och 
högkvalitativ erfarenhetsbank som inkluderar praktikfall, länkar till forskningsprojekt och till 
utvalda och kvalificerade informationskällor. Utredningens övriga förslag (varav vi alltså bara 
nämner några) menar författarna kan skapa en efterfrågan på en sådan erfarenhetsbank. 272 
 
Ett annat förslag från utredningen är att vidta åtgärder för att öka den nationella kunskapen 
om innovativa processer och då speciellt i kommun-  och landstingskontext. En väg för att 
göra det menar författarna, är att verka för bättre forskning, stärkt utbildning (t.ex. 
uppdragsutbildning) samt stärkta möjligheter till uppdragstjänster. Förslaget handlar om att 
etablera dels nya kompetenscentra i regionerna, dels två nya grundforskningscentra inriktade 
mot innovativa processer med forskarskolor och kommundoktorander. Det förstnämnda 
menar de kan betraktas som ett komplement till de teknikparker som finns på många håll, men 
som främst har företag och teknik i fokus. 273 
 
Ytterligare ett förslag för att stimulera kommun- och landstingsverksamheter är att öka 
samverkan med forskning inom högskolor och universitet. Utredningen har inriktat sig på att 
förbättra forskarnas incitament för att intressera sig för frågor av kommun- eller 
landstingskaraktär. Man kallar förslaget för ”den tredje meritportföljen” (vid sidan av den 
vetenskapliga och pedagogiska meritportföljen) för att uppvärdera samverkan som 
meriterande faktor inom högskolevärlden. Detta förslag anser utredningen också kommer att 
bidra till ökad samverkan med aktörer som företag, patientorganisationer och statliga organ. 274 
 
Utredningens övergripande tanke är att de svenska samhällsproblemen kanske kan lösas 
genom att växla perspektiv. De menar att svaret brukar heta sänkta skatter, höjda skatter, mer 
resurser, mindre resurser, ökad effektivisering, privatisering – eller att man måste minska 
ambitionsnivån för välfärden. De frågar sig därför retoriskt om man istället skulle försöka 
ändra svaret; att problemen kanske delvis kan lösas genom förnyelse och innovativa processer 
av olika slag; att man kanske kan minska kostnaderna och öka värdet för medborgarna 
samtidigt som medarbetarna får känna större arbetsglädje. Slutsatsen är att detta inte är 
omöjligt, men att det kräver att man är öppna för nya tankebanor. 275 Frankelius framhåller i en 
annan bok, att det man minst anar kan var det viktigaste. Han menar att innovationer inom 
produktutveckling, affärskoncept och marknadsföring skapas av personer som slukar stora 
mängder information och som ser på omvärlden på ett nytt kreativt sätt. Därför gör det att de 
känner av viktiga förändringar före alla andra eller ser möjligheten i att själva initiera 
förändringar. Därför framhåller han att just frågan om synsätt är viktigast i omvärldsanalys.276 

 
8.4  Bibliotekariens roll i omvärldsbevakningen 
 
Ett mål för bibliotek i allmänhet kan enkelt uttryckt vara att tjäna som en informationsspridare 
för allmänheten. Ett annat syfte kan sägas vara att höja folkets kompetens i allmänna spörsmål 
samt tjäna som ett informationscentrum. Ett bibliotek kan dock få en annan uppgift i 
framtiden, det är åtminstone vad några framsynta bibliotekarier i Värmland vill tro. Man 
menar att biblioteken i kraft av dess karaktär som informationscentra, kan och bör få en 
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276 Frankelius, Per (2001). Omvärldsanalys. s. 13. 
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uppgift att öka kunskapsnivån hos kommunens tjänstemän samt att verka som ett slags 
medium mellan kommun, näringsliv och allmänhet. Den naturliga frågan är förstås, är detta 
en rimlig arbetsuppgift för en bibliotekarie? Vår studie har visat att branschkännedom är en 
oundgänglig informationskälla vid omvärldsbevakning, men samtidigt underlättas arbetet om 
man också förstår sig på komplex informationssökning277. Här borde väl bibliotekarien, i 
egenskap av informationsspecialist278, befinna sig på hemmaplan? Det kanske är en logisk 
utveckling av bibliotekariens roll: från en informationsförmedlare till en kunskapsmanager 
med inriktning på strategier? Speciellt i tider av nedskärningar av bibliotekens resurser synes 
denna tanke vara befogad. Vi kommer dock – även om vi är eniga med 
värmlandsbibliotekarierna – att nedan framhålla några brydsamheter med 
bibliotekarieutbildningarnas nuvarande förmåga att utbilda informationsspecialister. Likväl är 
våra visioner om bibliotekariens framtid positiv, men vi tror att det kommer krävas 
nytänkande för att vända en negativ utveckling där frågan om specialistkunskaper kring 
sökning och bearbetning av information synes ha urholkats något hos dagens 
bibliotekarieutbildningar. 
 
8.5 Biblioteksutbildningarnas framtid 
 
Den dominerande institutionen för forskning och utbildning inom svensk Biblioteks- och 
informationsvetenskap är sedan tre decennier placerad i Borås. Utbildningen indelades 1999 i 
fyra olika kollegier med olika forsknings- och utbildningsinriktningar279. Sedan 
bibliotekarieutbildningen i Borås startade, har den transformerats från en renodlad 
yrkesutbildning till en mer forskningsanstruken dito. Det positiva är att fokus alltjämt ligger 
på yrkets elementa; att utbilda i enklare sökstrategier280, hantera och förvalta information samt 
att förstå olika biblioteksbesökargruppers, såsom t.ex. barns, behov. Däremot utbildar man 
inte yrkesspecialister i avancerad informationssökning och analys trots att omvärldens behov 
för detta har ökat. Inte heller tycks man öka ansträngningarna att finna nya arbetsområden för 
bibliotekarierna. Ämnet har visserligen begåvats med nya rön kring hur bibliotek och liknande 
institutioner fungerar i samhället, såväl lokalt som regionalt och nationellt, samt kunskap om 
digitala dokument, dokumentarkitektur, informationsåtervinning och bibliometri. Däremot 

                                                 
277 Ylva Rosell, Informatiker med biblioteksbakgrund på AstraZenecas företagsbibliotek i Södertälje, menar att 
man inte kan göra avancerade sökningar och även värdera källorna om man inte har den branschspecifika 
ämneskompetensen. Hon framhåller att man måste kunna de vetenskapliga databaserna som ett rinnande vatten, 
men att man också måste marknadsföra sig själv och biblioteket internt så att forskarna kan värdera de kunskaper 
som de kan få därifrån. Almerud, Peter (2003). Bibliotekarien skapar själv bilden av bibliotekarien.s. 14f. 
278 Observera att vi inte likställer omvärldsbevakaren med informationsspecialisten, men vi tror att man kan – 
och kanske till och med bör – omvärdera benämningen informationsspecialist. En sådan ny definition skulle 
kunna avse en person med förmåga att ur såväl databaser som signaler i omvärlden, kunna extrahera information 
som syftar till att bringa klarhet i en specifik fråga. Denna definition skulle med andra ord närma sig den vi har 
lagt fram tidigare; informationsspecialisten skulle rentav i vissa aspekter bli ekvivalent med omvärldsbevakaren. 
Skillnaden består i att informationsspecialisten besitter stora kunskaper inom informationssökning men mindre 
framträdande branschspecifika kunskaper, medan omvärldsbevakaren besitter stor branschkännedom men 
mindre framträdande kunskaper om databassökningar. Den förenade egenskapen mellan dessa skulle vara 
förmågan att bedriva verksamheten med ett innovativt sinnelag, för att, i det ena fallet, inte missa väsentliga 
källor samt, i det andra fallet, i tid hinna se och analysera avgörande hot och möjligheter. 
279 Vi är inte helt övertygade om att indelningen i kollegier bara är av godo, även om många fördelar finns. 
Problemet är att bibliotekarieämnets kärnkompetenser suddas ut, men samtidigt ger det ju en viss frihet att välja 
inriktning på sin examen. I detta avseende ligger utbildningen i Borås ett steg framför övriga utbildningar. 
280 Vissa kanske inte håller med oss på denna punkt, men många studenter skulle helt visst stå handfallna inför 
uppgiften att söka upp relevanta artiklar i vissa naturvetenskapliga ämnen, vilket dels kan bero på studenternas 
och lärarnas tongivande bakgrund inom humanistisk fakultet, men också på de få skriftliga tentamina på mer 
komplicerade sökstrategier som görs. Vi anser att man endast ytligt och under alltför kort tid tangerar de svåraste 
övningarna, men studenternas egen motivation spelar givetvis också in här. Man måste därför vilja lära sig själv. 
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satsas det alltför lite på att säkerställa en godtagbar kunskapsnivå hos studenterna för att 
arbeta med de avancerade former av sökningar eller att organisera och strukturera 
databasernas innehåll. Trenden synes dock inte vara isolerad endast till Borås, även andra 
utbildningsorter tycks lida brist på denna önskvärda utveckling, men att det sker på Sveriges 
största utbildningsanstalt för bibliotekarier är illa nog. En fråga vi tror att man därför bör 
ställa sig, är om man genom en omstrukturering av utbildningarna kan möta omvärldens 
behov av informationsspecialister och därigenom öka nyutexaminerade bibliotekariers 
möjligheter att få jobb. Detta är känsliga frågor, men något bör göras om inte bara dagens 
nyutexaminerade bibliotekarier, utan även nästa årskull kommer stå och stampa på 
bibliotekens trappsteg och invänta fyrtiotalisternas pensioneringar. Vi måste tillåta oss att 
skapa utrymme på arbetsmarknaden när det traditionella utrymmet inte medger det. Detta må 
vara en impopulär och av vissa humanister väsensfrämmande åsikt, men det är en verklighet 
vi måste anpassa oss till om vi inte vill förbli overksamma i yrkeslivet. 
 
Hur kan då bibliotekarieutbildningarna vitalisera yrket? Först tror vi att man bör blicka 
bortom biblioteken såsom omedelbar rekryterare av bibliotekarier och mer fokusera på 
efterledet i utbildningsnamnet – än vad fallet är idag – på informationsvetenskapen.  
Informationsvetenskap kan ta sig många uttryck, varav ett är organisationers växande behov 
av tillgång till information för beslutsfattande samt för omvärldsbevakning som kan säkra 
prognostiseringar om framtiden. Behovet kan uppkomma både i statliga och privata företag, 
på myndigheter, i föreningar, kommuner, landsting etc. Frågan är därför vilken roll framtidens 
bibliotekarier vill spela i dessa tider då tillförlitlig och snabb tillgänglighet till information så 
ofta hamnar i blickfånget. 
 
En trolig utveckling är att bibliotekarierna måste börja jobba utanför de traditionella 
institutionerna, men det kan också innebära att biblioteken för att överleva, måste anpassa sig 
efter samhällets och marknadens krav på ekonomisk lönsamhet. Detta är ingen omöjlig 
framtidsvision vi skissar, det är snarare en utvecklingstrend som baseras på krass 
överlevnadskalkyl. Vad vi tror är ett måste för morgondagens bibliotekarieutbildningar i hela 
landet och i förlängningen på biblioteken, är att man genom omvärldsanalyser föregriper 
kommande behov inom olika organisationer och företag. Ett närmare samarbete med dessa 
kan också vara en god strategi för att sondera vilka behov kring informationshantering som 
finns. Vi efterlyser också fler externa föreläsare från näringslivet som kan diskutera deras 
arbetsmetoder och behov, vilket gör att man kan lära sig av varandra. Frankelius menar att en 
omvärldsanalys här kan vara inriktad på att bidra till att förändra företagets kärnkompetens 
genom att till exempel identifiera externa personer som kan medverka till 
kompetensförändringarna.281 Slutligen tror vi att studenterna bör få möjlighet att skriva sina 
examensarbeten inom någon organisation, vilket är praxis på många andra utbildningar. Allt 
detta kan få som konsekvens att man undviker att implementera redan ålderstigna tankesätt 
och metoder i utbildningarna. En hållning där såväl utbildningarna och bibliotek i allmänhet 
bättre marknadsförs, kommer möjligen att öka chansen att företag vill anställa bibliotekarier 
med olika inriktningar inom informations- och kunskapsmanagement. Dessa strävanden bör 
vara ambitiöst och innovativt - men samtidigt realistiskt - upplagda. Utvecklingen kan gagna 
såväl näringslivet som regionen, men framförallt kan det generera viktig spetskompetens där 
morgondagens bibliotekarier har större valmöjligheter att nischa sig varhelst behov uppstår av 
informationsspecialister. Det är alltså en from förhoppning att vi i framtiden kan ta en 
väsentlig plats som informationsspecialister i samhället. Det centrala måste därför bli att göra 
bibliotekarien till en kunnig specialist på information i alla dess bemärkelser! 
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I dag (slutet av april 2004) är runt 20 bibliotekariejobb utlysta i hela landet, samtidigt som 
långt fler bibliotekarier utexamineras över hela landet. Ett nyligen publicerat betänkande av 
KB-utredningen gör dock gällande att de färdigutbildade bibliotekarierna snabbt får arbete282. 
Sammanlagt påbörjar närmare 500 studenter varje år sina utbildningar i Umeå, Stockholm, 
Uppsala, Borås, Växjö och Lund, varför vi måste ställa oss tvivlande till utredningens 
yttrande. Ekvationen mellan utexaminerade studenter och tillgängliga jobb går helt enkelt inte 
ihop. Oavsett sanningshalten i utredningens påstående, så tror vi att något radikalt måste ske 
med utbildningarnas innehåll ifall inte enbart biblioteken skall utgöra morgondagens 
potentiella arbetsgivare. Vi tror därför att studenterna måste bli bättre på att t.ex. utforma 
informationsverktyg, ämnesguider och söktjänster, samt få utbildning hur behovsanalyser görs 
utifrån användarnas perspektiv. Ett användningsområde för dessa kunskaper kunde vara att 
utveckla portaler för informationssökning på webben. Ett komplement med undervisning 
inom ämnen utanför samhälls- eller humanvetenskaperna kanske inte alla blivande 
bibliotekarier är intresserad av, men det bör kunna vara ett fritt tillval på samma sätt som t.ex. 
litteratursociologi är det idag. Visserligen har man möjlighet att – utöver de åttio poäng som 
utgör basen för magisterexamen i Biblioteks- och informationsvetenskap – läsa andra ämnen 
som komplement. De allra flesta har dock en bakgrund inom humaniora, varför en bra idé 
kunde vara att marknadsföra bibliotekarieyrkets inriktning mot informationsteknologi redan 
på gymnasiets naturvetenskapliga utbildningar. 
 
Jakob Harnesk, Concept Manager och bibliotekarie på Btj PrioInfo, påminner om en rapport 
från Bibsam283 om information management för drygt 10 år sedan. I denna refererades ett antal 
intervjuer med företagare som ansåg att bibliotekarier inte skulle kunna lösa deras problem 
med informationsförsörjningen eftersom de hade fel kompetens. När de fick veta att 
bibliotekarier hade just de kunskaper de efterfrågade, sade de att de ändå inte skulle kunna 
tänka sig att anställa dem eftersom en bibliotekarie var fel person. Harnesk menar att vi är 
långt ifrån den rapporten i dag och att attityden har förändrats helt. Han menar att företagen 
idag är medvetna om informationens betydelse, om att man behöver informationsexperter och 
om att en bibliotekarie är just en informationsexpert. På tio år har man gått från att inte känna 
till bibliotekariekompetensen till att göra det och från att anse bibliotekarien vara fel person 
till att anställa bibliotekarier.284 Detta är den bild vi gärna vill se målas upp av bibliotekarien 
idag, men då tror vi, som tidigare framhållits, att bibliotekarien inte bara måste kalla sig 
informationsexpert, han eller hon måste också bli det i praktiken. Här finns alltså en hel del 
relevant huvudbry för dagens bibliotekarieutbildningar att fundera över. Vi säger därför: upp 
till bevis! 
 
Att utbilda framtidens bibliotekarier utanför de klassiska kunskapsområdena tror vi alltså kan 
vara ett sätt att bryta den beklagliga trend som nu är för handen. Dessutom måste vi, detta kan 
inte nog understrykas, bli bättre på att utbilda bibliotekarierna på informationssökning. Idag 
besitter troligen många nyligen utexaminerade blott rudimentära kunskaper om hur man 
exekverar komplicerade sökningar i databaser, för att inte tala om hur man bevakar omvärlden 
och lär sig hitta alternativa vägar till informationskällorna. Snarare tycks detta vara något man 
lär sig i yrkeslivet. Som det är idag får vi breddutbildning på bekostnad av 
specialistkunskaper, när vi i själva verket borde bli bäst på några få områden. Yrket bör, tror 
vi därför, vitaliseras och dess status höjas för att inte riskera att marginaliseras till en 
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ekonomiskt betungande servicefunktion med små möjligheter till inflytande över sin egen 
verksamhet.  
 
8.6 Mötesplats inför framtiden 
 
Bibliotekshögskolan och Stadsbiblioteket i Borås har med anledning av att dagens biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskning inte i tillräckligt hög grad lyckas nå ut till svenska 
yrkesverksamma bibliotekarier och informationsspecialister, tagit initiativ till en årligen 
återkommande konferens som man kallar ”Mötesplats inför framtiden”. Syftet är att hålla 
dialogen levande mellan personer från skilda verksamheter inom hela biblioteks- och 
informationsområdet, samt att fylla en funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan 
utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet. 
 
Jan Hagerlid, 1: e handläggare vid Kungliga biblioteket, BIBSAM, lade förra året fram en 
intressant rapport285 – för att bara nämna en av dem – där han ställer sig frågande till huruvida 
det finns möjligheter för nyutexaminerade att använda sin mer teoretiska och 
forskningsbaserade utbildning i en ständigt pågående förändringsprocess. Hagerlind anser att 
det finns en risk att de tidigt blir snöpta genom att i alltför hög grad sättas på själsdödande 
rutinuppgifter. Han menar dock att vi bör sluta betrakta oss själva som en ren servicefunktion, 
och istället se oss som medverkande med en egen kunskapsbas i högskolornas forskande och 
lärande processer. 
 
Hagerlid frågar sig om vi, bland annat, ska ta på oss den nya uppgiften att skapa opinion för 
förändringar av det nuvarande vetenskapliga publiceringssystemet och undervisa forskarna 
om var de ska publicera sig eftersom dessa ofta inte ser kostnaderna eller systemeffekterna i 
stort. Medan forskarna försöker maximera sin status genom valet av publiceringskanaler, har 
bibliotekarien både möjlighet att undvika orimligt dyra system samt se var den nya tekniken 
skapar nya ingångar till vetenskaplig publicering som både är billigare och ger bättre 
spridning och utnyttjande av denna nya tekniks möjligheter. 
 
Hagerlid påminner om att förmågan att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” och 
att ”följa kunskapsutvecklingen” har förts in i första kapitlet i den nya högskolelagen, och 
dessa mål bör i synnerhet biblioteksutbildningarna vinnlägga sig om att uppnå. Hagerlids 
förslag på nya arbetsuppgifter för morgondagens bibliotekarie, samt de ovan nämnda försöken 
att skapa rum för omvärldsbevakning genom svenska bibliotek, ger sammantaget en ny och 
intressant nisch för den specialistkunskap som de biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildningarna säger sig förmedla. 
 
Vi kommer nu att gå vidare och se hur ett par bibliotek målmedvetet arbetar med 
omvärldsbevakning. Därefter kommer vi att beröra två utredningar som båda betonar nya 
infrastrukturer för samarbete, vilket följs upp av rapporter i vilka det framhålls att hela 
samhället har betydelse för framsteg och tillväxt och att innovationer också sker i offentlig 
sektor. 
 
8.7 Bibliotekens roll som omvärldsbevakare 
 
Värmlands Länsbibliotek bedriver sedan maj 2002 ett projekt vilket tycks kunna skapa ett nytt 
koncept där biblioteken och bibliotekarierna blir utvecklare och utbildare i 
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omvärldsbevakning. Dess syfte är främst att bli en integrerad och naturlig del av 
verksamheten som kan värna om regionens intressen, samt stödja kontaktnätet i samarbete 
med politiker, näringsliv, skola och andra intressenter så att man kan dra nytta av varandras 
kompetenser. Projektet syftar också till hitta information som man behöver mer av, samt att 
lära sig scenariometodik och förstå omvärldsbevakningens komplexa förutsättningar, vilket vi 
sett Hamrefors beskriva. 286 
 
Bibliotekarierna utbildas i omvärldsbevakning av föreläsare och forskare inom ämnet, men i 
förlängningen är det meningen att Länsbibliotekarien ska utveckla de kommunala 
bibliotekens omvärldsbevakning. Den övergripande tanken är att man skall kunna spela en 
avgörande roll som distributör av information till nyckelpersoner inom kommunen, men även 
att man skall kunna förse dessa personer med råd om vilken kompetens och utbildning som 
det troligen kommer att finnas behov av i framtiden. Detta syftar till att kommunen skall 
kunna konkurrera gentemot övriga kommuner på ett bättre sätt. För att företag ska vilja 
etablera sig där måste man helt enkelt ha rätt saker att erbjuda. Detta kan troligen också leda 
till att rätt arbetskraft vill flytta dit. 287 Man kan jämföra detta med projektet ”värdeskapande 
IT” som drivs av Västsvenska- industri och Handelskammaren (VIHK) i samarbete med 
näringslivet och Göteborgs universitet. VIHK har insett att näringslivet i framtiden kommer 
att ha ett underskott på folk med ”rätt” utbildning, samt att högutbildade människor i 
framtiden kommer vara en bristvara. Man vill söka påverka högskolor och universitet så att de 
på ett bättre sätt avsätter resurser som kan generera en välutbildad arbetskraft på viktiga 
områden. VIHK söker också övertyga om att forskningen bör riktas mot att främja 
spetskompetens, att man skall ha visionen att vara bäst inom något område för att kunna 
attrahera människor från hela världen att flytta till Västsverige. Det räcker inte att vara bra på 
allt, det är de flesta, man måste vara bäst på något specifikt, som VIHK:s VD Anders 
Källström sa vid ett seminarium i Borås 28 januari 2004.   
 
För att återgå till Länsbiblioteket i Värmland, så har menar de att man bör anställa en 
bibliotekarie för informationsbearbetning som kan fånga upp det befintliga 
informationsbehovet, samla material, skapa struktur samt att göra det sökbart och tillgängligt. 
Detta skall ge ett bredare perspektiv och ett bättre underlag till beslutsfattarna. I längden är 
deras tanke att det skall kunna ge en bättre förmåga att ta till vara regionens intressen på kort 
och lång sikt; en bättre förmåga att anpassa verksamheterna till förändrade förutsättningar i 
omvärlden, samt en bättre framförhållning i fördelning av resurser efter förändrade behov. 
Detta skall uppnås genom att man utbildar bibliotekarierna i omvärldsbevakning, vilket 
innefattar metoder att finna relevanta informationskällor; modeller att strukturera 
informationen så att den blir enkel att söka och återanvända, samt analysmetoder och metoder 
för scenariobyggande. En övergripande funktion skall vara att förse Region Värmland med 
aktuell allmänkunskap som kan få effekter och påverka verksamheten i en positiv riktning.  288 
 
Vi vill gärna komplettera denna bild något. Vi tror att man på bibliotek i allmänhet, och på de 
välbesökta folkbiblioteken i synnerhet, bör göra fler vetenskapliga – och andra – digitala 
källor lättare tillgängliga för allmänheten. Dessa kan också vara mycket användbara för 
distansstudenter som vill läsa in universitetsämnen från sin hemkommun, och som av olika 
skäl gärna går till biblioteket för att söka information. Det borde vara en angelägen uppgift att 
fullt ut göra alla bibliotek i landet till potentiella centra för vetenskapliga artiklar. Låt oss 
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kalla det för en möjlighet för allmänheten att bedriva bevakning kring den omvärld de själva 
finner intresse i. 
 
8.8 Samverkande mellan bibliotek 

Länsbiblioteket i Värmland bedriver ett gemensamt projekt för omvärldsbevakning med 
Säffle bibliotek. Inom ramarna för detta har man utkristalliserat en rad frågeställningar att 
jobba efter: ska biblioteket vara omvärldsbevakare; ska biblioteket omvärldsbevaka för 
politiker eller tjänstemän; ska man vända sig till enhetschefer eller till andra tjänstemän; kan 
bibliotekets tjänster bli ett självklart inslag i den målstyrningsprocess som kommunen 
befinner sig i; finns dokument i region Värmland där man betonar vikten av 
omvärldsbevakning; ska alla bibliotekarier vara omvärldsbevakare, var och en i sitt 
specialområde; ska omvärldsbevakning presenteras för kommunens tjänstemän på en 
studiedag/seminarium; ska tjänstemän (politiker) utbildas till att själva bli omvärldsbevakare. 
Utefter dessa frågeställningar formulerades en strategi vari man utsåg två bibliotekarier vid 
Säffle bibliotek som omvärldsspanare. Man enades också om att man skulle vända sig till 
kommunens ledning/ledningsgrupp. Kontakt skulle också etableras med kultur- och 
fritidsförvaltningens chef. Slutsatsen är att biblioteken kan vara en resurs i kommunernas 
omvärldsbevakning. 289 

I nordöstra Skåne har man också startat ett fördjupat bibliotekssamarbete kallat Skåne 
Nordost. Det är ett etablerat utvecklingssamarbete mellan åtta kommuner, i vilket fokus ligger 
på bibliotekens uppgift i vuxenlärandet. Utredningen konstaterar att utbildning och lärande 
kommer vara mer kopplat till de studerandes arbete, fritid och boende i framtiden. Denna 
utveckling menar de kräver en annan infrastruktur för lärande än den som finns idag. 
Kommuner som redan nu börjar planera för denna framtida utveckling kommer att vara 
vinnare i morgondagens samhälle. 290 
 
Utredarna menar att de svenska folkbiblioteken skulle kunna inta en central roll i den lokala 
och regionala utvecklingen av flera skäl: folkbiblioteken innehåller både gamla och nya 
medier som ger tillgång till relevant information; bibliotekarier är utbildade i att söka, värdera 
och strukturera information; biblioteken har ofta hög tillgänglighet, ligger centralt och har bra 
öppettider; de erbjuder bra studiemiljöer; de har tillgång till nationella och globala 
informationsnätverk och de erbjuder dessutom sina bastjänster gratis. Utredningen menar att 
grundläggande frågor man därför bör ställa vid en biblioteksöversyn är: vad i omvärlden 
kommer att påverka biblioteken de närmaste åren? Vilka möjligheter erbjuder utvecklingen? 
 
Utredningen har utifrån trender, tendenser och omvärldsfaktorer försökt uppskatta vilka 
möjligheter som kommer att ha betydelse för morgondagens bibliotek. Faktorer som de tror 
kommer spela in är till exempel den ekonomiska utvecklingen, befolkningsutvecklingen, 
brukarnas behov och politikernas viljeinriktning, som påverkar bibliotekens utveckling.291  
 
Att kunna behärska söktekniken för Internet och olika databaser menar författarna i framtiden 
kommer att ge konkurrensfördelar. De menar att en viktig förutsättning för industrisamhällets 
framväxt var de tre basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Idag anser de att man kan tala om 
en fjärde basfärdighet, informationskompetens, det vill säga färdigheten att söka, värdera och 
strukturera information. Elektroniska böcker och framförallt elektroniska tidskrifter kommer 
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också att bli viktiga informationskällor fastslår de. Utredningen undrar därför om biblioteken 
kan bli den part som förser kommunen, näringslivet och utbildningen med relevant, 
strukturerad och värderad information.  292 
 
Författarna framhåller att informationsmängden i världen fyrdubblades mellan 1999 och 2003, 
men samtidigt som företag, kommuner och enskilda har ett stort behov av information som 
finns i överflöd, är det därmed också svårt att hitta den specifika information man lider brist 
på. Att finna rätt information vid rätt tidpunkt, menar de därför, kommer bli ett viktigt 
konkurrensmedel för både kommuner och företag i framtiden. De framhåller att kompetensen 
att söka, strukturera, värdera, presentera och använda information kommer att vara central. 
Återigen undrar utredarna vilken roll biblioteken kan spela här, och för vem.  293 
 
Det livslånga lärandet kommer att ställa andra krav på kommunal planering och samverkan 
över förvaltningsgränserna. Det blir nödvändigt med en infrastruktur som sätter individen i 
centrum för lärandet och som förutsätter den enskildes eget sökande efter information. Vilken 
roll skall biblioteken ha i denna struktur? Hur kommer biblioteken att kunna ta till vara de 
möjligheter som dessa förändringar innebär? Man kan välja att vara passiv åskådare men man 
kan också, konstaterar utredningen, som biblioteken i nordöstra Skåne, välja att se 
möjligheter, arbeta målinriktat och planerat och utveckla biblioteken till en viktig faktor i den 
lokala och regionala utvecklingen. 294 
 
Intressant att notera i sammanhanget är att även kommunbiblioteken i Ystad, Tomelilla, 
Simrishamn, Sjöbo och Skurup, har etablerat ett samarbete i södra Skåne som berör 
folkbibliotek och vuxnas lärande.295 
 

9 Avslutande anmärkningar 
 
En hämsko på våra möjligheter att som forskare korrekt tolka våra respondenters 
arbetsrutiner, ligger som vi ser det, i vår begränsade bransch- och yrkeskännedom. En tänkbar 
fördel med att som lekman beträda okänd mark, är dock att man ställer ”naiva” frågor vars 
svar upplevs som självklara av dess sagesmän men som de – av just den anledningen – kanske 
inte själva funderar djupare kring. 
 
Respondenterna i denna studie har yrken som informationschef, omvärldsanalytiker, 
strategisk planerare, ingenjör, affärsutvecklare, civilekonom och civilingenjör. Deras 
yrkeskompetenser har tangerat marknadsföring och andra ämnen som relaterar till branschen 
på något sätt, men de har sällan varit renodlat ”omvärldsanalytiska”, om nu något sådant 
existerar. Detta leder till en intressant fråga: överfört på en större population av svenska 
företag kan det tyda på att personer som är satta att bevaka sin organisations omvärld, 
bedriver en effektiv spaning utan att varken besitta erforderliga kunskaper rörande 
omvärldsbevakning, eller kunskaper om de akademiskt utvecklade metoder som finns 
tillgängliga att använda i denna typ av verksamheter. Återigen får vi betona vikten av att 
kunna sin bransch för att kunna bedöma dess framtid, samt betydelsen av att besitta en 
branschspecifik ämneskompetens. 
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Det är av allra största vikt att varje organisation söker utröna vilka specifika livsbetingelser de 
existerar under och att vidare definiera tydliga mål i paritet med dessa. Om man dessutom kan 
tillåta ett visst mått av entreprenöriellt och visionärt arbete, kan dessa mål komma att utvidgas 
eller fördjupas. Ty saknar organisationen visioner, riskerar den att framhärda i ett 
utvecklingsstiltje och i sämsta fall gå under i konkurrens mot mer flexibla 
organisationsstrukturer. Vill man uppnå en effektiv omvärldsbevakning bör man ta sig tid att 
reflektera över sig själv, sin omgivning och vilken roll man vill att organisationen skall spela. 
Att i omvärldens subtila men ibland även våldsamt snabba och omvälvande skiftningar 
betrakta specifika fenomen och inkorporera dem i sin egen begreppsvärld, handlar kort sagt 
om att märka världen, om att i sitt sinne begripliggöra tillsynes disparat information och 
sammanfoga det till en begriplig helhet. Det handlar om att ur kaos skapa ordning, och ur 
ordning skapa handlingsmönster och strategier för att vägleda organisationen in i en mindre 
oviss framtid. Ibland krävs det att man måste förmå sig att tänka ickerationellt för att kunna 
lösa vissa framtida problem, och detta ställer höga krav på intuitivt tänkande och en flexibel 
ledning som kan acceptera att invanda mönster ifrågasätts. Hamnar ledningen i dispyt med 
omvärldsbevakningens rön kommer möjligheterna att ställa goda prognoser om framtiden att 
kringrännas. Man bör dock komma ihåg att man inte bör se omvärldsbevakaren som en 
orakelförkunnande Pythia, vars dunkla ord utan förbehåll och diskussion skall accepteras av 
en troskyldig företagsledning. Det är ju som bekant så med prognoser, att de till syvende och 
sist främst är kvalificerade gissningar med fingertoppskänsla. Affärskritiska beslut med dessa 
analyser som bas bör därför fattas först efter moget övervägande. Men det är väl just i detta 
gränsland, mellan kända fakta och ibland osannolika förutsägelser, som såväl faran som 
tjusningen i prognoser ligger? Modernt företagande tycks ju inte sällan kräva att 
organisationen inte vilar på sina lagrar och kväver entreprenöriella ambitioner i sin linda. Den 
gamla devisen: ”The higher the risks, the more the returns, and the lower the risks, the less the 
returns”296, sammanfattar marknadsekonomins tillsynes enkla mekanismer, men den säger 
skäligen lite om hur man genom tillförlitlig information kan undvika höga risker och ändå 
tillföra mervärde till organisation. 
 
Omvälvningar sker inom organisationsstrukturer världen över; globaliseringen förändrar 
livsbetingelserna för alla kända former av mänskligt etablerade kommunikationsstrukturer; 
IT-företagen och ännu inte påtänkta former av företagande i framtidens nätverkssamhälle 
kommer säkerligen kräva smartare och bättre framåtblickande prognoser än gårdagens. Eller 
annorlunda uttryck, som Karl Marx, Bob Dylan och Marshall Berman alla har framhävt: allt 
som är fast förflyktigas. Ingen vet vad morgondagen bär med sig; omvärldsbevakningen – 
medveten eller omedveten, organiserad eller ej – finns där, hos individen, i företaget eller 
staten för att göra denna morgondag mindre oviss. 
 
Slutligen måste vi påpeka att vi bara har valt att beröra några få aspekter kring fenomenet 
omvärldsbevakning, så det är – för att återigen tala med Winston Churchill – bäst att tillägga:  
 
“Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of 
the beginning.” 
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10   Sammanfattning 
 
Vi har i denna uppsats genom intervjuer av reflexiv karaktär som gett kvalitativa och 
förståelsegrundande data, tagit del av hur tio olika organisationer bedriver sin 
omvärldsbevakning. Omvärldsbevakning, har vi konstaterat, är de processer genom vilka 
företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar information från omvärlden.  
 
Fokuseringen på tidigare forskning och teorier har legat på faktorer som kan påverka en 
organisations omvärldsbevakning och har främst syftat till att åskådliggöra hur individens 
uppmärksamhet påverkas av dessa meningsskapande processer. I slutändan menar vi att en 
ökad effektivitet i omvärldsbevakningen, kan stegras om individerna (medarbetarna) delar 
perspektiv och visioner, vilket kan bana väg för ett mer entreprenöriellt, innovativt och 
kreativt beteende. Vi har därför velat betrakta de strategier för omvärldsbevakning som lyckas 
inkorporera dessa underliggande och växelverkande påverkansfaktorer som meningsskapande 
omvärldsbevakning. 
 
Vår utgångspunkt har varit att söka förstå och tolka frågor som rör omvärldsbevakning som 
fenomen. Tonvikten har vi lagt på att finna generella beröringspunkter mellan dessa 
organisationer, snarare än att presentera en strukturerad komparation som utmynnar i 
slutsatser om att den ena strategin skulle vara bättre än den andra. De jämförelser som vi 
likväl har gjort, har endast syftat till att för läsaren presentera de skillnader som föreligger 
mellan organisationernas perspektiv. Utifrån teorierna har vi analyserat intervjumaterialet 
genom följande uppdelning: målsättningen med omvärldsbevakningen; primära källor; 
analysmetoder; koppling till ledningen; kontinuerlig-  och Ad hoc omvärldsbevakning; lagring 
och spridning av information; externa och interna nätverk; intern/tyst kunskap; kompetens 
samt slutligen placering i organisationen. 
 
Vi har dragit slutsatsen – baserat på respondenternas ut sagor – att företagens nuvarande 
strategier lämpar sig för de situationer de befinner sig i, men vi har också velat peka på att 
organisationer i sin helhet kan bli mer uppmärksamma och därigenom frigöra en dittills dold 
potential hos medarbetarna. Vi har vidare konstaterat att primära källor för 
omvärldsbevakning är nyhetsbevakning, årsredovisningar, kvartalsrapporter, pressreleaser, 
portaler samt konkurrenternas webbplatser. En mängd databaser används från vilka man får 
kontinuerliga utdrag och sammanfattningar. I samband härmed har vi påpekat att ett alltför 
ensidigt bevakande av den egna branschen eller förlitande på externa aktörers omdömen kan 
dämpa den entreprenöriella förmågan samt minska möjligheterna att nå den tysta kunskapen. 
Vi har vidare konstaterat att det råder en diskrepans mellan de modeller som presenteras i 
litteraturen, och hur man jobbar i praktiken.  
 
Utifrån intervjuerna har vi kunnat konstatera att OB-enheterna bör vara placerade på ett sätt 
inom organisationen, som gör att ett intimt samarbete med ledningen kan etableras, samt att 
man vinnlägger sig om att känna till ledningens behov och vad de redan känner till för att 
undvika kostsamt extraarbete. Vi har sett att de flesta respondenterna förespråkar korta 
presentationer, oavsett om de riktas till ledningen eller till hela eller utvalda delar av 
organisationen, så att de blir lästa. Detta har vi ansett också som en möjlighet för OB-enheten 
att sprida ledningens vision till organisationen, så att medarbetarna inte får en skev 
verklighetsbild av vad som händer. Vad gäller målsättningen med omvärldsanalyserna, har vi 
konstaterat att den främst skall bidra till ledningens beslutsunderlag, men i vissa fall kan den 
även vara en kunskapshöjande källa för hela organisationen, för allmänheten eller som ett 
lobbyredskap mot politiker. Omvärldsbevakning kan vara antingen kontinuerlig eller Ad hoc 
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(tillfällig), och vi har sett att de undersökta företagen bedriver bäggedera, dock med slagsida 
åt den kontinuerliga bevakningen. Det är dock den specifika omvärldsbevakningen (Ad hoc) 
som vi tror bäst kan frambringa de innovativa idéerna, på grund av dess mer fokuserade 
inriktning på sökandet efter information på områden där tidigare analyser kanske inte alltid 
kan ledsaga arbetet. Distributionen av analyserna sker på något olika sätt inom de små jämfört 
med de stora företagen, men det primära är att bägge syftar till att upplysa någon (beställaren 
av informationen) om vilka slutsatser man har dragit av omvärldssignalerna. Om 
omvärldsanalyserna är utformade på ett sådant sätt att de faktiskt blir lästa, av organisationen 
som helhet eller av ledningen tror vi chansen ökar att man därigenom erhåller liknande 
perspektiv eftersom man blir mer medveten om var företaget för tillfället är på väg. 
 
Vidare har respondenterna framhållit vissa svåra moment vid utförandet av sina 
arbetsuppgifter. Det tydligaste bryderiet tycks generellt vara tidspressen att utföra analyserna 
innan omvärldssignalerna har minskat i styrka. Organisationernas storlek tycks, inte helt 
förvånande, samvariera med dess förmåga att utnyttja de samlade intellektuella och praktiska 
kunskaperna som finns förborgade djupt inom organisationen. Ett litet företag, således, tycks 
tendera att ha närapå gränslösa möjligheter att utnyttja alla medarbetares tysta kunskaper, 
medan samma strävanden försvåras inom en mycket stor organisation. När OB-enheten 
besitter stora branschkunskaper och har etablerat solida och väl fungerande nätverk, har vi 
velat visa att möjligheterna ökar att hitta rätt information inom företaget och via externa 
kontakter vid rätt tidpunkt. Om omvärldsbevakaren dessutom har en lång bakgrund inom 
företaget och därigenom känner till dess historia, har vi tolkat detta som att processen 
underlättas. Detta fenomen bottnar i individens minnes- och meningsskapande processer, även 
om detta är mycket svårt att leda i bevis genom intervjuer. Forskningen stödjer dock denna 
tes, varför tämligen stor plats har vikt åt att ur ett, enkelt skildrat medicinskt perspektiv, 
beskriva hur dessa neurologiska processer kan förklaras. I försöken att frambringa en bild av 
den meningsskapande omvärldsbevakningen, har vi sett konturerna av den lärande eller 
intelligenta organisationen ta skepnad, men vägen dit är helt säkert lättare att vandra i teorin 
än i praktiken.  
 
Empirin, i form av våra respondenters livfulla beskrivningar av sina arbetsuppgifter, pekar på 
att omvärldsbevakning i praktiken mycket handlar om att ta egna initiativ, etablera och 
upprätthålla nätverk, att medverka till företagets tillväxt och därigenom känna 
arbetstillfredsställelse. Vi har främst velat se OB-enheternas individer såsom en delmängd av 
sina organisationer, snarare än en ur sammanhanget utbruten beståndsdel vilket också speglar 
verkligheten hos de flesta av våra respondenters företag.  
 
Avslutningsvis har vi diskuterat bibliotekariernas framtida roll som omvärldsbevakare och 
dess skiftade roll från informationsförmedlare till kunskapsmanager med inriktning på 
strategier. Vi har också genom exemplen med Värmlands Länsbibliotek och Säffle bibliotek 
diskuterat hur bibliotek, idag nischar sig och försöker få användning för den unika kunskap de 
besitter. Därefter refererade vi en rapport med budskapet att bibliotekarier bör sluta betrakta 
sig själva som en ren servicefunktion, och istället fö rsöka medverka med en egen kunskapsbas 
i högskolornas forskande och lärande processer. Slutligen ventilerade vi den tredje 
generationens innovationsperspektiv och innovativa processer, där vi framhöll att dessa kan 
tjäna som inspiration för bibliotekarieverksamheter i framtiden. 
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12 Bilagor 
 
12.1 Alpinisten – en extrem omvärldsbevakare 
 
Ibland kan en metafor, anser vi, förallmänliga och enklare beskriva en komplex företeelse, 
skapa associationskedjor och erbjuda mer lättillgänglig insikt än själva objektet som skall 
beskrivas gör i sig självt. Vi har därför använt alpinisten som en metafor för 
omvärldsbevakning, där många aspekter vävts in som tagits upp i det föregående. Fokus här 
är att söka förklara hur modeller för omvärldsbevakning som inte tar i beaktande en 
organisations specifika förutsättningar, inte heller optimalt kan hjälpa densamma. 
 
Det är, som nämnts tidigare, förstås inte direkt olämpligt att ha en metod eller en modell som 
beskriver hur man skall bedriva sin spaning, men vi anser att om man inte först etablerar en 
förståelse av hur organisationen ser ut och beskriver vilken funktion den skall ha i omvärlden, 
så riskerar modellerna att försvåra omvärldsanalyserna, förvirra medarbetarna för att slutligen 
kanske förkastas. Man kanske kan se det på samma sätt som att man är strandsatt i en okänd 
miljö utrustad med GPS-navigator och kompass. Dessa hjälpmedel kan visserligen peka ut var 
man befinner sig, men de säger skäligen lite om hur man skall orientera sig till slutmålet. De 
moderna hjälpmedlen blir således obsoleta om man inte bekantgör sig med sin omgivande 
terräng; om man inte – som t.ex. alpinisten – i de tvära väderomslagen kan förutse en storm 
och vända om till base-camp. 
 
Många av världens mest erfarna alpinister har gått under i de kataklysmiska jetvindar som 
piskar Mount Everest topp och som över 8000 meter kallas ”dödens zon” och ”jordens tak”, 
trots att man ofta har tagit med ”allt” i beräkningen och att alla tänkbara tekniska hjälpmedel 
har packats ned. Vad säger då detta om omvärldsbevakning, undrar den vakne läsaren? En hel 
del skulle vi vilja påstå. Det säger till exempel att man kan vara ytterligt förberedd inför 
många tänkbara scenarier men ändå misslyckas. Överfört på affärssammanhang kan tekniska 
hjälpmedel och teoretiska modeller begagnas för att underlätta omvärldsbevakningen, men 
saknar man den viktiga fingertoppskänslan om tänkbara hot i omvärlden som gör att man kan 
välja att ge sig huvudstupa in i en affärsmöjlighet eller att avstå den på grund av alltför många 
signaler om ett framtida misslyckande; då kan man vara tämligen illa ute även med en modell 
hängandes framför ögonen. 297 Slutsatsen av detta resonemang blir alltså att modeller 
visserligen kan användas som hjälpmedel vid omvärldsbevakning, men att de tenderar att bli 
ineffektiva om de inte utgår ifrån en medveten självbild av organisationen. Det är också därför 
vi i denna uppsats inte har gjort kardinalmisstaget att presentera en rad modeller i tron att 
dessa allena, nämnvärt skulle hjälpa en organisation att definiera sig själv i sin omvärld. 

                                                 
297 I metaforen med alpinisterna kan man säga att de kanske skulle ha överlevt om de hade vänt tillbaka innan 
svaga signaler om oväder övergått till ett ihållande larmande om storm. Om de inte hade varit så förblindade av 
utsikten att nå toppen att även grundläggande överlevnadsinstinkter satts åt sidan, skulle de kanske ha besegrat 
”alla bergs moder” en annan dag. 
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Vi anser att alpinisten är en träffande metafor att överföra på en organisation; de 
överväganden såväl organisationen som bergsklättraren måste göra handlar ofta om 
organismens överlevnad. Medan företagets framtid kanske är avhängig en irrationell 
börsmarknads utveckling och svårbedömda omvärldssignaler, måste alpinisten vara vaksam 
på de minst lika oberäkneliga väderomslagen, för att inte nämna utrustningen och 
replagskamraternas hälsa. Alpinisten på uppsatsens framsida kan också sägas spana på sin 
omvärld. Han siktar likt organisationen mot toppen och vet att ett felsteg kan vara ödesdigert; 
han vet liksom den medvetna organisationen att introspektion kring de egna förutsättningarna 
kan vara helt avgörande för att öka denna chans att lyckas i praktiken. Det tycks med andra 
ord vara först i de meningsfulla perspektiven på omvärlden som insikten föds om vilken 
riktning man bör ta i varje given situation. 
 
Entreprenörens roll i organisationen har ventilerats i denna uppsats. Äventyraren Göran 
Kropp som cyklade från Sverige till gränsen mellan Nepal och Tibet, för att sedan bestiga 
Mount Everest utan syrgas är ett mycket bra exempel på en entreprenör eller visionär. Han 
vände om flera gånger på väg mot toppen när han fann att förutsättningarna försämrats, under 
vilken de ovannämnda erfarna alpinisterna omkom, men till slut nådde han sitt mål. Kropp 
avled senare under en enkel rutinklättring i Seattle: När uppmärksamheten en gång sviktade 
tog den ut full ersättning. 
 
12.2 Intervjufrågor 
 
Namn: 
Ålder: 
Befattning: 
Utbildning: 
Tidigare arbeten och befattningar: 
 

I. Uppgiftsrelaterade frågor 
 

1) Vad är målsättningen med omvärldsanalyserna? 
2) Vad är målsättningen för företaget? 
3) Hur är målstyrningen kopplad till omvärldsbevakningen? 
4) Mäter ni i vilken grad analyserna påverkar beslutsfattningen och vilka implikationer 

detta medför? 
5) Vilka är företagets och avdelningens ”successfactors”? 
6) Har företaget tidigare jobbat utan tydliga omvärldsstrategier? 
7) Hur och när uppkommer behov av omvärldsbevakning? 
8) Vilka tankegångar ledde fram till beslutet att inrätta en organiserad 

omvärldsbevakning? 
9) Hur följs mångtydiga prognoser upp där få säkra signaler kan uttydas? 

a) Har ni erfarenhet av svårtolkade signaler?  
b) Vad har i så fall varit anledningen till att de varit svårtolkade? 

 
II. Organisationsstruktur 
 

10) Hur är omvärldsbevakningen organiserad? 
11) Var i hierarkin befinner sig omvärldsbevakningsfunktionen? 
12) Vilken företagskultur dominerar inom organisationen? 



 88 

13) Vem utför omvärldsbevakningen? 
14) Vilken kompetens har de som utför omvärldsbevakningen? 
15) Vilka kompetenser är delaktiga vid målstyrningen? 

 
III. Yrkespersonliga frågor 
 

16) Hur upplever ni ert arbete?  
a) Är det kvalitetssäkrat? 
b) Vad upplever du som arbetstillfredsställelse? 
c) Vad upplever du som potentiella risker? 
d) Vad upplever du som svåra moment? 

17) Vad upplever du som flaskhalsar i en god omvärldsbevakning?  
18) Premieras personlig driftighet? (Finns det utrymme i organisationen att utveckla 

entreprenöriella egenskaper, eller är hierarkin så befattad att dessa egenskaper inte 
uppmärksammas eller uppmuntras?) 

 
IV.  Källornas betydelse  
 

19) Vilka informationskällor använder ni er av? Vilka anser ni vara de viktigaste? 
20) Vilken slags information finns lagrad i databaserna? 
21) Hur fungerar databaserna? 
22) Hur utnyttjas företagets interna kunskap? 
23) Registreras spontan omvärldsbevakning? 
24) Hur mycket betyder de informella källorna? 

a) Registreras dessa och i så fall, hur? 
b) Uppmuntras informella kontakter? 

25) Får ni information av de anställda som inte sysslar med omvärldsbevakningen?  
a) Är detta organiserat och i så fall, hur? 
b) Används denna? 

26) Använder ni er av någon speciell teknologi? 
27) Använder ni er av några speciella modeller? 
28) Har det hänt att du har saknat ”affärskritisk” information vid något tillfälle? Vilken typ 

av information/källor hade du i så fall behövt ha tillgång till? 
 
12.3 Förkortade intervjusammanfattningar  

 
Företagspresentationerna är hämtade från databaserna AffärsData, BolagsFakta samt från 
företagens webbplatser. 
 

12.3.1 Eka Chemicals 
 

 
 
Intervju med Ulf Delbro, Manager Business Intelligence på Eka Chemicals. 
 
Elektrokemiska Aktiebolaget (EKA) grundades i Bengtsfors av Alfred Nobel 1895. Eka 
Chemicals är en av tio affärsenheter inom den internationella kemikoncernen Akzo Nobel 
Chemicals Group. Eka Chemicals tillverkar främst kemikalier för massa- och 
pappersindustrin samt vissa specialkemikalier för vattenrening, läkemedels- och 
livsmedelsindustrin etc. I Eka Chemicals Boråsfabrik tillverkas papperskemikalier i form av 
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harts- och hydrofoberingsmedel. Moderbolaget Akzo Nobel har runt 64 500 anställda i 80 
länder med verksamhet inom läkemedel, färg och kemikalier. Eka Chemicals har runt 3000 
anställda världen över varav 1100 i Sverige. 
 
Vår respondent Ulf Delbro har arbetat 24 år på EKA Chemicals, de senaste 3 åren som chef 
för BI, dessförinnan som försäljnings- och marknadschef. Han är ansvarig för Business 
Intelligence som har sin hemvist inom avdelningen för Strategy Support. Han menar att 
huvuduppgiften för Business Intelligence på Eka Chemicals är att se hot och möjligheter i 
omvärlden på global basis och det är ett verktyg för att nå företagets mål. Det är viktigt att 
bedriva en effektiv omvärldsbevakning för att förse ledningsfunktionerna med underlag för 
beslutsfattandet. Det är av avgörande betydelse att BI funktionen fokuserar på de kritiska 
frågorna, Key Intelligence Questions. Därför bör BI-funktionen vara naturligt integrerad i 
affärsverksamheten och deltaga i det strategiska arbetet. Så fungerar det också i stort på Eka 
Chemicals. Dock är BI inte involverade i själva beslutsfattandet. Två personer plus en 
halvtjänst jobbar med omvärldsbevakningen på Eka. Man får också backup av en person på 
Ekas kontor i Atlanta som specifikt bevakar Nordamerika. Företagets bibliotek utgör 
dessutom en speciell resurs för kva lificerad informationssökning i speciella databaser. 
Omvärldsanalyserna och förslag på åtgärder eller strategier levereras till ledningen eller 
chefer på olika nivåer som underlag för strategiska och operativa beslut.  Såväl stående 
uppdrag att bevaka ett antal faktorer i omvärlden förekommer, plus speciella Ad hoc uppdrag 
som inleds på förekommen anledning. De analyser som utarbetas används i beslutsfattandet. 
Delbro anser att en aktiv dialog med ledningen och att man får feed back är mycket viktig för 
en effektiv BI-verksamhet. Informations- och erfarenhetsutbyte sker även regelbundet med 
BI-funktionerna inom andra affärsområden inom hela Akzo Nobel. Avgörande för en effektiv 
omvärldsbevakning är att ha ett omfattande externt och internt nätverk. BI-funktionen på Eka 
har en regelbunden kontakt med personer inom företaget runt om i världen för att få en bild 
över konkurrentsituationen och den allmänna marknadsutvecklingen. Till detta kommer en 
omfattande kontakt med det externa nätverket.  
 
En central fråga för BI-funktionen är att på bästa sätt fånga upp den information som finns 
internt i företaget, och hur gör man då det? Ja, det bästa sättet är helt enkelt att jobba aktivt för 
att komma åt denna genom att höra av sig regelbundet till nyckelpersoner. Man kan inte sitta 
och vänta på att folk själva skall höra av sig. Det är vanligtvis väldigt mycket information om 
omvärlden som finns inom företaget. Detta måste utnyttjas.  
 
När man arbetar med omvärldsbevakning måste man vara intresserad av att bygga nätverk, 
vidga kontaktytor samt ha näsa för vilken information som är av betydelse för företaget. 
Jobbet innebär stor frihet och man lägger upp planeringen över hur arbetet skall drivas, vilket 
kräver stor personlig driftighet där endast de egna initiativen sätter gränserna. Man får inte, 
säger Delbro, vara rädd att kontakta personer och på detta sätt menar han att Business 
Intelligence är nära besläktad med journalistiken. Vidare måste man ha god insyn i 
övergripande mål och processer samt arbeta mycket disciplinerat och fokusera på kritiska 
frågor för att inte drunkna i informationen. Man ska också kunna presentera väsentligheter 
kortfattat till beställaren eftersom långa rapporter tenderar att vara svåranvändbara.  
 
Centrala områden som bevakas är marknaden med fokus på konkurrenter. Den övergripande 
uppgiften är att i tid uppfatta möjligheter och hot som rör verksamheten. Eka använder en 
lång rad källor, såväl publicerat som icke-publicerat material. Man abonnerar på en global 
nyhetsbevakning, ESMERK, som utgår från en definierad sökprofil och som levererar 
material varje dag. Utöver detta sker en nyhetsbevakning via Internet och ett antal andra 
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informationskällor. Som en service sammanställs ett internt nyhetsbrev som är tillgängligt för 
alla företagets anställda. Slutligen anser Delbro att BI kommer att få en ökad betydelse i 
framtiden. 

 
12.3.2 Ericsson 

 
 
Intervju med Inger Högberg, Director of Strategy planning and Strategic Business 
Intelligence på Ericsson. 
 
Företaget grundades 1876 och har idag runt 51 000 anställda i 140 länder. Företaget 
utvecklar system, produkter och tjänster för konsumenter, företag, teleoperatörer och 
utvecklare. Bolagets breda utbud av tele- och datakommunikationsprodukter inkluderar 
system och tjänster som gör det möjligt att sända röst-, bild- och datatrafik snabbt, effektivt 
och säkert genom både fasta och mobila nät. 
 
Strategisk omvärldsbevakning, vilket är en del av den strategiska planeringsprocessen, bidrar 
med viktiga analyser när företaget skall bestämma sin strategiska inriktning. Verksamheten 
bedrivs i syfte att bygga grunden för och uppställa hypoteser om hur de tror att den framtida 
marknaden kommer att utveckla sig. Man vill också söka förutse nya möjligheter och undvika 
hot och blind-spots. Slutligen skall enheten fungera som ett filter som bekräftar eller förändrar 
företagets strategier. Man arbetar utifrån elva olika skanningområden:  Economics, Users, 
Operators, Competitors, Partners / suppliers, Regulations, Standards, Technology, Intellectual 
Property Rights, New Business Models samt Market Forecasting. BI-enhetens uppdrag är att 
ge beslutsunderlag rörande trender och utveckling i stora drag. Man anlägger ett 
helhetsperspektiv (av skanningområdena) till ledningen på koncernnivå. De elva olika 
områdena har en ansvarig person som använder sig av de resurser som återfinns i 
linjeorganisationen, där bland annat Champions återfinns vilka är utsedda för att skanna och 
analysera utvalda delar av det specifika skanningområdet. Dessa Champions finns på alla 
marknader och är insatta inom sitt gebit. Arbetsbeskrivningen ser i korthet ut på följande sätt: 
 

• Skanningområde ekonomi: 
Skall systematiskt skanna och analysera den ekonomiska utvecklingen och dess påverkan på 
telekomindustrin och dess främsta aktörer.  

• Skanningområde användare: 
Skall analysera och rapportera förändringar i beteenden, trender och behov för både 
konsumenter och företag. 

• Skanningområde Operatörer: 
Skall systematiskt samla in och analysera de större operatörernas förmåga, sårbarhet och 
målsättningar. 

• Skanningområde Konkurrenter: 
Skall systematiskt samla in och analysera större konkurrenters förmåga, sårbarhet och 
målsättningar. 

• Skanningområde Partners och Leverantörer: 
Skall hålla reda på förändrade strategier och beteenden hos Ericssons partners och 
leverantörer som kan komma att utmana Ericssons strategier eller påvisa möjligheter. 

• Skanningområde Bestämmelser: 
Skall analysera och rapportera utvecklingen vad gäller policys, lagar och bestämmelser som 
påverkar Telekomindustrin. 
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• Skanningområde Standardisering: 
Skall analysera och rapportera utvecklingen vad gäller standardiseringar som påverkar 
Ericsson. 

• Skanningområde Teknologi: 
Skall identifiera och analysera störande teknologier 

• Skanningområde IPR (Intellectual Property Rights): 
Följa och rapportera trender och utvecklingar av IPR:s/applikationer inom Telekom bland 
konkurrenter och andra aktörer 

• Skanningområde Nya Affärsmodeller: 
Skall skanna och identifiera nya affärsmodeller som kan påverka företagets strategier. 

• Skanningområde Marknadsprognoser: 
Skall prognostisera marknadsutvecklingen vad gäller abonnenter/linjer, trafik och 
investeringar. Slutsatserna dokumenteras i Ericsson Long Term market Development 
Forecast, vilken uppdateras två gånger per år. 
 
Övergripande process: 
 
Strategisk omvärldsbevakning enligt ovan sker i huvudsak på koncernnivå för att bistå 
koncernledningen med beslutsunderlag rörande strategiska frågor. Resurser för att utföra 
arbetet tas till största delen från linjen, det vill säga från affärs- och marknadsenheter. 
På koncernnivå där Högberg är chef för Business Intelligence tar man fram helheten och 
skapar en helhetsbild. Resultaten läggs ut på intranätet, dock ej fullt tillgänglig för alla. 
 
Man gör en forecasting över hur marknaden utvecklas i pengar, detta är ett viktigt arbete där 
man sammanför interna och externa källor. Arbetet utförs genom bottom-up och top-down 
analyser som jämförs med varandra. I bottom-up processen inhämtas information från varje 
marknadsenhet utspridda i världen som har till uppgift att bevaka den lokala marknaden, 
vilket Högberg menar skulle vara svårt att utföra från Stockholm. Berörda personer från 
marknadsenheterna träffas i workshops och diskuterar och bildar sig en gemensam 
uppfattning om marknadsutvecklingen, exempelvis hur människornas behov kommer att se ut 
i framtiden, hur många nya telefonkunder man kommer att räkna med, vad konsumenten kan 
tänka sig att betala för en specifik produkt, etc. Man gör beräkningar efter ett femårigt 
perspektiv. Dessa analyser jämförs sedan med ett Top-down perspektiv för att finna om det är 
realistiska data som framkommit utifrån ett makroekonomiskt perspektiv: BNP-utveckling 
och operatörernas inkomster. Detta jämförs även med externa industrianalyser för att se så att 
man inte avviker alltför mycket från dessa. Om det visar sig att ens egna analyser skiljer sig 
från analytikernas måste man förklara för ledningen varför det förhåller sig så.  
 
Man har utarbetat en intern strategiprocess, som bygger på Willie Pietersen´s metod Strategic 
Learning298. Man använder också en utvecklad modell av Porters five forces men har istället 
för fem, elva forces, det vill säga ett på varje skanningområde. Man använder sig även av 
SWOT-analyser. Ledningen deltar aktivt i strategiprocessen och omvärldsanalyserna 
presenteras för, och diskuteras med ledningen. Högbergs chef sitter i högsta ledningen. 
I tillägg till den återkommande omvärldsbevakningen genomförs också Ad hoc uppdrag, som 
motsvarar ungefär 50 % av det totala arbetet. Dessa uppdrag kan förekomma inom alla 
skanningområden. 
 

                                                 
298 Finns även beskriven i hans bok: Reinventing Strategy: Using Strategic Learning to Create & Sustain 
Breakthrough Performance. 
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Processer på Business Units level (Affärsenhet): 
Strategisk omvärldsbevakning sker även på BU level för att stödja BU Management i deras 
affärsbeslut och BU Product Management i deras produktbeslut. Processen och strukturen för 
den strategiska omvärldsbevakningen inom varje BU definieras av att BU måste vara 
överenskommen med Group Function Strategy och Product Management för att undvika 
överlappningar. Förutom den strategiska omvärldsbevakningen, skall BU också bedriva 
Tactical Business Intelligence för att bistå försäljning.  
 
Process på Market Unit level (Marknadsenhet): 
Strategisk omvärldsbevakning sker i viss mån också på MU level i syfte att hjälpa MU 
Management i deras affärsbeslut och fokuserar huvudsakligen på marknadsanalyser. 
Processen och strukturen för strategisk omvärldsbevakning inom varje marknadsenhet 
definieras av dem själva, men den måste överensstämma med Group Function Strategy och 
Product Management.. Förutom strategisk omvärldsbevakning så skall marknadsenheterna 
också bedriva Tactical Business Intelligence för att bistå försäljning. 
 
Informationshantering: Företaget köper in extern information på koncernnivå där en 
representant från de 5 affärsområdena tar beslut om vad som skall köpas. Informationen läggs 
sedan ut på en portal, kallad för Business Information Center (BIC), vilken är tillgänglig för 
alla medarbetarna. Man använder sig av ett flertal externa källor. Högberg menar att man kan 
dela in informationen i tre delar: 1) Nyhetsbrev 2) Industrianalyser 3) Finansiella analyser. 
 
Fungerande delar: 
Högberg menar att man har bra koll på det mesta, däremot kan det ibland vara svårt att få en 
helhetsbild av de 11 områdena eftersom alla jobbar utifrån olika förutsättningar 
 
Varje individ har sitt interna externa nätverk som bygger mycket på informell delgivning, 
varför det gäller att veta vem som har rätt typ av information och vem som har stött på ett 
visst problem tidigare. Slutligen menar Högberg att det gäller att ha ett engagemang; att få 
folk att vara med och få sina åsikter hörda. 

 
12.3.3 SCA Personal Care 
 

 
 
Intervju med Philip Creutz, Director of Business Intelligence på SCA Personal Care. 
 
SCA har runt 44 000 anställda i 40 länder. SCA Personal Care med drygt 4000 anställda är en av 
åtta divisioner inom SCA. De primära verksamhetsområdena för denna division är tillverkning av 
inkontinensskydd samt hygienprodukter för barn och kvinnor. 
 
Målsättningen för Creutz avdelning är att förse organisationen med faktaunderlag baserat på 
omvärldsanalyser. Man ger strategiförslag och skapar handlingsberedskap inför osäkra 
faktorer och signaler. Avdelningen är med i strategiformuleringsprocessen inom företaget, 
men verksamheten är inte bara riktad mot ledningen utan också mot hela organisationen, dock 
i huvudsak mot divisionsnivå. När någon inom organisationen vill få löpande information om 
konkurrenter, kunder, trender etc, vänder man sig därför till denna avdelning. 
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Omvärldsbevakningen har tre syften: 
 

1. Löpande service och informationsspridning 
2. Mer strukturerad process varje år. Ett led i en mer strukturerad process varje år: En 

gång per år ser vi över vår strategi, och försöker då identifiera förändringar och trender 
i vår omvärld. Den information och de analyser vi gör kommer då att ingå i den 
”Business Environment Analyses” som sammanställs och tas till utgångspunkt för de 
revideringar av strategin som sker.  

3. Uppdragsbevakning där man t.ex. kan titta närmare på en konkurrent 
 
Omvärldsbevakningen är organiserad i tre nivåer: 
 

1. Vissa personer bevakar produkter. Dessa är mer tekniskt skolade, ofta ingenjörer. 
2. Vissa bevakar nyhetsflödet. Prenumeration sker på information enligt en profil, främst 

via nätet. Dessa har en bred erfarenhet och kan scanna av det man känner är intressant. 
Man kanske inte har en formell utbildning inom något specifikt område, men man har 
en god branschkännedom och förståelse av vad som kan vara viktigt och vem eller 
vilka i organisationen som är intresserade av en viss information 

3. En del av de omvärldsfaktorer som är viktiga för SCA Personal Cares verksamhet 
berör medicinska frågor och frågor som har med vård och omsorg att göra, inte minst 
när det gäller inkontinens. Det är viktigt att bygga ett nätverk av kontakter för att säkra 
att divisionen har en riktig kunskap och insikt kring vad som händer inom detta 
område. Detta verksamhetsfält är internationellt till sin natur och kräver kontakter runt 
om i världen, och också en grundläggande insikt i medicinska frågor. Kontakter byggs 
på många sätt, genom internationella organisationer, konferenser, seminarier och 
enskilda kontakter. Några har kontakter utomlands i nätverk. Dessa besöker ibland 
konferenser, de för också dialoger med personer inom relevanta områden. Dessa bör 
ha en viss förståelse för den ”medicinska biten”, som exempelvis frågor rörande 
inkontinens. 

 
Från abonneringstjänsten Factiva köper man in löpande information som baseras på en 
specifikt framtagen profil som speglar SCA Personal Care omvärldsintressen. Creutz säger att 
man inte använder så många andra databaser, men att de nog inte har missat så mycket 
information när han tittar i backspegeln. Ur ett stort flöde av information försöker man 
löpande finna mönster eller trender som kan påverka företagets affärer, eller bör påverka hur 
de organiserar verksamheten för att möta det som sker. Han tycker de ganska väl kan 
identifiera de trender som har stort inflytande på affärsverksamheten, men att 
förändringstakten alltid är svårbedömd och att det därför handlar om att skapa 
handlingsberedskap för att kunna hantera dessa förändringar. Om det skulle uppstå en 
situation när man bedömer att folk inte noggrant läser rapporterna föreslår man förändringar. 
 
En annan svårighet är att finna information om alla konkurrenter. Här nämner han till exempel 
små familjeföretag som det inte finns så mycket information skrivet om. Om de stora 
börsnoterade företagen finns oftare sådan information. Creutz säger att man inte har någon 
djupsinnigt systematiserad strategi för informationssökningen även om man benchmarkar och 
använder SWOT-analyser. Mycket rapporterande sker dock informellt vilket han anser vara 
mycket viktigt för att fånga in trender. Rapporteringen sker löpande fem gånger per år till 
nyckelpersoner där de beskriver hur de förstår omvärldsförändringar och trender, här 
ventileras också förslag på hur verksamheten kan förbättras. Man undersöker 
tillverkningsprocesser och kalkyler över hur mycket man har tjänat. En formell rapportering 
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av hur affären utvecklas sker varje månad, men dessutom sammanställs en mer kvalitativ 
kommentar till verksamhetens utveckling och marknadsförändringar fem gånger per år från 
nyckelpersoner på divisionsnivå. Här ventileras inte förslag på hur verksamhetens skall 
förbättras, men de som rapporterar beskriver också åtgärder som de beslutat vidta för att 
förbättra verksamhetens utveckling och resultat.  
 
Helt skilt från detta försöker Business Intelligence gruppen och på produktnivå också inom 
andra delar av den centrala organisationen att förstå den egna konkurrenskraften, genom att vi 
jämför våra kostnader och vår lönsamhet på affärsnivå och på produktnivå med vad de tror att 
konkurrenterna kan prestera.  
 
Man sammanställer den information man har samlat in i databaser. En nyhetsdatabas är 
kopplad till det interna nätverket så att de anställda kan prenumerera via email på denna 
information. Man har ett bibliotek, dock ligger tonvikten på FOU och tekniskt inriktad 
litteratur som anses vara essentiell för verksamheten. Creutz säger att man inte samlar och 
kartlägger de anställdas kunskaper i någon databas, däremot förlitar man sig på att de 
kontaktar deras avdelning har delar  med sig av information som de tror kan vara viktig för 
företaget. Entreprenörskap premieras inom avdelningen och organisationen i sin helhet. SCA 
som koncern har ett antal definierade ”kärnvärden” – Initiative, Respect, Excellence and 
Responsibility – och dessa skall prägla verksamheten. Varje anställd har sedan mål uppsatta 
för sitt område och förväntas arbeta mot att realisera dessa mål, med hjälp av och mot 
bakgrund av dessa kärnvärden. Detta gäller såväl Business Intelligence som resten av 
företaget. Han menar att hans rapporter inte försvinner ned i ”svarta hål” utan de som sysslar 
med omvärldsbevakningen är tvärtom engagerade i målstyrningen i så motto att man märker 
att analyserna ligger till grund för många beslut. Man är alltså inte formellt med och fattar 
beslut, men man är med i diskussionen som leder fram till de strategiska besluten. Han 
rapporterar till en högre chef som i sin tur rapporterar till VD: n på Personal Care vilket gör 
att omvärldsbevakningen synes vara nära makten inom divisionen. Grupper med 
specialistkompetenser kan sättas ihop för specialuppdrag säger han, men externa konsulter 
behöver man endast ta in i undantagsfall. Creutz menar att hans ekonombakgrund gör att han 
är lämpad att förstå den ekonomiska delen av konkurrentbevakningen. 
 
Creutz menar att en framgångsrik Business Intelligence – där man har folk som sammanställer 
information om omvärld och konkurrenter – bara har ett värde så långt som detta sker med en 
verklig insikt i vad som är nyckelfaktorer för verksamhetens framfång. Det vill säga den som 
väljer information, sammanställer den och tolkar den måste vara en person med insikt i och 
förståelse för affären. 
 
Alla divisioner har BI anställda men omfattningen variera ganska mycket, beroende på 
verksamhetens karaktär. På Personal Care är man sex personer som i stor utsträckning men 
inte enbart sysslar med detta på central nivå. Inom SCA jobbar mellan 10-15 personer med 
detta. 
 
Inom Personal Care blir verksamheten alltmer ”global” i den meningen att de etablerar 
verksamhet i allt fler länder. Detta kommer successivt att påverka deras sätt att arbeta i 
riktning mot att täcka mer av den del av världen som ligger utanför Europa och Nordamerika. 
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12.3.4 Trelleborg AB 
 

 
 
Intervju med Fredrik Meuller, Vice President - Group Business Development på Trelleborg AB. 
 
Trelleborg AB är en global industrikoncern med 21 000 anställda i 40 länder, varav runt 2000 
anställda i Sverige. Företaget grundades 1905 och verksamheten inriktades då på tillverkning av 
industrigummi och däck. Idag är basen för verksamheten polymerteknik och dess 
applikationsområden samt funktionslösningar och system för kundernas behov. Under de senaste 
åren har Trelleborgs verksamhet koncentrerats till en kärna av fem industriella affärsområden 
där kunskapen om kundbehov och polymerteknologi är samverkande. De fem affärsområdena är: 
Trelleborg Automotive (antivibrations- och andra fordonskomponenter), Trelleborg Wheel 
Systems (skogs-, lantbruks- och industridäck), Trelleborg Engineered Systems (slangar och andra 
industriförnödenheter) och Trelleborg Building Systems (tätningsprodukter för byggindustrin) och 
Trelleborg Sealing Solutions (precisionstätningar). Verksamheten är fokuserad mot kunder inom 
fordons-, bygg- och övrig industri. 
 
Vår respondent Fredrik Meuller har ekonomibakgrund från Handels, 3 år på investmentbank i 
London samt anställning som managementkonsult på McKinsey & Co. i Stockholm. Utöver 
honom består avdelningen av tre personer plus en assistent på koncernnivå. Personalen på 
denna avdelning har flera års erfarenhet inom industrin. Affärsområdena sköter i stort sett sina 
egna omvärldsanalyser, medan Fredriks stab ser verksamheten från koncernnivå där man har 
en mer generell inriktning på sin spaning som skall ta alla fem affärsområden i beaktande i 
sina analyser. På divisionsnivå finns med något undantag inte några dedikerade 
affärsutvecklingsresurser, men samarbetet mellan affärsutveckling på koncernnivå och 
divisionerna fungerar mycket väl. 
Avdelningens medarbetare presenterar själva rapporterna för koncernledningen och dessutom 
sitter Meullers chef med i koncernledningsmötena varför han menar att 
affärsutvecklingsavdelningen blir delaktig i beslutsfattandet. Att styra koncernens agenda på 
så nära håll menar han därför inverkar positivt på arbetstillfredsställelsen. Den strategiska 
processen har ett tidsperspektiv på 3 år, vilket han säger är vanligt inom industrin. 
 
Målsättningen med omvärldsbevakningen är att utveckla strategier för koncernen som 
maximerar värdet för kunder och anställda, samt att ta fram korrekta beslutsunderlag för 
koncernledningens och styrelsens strategiska beslut. Meuller menar att omvärldsbevakningen 
på detta sätt blir en katalysator för att hjälpa andra i sina arbetsprocesser. Arten av bevakning 
är till hälften kontinuerlig och hälften Ad hoc. 
 
Ett övergripande syfte med arbetet är att man vill öka koncernens organiska tillväxt genom att 
bland annat bredda marknads-/segmentsperspektivet. Ökningen av företagets omsättning sker 
genom förvärv eller avyttring av bolag. Att se till den organiska tillväxten är alltså ett 
naturligt sätt att växa genom att sälja mer, hitta nya kunder och nya marknader, menar han. 
Man spanar in nya marknader i andra länder, ser hur tillväxten ser ut och vilka aktörer som 
finns där. Meuller påpekar också att man tar hänsyn till makroindikatorer, som vilka 
förväntningar som finns på BNP i speciella områden som Nordamerika, vilken grund som 
finns för budgetering och vilka strategier som därför lämpar sig bäst i korrelation med detta. 
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Man använder Reuters Factiva pressklipp, vilket är ett webbaserat verktyg där man har 
tillgång till runt 50 000 källor på ett flertal språk. Det primära intresseområdet är att söka 
information om andra bolag. Varje morgon skickas pressklipp via email som man har valt att 
bevaka via en stående profil. Ett annat verktyg är ”Merger markets” där han får uppgifter 
kring M&A (uppköp/avyttringar) via email. Bil- och gummimarknaden följs på veckobasis 
via tidsskrifter. Internet används mycket via flera industriportaler för gummi- och bilindustrin. 
Man letar också konkret på marknadsdata, såsom uppgifter om vilka de viktigaste aktörerna 
är, hur marknaden ser ut och vilka produkter som är tillgängliga i dagsläget. Man läser 
kvartalsrapporter och jämför konkurrenternas resultatutveckling med den egna för att granska 
vinstmarginaler och få inblick i strategiska och operationella aktiviteter. 
 
Personliga kontakter sker primärt inom koncernens fem divisioner. Man kontaktar experterna 
på de områden man vill ha information om, medan respondenten själv är generalist med en 
övergripande kontroll. Investmentbanker från Sverige och Storbritannien plus diverse 
konsulter ger specifika och generella industriperspektiv. Man använder en Lotus Notes-
baserad databas för nyckelpersoner inom koncernen där man samlar information om 
konkurrenter och förvärvskandidater; nyheter, samt övrigt beslutsunderlag. Informella källor 
är inte speciellt viktiga. Konferenser och seminarier bevistas ett par gånger per år. 
 
I övrigt läser han The Economist och menar att man lär sig vilka av marknadens 
prognosställare som är pålitligast. Formella möten äger rum varannan månad, med ett 
minimikrav att träffas varje kvartal. Meuller ser små risker med omvärldsbevakningen, dock 
menar han att man ibland får ett information overload, varvid man bör ta ett steg tillbaka och 
fråga sig: vad betyder detta? Vilken typ av information är av primärt intresse för oss? 
Konsultrapporter köps sällan in. 
 
Mueller anser att efter en uppbyggnadsperiod om ca 2 år fungerar nu verksamheten mycket 
gott. Samarbetet med divisionerna kommer att utvecklas och formaliseras ytterligare på sikt. 
 
12.3.5 AB Volvo 
 

 
  
Intervju med Catharina Häggström, Business Intelligence director på AB Volvo. 
 
AB Volvo grundades 1927 och har idag ungefär 75 000 anställda, produktion i över 25 länder 
och verkar på fler än 185 marknader. AB Volvo är en av världens ledande tillverkare av tunga 
kommersiella fordon, marin- och industrimotorer samt komponenter till flygindustrin. 
 
Tidigare jobbade AB Volvo med en rad olika metoder på bolagen, dock utan samstämmighet 
kring arbetsstrategin. Därför fann man anledning att fråga sig: Hur jobbar vi egentligen? 
Sålunda ville man sträva efter att utveckla strömlinjeformade arbetsmetoder inom hela 
koncernen. Man anlitade för detta projekt engelsmannen Rakesh K. Sondhi, upphovsman 
bakom boken Total Strategy. Denne utbildade sextio personer inom AB Volvo i metoder och 
verktyg inom ramen för Total Strategy. Nu används en Total Strategi Process (TSP) där 
PESTEL är ett av flera verktyg, som en koncernövergripande strategisk metod för att inhämta 
och analysera omvärldsinformation, genomföra den interna analysen och därefter utvärdera 
hur dessa två områden påverkar företagets strategi. 
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PESTEL-analysen görs på koncernnivå, därefter anpassar de enskilda bolagen sina egna 
analyser efter de specifika omständigheter som råder där. PESTEL-analysen används för att 
utkristallisera externa politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och 
juridiska nyckelfaktorer som kan inverka på affärsverksamheten. Man studerar hur politiska 
beslut och ekonomiska faktorer inverkar såväl på konsumentbeteenden som på 
affärssystemen. Socialt beteende och konsumentattityder är också av stort intresse att 
undersöka, och dessa antas i sin tur påverkas av många faktorer som kan inverka på 
arbetsprocessen. Man studerar också i viss utsträckning hur relevant teknologi förändras och 
förbättras på marknaden. Miljödiskussionen världen över är också en nyckelfaktor som 
kontinuerligt följs upp för att man i tid ska kunna agera i enlighet med opinionsförändringar. 
Man driver dessutom viss lobbyverksamhet på miljöområdet. Sist av allt gäller det att förutse 
vilka lagändringar som kan komma att ratificeras så att man kan agera proaktivt för att i tid 
hinna utarbeta nya strategier i enlighet med kommande lagförändringar. 
 
Inom TSP gör man en extern analys som jämförs med en intern analys, på vilket sedan görs 
en SWOT. Den externa analysen letar främst reda på nya affärsmöjligheter, medan den 
interna koncentreras på att utkristallisera bland annat kärnkompetenser inom respektive bolag 
så att man maximalt kan utnyttja det interna kunnandet. Det är dock upp till varje bolag att 
själva samla in material och analysera detta. Ibland gör man också en djupare SWOT mot 
konkurrenter. Häggström framhåller att, trots det faktum att många säljare ute på bolagen är 
ute och reser och besöker mässor och konkurrenter ute i världen, så kommer ändå inte alltid 
information alltid fram till koncernnivå. Detta ser hon som ett problem eftersom risken finns 
att viktig information riskerar att fastna någonstans i AB Volvos stora organisation utan att 
någon inser att just den informationen kan vara viktig att föra vidare. 
 
Vad man generellt letar efter är ledande indikatorer som man följer upp för att sedan 
bestämma hur man ska förhålla sig till dessa. Det kan till exempel röra sig om BNP-
utvecklingen går upp eller ner på en viss marknad; hur den årliga tillväxten ser ut, eller hur 
miljölagstiftningar kan förändra affärsbetingelserna för något av koncernens bolag. Men man 
vill också hitta strategier att kunna slåss om duktiga ingenjörer. Från ett annat perspektiv kan 
man utreda hur en åldrande befolkning inverkar på den ekonomiska utvecklingen, på de 
offentliga finanserna och företags och privatpersoners köpvilja. På det korta perspektivet är 
målstyrningen kopplad till BI, men Häggström påpekar att hon hade önskat att det var en 
bättre återkoppling också på långt perspektiv. Det hon framhåller är att man bör bli bättre på 
att systematiskt koppla ihop och överföra omvärlden på själva strategiprocessen. 
 
På koncernnivå, där Häggström jobbar, väljer strategiavdelningen ut rapporter från 
koncernens bolag och läser igenom dessa för att få en överblick av den omvärldsinformation 
som respektive bolag menar inverkar på deras bransch. Varje dotterbolags ledning har 
återkommande strategidialoger där man träffar och diskuterar key issues under en hel dag med 
koncernledningen, vid vilken man tar upp frågor som är specifika för respektive bolag, men 
också frågor som är gemensamma för hela koncernen. Häggström menar att man har en 
mycket decentraliserad organisation och att kontakten med koncernledningen är bra, hennes 
chef är dessutom med på koncernledningens strategimöten. En given del i Häggströms arbete 
är att kommunicera ut budskap på ett bra sätt; att på ett enkelt sätt visualisera analyserna för 
ledningen. Om man stöter på problem i informationssökningen har man hjälp av kunniga 
bibliotekarier. Hon menar att det är stimulerande att koncernledningen tar upp de frågor som 
analyserna för fram. Omvärldsbevakningen är främst av kontinuerlig art, men även Ad hoc 
uppdrag kan initieras på uppdrag av ledningen. 
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Konkurrentbevakning är bland de viktigaste uppdragen, och information om andra bolag 
hämtas främst in från externa officiella källor såsom årsredovisningar, kvartalsrapporter, och 
pressreleaser. Databasen Factiva ger via fördefinierade nyckelord nyhetssammanfattningar av 
vad som är viktigast just nu för hela koncernen, och även här får man också information om 
konkurrenterna. Man lyssnar även mycket på externa analytiker med fokus på marknadens 
utveckling. Konkurrenters och leverantörers webbplatser kontrolleras regelbundet. 
 
Häggström anser att man kan dela in koncernens omvärldsbevakning på två nivåer. Dels sker 
en på koncernnivå och dels en på bolagsnivå. Den förra försöker utröna trender i världen, 
medan den senare letar trender inom sin bransch. Sammanlagt arbetar runt 25 personer med 
omvärldsbevakning inom hela AB Volvo. På lägre nivåer inom koncernen letar man trender 
som har med sin produktprofil att göra, så inom exempelvis bolaget Volvo Lastvagnars 
Europadivision uppmärksammar man trender kring lastbilar i Europa, och på en högre nivå 
inom Lastvagnar finns en global division som letar trender för sin produktprofil över hela 
världen. Skillnaden mot koncernnivå är alltså att Häggströms avdelning skall ha en 
övergripande kännedom om koncernens bolag samt över de trender och andra 
mikroindikatorer som respektive bolags omvärldsbevakning har analyserat fram. Skall man 
skissa på en hierarkisk modell för denna struktur så ser den ut så här: koncern, bolag, division. 
Nedanför divisionerna återfinner vi ännu en nivå: konstruktionsnivå, där man till exempel 
handgripligen köper in en konkurrents produkt och plockar isär den för att se vilka tekniska 
lösningar dessa har valt. Ansvaret för att inhämta denna information åligger den division i 
vilken konstruktionsnivån befinner sig. Ytterst vilar ju beslut om hur produkter skall tillverkas 
på VD: n, så med informationen på den lägsta nivån kan man alltså sluta sig till hur denne 
tänker i ett större perspektiv: en kraftig motor på en lastbil, vilken marknadsförs på ett visst 
sätt, kan tänkas attrahera en viss målgrupp av köpare.  
 
Häggström framhåller också vissa svårigheter i det annars utmanande jobbet. Hon önskar att 
man alltid kände till vad informationen skall användas till vilket skulle underlätta arbetet att 
leta fram den. En annan svårighet kan visa sig när man utvärderar ekonomisk statistik och 
prognoser, där den ena analysen kan motsäga en annan. Det kan också vara svårt att hitta 
statistik till exempel om hur många enheter av en produkt som är registrerade i Kina, där 
årsredovisningar kanske inte alltid heller är lätt att finna (eller förstå om de är skrivna på 
kinesiska). Detta står givetvis utanför AB Volvos kontroll. Ytterligare en svårighet är att man 
har försökt mäta i vilken grad analyserna används vilket inte har gått att fastställa på ett bra 
sätt. Hon påpekar vidare att hon skulle önska sig en gemensam databas för hela koncernen, 
istället för som det är nu där alla bolag lagrar sin egen information. Man har också svårt att ta 
hand om entreprenörer i en så stor organisation som AB Volvo även om man försöker. En 
tillsynes positiv aspekt är dock att man samlar in månadens nyheter vilka sedan sammanfattas, 
läggs ut på intranätet och görs tillgänglig för alla anställda. 
 
I Häggströms Business Intelligence Group ingår i princip en person från varje bolag i 
koncernen. Desssa träffas två till tre gånger per år. Utöver detta delar de information, när de 
hittar något som de tror att någon annan i nätverket kan behöva/vara intresserad av. Vid behov 
(till exempel om någon i ledningen vill ha en analys av en konkurrent eller dylikt), skickar 
hon ut frågor till nätverket. 
 
Man bedriver ingen regelrätt marknadsföring internt, däremot åtnjuter man ständigt ökat 
förtroende genom att arbeta professionellt. 
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De delar av verksamheten som Häggström menar fungerar bra är externa analyser, 
nätverkandet samt koncernledningens intresse av framför allt konkurrentinfo och 
konkurrentanalys 

 
Några andra områden som väntas få större betydelse är BI blir ännu mer integrerat i Total 
Strategy; att man börjar räkna in längre tidsperspektiv, samt att man vill ha större beredskap 
för förändringar och ökad flexibilitet. 
 
12.3.6 Volvo lastvagnar 
 

 
 
Intervju med Gunnel C Eriksson, Business Intelligence Manager på avdelningen för Strategic 
Development, Volvo lastvagnar, Europa divisionen. 

 
Volvokoncernen, med sina tre lastbilsvarumärken Volvo, Renault och Mack, är världens 
andra största tillverkare av tunga lastbilar, efter DaimlerChrylser. Volvo Lastvagnar AB, 
med 16 000 anställda, säljer lastbilar och totala tranportlösningar i över 70 länder. Volvos 
lastbilar säljs i över 100 länder och av försäljningen är mer än 90 % tunga lastbilar över 16 
tons totalvikt. Volvo Trucks, Europadivisionen med 7000 anställda varav 5500 hos egna 
återförsäljare och marknadsbolag, svarar för den europeiska marknaden i samarbete med 29 
återförsäljarföretag och 110 verkstäder. 
               
BI-divisionen inom Volvo Lastvagnar för Europa divisionen är placerad i en avdelning för 
strategic development, där vår respondent är chef över fyra medarbetare som är specialiserade 
inom var sitt ansvarsområde. Dessa ansvarsområden (Market statistics, Total market forecast, 
Market research samt Competitor & customer intelligence) är tämligen specifikt 
strukturerade, så alla vet vad de ska göra. Det sistnämnda området är under utveckling inom 
bolaget, men strävar efter att utvecklas i linje med samma tjänst som återfinns på 
koncernnivå. Tanken är att man här skall göra konkurrentbevakning av övriga 
lastbilstillverkare, men också andra aktörer på marknaden t.ex. på eftermarknadssidan. 
Dessutom följa förändringar i transportindustrin som helhet, t.ex. utvecklingen av transporter 
via järnväg – lastbil, hur miljökrav, trafiksituationen i tätorter mm kan påverka transporter. 
Eriksson är alltså ansvarig för att ha en generell överblick över dessa områden, medan de 
övriga fyra medarbetarna har ett specifikt ansvar för var sitt område. 
 
Man har ett mål att analyserna inte får avvika mer än 5 % i någon riktning i förhållande till 
hur den faktiska utvecklingen senare kommer att gestalta sig, vilket Eriksson menar att man 
oftast lyckas med. Eriksson säger också att resultatet av analyserna påverkar tillverkningen av 
lastbilar. Deras prognos ligger till grund för hur man dimensionerar tillverkningskapaciteten i 
fabrikerna. Dem gör en totalmarknadsprognos (alltså hela försäljningen av lastbilar i Europa 
under ett år). Därefter beräknar en annan avdelning - utifrån mål på marknadsandelar - ut hur 
många Volvo-bilar detta kommer att generera. 
 
Man gör SWOT-analyser av situationen på en specifik marknad; ekonomisk utveckling, nya 
lagar, ersättningsbehov gamla bilar etc.  
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Man mäter vilken image och kundtillfredsställelse Volvo Lastvagnar  åtnjuter i förhållande till 
konkurrenterna. Detta görs genom intervjuer i samarbete med deras konkurrenter, riktat mot 
dem som köpt lastbil den senaste tiden. Konkurrentsamarbetet är mycket viktigt framhåller 
Eriksson. Syftet med dessa undersökningar är att tillfredsställa kunderna avseende deras 
preferenser kring den image de tillmäter produkterna, samt att skapa beslutsunderlag inför 
styrelsemöten ur ett europaperspektiv. Ett övergripande mål är att bli nummer ett på image i 
Europa plus att nå upp till ett hemligt ekonomiskt mål, och här följer man upp implikationerna 
av analyserna för att kunna prognostisera hur detta kan genomföras. 
 
Under Customer Research EUD görs de två viktigaste undersökningarna. I heavy Truck 
Survey görs Image undersökningar på kundnöjdheten, försäljning och leverans, verkstad och 
delar samt lastbilarna. Man gör även här benchmarking och lojalitetsundersökningar genom 
2500 intervjuer varav 350 består av Volvos egna kunder och övriga bestående av deras 
konkurrenters. I second-to-none undersökningen görs en kundtillfredsställelse undersökning 
för Volvos kunder, där man inriktar sig på försäljning och leverans och via verkstäder och 
delar. Här görs det sammanlagt 15000 intervjuer (400-1900 per marknad) där man tar 
trimGrid till hjälp. Denna process görs fyra gånger per år och undersökningar görs för att man 
skall kunna få en objektiv, opolitisk och professionell analys över hela europas 
marknadsutveckling i företaget.  
 
Källor man använder sig av i TMS rapporten är: registreringsstatistik, orderintag, 
populationsdata (vagnparkålder, utskrotning, ersättningsbilar), inköpsbarometern, ”buy-back”, 
makro ekonomi och ledande indikatorer (EcoWin, DRI, LMC/JD Power), skvaller, artiklar, 
rapporter, EuroStat, IRU och Internet.  
 
Källor för analysarbetet består framförallt av: rapporter från LMC/JD Power och Global 
Insight, fakta om länder från ”Swedish Trade Org”, populations statistik, registrerings 
statistik, order intag, EcoWin (makro ekonomisk databas), köpkrafts barometer GFK, OECD, 
EuroStat, kommentarer från marknaden. 
 
Prognosansvarig läser också pappersupplagan av Financial Times samt DI för att få en allmän 
överblick. Vill man ha uppgifter om lagstiftning i ett visst land använder man 
specialistkompetens inom företaget. För prognosarbetat har man ett nätverk med folk från 
samtliga regioner. BI-enheten gör ett prognosförslag för varje specifikt land som sänds ut till 
nätverket. De berörda i nätverket kommenterar och ger information om händelser och annat 
som kan ha inverkan på prognosen. Eriksson menar att det underlättar att ha informella källor 
exempelvis om man känner någon som har kännedom om ”läget” på respektive marknad, men  
framhåller främst de formella källorna som viktigast.  
 
Alla är medvetna om företagets huvudmål menar Eriksson och deras kärnvärden är: miljö, 
säkerhet och kvalitet, däremot finns många delmål inom varje enhet som av strategiska och 
budgetmässiga skäl inte är kända av hela koncernen.  
 
Eriksson framhåller att det ibland är svårt att hitta rätt information och avser då främst 
strategiska drag av konkurrenter eller andra större händelser inom industrin som helhet. Detta 
beror också på att man inte alltid vet exakt vilken information ledningen är ute efter, risken 
finns att man presenterar sådant de redan känner till, eftersom ledningen ofta inte har tid att 
briefa BI-funktionen vilken information man redan besitter. 
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BI-enhetens chef, chefen för den strategiska utvecklingen sitter också i Europaledningen. I 
övrigt träffar BI-enheten VD:n för Europadivisionen endast sporadiskt exempelvis vid 
speciella Ad hoc undersökningar. Fokus ligger på kontinuerliga omvärldsanalyser men även 
Ad hoc uppdrag från konsulter och annan personal görs. Detta görs oftast i form av  
pedagogiskt utformade PowerPoint-presentationer med hög förklaringsgrad, vilka skickas ut 
via email till beställaren. De har även en hemsida där deras material presenteras. AB Volvo 
har också en hemsida kallad Business Intelligence Network – BIN där man länkar information 
från deras hemsida. 
 
När det gäller scenarioanalyser gör man av den framtagna prognosen ibland också en worst- 
och en best case scenario. Dessa analyser basera mest på intuition och efterfrågas sällan.  
 
Total Market Forecast processen ger ett förslag till säljenheterna som diskuterar förslaget med 
BI-enheten och därvidlag görs en slutlig bedömning som distribueras till alla säljenheter och 
används därefter. 
  
Eriksson säger att det har hänt att man saknat information om vissa konkurrenter och hon 
framhåller att de önskar få mer erfarenhet om hur man söker upp denna information. Vad som 
är viktigt kan ibland vara svårt att veta, men framförallt är tidsaspekten svårbedömd; det vill 
säga hur låg tid det tar att utföra något och hur mycket tid man ska lägga ned på en analys. 
Eriksson säger att hon har ett stimulerande jobb med stark fokus mot omvärldsfrågor, och 
man märker att analyserna verkligen används och kommenteras av bl a aktieanalytiker.  
 
Eriksson framhåller faktorer som kan inverka även på Europamarknaden inom deras 
produktsegment. Irakkriget föranledde exempelvis en ny analys, likaså SARS-epedemier i 
Kina samt översvämningarna för några år sedan i Europa, då de statliga ekonomierna gick ned 
något. Följderna av dessa händelser var svåra att förutse, men visade sig emellertid spela in 
tämligen lite på försäljningen av företagets produkter. 
 
Eriksson framhåller att Research-biten och prognosarbetet fungerar bra men att 
konkurrentbevakningen är svårare att få på plats då fler och fler arbetar med detta blir det 
svårare att avgränsa och veta vad man ska fokusera på. 
 
12.3.7 SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 
 

 
 
Intervju med Staffan Ljung, Informationschef på SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. 

SP är ett aktiebolag, helägt av svenska staten genom Näringsdepartementet. Man är ett 
polytekniskt institut med bredd och med ackreditering för kalibrering, provning och inspektion 
samt certifiering av produkter och ledningssystem. SP har status som organ för runt 25 olika EU-
direktiv. Verksamheten är indelade i ett trettiotal teknikområden organiserade i åtta samverkande 
tekniska enheter. Man har nästan 600 anställda varav över hälften av dessa har akademisk 
utbildning och ett 90-tal forskarutbildning. Forskningen har såväl grundläggande som tillämpad 
karaktär. Man genomför uppdrag för ca 6000-7000 kunder årligen. Uppdragen kommer in i alla 
led från utveckling och konstruktion till produktion, användning och återvinning. De kan innefatta 
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tekniska undersökningar, beräkning, provning, mätning, kvalitetssäkring och certifiering, ofta i en 
helhetslösning. 

SP är ett tjänsteföretag och tekniskt konsultföretag med tämligen platt hierarki. Man vill ge ny 
kunskap om produkter för klienterna och samhället. Man undersöker hur olika produkter beter 
sig i form av tålighet, värme och vibrationer när de stressas. Man arbetar oberoende och 
neutralt. 70 % av verksamheten rör provning och teknisk utvärdering, medan 30 % är 
uppdragsforskning. Det är en enkel organisation med två nivåer och en hög grad av delegering 
vilket ger goda förutsättningar för att arbeta tvärtekniskt och möta nya behov. Några områden 
med sådan samverkan är elektronik och IT, verkstads- och transportteknik samt miljö- och 
energiteknik. Organisationen är målstyrd och projektorienterad.  
 
Mycket av arbetet som informationschef går ut på att ta fram säljbrev, trycksaker, 
kursinbjudningar samt att göra enkäter om hur nöjda kunderna är med arbetet vilket sedan 
förs in i ett nöjd-kund-index. Enheterna förväntas vara i svensk topp på sina områden i form, 
maskinpark och kunskap, så den kritiska omvärldsbevakningen sker på varje avdelning där 
varje medarbetare är personligt ansvarig att förkovra sig på sitt specialområde. Så 
sammantaget kan man säga att Ljungs arbete består i att ha en helhetssyn på företagets 
tjänster, metoder och kompetensnivå, medan själva omvärldsbevakningen sker hos de 
specialister som bedriver forskning och utveckling. Personlig driftighet premieras i meningen 
att han själv ansvarar för att arbetsuppgifterna utförs. 
 
Ett statligt krav på SP:s verksamhet är att kunskapen inte får stanna på SP utan att det skall ut 
och användas i samhället. Dock är verksamheten tämligen autonom gentemot staten vilket 
innebär att SP själva bestämmer hur arbetet skall bedrivas samt att staten inte har några 
speciellt höga vinstkrav på verksamheten. Staten har en representant som sitter med i 
styrelsen, och ett uttalat mål är att man vill att SP skall bli mer synliga utåt. Det är främst här 
Ljungs arbetsuppgifter kommer in: han skall se till att SP syns i media samt att ha koll på hur 
verksamheten beskrivs utifrån samt att hitta samarbetspartners på andra 
forskningsinstitutioner och universitet, vilket han menar underlättar i processen att möta 
kunder. Visionen är att bli ett internationellt forsknings- och teknologiinstitut, så Ljung får 
veckovis nyhetssammanfattningar och pressbevakning från Observer, vilket analyseras och 
läggs ut på intranätet. Dessa nyheter kommer främst från svensk fack- och dagspress där han 
ser och analyserar hur fördelningen är mellan källorna, men han läser även pappersupplagorna 
av Dagens Industri och Ny Teknik för att fullgöra detta uppdrag. Mediearkivet används flitigt 
plus ett tiotal andra databaser, och Ljung framhäver speciellt webben som ett bra verktyg för 
att bekantgöra sig med förändringar i omvärlden. Så sammanfattningsvis är målet med 
omvärldsanalyserna att ge bra beslutsunderlag för företaget, men denna verksamhet styrs 
främst från avdelningarna där specialkompetensen finns, medan informationschefens uppdrag 
är att driva public relations och skriva initierade pressreleaser med hela organisationens väl i 
åtanke. Själva enheterna är autonoma men uppdrag drivs också cross-over där 
specialistkompetens flyttas dit den behövs beroende på vilken typ av produkter som skall 
testas, eller vad som skall certifieras och godkännas enligt internationell standard. 
Arbetsrotation på förekommen anledning sker också för att organisationens interna kunskap 
skall komma ut på alla avdelningar. Misstag om någon inträffar vid någon av avdelningarna 
registreras inte i en databas, dock lär sig de anställda av sina misstag vilket i och för sig får 
som konsekvens att när en person lämnar företaget försvinner samtidigt dennes hävdvunna 
kompetens och kännedom om eventuellt begångna misstag. 
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Provningsresultaten beställs av kunder och är hemliga, medan övriga är officiella med syfte 
att vara samhället till nytta. De anställda skall hålla sig ajour med utvecklingen, utbilda sig tre 
dagar per år och SP har, framhåller Ljung, generösa vidareutbildningsmöjligheter världen 
över. Man har ett bibliotek och en bibliotekarie på halvtjänst vilken hjälper till med mer 
kvalificerade databassökningar, dock söker de flesta själva med Internet. 
 
12.3.8 Västsvenska Industri- & Handelskammaren 
 

 
 
Gunilla Bellman, Omvärldsanalytiker på Västsvenska Industri- & Handelskammaren. 
 
Västsvenska Industri- och Handelskammaren (VIHK) är en privat näringslivsorganisation, 
grundad som ett handelsgille år 1661. Idag har man över 2500 medlemsföretag i Västra 
Götaland. Handelskammaren med huvudkontor i Göteborg och ca 45 anställda är en av 12 
Handelskammare i Sverige.  
 
Deras uppgift är att stödja det västsvenska näringslivets affärsverksamhet genom att 
kommunicera ut samhällsinformation till sina medlemsföretag, till allmänheten och till 
politiker. Detta fullföljer de dels genom att fungera som en kommersiell och juridisk 
rådgivare, utredare och nätverksbyggare, dels genom att verka för en positiv utveckling av det 
västsvenska affärsklimatet. Kommunikationen bedrivs främst genom PR. Verksamheten är 
indelad i tre affärsområden. Inom området affärsklimat är det affärspolitiken som är det 
viktiga; att verka för att företagen i regionen skall kunna arbeta under bästa möjliga 
förutsättningar med tillgång på relevant arbetskraft, kunskap, nätverk, utbildningar, 
infrastruktur, mm. Inom området affärsservice hjälper man bl a företag finna kontakter i 
utlandet när de vill in på en ny marknad, eller hjälper utländska företag att hitta partner och 
kunder i Sverige. Inom området affärsverksamhet är funktionerna främst att tjäna som en 
mötesplats och nätverk, en portal där man bland annat söker underlätta för medlemsföretagen 
inom olika branscher att finna varandra och starta samarbete. 
 
Västsvenska Industri- och Handelskammarens vision är, vid sidan av ovan beskrivna uppdrag, 
att finna andra regioner i världen som har en god utvecklingspotential, lokalisera relevanta 
faktorer där som sedan kan implementeras inom den egna regionen. Man gör dock även 
marknadsanalyser för individuella företag som vill ha hjälp med att expandera sin verksamhet 
till nya regioner, som nämndes tidigare. Dessa uppdragstjänster riktar sig mot enskilda företag 
som begärt det, varför en kostnad utgår för denna tjänst, och resultatet av deras analyser är då 
inte tillgängliga för övriga medlemsföretag. Handelskammarens viktigaste uppgift består dock 
i att jobba på bred front för samtliga medlemsföretag och att bedriva lobbying i paritet med 
dessa önskemål. Exempel på ett sådant projekt är att aktivt verka för att påverka politikerna 
att bygga ut det västsvenska vägnätet och infrastrukturen i allmänhet, efter att man har 
uppmärksammat medlemmarnas önskemål om detta. Bellman berättar att man tar fram 
underlag för debatter som medlemsföretagen vill föra samhällspolitiskt. Uppföljning görs 
varje år för att se hur nöjda medlemsföretagen är med Handelskammarens jobb. 
 
VIHK lyfter fram viktiga samhällsfrågor och gör berörda personer medvetna om de problem 
som finns samt försöker lösa dessa. Detta görs genom att engagera medlemsföretagen i olika 
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frågor och arbetsområden, genom att bearbeta officiell statistik, utläsa trender, bedriva 
lobbyverksamhet mot lämpliga politiska instanser samt distribuera de viktigaste resultaten till 
berörda medlemmar, bl a i form av rapporter i en pågående rapportserie. Man anordnar också 
seminarier och bedriver utbildningar. Gunilla Bellman menar att det är viktigt att ha en riktad 
kommunikation, men möjligheterna att påverka kortsiktigt är inte alltid lika starka framhåller 
hon; exempelvis beroende på att VIHK arbete främst är fokuserat till Västsverige, och det kan 
verka begränsande eftersom politiska finansiella beslut på nationell nivå oftast fattas i 
Stockholm. Därför har VIHK sen ett drygt år tillbaka också ett kontor med en projektledare i 
Stockholm som både bevakar och sprider information om Västsverige i huvudstaden. 
 
Sammanfattningsvis så är det analysavdelningens ansvar, där hon jobbar, att studera relevanta 
områden för det västsvenska näringslivet. Resultaten produceras dock för både externt och 
internt bruk. Huvudsakligen handlar det om analyser av statistik och trender inom 
infrastruktur, kompetensförsörjning, forskning, riskkapital, branschutveckling, maktfrågor och 
företagande. Stora delar av denna information samlas i Position Väst, en faktasamling som 
består av olika former av jämförelser både nationellt och internationellt. Denna fungerar sedan 
som underlag bland annat vid seminarier och möten, för att redovisa Västsveriges position i 
världen för medlemsföretagen och besökande intressenter från andra marknader. Till detta 
kommer också årligen ett flertal uppdragsutredningar åt både medlemsföretag och andra 
nyckelaktörer, samt rapporter och debattartiklar som de anser vara av vikt.  
 
VIHK har en platt organisation där stor frihet erkänns kring arbetsmetoderna. 
Analysavdelningen är positionerad direkt under VD:n, vilken man menar sig ha en god 
kontakt med. Makten att fatta egna beslut beror dock på vilken vikt ett visst projekt har samt 
vilka kostnader som är beräknade till detta. De som utför analyserna har främst en bakgrund 
som civilekonomer. Bellman gör research för medlemmar och kollegor men använder sig inte 
av några specifika modeller eftersom hon ser sig själv som en problemlösare, där typen av 
uppdrag avgör lämpligt tillvägagångssätt vid varje tillfälle. 
 
En svårighet med jobbet, framhåller Bellman, är att beräkna tidsfaktorn för hur länge det kan 
ta för kommuner och företagare att fatta beslut. Det svåraste i yrket är att sätta gränser för hur 
djupt man skall analysera ett visst område, men även att hitta relevant information samt hur 
man får denna till ett rimligt pris är en sådan faktor. Problem kan även bestå i att hitta rätt 
person för beslut i vissa frågor, speciellt om det rör sig om demokratiskt styrda organisationer 
som kommuner. Här måste således beslut förankras på rätt exekutiv nivå för att förslaget ska 
kunna genomföras i tid, eller överhuvudtaget komma i fråga för ett beslut. Hos vissa 
organisationer måste vissa idéer ligga och mogna ett tag innan beslut kan fattas, och vid det 
laget kan förutsättningarna för VIHK:s analyser ha hunnit förändras. I dessa fall kan det röra 
sig om att medlemmarna ännu inte är mogna att ta till sig analysen eller inte förstår fördelarna 
med den. Så även om Bellmans stab har en bra idé finns en viss inkubationstid som kan vara 
väldigt svår att beräkna, just på grund av att medlemmarna inte själv blivit övertygande om 
varför man bör agera i enlighet med den. 
 
Inom analysavdelningen använder man sig av Mediearkivets databas samt kreditupplysningar 
från PRV där information om internationella branschs trukturer kan återfinnas. Man har 
stående prenumerationer på artiklar genom nyckelord i Affärsdatas databas. Man har även en 
databas över specialister inom relevanta områden varifrån intressant information kan 
extraheras. Man har ingen tillgång till biblio tek men använder sig desto mer av Internet för att 
söka information. För fritextsökning på Internet finns ingen utarbetad strategi utan man går på 
en intuitiv känsla och använder sig av de sökverktyg man känner till. Intern information sprids 
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genom veckomöten vilka följs upp av nyhetsmail till hela organisationens medarbetare. Alla 
inom VIHK är med och samlar in samt förmedlar kunskap om våra kunder och medlemmar i 
en gemensam kunddatabas internt.  
 Informella källor kan vara viktiga för affärsverksamheten, och ifall någon funnit intressant 
information är det kutym att man dryftar dessa med övriga medarbetare inom organisationen. 
 
Man använder sig inte av någon speciell teknologi eller verktyg för att inhämta information. 
Men en viss benchmarking görs mot andra handelskammare i Sverige och man gör dessutom 
en viss jämförelse via ICC.  
 
Presentationer av analyser görs i rapporter med både text och diagram, samt OH-bilder och 
PowerPoint till medlemsföretagen och andra grupper, bl a media via presskonferenser, vilka 
VIHK gör presentationer inför. 
 
12.3.9 Futurelab 
 

 
 
Intervju med Christian Alçenius, Managing Director och VD på Futurelab i Borås. 
 
Christian Alçenius menar att Futurelab arbetar med integrerad marknadskommunikation, det 
vill säga att man erbjuder sina kunder helhetslösningar man är en integrerad byrå som 
sysslar med helhetskoncept från ”ax till limpa”. Man förändrar normer, policies, visioner för 
företagen och skapar verktyg för att genomföra detta.  
 
Man är medveten om att det inte finns några homogena målgrupper, med detta vill sägas att 
varje individ befinner sig i många subkulturer och med flertalet olika intressen. Detta kräver 
en ständig uppdaterad omvärldsbevakning om händelser som kan komma att förändra läget på 
några sekunder.  
 
Futurelab har en strategisk plan som sträcker sig över fem år. Två-tre gånger per år uppdaterar 
man sin varumärkesplattform såväl som varje individs egen varumärkesplattform. Om någon 
vill gå någon vidareutbildning är detta högt prioriterat eftersom den personliga utvecklingen 
samtidigt gynnar hela företaget. Engagemang, innovativt tänkande och drivkraft är ledord i 
organisationen.  
 
Alçenius menar att reklambranschen är extremt traditionell, varför man söker bryta mot gamla 
mönster i denna bransch t.ex. genom FutureDesignDays. 
 
Futurelab säger sig ha en platt beslutshierarki. Deras arbetsmetod gör att man hela tiden vet 
var man är i processen. Kontinuerliga möten, interaktion med information gör det möjligt att 
det kollektiva medvetandet är på en hög nivå. Beslut fattas på vä lgrundade analyser och beror 
på var i arbetsprocessen man befinner sig; analys-, utvecklings-, produkt- eller 
implementeringsfasen. Alçenius menar att innovation och kreativitet premieras tydligt i denna 
arbetsmodell. Dynamiska grupper sätts samman för specifika uppgifter, och om 
specialistkompetens behövs som inte finns inom företaget hämtas den från några av deras 
externa konsulter. Varje medarbetare har som mål att bli minst bäst inom sitt huvudområde i 
Sverige, vilket ska ske genom att man medvetet, aktivt och kontinuerligt spanar in sitt 
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specialområde. Delar av personalen besöker därför ofta mässor och utställningar utomlands 
och presenterar intrycken för sina medarbetare. Man har också varje vecka ett internt möte, ett 
”Creative forum”, där man rapporterar om de intryck man fått under resor och mässor i 
tjänsten för sina medarbetare. 
 
Alçenius åsikt är att entreprenöranda är en läggning hos en person, en inneboende drivkraft, 
som man måste leta upp och fånga in för att kunna utveckla. Han påpekar att humankapital är 
mycket viktigt, att det faktiskt kan generera pengar, men att många inte har insett det. Han 
menar att många statiska organisationer inte märker sin personal, att dom inte behandlar dem 
som människor och inte tar tillvara deras inneboende kunskaper. Alçenius menar också att 
seminarierna kan frigöra en noggrannare omvärldsspaning. Man bedriver omvärldsbevakning 
både åt sig själv och åt sina medarbetare. De interna föreläsningarna rörande 
omvärldshändelser kanske därför kan betraktas som en sorts ”intern benchmarking”.  
 
Man anordnar den internationella ”design festivalen” FutureDesignDays i Borås varje år, 
vilket enligt Alçenius attraherar många globalt renommerade designers att medverka. Han 
säger att de lägger tonvikt vid att hitta talare som ”slår igenom” snart efter deras medverkan 
på festivalen, främst på grund av att de deltagit på denna. Arrangemanget syftar främst till att 
knyta kontakter som i ett senare skede skall kunna generera kapital, men även för att man vill 
driva globala designfrågor som ett affärsinstrument.  
 
Man bedriver visserligen inte en organiserad omvärldsbevakning eller lagrar data enligt någon 
speciellt anpassad teori, däremot menar Alçenius att verksamheten kräver en medveten 
spaning på framtida trender och andra signaler som upplevs kunna utvecklas till det som snart 
kommer vara ”inne”. 
 
Kunderna efterfrågar tjänster och inte tvärtom; man ser till att kunder har en hög 
ambitionsnivå, en verklig satsningsvilja på både budget- och beslutsmässig nivå, att man 
vågar fatta beslut. Detta är A och O för att projekt inte ska misslyckas. Han menar att om man 
inte får bra kontakt med beslutsfattarna direkt så riskerar projektet att stranda på någon 
mellanchefs skrivbord varvid risken att misslyckas ökar. Misslyckandet kan alltså ligga på 
missar i beslutsfattarkedjan, vem man har kontaktat. Därför vill man förankra projekt så högt 
upp i beställarkedjan som möjligt. Alçenius menar att ett mindre lyckat projekt oftast kan bero 
på att de ekonomiska belutsprocesserna tar för lång tid och menar på att det är ett faktum att 
beslut oftast tas för sent och då finns det ofta för lite tid att genomdriva projektet beroende på 
att dagens företag verkar i en höghastighetsekonomi. 
 
En medveten policy för att hitta lämpliga medarbetare är: “hire for attitude, train for skill”. 
Därför kommer några av de mest durkdrivna medarbetarna från en brokig bakgrund som man 
varken kan hänföra till reklam eller designbranschen. Man jobbar aktivt för att skapa en tydlig 
gemensam värdegrund där man ser det lönsamma i att ta såväl etiskt, socialt som ekologiskt 
samhällsansvar. Företagets intranät är snarare visuellt än fysiskt; alla kontor är öppna så man 
hela tiden kan se sina medarbetare, och i mitten av lokalerna ståtar ett bibliotek med ett flertal 
tidskrifter och böcker inom flera områden. Man prenumererar på tidningsurklipp, har 
samarbete med boklådor som visar nya böcker från hela världen. Samarbetspartner, kunder 
och andra föreläsare kommer från hela världen och tillför ny information.  
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12.3.10   Omikron  
 
Intervju med David, Business Intelligence Director på Omikron (respondent och företag är 
anonymiserade). 
 
Företaget har över 20000 anställda och verkar på runt 150 marknader. 
 
Vår respondent är en ingenjör med ansvar för BI-funktionen på företagets globala direktion. 
Den strategiska målsättningen med verksamheten är att påverka företagets produktfåtölj samt 
att taktiskt påverka försäljningen. I denna mening är därför omvärldsbevakningens 
målsättning kopplad till företagets målsättning. Behovet av omvärldsbevakning uppkom när 
man märkte en stagnation i innovationsprocesserna och att det tog för lång tid och blev för 
dyrt att utveckla produkter. 
 
Ett femtontal personer sköter omvärldsbevakningen för den globala enheten på företaget, där 
varje medarbetare har sitt specialområde. BI-funktionen är organiserad på avdelningen för 
global marketing som i sig är relaterad till ledningsgruppen. Man har egna marknadsbolag 
samt kunder utlokaliserade över hela världen som stödjer inhämtningen av information. 
Rapporterna lämnas till Vice President för Marketing.  
 
Den interna kunskapen utnyttjas ganska väl och David menar att man i rätt hög utsträckning 
vet hur mycket övriga medarbetare känner till om företaget. Information som bedöms ligga i 
andra medarbetares intresse att känna till, läggs ut på företagets intranät. Vår respondent 
menar dock att det inte är så lätt att komma åt denna information och man har inte heller 
något utarbetat system för att inhämta eller lagra denna. 
 
Uppdragen är främst löpande varav vissa är mer resurskrävande, däremot har Ad hoc 
uppdragen minskat väsentligt de senaste åren. En gång per kvartal avrapporterar man till 
chefen en sammanfattning av de prognoser som enheten har analyserat fram. En gång per år 
har man dessutom en större genomgång. 
 
Man använder sig främst av kommersiella databaser som Monitor i vilken alla väsentliga 
typer av informationskällor finns tillgängliga i form av rapporter och tabelldata. Till detta 
kommer runt 15 databaser av olika slag. Avdelningen använder sökprofiler och fördefinierade 
söksträngar i de olika databaserna som informationsspecialisterna arbetar med. 
 
De informella källorna liknar han vid en ryktesflora som kan spridas inom deras nätverk, vilka 
han dock menar att man bör beakta med en viss skepsis. Slutligen arbetar man med olika 
matriser och gör benchmarking gentemot konkurrenternas produkter. 
 
Han framhåller att det har hänt att man saknat information, och att man i efterhand blivit varse 
att denna ofta har funnits tillgänglig i organisationen, men att man inte kunnat få tillgång till 
den av olika skäl. Extern information som är kommersiellt tillgänglig är det dock oftast inget 
problem att inhämta. Man använder sig främst av SWOT och värdekedjeanalys samt porters 5 
forces. 
Det är ett ganska stressigt jobb att hela tiden hålla sig uppdaterad på vad som händer eftersom 
risken alltid finns att man förbiser något. Tidsfrågan kan ibland upplevas som en försvårande 
omständighet, och i vissa fall kan informationsbehoven vara något oprecist formulerade. Dock 
menar han att man oftast har tillräckligt med information och att den finns tillgänglig när man 
behöver den. 


