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SAMMANFATTNING 
   

 

 
I en allt starkare och påtagligare konkurrens är det viktigt för organisationer att få tillgång till 

väsentlig och korrekt information. Således ligger det en stor vikt vid att kunna urskilja 

sanningshalten i informationen för att de ska kunna ta väl underbyggda beslut. Av den 

orsaken har allt fler organisationer börjat implementera en enhet som samlar in, analyserar 

och sprider informationen. Denna enhet brukar betecknas som omvärldsbevakningsfunktion 

eller Business Intelligencefunktion. Syftet med uppsatsen är därför att se i vilken utsträckning 

konkurrensutsatta organisationer uppfyller kriterierna i vår teoretiska syntes för en väl 

fungerande omvärldsbevakningsfunktion. 

 

För att fastställa kriterier för en omvärldsbevakningsfunktion har vi skapat en teoretisk syntes 

av tre olika teorier som berör hur en sådan ska byggas upp. Genom att jämföra den teoretiska 

syntesen med tre aktörer som har en sådan funktion, kunde vi se i vilken utsträckning som 

teorin överrensstämmer med praktiken. Resultatet från undersökningen var i stort sett entydigt 

då alla tre organisationernas omvärldsbevakningsfunktioner uppfyllde kriterierna i den 

teoretiska syntesen till stor del. Det kriteriet där alla tre i varierande utsträckning skiljde sig 

från syntesen, var kriteriet om etiska och legala riktlinjer. Här saknade alla tre helt eller delvis 

formellt fastlagda etiska och legala riktlinjer för deras respektive 

omvärldsbevakningsfunktion. 

 

De resultat som framkommit i uppsatsen tyder på att teorin inom Business Intelligence går att 

implementera i praktiken för att bygga upp omvärldsbevakningsfunktioner. 
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1 INLEDNING 
   

 

I kapitel ett kommer vi att presentera bakgrunden till vår uppsats. Problemdiskussionen, 

uppsatsens syfte och avgränsningar avslutar kapitlet. 

 

1.1 Bakgrund 
I och med det ökade utbudet av information som finns tillgängligt i dagens samhälle så växer 

också behovet av att kunna urskilja relevant information från irrelevant. Detta för att kunna 

fatta genomtänkta beslut i olika situationer. Det gäller såväl för privatpersoner som för olika 

slags organisationer samt även för länder och blir på det viset ett problem som berör samhället 

som helhet.1

 

Det kraftiga informationsflödet kan härledas från den teknologiska utvecklingen som pågått i 

flera decennier och under de senaste femton åren kraftigt inverkat på samhällets alla plan. 

Olika typer av IT-system är en förklarande orsak till att samhället drunknar i överflödig data. 

För att kunna hantera detta krävs att man gemensamt strukturerar och utvecklar standarder för 

informationshantering.2

 

”Vårt land är på god väg att bli ett äkta nätverkssamhälle. Våra företag är 

uppkopplade till Internet. Likaså våra skolor. Två tredjedelar av Sveriges 

befolkning har tillgång till Internet hemma. Mer än var fjärde svensk har tillgång 

till en snabb Internetuppkoppling, adsl eller bättre. 3

 

Information är idag oerhört lättillgänglig för alla som letar efter den. Exponeringen är 

dessutom kraftig för dem som inte aktivt söker. Datorn har i hög utsträckning blivit var mans 

egendom och allt fler personer har tillgång till Internet vilket har medfört att informationen 

blivit en gratisvara. Individer och organisationer är inte i lika stor utsträckning beroende av 

                                                 
1http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200406/11/20040611142443_CS837/20040611142443_CS837.dbp.
asp 2005-02-10 kl: 10.35 
2 http://www.idg.se/ArticlePages/200204/12/20020412080000120_CS6/20020412080000120_CS6.dbp.asp 
2005-02-10 kl: 11.15 
3http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200406/30/20040630162152_CS357/20040630162152_CS357.dbp.
asp 2005-02-11 kl: 14.20 
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information från olika myndigheter utan kan skaffa sig samma kunskap genom olika 

offentliga databaser.4

 

I de senaste konflikterna i världen visar det sig att den verkliga användningen av IT kan vara 

att sprida partsinlagor med fejkade bilder, falska nyheter och andra färgade budskap för att 

vilseleda konsumenter och konkurrenter. Informationskriget, i dess mest omskrivna form, 

som hacking och andra former av regelrätta IT attacker har varit begränsat och föga 

framgångsrikt. Vad som varit iögonfallande är möjligheten att sprida olika falskheter för att 

på så vis gynna sig själv. För företagens del påverkas redan idag konsumenternas köpmönster 

av rykten och påståenden på Internet som vem som helst kan initiera.5

 

“Men det är dags att börja fundera över de möjligheter och problem som det nya 

nätverkssamhället för med sig. Ett nätverkssamhälle där medborgare både 

konsumerar och producerar tjänster på nätet för varandra. Ett nätverkssamhälle 

där ”mediemakten” inte längre är förbehållet dagens medier.” 6  

 

Det finns många olika benämningar på det samhälle som vi verkar vara på väg in i, 

informationssamhället, nätverkssamhället, kunskapssamhället. Det revolutionerande är inte 

informationen utan att den idag finns i olika nätverk. Den har funnits i alla tider men det är 

inte förrän nu som den har blivit tillgänglig globalt med sekundsnabb tillgång. Nätverk i sig är 

heller ingenting nytt utan har även det funnits i alla tider, men det ”Nya Nätverkssamhället” 

innebär en process där gamla samhällsinstitutioner raseras vilket medför att individer kan 

kommunicera och sprida information mer fritt och i nya former. Det utmärkande draget för 

detta samhället är interaktivitet. Tidigare var kommunikationen ofta av envägskaraktär, något 

som förändrades när Internet blev vanligare. Det medförde att informationen spreds i allt 

vidare cirklar.7

 

                                                 
4 Datorer hemma inte längre en klassfråga, Anders Lignell, TT 2002-07-04 (www.ad.se, kräver 
inloggningsuppgifter, sök på: titel, 2005-02-18 kl: 13.50) 
5 Var källkritisk – tro inte på allt du läser, Jan Kallberg, Computer Sweden 2003-04-01 (www.ad.se - kräver 
inloggningsuppgifter.  Sök på: var källkritisk) 2005-05-03 kl: 13:16) 
6http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200406/30/20040630162152_CS357/20040630162152_CS357.dbp.
asp 2005-02-11 kl: 14:20 
7http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200210/18/20021018150007_CS133/20021018150007_CS133.dbp.
asp 2005-02-10 kl: 16.10 
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”När det hierarkiska ”kroppssamhället” ersätts av ett nätverkssamhälle, sker 

samtidigt en övergång från kapitalism, där pengar och tillgångar är grunden till 

makt, till informationalism, där nätverk och information är grundstommen.” 8

 

Dessa nätverksformer syns på samhällets samtliga plan, allt från det nationella näringslivet till 

organiseringen av EU. En nätverksbaserad samhällsstruktur är ett öppet och dynamiskt system 

som kan hantera nyheter utan att balansen i samhället hotas. Nätverk är lämpliga hjälpmedel 

för en kapitalistisk ekonomi som bygger på globalisering, förnyelse samt decentralisering när 

det gäller arbetsuppgifter, företag och anställda.9

 

Organisationer måste dagligen behandla stora mängder data och det uppstår problem för dem 

att sortera, analysera och skapa beslutsunderlag så att den kommer organisationen tillgodo på 

ett sätt som gynnar den. Det har medfört att olika enheter på vissa företag har utvecklats för 

att hantera denna enorma mängd information. Problemet med detta är att organisationers olika 

delar inte interagerar på ett sådant sätt att informationen omvandlas till relevant kunskap som 

berör dem i deras dagliga beslut. Ofta finns det efterfrågade data inom organisationen men det 

finns ingen övergripande enhet som kan samordna kunskapen så att den används på ett 

intelligent sätt. Ytterst handlar det om att skapa sätt att få fram information om information, så 

kallad metadata.10

 

I ett allt mer föränderligt samhälle där organisationer tydligare fokuserar på decentraliserade 

organisationslösningar ställer det också nya krav på omvärldsbevakningsfunktioner. En 

avgörande faktor för omvärldsbevakningsfunktionens framgång finns i dess förmåga att 

kunna efterlikna den organisatoriska miljö som de befinner sig i.11

 

Organisationer som verkar på en tillväxtmarknad som är kraftigt konkurrensutsatt måste 

fokusera på främst två faktorer, kunden samt informationens kvalitet och relevans för att 

                                                 
8http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200210/18/20021018150007_CS133/20021018150007_CS133.dbp.
asp 2005-02-10 kl: 16.10 
9 http://www.affarsvarlden.se/article.jsp?article=215  2005-02-13 kl: 09.20) 
10http://www.idg.se/ArticlePages/200204/12/20020412080000120_CS6/20020412080000120_CS6.dbp.asp 
2005-02-10 kl: 11.15 
11 Yasai-Ardekani, M & Nystrom, P.C. Designs for environmental scanning systems: test of a contingency 
theory (Management Sience 1996), s. 187 ff 
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överleva. Det främsta konkurrensmedlet blir således uppmärksamhet eller att kunna vara 

observant mot sin omvärld. Man bör kunna skapa trovärdighet gentemot kunden.12

 

1.2 Problemdiskussion 
Problemet som uppstår när information är lättillgänglig i samhället är att det är relativt svårt 

att urskilja vilken data som egentligen behövs för vissa situationer. Företag och olika 

organisationer upplever att tidsåtgången för att söka, sortera samt analysera information blir 

allt större. 

 

En bakomliggande faktor till problemet ovan är Internets intåg på samhällets alla plan. Den 

nya tekniken har fört med sig att alla kan söka och bidra med information vilket har till följd 

att mängden ökat markant, det innebär dock inte att kvaliteten också ökat. Den allt hårdare 

konkurrensen bland organisationer medför att falsk information sprids på nätet för att 

vilseleda både konsumenter och andra aktörer på marknaden. Det blir än viktigare att särskilja 

relevant från irrelevant data. Internet är lite av en paradox, vilket innebär att det på samma 

gång hjälper företag att hantera, analysera data samtidigt som Internet i större utsträckning 

måste utsättas för en allt starkare kritisk granskning. Tekniken har radikalt medfört att utbudet 

av information som finns tillgänglig att söka har ökat. Den har dessutom orsakat stora 

problem i form av att finna rätt och intelligent information, vilket kräver allt mer resurser av 

företagen. 

 

Samhället tenderar att gå emot mot vad som kallas nätverkssamhället. Problemet för de som 

söker information i detta samhälle är att den återfinns i allt större utsträckning och i mer 

okonventionella former. Med det menas att data numer finns i flera olika slags nätverk som 

skapats, exempelvis olika organisationer, föreningar och intressegrupper. Informationen är 

inte längre samlad på en specifikt plats, exempelvis hos myndigheter, som tidigare var det 

vanliga. Kännedom om detta vid sökningen av information är viktigt, det gäller alltså att veta 

på vilka olika ställen man kan hitta det som söks. Det är det som utgör det övergripande 

problemet i det nya nätverkssamhället. 

 

                                                 
12http://computersweden.idg.se/ArticlePages/200210/18/20021018150007_CS133/20021018150007_CS133.dbp
.asp 2005-02-10 kl: 16.10 
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För organisationer gäller det vid informationsinsamlingen att de mer och mer använder sig av 

speciella enheter för att samla in, sortera och analysera information. Allt fler organisationer 

ser fördelar med att samordna dessa funktioner i en enhet som vanligtvis benämns 

omvärldsbevakningsfunktion eller business intelligence (B.I.). Det problematiska med dessa 

enheter är att de har svårt att skapa hög legitimitet. Det är dessutom svårt att få funktionen att 

fungera på ett sätt som gör att hela organisationen kan dra nytta av den analyserade 

informationen. 

 

1.3 Problemfråga  
Vilka faktorer för omvärldsbevakning använder sig konkurrensutsatta organisationer i 

nätverkssamhället av för att kunna hantera information i sin omvärldsbevakningsfunktion, för 

att överleva på marknaden? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se i vilken utsträckning konkurrensutsatta organisationer 

uppfyller kriterierna för organisationsstruktur och ledarskap för en väl fungerande 

omvärldsbevakningsfunktion. 

 

1.5 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa denna uppsats till ett område inom Business Intelligence. Detta 

område behandlar hur organisationer bör bygga upp och bedriva en 

omvärldsbevakningsfunktion, då det blir allt mer viktigt i dagens samhälle. Vi kommer att 

genomföra uppsatsen genom att skapa en syntes av tre teorier/perspektiv på hur en sådan 

enhet bör utformas och drivas. Syntesen skall sedan jämföras med konkurrensutsatta 

organisationer och deras sätt att organisera en sådan funktion. 

 

1.6 Definition av Business Intelligence 
Bevakning av olika omvärldsfaktorer är ofta inriktad på att kunna identifiera olika 

förändringar i omvärlden som kan få inverkan på organisationers verksamheter samt dess 

förmåga att agera. Denna form av omvärldsbevakning har fått beteckningen Business 
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Intelligence, som ofta förkortas B.I.13 Fortsättningsvis i denna uppsats kommer vi bara 

använda beteckningen B.I. när vi menar Business Intelligence samt använda 

omvärldsbevakningsfunktion som den svenska benämningen. 

 

1.7 Disposition 
I kapitel två förklaras vårt val av vetenskapligt perspektiv samt vilka metoder vi använt oss av 

för insamling av information. Här presenteras också vårat urval samt källkritik. I kapitel tre 

redogör vi för de teorier som är relevanta för uppsatsen. Kapitlet avslutas med vår teoretiska 

syntes som ligger till grund för intervjuerna med de tre organisationerna. I kapitel fyra 

presenteras det empiriska materialet från intervjuerna med TeliaSonera, Ericsson och Eniro. I 

kapitel fem ställer vi teorin mot empirin och analyserar i vilken utsträckning de båda stämmer 

överens. I kapitel sex redogör vi för de främsta slutsatser som uppstått i analysen av de tre 

olika organisationerna. I kapitel sju kommer vi att diskutera de resultat och slutsatser som 

framkommit i analysen och ge våran syn på dem. 

                                                 
13 Hamrefors, S. Den uppmärksamma organisationen, Från Business Intelligence till Intelligent Business 
(Studentlitteratur 2002) 
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2 METOD 
   

 
I detta kapitel redogör vi för vilket vetenskapligt perspektiv som vi antar samt för de metoder 

vi använt oss av för att samla in och bearbeta informationen. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Vi kommer att anta ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår undersökning och finner det på så 

vis relevant att ge begreppet ett förtydligande. Hermeneutiken är läran om hur vi tolkar 

empiriska upplevelser. Tolkningen ses som en förståelse som inte kommer omedelbart eller 

spontant. Förståelsen är summan av vår omedvetna samt medvetna uppfattningar och attityder 

vid en given tidpunkt. Hermeneutiken försöker tolka människor som själva tolkar världen vi 

lever i.14  

 

2.2 Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning för att kunna besvara vår 

problemformulering på ett så korrekt sätt som möjligt. Det bästa vore dock att genomföra 

undersökningen med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats för att ge undersökningen 

högre tillförlitlighet. 

 

Utifrån de tre teorierna/perspektiven kommer vi att skapa en teoretisk syntes som sedan ska 

användas i vår undersökning av de organisationer som kommer att intervjuas. Den teoretiska 

syntesen utgör ett verktyg som tar sin utgångspunkt i det nya nätverkssamhället. Vi ska 

således undersöka empirin och se i vilken utsträckning som den överensstämmer med vår 

teoretiska syntes. Vi använder oss av djupgående telefonintervjuer samt en djupgående 

personlig intervju. Till hjälp vid intervjuerna har vi ställt upp 13 frågor som ska fungera som 

en mall för de diskussioner som sker med de tre organisationernas ledare för respektive 

omvärldsbevakningsfunktion. 

2.3 Intervjuguide 
Frågemallen som används är semistrukturerad då den består av öppna frågor som har samma 

struktur och ordningsföljd vid varje intervjutillfälle. Vi använder oss av en intervjuguide 

                                                 
14 Thurén, T. Vetenskapsteori för nybörjare (Liber 1996), s. 45 ff 
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vilket är en lista över teman och generella frågor, som undersökningen skall belysa, som tas 

upp i intervjun.  

 

I utformningen av en intervjuguide ska forskaren finna centrala temana som återfinns i 

problemfrågan. Frågorna i guiden ska uppmuntra till att intervjupersonen kommer med 

fördjupande information. Ofta innehåller intervjuguiden olika slags underpunkter som skall 

bidra till att temana täcks och fördjupas. Intervjuguiden indikerar vanligtvis följden för 

temana, men guiden kan komma att ändras om intervjupersonen tar upp ett nytt ämne. Delvis 

strukturerade intervjuer kan ge god balans mellan standardisering och flexibilitet.15

 

2.4 Urval 
Vi har ställt upp kriterier för att skapa ett urval av organisationer för vårt arbete. De ska verka 

på en marknad som är kraftigt konkurrensutsatt och deras verksamhet ska baseras på 

informationsteknologi och kommunikation. Vi har därför valt att använda oss av 

Aktiespararens aktieguide för att finna lämpliga organisationer inom liknande 

verksamhetsområden. Dessa kriterier utmynnar i att vårt urval blir alla börsnoterade 

organisationer som finns inom segmentet kommunikationstjänster, vilket utgörs av 

kategorierna: IT-hårdvara, Teleoperatörer och Medier16, samt att de har ett börsvärde 

överstigande 2 000 Mkr. Anledning till kriteriet med ett visst börsvärde är på grund av att vi 

anser att bolag under detta värde inte har en omvärldsbevakningsfunktion. Inom dessa 

kategorier återfinns 9 aktörer. Det andra och sista urvalet utgörs av access, det vill säga de 

bolag som är intresserade av att medverka vid intervjuer angående deras verksamhet. Efter att 

ha ringt till organisationer i Stockholmsregionen uppgav tre att de var villiga att ställa upp på 

en intervju. Dessa är TeliaSonera, Ericsson samt Eniro. 

 

2.5 Induktion – Deduktion  
Vi skiljer mellan två olika angreppssätt inom metodteorin, dessa två är induktion och 

deduktion. Det induktiva angreppssättet innebär att genom empiri utformar hypotes eller teori, 

det vill säga att utformningen inte är beroende av någon förutbestämd teori vilket inte är fallet 

i vårt arbete. Det deduktiva metodvalet innebär att vi utgår från förutbestämda teorier som vi 

                                                 
15 Johannessen, A & Tufte, P. A. Introduktion till vetenskaplig metod (Liber 2003), s. 98 
16 Aktiesparen  Nr. 4, april 2005. s. 68 ff 
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försöker vederlägga empiriskt.17 Vårt arbete har som utgångspunkt ett deduktivt angreppssätt, 

då vi utgår från en redan klar teoretisk referensram för att undersöka empirin. 

 

2.6 Reliabilitet 
En hög grad av överensstämmelse tyder på hög reliabilitet. Faktorer som kan påverka 

reliabiliteten är mätinstrumenten, vi som utför mätningarna, omgivningen samt det undersökta 

fenomenet.18 Vi har i vårt arbete använt oss utav intervjuer vilket medför att relativt god 

reliabilitet uppnås. Detta på grund av att vi intervjuat enbart primärkällor, vilket innebär att 

informationen kommer direkt från intervjupersonen och inte tolkas av en tredje part. 

 

2.7 Validitet  
Validitet är ett mått på överrensstämmelse mellan vad ett mätinstrument avser att mäta och 

vad det faktiskt mäter.19 Validiteten innebär att det som vi skall undersöka verkligen 

undersöks. Vi anser att vår undersökning kommer genomföras på ett sådant sätt att validiteten 

blir hög. Detta på grund av att intervjuerna sker direkt med primärkällan. 

 

2.8 Källkritik 
Vi vill göra läsaren uppmärksam på några faktorer som kan ha påverkat vårt arbete med 

avseende på insamlingen av information från de källor som har använts. Främst önskar vi 

påvisa detta då det kan ha inverkat på arbetets resultat. Vi vill påpeka att en viss 

intervjuareffekt kan ha förekommit då vi har genomfört intervjuer med öppna frågor samt att 

det skedde i form av diskussion20. Vid de tre olika intervjutillfällena kan olika frågor ha 

diskuterats vilket kan innebära att intervjuerna inte blir helt identiska. 

 

De flesta företag som finns i vårat urval har varit relativt svåra att få intervjua. Det beror 

främst på att de inte velat svara på våra frågor då de ansett dem som känsliga. Vi hade från 

början ett större urval av organisationer. Många visade sig dock ha en felaktig uppfattning om 

vad en omvärldsbevakningsfunktion innefattar. Det finns en tydlig trend i att organisationen 

vill bevaka sin omvärld och på så vis har bland annat marknadsavdelningar och 

                                                 
17 Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 35 
18 Körner, S & Wahlgren, L. Praktisk Statistik (Studentlitteratur 1996), s. 23
19 Körner, S & Wahlgren, L. 1996. s. 22 
20 Körner, S & Wahlgren, L. 1996. s. 24 
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informationsavdelningar ansetts fungera som en sådan funktion trots att de inte kan anses vara 

en omvärldsbevakningsfunktion. Därför valde vi kriteriet med ett börsvärde på minst 2000 

Mkr då större organisationer generellt tenderar att ha en sådan funktion. 

 

2.9 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet betyder att resultatet från en undersöknings ska kunna överföras till 

liknande situationer.21 För att nå så god generaliserbarhet i vår undersökning har vi valt tre 

organisationer som verkar inom relativt liknande segment på marknaden för 

kommunikationstjänster. 

                                                 
21 Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 260 
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3 TEORI 
   

 

I kapitel tre kommer vi att redogöra för de teorier vi använder oss av samt den teoretiska 

syntes som ligger till grund för utformningen av frågorna till våra intervjuer. 

 

”I företagen håller en ny profession på att utvecklas – omvärldsanalytiker/business 

intelligence professionals. Dess uppgift är att bevaka och framförallt förutse 

händelser i företagens omvärld som har betydelse för såväl strategiska vägval som 

operativa beslut. I vissa företag finns särskilda enheter för dessa aktiviteter medan 

i andra är det en integrerad del i traditionella funktioner såsom t ex 

strategi/planering, marknadsföring, finansiering eller FoU. Business intelligence är 

en organisations förmåga att kontinuerligt och systematiskt utveckla relevant just-

in-time kunskap om sin omvärld (t ex konkurrenters, kunders eller regeringars 

agerande) som underlag för beslut och handling.”22

 

Teoriområdet B.I. eller översatt till svenska, omvärldsbevakning är ett relativt ungt ämne. Det 

introducerades inom den akademiska världen under slutet på 1960-talet och har sedan dess 

vuxit sig allt starkare i takt med att internationalisering, teknologisk utveckling och ökad 

konkurrens blivit mer påtaglig för ett flertal organisationer. Som ett svar på ovan nämnda 

förändringar i den organisatoriska miljön har ett flertal teorier inom omvärldsbevakning och 

informationshantering utvecklats. 

 

De tre teorier/perspektiv som vi skall undersöka har valts ut på grund av den geografiska 

skillnaden mellan författarna, ett perspektiv är från USA och de andra två ifrån Sverige. Detta 

har vi gjort då ämnet Business Intelligence härstammar främst från USA och att vi valde 

Sverige beror på att vi också var intresserade av att undersöka vårt eget geografiska område 

där de intervjuade organisationerna verkar. 

 
Det första materialet består av två böcker/texter skrivna av Sven Hamrefors. Det som utgör 

basen i Hamrefors teoriperspektiv är hans bok Den uppmärksamma organisationen, Från 

                                                 
22 Borg, Lennart (red). Omvärldsbevakning för en ny tid: 17 perspektiv för Sverige (Svenska 
arbetsgivareföreningen 1998) s. 125 

11 



 

Business Intelligence till Intelligent Business23. Den andra texten Practical implementation of 

business intelligence services in business organizations24, stärker samt validerar Hamrefors 

ovan nämnda bok men tillför samtidigt några nya perspektiv på frågan kring utformningen av 

en omvärldsbevakningsfunktion. 

 

Den amerikanska boken Competitive Intelligence, How to gather, analyze, and use 

information to move your business to the top25 är skriven av Larry Kahaner. Kahaner har 

mångårig erfarenhet av arbete med omvärldsbevakningsfunktioner.  

 

Den andra svenska boken Business Intelligence, Om organisering, metoder & tillämpning26 är 

skriven av Göran Pagels-Fick. Anledningen till att vi valde Pagels-Fick bok var att han har 

stor erfarenhet av att arbeta med uppbyggnad av omvärldsbevakningsfunktioner. 

 

Inom teoriavsnittet så kommer vi att definiera vad Hamrefors menar med termen ”Det nya 

nätverkssamhället”. Vi kommer även att belysa kärnpunkterna i Hamrefors teori om hur man 

bygger upp en omvärldsbevakningsfunktion samt samma kärnpunkter i Kahaner och Pagels-

Fick. Det ska sedan resultera i en teoretisk syntes som vi ska använda i undersökning av de tre 

organisationerna, för att besvara vår frågeställning. 

 

3.1 Hamrefors definition av ”Det nya nätverkssamhället”. 
Vi har tidigare använt oss av begreppet ”Det nya nätverkssamhället” i texten men har ännu 

inte definierat och förklarat vad som menas med det. Nedan följer en definition av begreppet. 

 

”Den process som inneburit en successiv rasering av etablerade 

samhällsinstitutioner har pågått under flera decennier och har i mångt och mycket 

drivits fram av den nya informationsteknologin.”27

 

                                                 
23 Hamrefors, S. 2002 
24 Hamrefors, S. Practical implementation of business intelligence services in business organizations (Taylor 
Graham 1992), s.117 
25 Kahaner, L. Competitive Intelligence: How to gather, analyze, and use information to move your business to 
the top (Simon & Schuster 1998) 
26 Pagels-Fick, G. Business Intelligence, Om organisation, metoder & tillämpning  (Industrilitteratur AB 1999) 
27 Hamrefors, S. 2002 s. 18 
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Hamrefors menar med ovan nämnda citat att informationen i dagens samhälle finns att finna 

på nya och många fler platser samt att informationen kan spridas i informella nätverk utan att 

på det viset registreras i någon form av databas. Genom att Hamrefors lägger en ny innebörd i 

begreppet nätverkssamhället så kan det medföra att nya möjligheter och krav framträder för 

utvecklandet av omvärldsbevakningsfunktioner.   

 

3.2 Hamrefors teoretiska kärnpunkter 
Under denna huvudrubrik kommer vi att beskriva de olika kärnpunkterna som Hamrefors 

presenterar i sin litteratur.  

 

3.2.1 Sambo, men skilda världar – Omvärldsbevakningsfunktionens placering 

Med detta begrepp avser Hamrefors att omvärldsbevakningsfunktionen måste vara en del av 

den egna organisationen men på samma gång får den inte vara del av de befintliga 

funktionerna. Omvärldsbevakningsfunktionen skall inte vara involverad men dock integrerad 

i organisationen.28

 

Med att vara sambo menar Hamrefors att det inte är möjligt att 

omvärldsbevakningsfunktionen läggs utanför organisationen. Det är alltså inte rimligt att 

outsourca en sådan funktion. Samboförhållandet mellan omvärldsbevakningsfunktionen och 

den egna organisationen är nödvändigt för att funktionen skall kunna förstå dess omvärld. Det 

optimala inom en organisation vore att omvärldsbevakningen har kunskap om beslutsfattarnas 

handlingsmöjligheter som om de vore deras egna. Det är om inte omöjligt så väldigt svårt att 

uppnå, men infinner sig inte samboförhållandet så finns inte ens möjligheten att kunna uppnå 

det.29

 

Med skilda världar menas att omvärldsbevakningen inte skall utgöra en del av någon redan 

befintlig enhet eller avdelning inom organisationen. Detta medför att man inte bör placera 

omvärldsbevakningsfunktionen på någon redan existerande avdelning eller att göra 

funktionen till endast ett instrument för ledningen. Hamrefors menar att detta synsätt är 

förlegat i ”Det nya nätverkssamhället”.30

                                                 
28 Hamrefors, S. 2002. s. 118 
29 Hamrefors, S. 2002. s. 119 
30 Hamrefors, S. 2002. s. 119 
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3.2.2 Hela organisationen skall göras intelligent 

Den organiserade omvärldsbevakningen har inte bara till uppgift att förse ledningen med 

information utan den skall även göra hela organisationen intelligent.  

 

”För att klara denna uppgift måste omvärldsbevakarnas se på världen med andra 

glasögon än de som organisationens andra medarbetare har, samtidigt som de 

måste vara medvetna om vad de andra medarbetarna ser genom sina glasögon. 

Omvärldsbevakarna måste också vara beredda att tillhandahålla organisationens 

övriga medarbetare nya lämpliga synintryck och ibland putsa deras glasögon.”31

 

Här menar Hamrefors att omvärldsbevakningsfunktionen aktivt måste ifrågasätta 

organisationens sätt att se och uppfatta dess omvärld. Funktionen skall alltså vara kritisk mot 

både den externa och den interna informationen. Sammanfattningsvis bör den alltså ha ett 

kritiskt förhållningssätt gentemot organisationskulturen.  

 

3.2.3 Omvärldsbevakningsfunktionens förhållande till sin egen miljö 

Flera undersökningar visar på att omvärldsbevakningsenheter tenderar att samla in 

information som ligger i linje med redan befintlig kunskap. Personer som arbetar i dessa 

enheter har en viss benägenhet att samla in och söka efter information som stödjer existerande 

uppfattningar och accepterade sanningar i organisationen.32 Hamrefors anser att den mest 

effektiva utformningen för en omvärldsbevakningsfunktion är att den bör efterlikna den 

organisatoriska miljö som funktionen befinner sig i. Detta för att kunna förutse och förstå 

förändringar i organisationens miljö och för att kunna ge beslutsfattare rätt information för att 

ta beslut som rör dessa omställningar. 

 

Om funktionen inte utmanar de interna uppfattningarna så kommer den att bli helt 

verkningslös och ineffektiv i sitt uppdrag att ge en relevant bild av organisationens omvärld. 

Omvärldsbevakningsfunktionen ska verka som ett tidigt varningssystem samt kunna ge 

snabba svar på snabbt ställda frågor.33

 

 

                                                 
31 Hamrefors, S. 2002. s. 119 f 
32 Hamrefors, S. 2002. s. 16 
33 Hamrefors, S. 1992. s. 117 
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3.2.4 Omvärldsbevakningsfunktionens ledarskap 

 
”En organiserad omvärldsbevakning måste ledas och det är av yttersta vikt att 

funktionen leds av rätt typ av person. Erfarenheten har visat att det finns ett antal 

kriterier som en framgångsrik omvärldsbevakningsledare måste uppfylla.”34

 

Hamrefors anger fyra olika egenskaper som ledarskapet för en omvärldsbevakningsfunktion 

bör uppfylla. Det första egenskapen som Hamrefors anger är rätt sökartyp. Med detta menas 

att ledaren för en omvärldsbevakningsfunktion måste själv kunna personifiera det rätta sättet 

att agera. Ledaren bör inte vara en person med utredningsbenägenhet då detta medför att 

sökprocessen kan bli stel och långsam. Istället ska ledaren vara snabb och effektiv samt ha 

förmågan att urskilja väsentligheter i olika slags information.35

 

Den andra egenskapen som Hamrefors poängterar är att ledaren bör ha relevant erfarenhet. 

Hamrefors tar sin utgångspunkt i Japanska företagsnormer för val av ledare till en sådan 

position. Ledaren ska ha lång erfarenhet av branschen som företaget verkar i samt besitta djup 

kunskap om företagets alla delar och funktionssätt. En risk med att tillsätta en erfaren ledare 

är att funktionen kan bli fången i stela perspektiv, det är därför viktigt att ledaren har en viss 

erfarenhetsbredd.36

 

Tredje egenskapen som lyfts fram är social intelligens som är nödvändigt att ledaren besitter, 

då han/hon i sin roll ständigt möter mängder av olika slags personer. Ledaren måste kunna 

skapa förtroende, inge respekt och förstå olika slags perspektiv.37

 

Positivt ledarskap innebär att ledaren ska fungera som en motivationsfaktor för de övriga 

medarbetarna inom funktionen.38 Den enda ledarstil som fungerar optimalt är Management by 

Enthusiasm vilket ska stimulera medarbetarna och synliggöra omvärldsbevakningens roll och 

vikt i företaget.39

 

                                                 
34 Hamrefors, S. 2002. s. 126 
35 Hamrefors, S. 2002. s. 126 
36 Hamrefors, S. 2002. s. 127 
37 Hamrefors, S. 2002. s. 127 
38 Hamrefors, S. 2002. s. 127 
39 Hamrefors, S. 1992. s. 119 
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3.3 Kahaners teoretiska kärnpunkter 
Kahaner ställer upp fem kärnpunkter för utformning av en omvärldsbevakningsfunktion som 

vi presenterar nedan. 

 

3.3.1 Välja ut en kompetent ledare och placera ledaren på rätt plats 

Ledaren för omvärldsbevakningsfunktionen måste våga säga sanningen till ledningen även 

om det som framförs står i motsatts till VD:s åsikter, så väl på det individuella planet som det 

rent företagsekonomiska. Det ska ske genom att omvärldsbevakningsfunktionens ledare ska 

hjälpa VD och ledning att se saker utifrån nya perspektiv och inte fastna i gamla invanda 

tankemönster. Genom intelligent information och väl underbyggda analyser ska detta 

implementeras.40

 

3.3.2 Ledaren ska identifiera nyckelanvändarna av informationen 

Företags nyckelanvändare är de olika beslutsfattarna. De kan finnas i hela företaget och 

ledaren för omvärldsbevakningsfunktionen ska ta reda på de olika beslutsfattarnas 

informationsbehov. Ledaren ska även ha kunskap om vilken tidsram respektive beslutsfattare 

har till olika projekt. Det är då lämpligt att upprätta en insamlings- och analysplan för att 

kunna tillgodose beslutsfattarnas behov. Ytterligare en viktig aspekt är att hålla beslutsfattarna 

informerade om vad som fungerar och vad som inte är genomförbart.41  

 

3.3.3 Utföra en intern inventering av kunskap och information i organisationen 

Vid uppbyggnaden av en omvärldsfunktion är det viktigt att göra en intern inventering av 

företaget för att hitta viktig information. Oftast så finns merparten av den information som  

behövs inom företaget. Den kan förekomma i lokala intranät samt i interna databaser hos 

personalen. Omvärldsbevakningsfunktionens ledare ska finna den gömda information och 

sprida den fritt i hela företaget.42

 

3.3.4 Utveckla ett system för att få informationen att flöda i hela organisationen 

Det gäller att utveckla ett system för att få informationen att röra sig lätt, samt att den ska vara 

enkel att samla in. De flesta företag har lokala intranät, e-post, personaldatorer som kan utgöra 

                                                 
40 Kahaner, L. 1998. s. 202 f 
41 Kahaner, L. 1998. s. 49 ff 
42 Kahaner, L. 1998. s. 204 f 
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den största delen av ett sådant system. Fördelen med det är att personalen inte behöver lära sig 

några nya system.43  

 

3.3.5 Utveckla etiska och legala riktlinjer för omvärldsbevakningsfunktionen 

En anledning till att organisationer är fundersamma till att bygga upp och utveckla en 

omvärldsbevakningsfunktion är på grund av att de ser informationsinhämtningen som någon 

form av spionage. Det är därför viktigt att inrätta etiska och legala riktlinjer för att inte företag 

ska behöva tveka om insamlingen av information är laglig eller ej.44 Kahaner framhåller att 

Society of Competitive Intelligence Professionals45 (SCIP) har en kod för etiska och legala 

riktlinjer som gör det enkelt för organisationen att bedriva sin datainsamling på ett korrekt 

sätt.  

 

3.4 Pagels-Ficks teoretiska kärnpunkter 
Pagels-Fick ställer upp fyra kärnpunkter för utformning av en omvärldsbevakningsfunktion 

som presenteras nedan. 

 

3.4.1 Begränsa ambitionsnivån i uppbyggnadsfasen 

En begränsad ambitionsnivå är ett vanligt sätt att använda sig av när man implementerar en BI 

enhet. Sättet syftar till att stegvis bygga upp enheten och att den skall förankras väl i 

affärsutveckling. För att implementera BI funktionen på detta sätt krävs det att ha en ledare 

som har erfarenhet av affärsutveckling samt nära koppling till beslutsfattare. En sådan person 

kan successivt bygga ut eller ställa krav på de funktioner för informationsinhämtning som 

fordras.46

 

3.4.2 Att inte låta informationsfunktionen bli huvudsak 

Med detta menar Pagels-Fick att organisationer inte enbart skall ha informationsförsörjning 

som den enda delen inom B.I. De måste också se till affärsutvecklingen och i vilken takt den 

utvecklas. Uppbyggnad och utveckling skall hela tiden styras av efterfrågan. Det kan vara 

                                                 
43 Kahaner, L. 1998. s. 207 f 
44 Kahaner, L. 1998. s. 208 
45 http://www.scip.org/ci/ethics.asp 2005-04-07 kl: 11.30 
46 Pagels-Fick, G. 1999. s. 184 f 
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lämpligt att skilja B.I.-funktionen från informationsfunktionen, det behöver tvunget inte 

innebära att de ska finnas i olika delar av organisationen.47

 

3.4.3 Arbeta med rätt och relevanta frågor för omvärldsbevakningsfunktionen 

Det är angeläget att organisationen arbetar med frågor som majoriteten inom organisationen 

anser vara betydelsefulla för verksamhetens utveckling. Finns det ej en klar uppslutning kring 

vilka frågor som är mest betydelsefulla kan det vara en viktig uppgift för BI enheten att 

identifiera dessa.48

 

3.4.4 Anpassa generiska omvärldsbevakningsfunktionens resultat för interna kunder 

De generiska funktionerna inom B.I. bör inte vara utformade så att omgivningen uppfattar de 

som alltför inåtvända. Genom kreativitet och framgångsrik ledning av den generiska B.I. 

funktionen bygger man upp önskvärd kompetens samt resultat som organisationen kommer att 

uppskatta. För att kunna lyckas med detta kan funktionen dela upp olika rapporter i mindre 

delar så att de avspeglar specifika områden såsom olika världsdelar eller olika regioner etc. 

Genom denna ompaketering av resultaten kan man göra informationen nyttig för dem som har 

ansvar för respektive område och samtidigt höja statusen för B.I. funktionen.49

 

3.5 Teoretisk syntes 
I uppsatsen kommer vi att utgå ifrån Hamrefors perspektiv. Det omfattar i princip Kahaners 

och Pagels-Ficks perspektiv på de mest relevanta punkterna. Vi kommer även här att 

förtydliga de delar från teorin som är mest väsentliga för vår undersökning och koppla dessa 

till det fenomen som vi ska undersöka. Anledningen är att läsaren ska veta vilka delar som 

kommer att vara viktiga och centrala i vårt fortsatta resonemang. 

 

3.5.1 Omvärldsbevakningsfunktionens ledare. 

Det främsta som ska belysas här är att ledaren bör besitta relevant kunskap och erfarenhet 

samt ha lång erfarenhet inom organisationen för att kunna leda 

omvärldsbevakningsfunktionen. Detta då funktionen är komplex och behöver en ledare med 

god erfarenhet för att kunna strukturerar informationsinsamlingen. Det är nödvändigt att 

                                                 
47 Pagels-Fick, G. 1999. s. 185 
48 Pagels-Fick, G. 1999. s. 185 
49 Pagels-Fick, G. 1999. s. 186 
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ledaren kan avgöra kvaliteten på insamlad data för att vägleda funktionen så att den söker 

efter rätt slags information, då det finns mycket falsk data som sprids. 

 

3.5.2 Omvärldsbevakningsfunktionens placering i organisationen. 

Omvärldsbevakningsfunktionen ska vara placerad på ett sådant sätt att den har en fristående 

roll med god självständighet och hög status. Funktionen ska dock ha en nära relation till 

nyckelanvändare av information inom organisationen och inte enbart bli ett redskap för 

ledningen. Att funktionen placeras på relativt hög organisationsnivå medför att en hög status 

skapas. Denna status är nödvändig för att ledning och andra användare av deras analyser ska 

lita på dem till fullo samt att de ska nå fram i ett tidigt skeende. Den information som 

funktionen bidrar med måste alltså prioriteras och följas för att behålla och utveckla sin 

position på marknaden. 

 

3.5.3 Omvärldsbevakningsfunktionen gör hela organisationen intelligent. 

Centralt här är att omvärldsbevakningsfunktionen ska kunna vara tillgänglig för alla inom 

organisationen. Både ledningen och övriga organisationen ska kunna dra nytta av funktionens 

tjänster. Informationen ska lätt kunna flöda både upp och ned i organisationen. Alla enheter 

och personer inom en organisation fungerar som insamlare av information i någon 

utsträckning. Det är därför av vikt att alla kan ta del och bidra med kunskap till funktionen för 

att den ska kunna få relevant data som ska ligga till grund för olika handlingsscenarier. 

Ledningen ska kunna agera efter dessa scenarier för att överleva på allt mer konkurrensutsatta 

marknader. 

 

3.5.4 Omvärldsbevakningsfunktionen ska likna den miljö den verkar i. 

Här är den viktiga poängen att omvärldsbevakningsfunktionen ska kunna se den egna 

organisationens brister och vedertagna sanningar. Detta för att kunna bryta ned dem och 

leverera nytänkande information som inte följer gamla organisationsmönster. Om funktionen 

inte kan bryta sig ur organisationens syn på marknaden och leverera analyser ur andra 

perspektiv så riskerar organisationen att tappa konkurrenskraft. Ytterst kan det leda till att 

deras verksamhet inte klarar av konkurrensen. 

  

3.5.5 Utveckling av etiska och legala riktlinjer för omvärldsbevakningsfunktionen. 

Det är viktigt att omvärldsbevakningsfunktionen har formellt fastlagda legala och etiska 

riktlinjer att följa i sitt arbete. Detta för att det inte ska uppstå några oklarheter om vad som får 
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och inte får göras vid främst informationsinsamling. Reglerna underlättar funktionens arbete 

och påvisar att insamling av data inte behöver bedrivas på ett olagligt och felaktigt sätt. Det 

kan göras med hjälp av SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer vid datainsamling. Detta då 

den allt hårdare konkurrensen leder till att information behöver samlas in allt fortare samt att 

ny data om konkurrenter och konsumenter ständigt efterfrågas. Det kan i sin tur leda till att 

omvärldsbevakningsfunktionen i sitt dagliga arbete använder sig av otillåtna 

insamlingsmetoder, ibland utan att vara medvetna om det. Det kan i förlängningen leda till 

dålig publicitet för organisationen som kan vara förödande för deras verksamhet. 
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3.6 Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska syntesen har vi använt oss av Hamrefors, Kahaner och Pagels-Ficks 

teorier/perspektiv som tillsammans utgör den teoretiska syntesens fem kriterier. För att visa 

hur vi avser att mäta dessa kriterier och hur de relaterar till vårt syfte kommer vi i den 

teoretiska referensramen visa hur syntesens kriterier relaterar till respektive fråga i vår 

frågemall. 

 

Figur 1. Teoretisk referensram 

 
Fenomenet: 

Ökat informationsutbud i 
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Källa: egen modell 
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I fråga 1.0 undersöker vi vilka krav som respektive organisation ställer på ledaren för en 

omvärldsbevakningsfunktion. Genom denna fråga kan vi se i vilken utsträckning som 

syntesens kriterie ett stämmer överens med de olika organisationerna i fråga om 

branscherfarenhet, akademisk utbildning och erfarenhet av  vederbörlig organisation. 

 

Frågorna 2.0 till 2.3 avser att mäta i vilken utsträckning som de tre organisationerna stämmer 

överens med syntesense kriterier angående funktionens och ledarens placering. Genom det 

kan får vi reda på varför de är placerade där de är samt vilken status funktionen har inom 

respektive organisation. 

 

Genom att ställa frågorna 3.0 till 3.2 vill vi få reda på om alla inom organisationen  kan ta del 

av och beställa analyser samt information från omvärldsbevakningsfunktionen. Sedan kan vi 

ställa dessa svar i relation till den teoretiska syntesen och på så vis se om alla inom 

organisationen kan ta del av funktionens kunskap. 

 

Fråga 4.0 och 4.1 avser att mäta om de olika omvärldsbevakningsfunktionerna söker sådan 

information som kan ifrågasätta organisationernas vedertagna sanningar och invanda mönster. 

Genom det kan vi se hur de olika organisationerna hanterar information som strider mot deras 

uppfattningar och sedan realtera det till syntesens kriterier på denna punkt. 

 

Frågorna 5.0 till 5.2 avser att undersöka i vilken utsträckning som organisationerna har 

formellt fastlagda etisk och legala riktlinjer för sin verksamhet och då specifikt för 

omvärldsbevakningsfunktionen. Vi undersöker dessutom hur väl kännedomen om SCIP är. 

Sedan kan vi jämföra det med syntesen för att se hur väl de tre organisationerna ligger i linje 

med syntesens kriterier på denna punkt. 
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4 EMPIRI 
   

 

I detta kapitel kommer vi att redovisa de svar som framkom under intervjuerna med 

TeliaSonera, Ericsson och Eniro. Vi kommer inledningsvis att ge en kort beskrivning av 

respektive företag. 

 

Alla tre intervjuerna bygger på 13 frågor som fungerade som en mall för diskussionerna som 

ägde rum. Se bilagan. 

 

4.1 Intervju med TeliaSonera 
TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. De har även en 

stark ställning på marknader som Eurasien, Turkiet och Ryssland. TeliaSoneras erbjuder 

olika tjänster inom datakommunikation, fast telefoni, Internet samt mobil kommunikation.50 Vi 

har intervjuat Lars Bohman som är ansvarig för omvärldsanalysverksamheten för 

TeliaSoneras privatmarknad. Intervjun skedde via telefon och pågick i cirka 30 minuter. 

 

Bohman uppgav vid intervjun att TeliaSonera inte har några specifika krav på ledaren för en 

omvärldsanalysverksamhet. Det är dock kutym att ledaren för en sådan funktion ska ha 

akademisk utbildning samt flerårig erfarenhet av B.I. Det är också ett informellt krav att 

ledaren ska ha god kunskap om den marknad som TeliaSonera är verksamma på. 

 

Omvärldsanalysverksamheten är placerad på tre nivåer inom TeliaSonera. Dessa är enligt 

Bohman, koncern-, länder- och segmentnivå. Alla tre delarna rapporterar till ledning på 

respektive nivå. Bohman uppgav att deras placering ligger till grund för att täcka TeliaSoneras 

alla verksamhetsområden. Han är själv placerad på segmentnivå och befinner sig inom 

avdelningen för omvärldsanalys. 

 

Den främsta beställaren av information från omvärldsanalysverksamheten är ledning och 

chefer. Det är de som följaktligen får informationen först och om det är någon ytterligare i 

kedjan som ska ta del av informationen får de också den, enligt Bohman. Det är inte bara 

enbart ledning och chefer som kan beställa information från omvärldsanalysverksamheten. 
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Alla som kan tänkas behöva analyser, information och annan bearbetad data har möjlighet att 

beställa den. Bohman menar att omvärldsanalysverksamheten måste rangordna de olika 

förfrågningarna utifrån hur viktiga och kritiska de är för TeliaSoneras verksamhet. Det är inte 

direkt vilken ställning som beställaren har i organisationen som är avgörande. De två 

viktigaste faktorerna enligt Bohman är tidsaspekten och informationens relevans för 

TeliaSonera. 

 

Bohman uppgav att omvärldsanalysverksamheten ofta stöter på information som strider mot 

organisationens vedertagna normer och uppfattningar. Han menade att ledningen uppmuntrar 

sökandet efter sådan information för att skapa nya scenarier och bryta förlegade synsätt. Det 

framkom att trots denna inställning från ledningen så kan presentatören bli impopulär vid 

framförandet av sådan information. Men i det långa loppet så uppskattar ledningen detta sätt 

att arbeta. 

 

Vid frågan gällande etiska och legala riktlinjer angav Bohman att de saknar sådana specifika 

formella direktiv. Det beror på att all data som samlas in kommer ifrån offentliga källor och 

därför behövs inte sådana riktlinjer enligt Bohman. Han hade dock kännedom om SCIP. 

 

4.2 Intervju med Ericsson 
Ericsson är ett ledande företag inom telekommunikationsbranschen. Ericsson finns 

representerade i 111 länder på alla kontinenter. Med kunskap om operatörs- och 

konsumentmarknaden bryter Ericsson ständigt ny mark och driver teknologin och forskningen 

framåt inom områden som nätverk och mobiltelefoni.51 Vi har intervjuat Heraldo Sales-

Cavalcante som är ansvarig för Strategic Business Intelligence inom Ericsson. Intervjun med 

Sales-Cavalcante skedde vid ett personligt möte och tog cirka 40 minuter. 

 

Sales-Cavalcante angav vid intervjun att Ericsson inte har några formella krav på ledaren för 

en omvärldsbevakningsfunktion men menade samtidigt att positionen ställer vissa krav på 

relevant erfarenhet inom B.I och den bransch där Ericsson finns.  

 

                                                                                                                                                         
50 http://www.teliasonera.se/ts/teliasonera/home.do?tabId=1 2005-05-03 kl: 13.10 
51 http://www.ericsson.com/se/produkter/ 2005-05-03 kl: 17.45 
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Omvärldsbevakningsfunktionen är placerad under stabsfunktioner vilket ger en nära koppling 

till ledningen för Ericsson. Enheten är placerad där på grund av att den ska bidra med relevant 

kunskap för att utveckla Ericssons strategi, enligt Sales-Cavalcante. Han menade dessutom att 

funktionen arbetar relativt självständigt för att möjliggöra goda analyser och tänkbara 

scenarier. 

 

Inom Ericsson är den främsta beställaren av information från omvärldsbevakningsfunktionen 

ledningen och VD. Enligt Sales-Cavalcante så får uppdragsgivaren informationen först, den 

behöver således inte skickas till ledning före alla andra. Alla inom Ericsson har möjlighet att 

beställa information och analyser från omvärldsbevakningsfunktionen. Sales-Cavalcante 

menar att de rangordnar olika uppdrag efter tidsaspekten och relevansen för Ericssons 

verksamhet. Han menade dessutom att alla inom Ericsson har tillgång till publicerad 

information från omvärldsbevakningsfunktionen på deras intranät. 

 

Vid intervjun uppgav Sales-Cavalcante att funktionens främsta uppgift är att finna och 

förmedla sådan information som kan tänkas strida mot Ericssons vedertagna sanningar och 

inbyggda föreställningar. Detta för att Ericsson ständigt ska anpassa sig efter marknadens 

förändringar och på så vis ligga steget före. Han angav också att sådana data publiceras till 

ledning och det görs alltid muntligt för att undvika missförstånd. 

 

På frågan om Ericsson har några etiska och legala riktlinjer, svarade Sales-Cavalcante att de 

följer offentliga och givna normer som samhället ställer upp. Han kallade de för public ethics. 

Han ansåg att det var väldigt viktigt att följa dessa riktlinjer vid insamling av olika slags data 

för att inte skapa några tvivel om informationens ursprung. Sales-Cavalcante angav att han 

hade kännedom om SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer och att de följer dem i olika 

avseenden. 

 

4.3 Intervju med Eniro 
Eniro är det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniro erbjuder 

annonsörer kanaler för köpare och säljare som enkelt vill hitta varandra när ett köpbehov 

uppstår. Bland kanalerna idag finns kataloger, nummerupplysning, Internet- och 
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mobiltjänster.52 Vi har intervjuat Mats Törnström som är marknadsanalyschef för Eniro. 

Intervjun med Törnström ägde rum via telefon och pågick i cirka 30 minuter. 

Törnström uppgav vid intervjun att kraven på ledaren för marknads/omvärldsanalysenheten är 

att han/hon skall ha arbetat med B.I. eller med strategi och marknadsundersökning tidigare. 

Detta krav finns inom Eniro för att enheten för B.I. och marknadsundersökningar är 

sammanslagna. Det är dock inget krav att ledaren måste ha lång erfarenhet inom 

organisationen. 

Enheten finns placerad under produktutvecklingsavdelningen men Törnströms position är 

lokaliserad under ledningsgruppen. Tidigare fanns omvärldsanalysenheten under 

strategiavdelningen men Eniro ändrade placeringen då de tror att dess plats i dagsläget 

genererar bättre operativa och strategiska resultat för dess verksamhet, enligt Törnström. 

Törnström menade att den främsta beställaren av analyser och information från 

omvärldsanalysenheten är ledningen och produktchefer. Alla inom Eniro kan beställa analyser 

och information från omvärldsanalysenheten men Törnström menade att de ofta hänvisar 

beställaren till olika personer inom Eniro som redan besitter kunskapen som efterfrågas. De 

rangordnar beställningar av data och analyser efter dess vikt för Eniros verksamhet, samt 

beställarens hierarkiska position. 

Information som strider mot Eniros kollektiva uppfattningar och vedertagna normer är enligt 

Törnström ett sällan förekommande fenomen. När sådana data påträffas presenteras den alltid 

för ledningen, men först efter en noggrann genomgång av omvärldsanalysenheten kan den 

publiceras inom Eniro. 

Eniro har inga specifika formella etiska och legala riktlinjer för insamling av information. 

Detta då Eniro anser att den information som rör markanden de verkar på är relativ okänslig. 

Törnström framför dessutom att de inhämtar sina data från offentliga källor. Han hade 

kännedom om SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer och har som mål att inte bryta någon 

av dessa trots att de inte har antagit dem som formella riktlinjer för Eniro. 

                                                 
52 http://www.eniro.com/default.aspx?id=2004 2005-05-04 kl: 10.25 
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5 ANALYS 
   

 

I kapitel fem kommer vi att ställa det empiriska materialet mot den teoretiska syntesen för att 

se i vilken utsträckning teori och empiri stämmer överens. 

 

5.1 Analys av TeliaSonera 
TeliaSonera har inga formella krav på ledaren för omvärldsanalysverksamheten. Dock har de 

ganska starka informella krav på både akademisk utbildning, erfarenhet av B.I. och 

organisationen som sådan. Här faller TeliaSoneras informella krav på ledaren relativt väl i 

linje med den teoretiska syntesens kriterier. 

 

Syntesen förordar en fristående placering som gör omvärldsbevakningsfunktionen tillgänglig 

för stora delar av organisationen, men samtidigt en nära relation till nyckelanvändare av 

information. TeliaSonera liknar syntesen i hur de har arrangerat sina enheter för 

omvärldsanalys. Dessa är spridda i organisationen men med en nära relation till ledning i 

varje segment. 

 

Alla delar inom TeliaSonera har möjlighet att ta del av samt beställa olika slags analyser och 

information från omvärldsanalysverksamheten. Det ligger i linje med vad syntesen 

förespråkar då hela organisationen ska göras intelligent och informationen ska kunna röra sig 

fritt. 

 

TeliaSoneras ledning förespråkar att omvärldsanalysverksamheten ska söka efter information 

som kan få organisationen att se på saker med andra ögon och inte fastna i gamla förlegade 

synsätt. Syntesens kriterier antar en liknade linje som TeliaSonera då den förordar att ett av 

omvärldsbevakningsfunktions främsta mål är att skapa nya scenarier och tankemönster. 

 

Den teoretiska syntesen framhåller att det bör finnas klara etiska och legala riktlinjer för 

omvärldsbevakningsfunktionens arbete. TeliaSonera har inga direkta riktlinjer vid insamling 

av data, då de uteslutande inhämtar sådan från offentliga källor. De hade kännedom om SCIP 

men tillämpade dem inte vilket gör att i detta avseende så skiljer de sig tydligt från syntesens 

kriterier. 
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5.2 Analys av Ericsson 
Den teoretiska syntesens kriterier angående ledaren och han eller hennes kompetens samt 

erfarenhet stämmer överens med Ericsson till viss del. De har inga formella krav på ledaren 

men positionen kräver att han eller hon har god kunskap inom B.I. samt relevant 

branscherfarenhet. 

 

Ericsson har valt att placera omvärldsbevakningsfunktionen under sina stabsfunktioner för att 

skapa en nära relation till ledning och nyckelanvändare av informationen. De vill att placering 

ska medföra att funktionen blir delaktig i utformningen av Ericssons strategi. Det stämmer väl 

överens med syntesens kriterier för placering. Funktionen har hög självständighet, då de har 

relativt fria händer att utforma sitt sätt att arbete, vilket även det ligger i linje med syntesen. 

 

Syntesen förordar att alla delar av organisationen ska kunna ta del av funktionens kunskap 

och analyser. Inom Ericsson kan alla ta del av funktionens information genom ett lokalt 

intranät. Dessutom har alla möjlighet att beställa analyser eller annan data vilket gör att de 

även följer syntesens kriterier på denna punkt. 

 

Ledningen för Ericsson vill att omvärldsbevakningsfunktionens främsta syfte ska vara att söka 

och presentera sådan information som kan hjälpa dem att se nya mönster och bryta gamla 

föreställningar. De vill vara beredda på olika tänkbara scenarier som kan tänkas inträffa på 

marknaden. Även på denna punkt så överrensstämmer Ericssons sätt att arbeta med vad 

syntesen förespråkar. 

 

Ericsson följer vad de kallar Public ethics vid insamling av information från olika källor. Med 

det menar Ericsson att de följer normer och regler som finns uppställda av samhället. Den 

data som samlas in tas från offentliga källor. De hade god kännedom om SCIP:s kod för etiska 

och legala riktlinjer som de dessutom följer till viss del i olika avseenden. Syntesen förordar 

att organisationer bör ha tydliga formella riktlinjer, Ericsson följer sådana men inte i den höga 

utsträckning som syntesen och SCIP förespråkar. 

 

5.3 Analys av Eniro 
Eniro uppfyller syntesens kriterier när det gäller den viktigaste delen inom ledarrollen, att 

ledaren måste ha en gedigen erfarenhet av arbete med B.I. Eftersom omvärldsanalysenheten 
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inom Eniro nyligen genomgått en sammanslagning med marknadsundersökningsavdelningen, 

så ser man inom Eniro att ledaren även bör ha erfarenhet inom detta område. Eniro ligger 

således i linje med syntesen i den viktigaste delen av ledarrollen men när det gäller frågan om 

att ledaren skall vara känd inom hela organisationen så uppfyller man inte denna del av 

kriteriet. Det ses inte som en viktig del vid kraven på ledaren för enheten inom Eniro. 

 

Enhet för omvärldsanalys är placerad relativt fristående men har samtidigt en nära koppling 

till ledningsgruppen samt även till andra viktiga nyckelpersoner. Enheten är inte bara ägnad åt 

ledningen utan alla delar av Eniro kan dra nytta av deras kunskap. Även här ligger Eniro väl i 

fas med syntesen. 

 

När det gäller kriteriet att hela organisationen skall göras intelligent så uppfyller Eniro detta 

krav. Det gör man genom att alla olika delar inom organisationen kan beställa analyser och 

information. Vidare har man också ett system för att lätt kunna hjälpa organisationens alla 

delar att få tag i information. Det görs genom att man i största möjliga utsträckning hänvisar 

till anställda inom organisationen som besitter den kunskap som efterfrågas. Eniro är väl 

medvetna om vikten av att alla skall kunna ta del av den totala kunskapen och informationen 

som redan finns tillgänglig hos dem. Således uppfylls den teoretiska syntesens kriterier för att 

göra hela organisationen intelligent. 

 

När det gäller kriteriet att efterlikna den miljö man verkar i samt komma fram med ny och 

normbrytande information så skiljer Eniro sig från vad syntesen förespråkar. Eniro har inte 

som ett högt ställt mål att finna denna sorts information och när de ställs inför sådana data 

granskas den noga och presenteras för ledningen innan den publiceras. Syntesen framhåller att 

sökandet efter sådan information bör vara högt prioriterad. Således skiljer sig Eniro från 

syntesens kriterier på denna punkt. 

 

Den teoretiska syntesen förespråkar att organisationer vid insamling av data följer klara 

formella etiska och legala riktlinjer. Eniro har inga formella sådana regler för sin organisation 

utan arbetar mer med informella regler för datainsamling. De har dock god kännedom om 

SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer. Eniro verkar för att inte bryta dessa i sitt dagliga 

arbete inom omvärldsanalysenheten. 
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5.4 Resultat av analysen 
Nedan kommer vi att presentera i vilken utsträckning som TeliaSonera, Ericsson och Eniro 

stämmer överens med vår teoretiska syntes på de olika kriterierna. 

 
Figur 2. Resultattabell av analysen 

 
Teoretiska syntesens

kriterier Helt Delvis Ej Helt Delvis Ej Helt Delvis Ej

Krav på ledaren x x

Placering i organisationen x x x

Göra hela org. Intelligent x x x

Likna sin verksamhetsmiljö x x x

Etiska & legala riktlinjer x x x

TeliaSonera Ericsson Eniro

x

 
Källa: egen modell 

 

TeliaSonera avviker delvis från den teoretiska syntesens kriterier på endast en punkt, legala 

och etiska riktlinjer. Således är det TeliaSonera som stämmer bäst överens med syntesens 

kriterier för hur en omvärldsbevakningsfunktion bör utformas. 

 

Ericsson stämmer i hög utsträckning överens med syntesen och avviker delvis på punkterna 

om ledaren och de etiska och legala riktlinjer. Avsaknaden av formella krav ersätts av krav på 

befattningen i sig. 

 

Eniro är den av de tre organisationerna som till viss del avviker mest. Förutom de punkter 

som Ericsson avviker på så skiljer de sig även från syntesen på kriteriet angående att likna den 

miljö som de verkar i och på det viset kunna se saker med andra och mer kritiska ögon. 

 

Sammantaget så visar resultaten av analysen att alla tre organisationerna faller relativt väl i 

linje med den teoretiska syntesen. Ingen av dem hamnar  i rutan där de ej stämmer överens 

med syntesen alls. Det framgår tydligt av tabellen att alla tre organisationerna inte fullt ut 

uppfyller syntesens kriterier angående etiska och legala riktlinjer. 
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6 SLUTSATSER 
   

 

I detta kapitel kommer vi att presentera de slutsatser som framkommit i arbetet med uppsatsen 

och relatera det till vårt syfte och vår problemfråga. 

 

• Det som vi kan konstatera är att de tre organisationer som vi undersökt använder sig i 

stora drag av de kriterier som vi har ställt upp i den teoretiska syntesen. Vi kan således 

dra slutsatsen att teori och empiri i dessa fall ligger nära varandra.  

 

• Trots att de tre organisationerna tillämpar den teoretiska syntesen relativt väl i sitt 

arbete med omvärldsbevakning så är det på en punkt där alla tre skiljer sig från 

syntesen i olika utsträckning. Det gäller kriteriet om etiska och legala riktlinjer. De tre 

organisationerna saknar helt eller delvis formella etiska och legala riktlinjer för deras 

omvärldsbevakningsfunktion. 

 

• Alla tre intervjuade hade kännedom om SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer men 

tillämpade dem inte fullt ut. Vi kan därför konstatera att de tre organisationerna 

behöver en ökad kunskap om vikten av att använda SCIP:s riktlinjer. Det bör 

implementeras i hela omvärldsbevakningsfunktionen och närliggande avdelningar som 

arbetar med frågor som rör informationsinsamling. 
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7 DISKUSSION 
   

 

Kapitel sju utgör en avslutande diskussion av de resultat och slutsatser som uppstått samt 

allmän kritik mot och generaliserbarhet för uppsatsen. Här kommer vi även att diskutera olika 

fenomen som vore intressant att forska vidare på. 

 

7.1 Generaliserbarhet 
För att kunna generalisera sina resultat bör urvalet ske via ett slumpurval samt innehålla 

relativt många respondenter. Vår undersökning utgörs av ett fåtal organisationer som till viss 

del blivit slupmässigt valda genom access. Vi anser emellertid inte att vår undersökning kan 

betraktas som helt generaliserbar då ett större urval skulle krävas. Vi vill dock hävda att 

resultaten är generaliserbara för liknande organisationer inom liknande segment. 

 

7.2 Allmän kritik 
Det skulle ha varit bättre att genomföra undersökningen både kvalitativt och kvantitativt. Det 

skulle alltså ha varit bättre med fler organisationer i undersökningen då detta hade gett en 

högre grad av generaliserbarhet. Även reliabiliteten hade ökat vid en kvantitativ ansats. Det 

hade dessutom varit önskvärt att genomföra alla intervjuer som personliga intervjuer istället 

för telefonintervjuer. Vi tror att reliabiliteten skulle kunnat ökas på så vis. 

 

7.3 Slutdiskussion 
Vi ser tydligt av de resultat som framkommit i vår uppsats att teori och praktik ligger nära 

varandra. En anledning till det kan vara att många författare inom ämnet B.I. har god 

erfarenhet av ämnet i praktiken. I litteraturen kan vi ganska tydligt se att råd och kriterier som 

finns för utformning av omvärldsbevakningsfunktioner har en tydlig praktisk inriktning. De 

olika teoretiska instruktionerna verkar i stor mån vara relativt enkla att implementera i olika 

organisationer.  

 

Ytterligare en viktig aspekt som vi kan se i uppsatsen är att organisationer bör lägga större 

vikt vid etiska och legala riktlinjer. Vi anser att detta är viktig på grund av att den allt hårdare 

konkurrensen kan medföra att information söks på olika platser som inte är förenliga med 
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företags policy. Vi menar därför att det är av stor vikt att alla som arbetar med insamling av 

data är på det klara med vilka etiska och legala regler som gäller. På det sättet undviker 

enskilda medarbetare och organisationer i stort att råka ut för negativ publicitet som kan skada 

dess verksamhet. Vi vill därför framhålla SCIP:s kod för etiska och legala riktlinjer som en 

mycket bra kod att följa för att undvika oklarheter om vad som bör och inte bör göras i arbetet 

med insamling av information. 

 

Det finns en ogrundad uppfattning bland olika organisationer att det är oerhört kostsamt att 

implementera en omvärldsbevakningsfunktion och att processen dessutom är väldigt 

komplex. Generellt kan organisationer göra omvälvande förändringar utan att behöva 

spendera stora summor på olika system för insamling av information. I stora drag finns cirka 

75 till 80 procent av den informationen som företag söker redan inom företaget. Problemet är 

att systematisera informationen, det gäller även vid insamling och spridning av data. Enkla 

åtgärder är att använda redan befintliga lokala intranät och e-post för insamling och spridning. 

Vi tror att alla delar inom ett företag måste kunna inse egennyttan med en 

omvärldsbevakningsfunktion. Detta för att vara villiga att dela med sig av den information 

och kunskap som de besitter. Ledningen måste då fungera som en god förebild för att 

implementeringen ska vara möjlig. 

 

Vi menar vidare att även om ledningen är involverad och stöder 

omvärldsbevakningsfunktionens implementering så måste detta stöd även i framtiden vara 

starkt. En fara är dock att ledningen inte efterfrågar eller uppskattar sådan information som 

strider mot deras och företagets bild av verkligheten. Det bör vara ledningens främsta mål att 

efterfråga information som bryter gamla invanda mönster och som kan skapa olika 

handlingsscenarier som medför en ökad flexibilitet för företaget. 

 

En allt mer global konkurrenssituation medför att vi ser det som ytterst viktigt att fler företag 

skapar en omvärldsbevakningsfunktion för att kunna överleva. Rätt information och tidiga 

varningssignaler på förändringar i marknaden blir avgörande för att kunna fortsätta att vara ett 

lönsamt företag. Många företag anser sig ha en omvärldsbevakningsfunktion, och då syftar de 

vanligtvis på en informations- eller marknadsavdelning. Dessa avdelningar svarar inte upp 

mot de krav som ska kunna ställas på en omvärldsbevakningsfunktion. Företag i allmänhet ser 

inte vikten av att avsätta resurser till en sådan funktion enligt oss. Det vore dock intressant att 
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göra en mer omfattande studie på andra organisationer för att se i vilken utsträckning teori och 

praktik stämmer överens i ett vidare perspektiv. 

 

Avslutningsvis vill vi återigen påpeka att en omvärldsbevakningsfunktion bör vara ett 

självklart inslag i alla företags organisationsscheman, och då inte bara i teorin utan även i 

praktiken! 

 

 

 

”What enables the wise sovereign and the good general to strike and conquer, and 

achieve things beyond the reach of ordinary men, is foreknowledge.” 

    - Sun Tzu, The Art of War 
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9 FRÅGEMALL 
   

 
 
1.0 Vilka erfarenhetskrav skulle Ni ställa på en ledare för er omvärldsbevakningsfunktion? 
 
 
 
 
2.0 Vart i Er organisationsstruktur är ledaren för omvärldsbevakningsfunktionen placerad? 
2.1 Varför är han/hon placerad just där? 
2.2 Vart i Er organisationsstruktur är omvärldsbevakningsfunktionen placerad? 
2.3 Varför är den placerad just där? 
 
 
 
 
3.0 Till vem eller vilken del i organisationen publiceras informationen från 
omvärldsbevakningsfunktionen först? 
3.1 Vem är den främsta beställaren av information från omvärldsbevakningsfunktionen? 
3.2 Kan alla delar i organisationen beställa information /analyser från 
omvärldsbevakningsfunktionen? 
 
 
 
 
4.0 Får Ni ofta fram information som strider mot organisationens normer och uppfattningar 
(vedertagna sanningar)? 
4.1 Distribuerar Ni sådan information trots att den strider mot beställarens 
uppfattningar/världsbild/marknadssyn etc.? 
 
 
 
 
5.0 Har Ni några formella etiska och legala riktlinjer vid insamling av information? 
5.1 I så fall, vilka? 
5.2 Känner Ni till “Society of Competitive Intelligence Professionals” (SCIP) och deras kod 
för etiska och legala riktlinjer? 
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