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1. Inledning  

I detta kapitel kommer läsaren genom bakgrunden och problemdiskussionen att 

introduceras i vad uppsatsen ska behandla. Detta kommer att utmynna i vårt syfte och 

syftesprecisering. Som avslutande moment förs en diskussion om kognitiva strukturer i 

mening att ge läsaren en stabilare teoretisk plattform inför fortsatt läsning. 

1.1 Bakgrund 

Under de gångna två decennierna har omvärlden genomgått stora förändringar. 

Globaliseringen, alltså förändringsprocessen när stater och samhällen knyts samman i 

ömsesidiga beroendeförhållanden inom exempelvis politik, ekonomi och kultur 

(www.ne.se) anses vara en av huvudorsakerna till de stora omställningar som skett. 

Detta har medfört att företag i minskande utsträckning ser landsgränser och kulturella 

skillnader som hinder eller hot. Allt fler företag inser att man främst verkar på en global 

marknad och i andra hand på en nationell marknad. Företag som tänker globalt höjer 

sina blickar över nationella horisonter och söker universella behov som kan generera 

affärsmöjligheter. 

Den ökade världshandeln - som påskyndats av Världshandelsorganisationens och andra 

internationella handelsorgans strävanden att avskaffa handelshinder - har banat vägen 

för nya utlandsetableringar. Före detta utvecklingsländer i Stillahavsasien som 

Hongkong, Singapore, Taiwan och Sydkorea, som förut ansågs vara av mindre 

ekonomiskt intresse, har under de senaste två decennierna genomgått en mycket stark 

ekonomisk tillväxt och anses idag utgöra ett av världens tre största affärscentrum. De 

utgör idag en viktig marknad för många företag, en marknad som för många är relativt 

ny. Globaliseringen har lett till att man nu måste vara informerad om händelser långt 

bortom ens egna domäner (Borg et al, 1998). 
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Bengt Wahlström skriver i sin bok Efter Sverige – från nationalstat till nätverkssamhälle 

(1998) om den förändring världen genomgått under globaliseringsprocessen. Han menar 

att en stats suveränitet i framtiden kommer att bestämmas av förhandlingsstyrkan i 

förhållande till komplexa transnationella nätverk snarare än av geografiska gränser. 

Gamla begrepp som statsmakt och territorium måste ställas mot multinationella företag 

och internationella regelsystem. Den ökade digitaliseringen av samhället och 

internetutvecklingen gör att hastigheten i samhället ökat och det ställs nya krav på 

individer och företag att hålla sig informerade om sin omvärld. Den ökade dynamiken i 

omvärldsförändringarna gör att de företag som kontinuerligt inhämtar 

omvärldsinformation skapar sig konkurrensfördelar gentemot de företag som gör denna 

bevakning mindre regelbundet.  

 

Tack vare den tekniska utvecklingen inom bland annat transportområdet och 

telekommunikation är det idag mycket lättare att transportera varor till marknader som 

ligger långt borta från den inhemska och att kommunicera med filialer och kunder i 

andra länder. Geografiska avstånd har minskat i betydelse, och företag både måste och 

kan idag bevaka omvärldsförändringar mer ingående än förut (Borg et al, 1998). 

 

Omvärldsförändringarna har gjort att omvärldsbevakningen blivit mer aktuell då det i 

högre grad än tidigare gäller att förstå sin omvärld och all den förändring den undergår 

för att kunna ta till vara på de möjligheter som uppstår. Omvärlden har inte bara blivit 

mer synlig utan vi är även mer beroende av den och påverkas därför i större grad än 

tidigare av den. Tidigare antaganden om vad som är betydelsefullt och hur saker och 

ting hänger samman i omvärlden är idag inte lika aktuella. Omvärlden har blivit mer 

komplex varför omvärldsbevakningen idag fått en mer central roll, och i många företag 

har den till och med en strategisk nyckelroll för företagets långsiktiga överlevnad 

(Frankelius, 2001). 

  

Hamrefors (2002) menar att strategiutveckling i ett företag bygger på förmågan att 

uppfatta det landskap man befinner sig i idag och i framtiden. Omvärldsbevakningen 

har uppgiften att kartlägga landskapets olika delar för att man ska kunna orientera sig i 

den och ta ut den framtida riktningen för verksamheten. 
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1.2 Problemdiskussion   

Den ständigt skiftande omvärlden ställer enligt oss stora krav på företagsledningar då 

det är dessa som primärt ska styra företagen genom förändringar. Det gäller i högre grad 

än tidigare att man håller sig à jour med vad som händer i omvärlden för att kunna tolka 

signaler och uppfatta mönster. Nya affärsmöjligheter och varningssignaler i omvärlden 

måste snabbt kunna fångas in i en allt osäkrare tillvaro. Snabba beslut behöver fattas då 

det gäller att ta till vara på möjligheter och parera hot som kan uppkomma i omvärlden. 

Samtidigt måste man ha förmågan att effektivt kunna implementera de beslut man 

kommit fram till.  

 

För att snabba beslut ska kunna tas och för att implementeringen ska kunna genomföras 

så effektivt som möjligt kan det krävas att ledningen är ense om hur omvärlden är 

beskaffad och hur den påverkar företaget. Är samstämmigheten hög i ledningen 

angående synen på hur företagets omvärld ser ut och fungerar underlättar detta 

beslutsprocessen då man utgår från samma omvärldsbild vid beslut och utformning av 

strategier. Sannolikheten är då större att man delar de beslut som tas på basis av 

inhämtad omvärldsinformation. När man är överens över det som måste göras och 

gemensamt står bakom de beslut som tagits så kommer även delegeringen av ansvar och 

implementeringen av fattade beslut att underlättas (Tomicic, 1998). 

 

Problem med detta förhållningssätt kan uppstå när omvärlden blir mångfacetterad och 

svårtolkad. Om ledningen präglas av att se omvärlden på ett visst sätt finns risken att 

man går miste om sådant som finns utanför detta blickfält; närsynthet kan i detta fall 

visa sig vara en nackdel. Det vi minst anar kan nämligen vara det allra viktigaste 

(Frankelius, 2001).  
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En ledning som däremot kännetecknas av individer som skiljer sig åt i sin uppfattning 

om vad företagets omvärld består av och hur den fungerar kommer att ha tillgång till en 

mer heltäckande bild av sin omvärld. Sannolikheten att man snabbare kan uppfatta 

förändringar i omvärlden ökar samtidigt som man är bättre förberedd att hantera 

plötsliga och oförutsedda händelser som annars skulle kunna förekomma med en allt för  

snäv omvärldsbild. Andra fördelar som förknippas med en ledning som uppfattar sin 

omvärld på olika sätt är det kan leda till ökad kreativitet då man tillsammans kan arbeta 

med fler idéer. Dock kan en ledning med en mindre samstämmig omvärldsbild få det  

svårare att fatta beslut och att få ledningens medlemmar att sluta upp bakom besluten. 

Ledningen kan bli tvungen att tillbringa mycket tid med att kompromissa,  

implementeringen riskerar att bli ineffektiv och ledningens handlingskraft försämras 

(Tomicic, 1998). 

 

Omvärldsförändringar har gjort att vi idag måste se på omvärlden på ett annorlunda sätt. 

Vedertagna teorier och modeller om hur företagens omvärld är konstruerad av 

exempelvis Ansoff och Porter kan inte appliceras på dagens omvärld därför att den inte 

ser likadan ut som den gjorde då dessa teorier och modeller skapades. Dessa teorier gör 

att företag blir närsynta och blott koncentrerar sig på de aspekter i sin omvärld som 

modellerna behandlar (Frankelius, 2001). Frankelius arbetar inte som ovannämnda 

teoretiker med en omvärldsbild som är given, utan mer med en som skapas av företaget 

självt och som hela ledningen delar. 

 

Det räcker inte bara att ändra på de synsätt vi har på omvärlden utan även bevakningen 

av den bör förändras. Omvärldsbevakningen är nämligen starkt förknippad med 

omvärldsbilden. Omvärldsbevakningens syfte är att förse företag med viktig 

information om omvärlden vad gäller möjligheter och hot. Utifrån denna information 

tas beslut och skapas strategier som ska se till att företagets långsiktiga 

konkurrenskraftighet framhävs, omvärldsbevakning är alltså av strategisk betydelse för 

företag (Sandström, 1988). 
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Omvärldsbevakningen ska även se till att rådande omvärldsbild hålls uppdaterad och att 

man allt eftersom ny information kommer in ändrar sin omvärldsbild så att den bättre 

stämmer överens med verkligheten. Behovet av information styr vad vi söker. Den 

information vi tror oss behöva har sin grund i vårt synsätt på omvärlden, det vill säga 

hur vår bild av den ser ut. Omvärldsbilden påverkar följaktligen omvärldsbevakningen. 

Då vårt synsätt på omvärlden förändras kommer även således utformningen av 

omvärldsbevakningen att behöva förändras för att bättre lämpa sig för ett nytt synsätt 

(Frankelius, 2001). 

 

Liknande diskussioner om att uppfattningen ett företag har om sin omvärld styr dess 

handlingar har förts av Tomicic (1998) och Hellgren & Löwstedt (1997). De menar att 

människor uppfattar omvärlden via de kognitiva strukturer som existerar i deras 

medvetande. Strukturerna är en representation av en yttre verklighet, de fungerar som 

kartor och styr våra handlingar inom ramen för denna omvärld. Tanke styr med andra 

ord handling. Men i likhet med Frankelius (2001) så för man ingen djupare diskussion 

om hur detta samband kan se ut och ifall det finns olika typer av samband mellan tanke 

och handling.  

 

Vi har haft svårigheter i att hitta litteratur som på ett djupare plan studerat förhållandet 

mellan omvärldsbild och omvärldsbevakning. Man har för det mesta enbart koncentrerat 

sig på antingen det ena eller det andra. Det finns därför enligt oss ett behov av att 

sammanföra dessa begrepp i en sorts helhet och studera de samband som kan finns 

mellan dem. Att ovanstående frågor inte bara är av teoretiskt intresse blev uppenbart för 

oss då vi fann ett formulerat uppdrag utannonserat på Internet. Företaget Volvo 

Kompetenscenter i Skövde, VKS, hade svårigheter att utföra sin omvärldsbevakning 

effektivt och behövde få klarhet i hur den skulle kunna förbättras. Med anledning av 

detta ville man få utfört en omvärldsanalys med fokus på 

informationsinhämtningsfasen, och frågeställningarna kretsade kring källors relevans 

samt kontinuerlig och resurseffektiv bevakning. Uppsatsen har sin grund i detta 

examensjobb men har lyfts upp på en högre abstraktionsnivå. VKS har fungerat som ett 

praktiskt studieobjekt från vilket empiriska data har hämtats. 
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1.3 Syfte  

Uppsatsens syfte är att bidra till ökad förståelse för en företagslednings bild av 

omvärlden och dess samband med omvärldsbevakningen ur ett strategiskt perspektiv. 

1.4 Syftesprecisering 

För att kunna uppfylla vårt syfte söker vi svar på följande frågor: 

 

•  Hur uppfattar en företagsledning sin omvärld? 

•  Finns det en gemensam bild av omvärlden i en företagsledning? 

•  Hur bedrivs omvärldsbevakningen?  

•  Påverkar bilden av omvärlden bevakningen av densamma?  

1.5 Definitioner av omvärld och omvärldsbevakning 

Som läsaren kanske har noterat har orden omvärld och omvärldsbevakning förekommit 

ganska ofta och vi anser det därför lämpligt att vi redan nu ger en inledande allmän 

definition av dessa ord då de i fortsättningen kommer att användas flitigt. 

 

Enligt Nationalencyklopedin (2002) så betyder omvärld ”av viss individ uppfattad 

omgivning med dess sociala, materiella och miljömässiga organisation”. 

Man kan i denna definition utläsa att det är individen som utgör den enhet som uppfattar 

omvärlden. I samma bok får begreppet omvärldsbevakning följande definition ”de 

processer genom vilka företag och andra organisationer inhämtar och uttolkar 

information om konkurrenter, teknisk utveckling, politiska risker och affärsmöjligheter”. 

I denna ordalydelse nämns begreppet företag för första gången. Enligt denna definition 

är omvärlden redan given, det vill säga konkurrenter, teknisk utveckling och så vidare, 

och omvärldsbevakning består i att insamla information från denna på förhand 

definierade omvärld.  
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I Frankelius’ (1993) förklaring av vad omvärld är tar han fasta på en förutfattad mening 

som många bär på, nämligen att ett företags omvärld består av konkurrenter, kunder och 

leverantörer: ”(…) omvärlden är mer komplex än så.”  ”Man måste försöka skapa en 

detaljerad bild av alla de relevanta faktorer, företeelser och krafter som påverkar 

företaget”. Frankelius har ingen generell definition på vad omvärld är för något utan 

menar att man måste utgå från det enskilda företaget. 

 

En annan definition av vad omvärldsbevakning innebär lyder ”att en person eller 

organisation, i ett speciellt syfte som rör den egna verksamheten, undersöker delar av 

sin yttre omgivning”, (Furustig & Sjöstedt, 2000). Nu är det företaget själv som 

definierar vad som ska sökas i dess yttre omgivning. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det råder delade meningar om hur man ska 

definiera begreppen omvärld och omvärldsbevakning. Antingen existerar det redan en 

på förhand definierad omvärld eller så är det upp till det enskilda företaget att själv göra 

sig en bild av den. Den gemensamma nämnaren mellan olika definitioner är dock att 

man skiljer på individers och företags omvärld där omvärldsbevakning framför allt är 

förknippad med den senare. 

1.6 Inledande diskussion om individuella och kollektiva kognitiva 

strukturer  

Genom hela vårt arbete kommer vi att tala om hur människor uppfattar sin omvärld, 

både på ett individuellt och kollektivt plan. Vi vill redan nu föra en diskussion om hur 

individer och grupper skapar sig omvärldsbilder. Anledningen till att denna diskussion 

inte hamnar i till exempel referensramen är att diskussionen har till uppgift att 

introducera läsaren i ämnet och mer övergripande öka förståelsen för vad vår uppsats 

kommer att studera. De teorier som förekommer under denna diskussion har vi inte 

använt oss av i referensramen utan de behandlas nu för att i generella termer illustrera 

hur omvärldsbilder byggs upp och av vad. De belyser inte vad omvärldsbilder innehåller 

specifikt vilket vår uppsats har till uppgift att göra, varför vi inte kunnat använda oss av 

dessa teorier.  
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Teorierna som kommer att diskuteras har däremot inspirerat vår strukturella utformning 

av empirin. De har försett oss med rubriker, men vi har gett dem innehåll. 

1.6.1 Kognitiva strukturer 

Människan uppfattar sin omvärld via sina fem sinnen; hörsel, lukt, syn, smak och 

känsel, och bygger upp bilder i sitt medvetande om hur omvärlden är beskaffad på basis 

av allt man erfarit i sitt liv. Människans förmåga att ta in, behandla och spara 

information kallas för kognition och den information människan sparar i sin hjärna 

bildar med tiden strukturer eller kartor som talar om för oss hur omvärlden ser ut, vad 

som är viktigt samt hur saker och ting fungerar i den. Kognitiva strukturer står alltså för 

hur vi har organiserat de erfarenheter vi under årens lopp har samlat på oss, och hur de 

påverkar organiserandet av nya erfarenheter (de Wit & Meyer, 1998). 

 

Organisationsvetenskap är den gren inom företagsekonomin som studerar 

omvärldsföreställningar och bilder med utgångspunkt från kognitiva strukturer. Många 

av de begrepp och teorier man använder sig av har man lånat från 

samhällsvetenskaperna, och då i synnerhet från kognitiv psykologi och 

socialpsykologin. Dessa studerar bland annat människans förmåga att ta in, sålla och 

skapa mening av all den information som hon utsätts för i sin omvärld. 

Organisationsvetenskapen menar att människan ständigt blir utsatt för en massa 

information som måste selekteras, tolkas och omtolkas. För att denna process ska vara 

möjlig måste människan utveckla någon form av kognitiv struktur annars skulle vi  

uppfatta omvärlden som förvirrande och vi skulle ha svårt att orientera oss i livet 

(Hellgren & Löwstedt, 1997). 

 

Det råder en relativt samstämmig mening om vad kognitiva strukturer är för något då 

även andra teoretiker definierar kognitiva strukturer som de tankar och föreställningar 

som en individ använder sig av för att skapa ordning och mening i sin omvärld. Dessa är 

konstruerade av tidigare kunskaper och erfarenheter. När ny information tas in sätts den 

i relation till det man redan vet för att på så sätt skapa mening, den så kallade ”Halo-

effekten” (Lord & Foti ur Tomicic, 1998, sid. 17). 
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McCaskey (1982) menar att kognitiva strukturer bildar kartor i vårt medvetande som 

bestämmer vad i vårt vardagliga liv som är viktigt och hur vi tolkar det. Våra kognitiva 

kartor är representationer på hur vi uppfattar världen och oss själva i den. De talar om 

för oss hur vi ska tolka det vi ser och ger därmed mening till det betraktade då vi 

relaterar det nya till de redan existerande strukturerna för att förstå det vi ser. Okända 

företeelser tolkas utifrån nuvarande kartor och svaren söks i det vi redan vet. 

 

Kognitiva strukturer hos människan är begränsade beroende på att de endast kan 

behandla en viss given kvantitet information åt gången. De kan inte ta hänsyn till alla 

fakta som finns utan måste använda sig av tumregler och andra hjälpmedel för att kunna 

lösa problem. Detta kan vara missvisande då de fokuserar på ett visst antal variabler för 

att komma fram till slutsatser och samtidigt förbiser annan fakta som kan visa sig vara 

relevant. Vidare har inte de kognitiva strukturerna förmåga att spara hur mycket 

information som helst utan man måste vara selektiv och organisera informationen på ett 

sätt som gör den lätt att hitta vid behov, och även här spelar tumregler en viktig roll.  

 

Andra kännetecken som präglar kognitiva strukturer är att de är stabila och tar lång tid 

att förändra. När de väl har etablerats så tenderar de att bli resistenta mot tecken eller 

signaler som visar på att de inte stämmer. De kognitiva strukturerna får funktionen av 

ett filter som sållar bort sådant som inte stämmer överens med vad de anger, och tar till 

sig det som bekräftar dem (de Wit & Meyer, 1998). 

 

Att det kan uppstå missförstånd och misstolkningar är kanske förståeligt då människor 

innehar unika kognitiva strukturer som kanske inte överensstämmer med varandra. En 

fråga man kan ställa sig är hur unika dessa individuella kognitiva strukturer egentligen 

är och till vilken grad de kan påverkas av andra människors kognitiva strukturer. 
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1.6.2 Kollektiva kognitiva strukturer  

Då vi inte bara är individer utan även ingår i olika grupper med familjen, vänner och 

arbetskollegor påverkas vi av hur andra människor uppfattar sin omvärld. Individers  

kognitiva strukturer skapas inte isolerat från omvärlden utan etableras i samspel med 

andra människor. Då kognitiva strukturer etablerats som ett resultat av att en grupp 

människor tillsammans interagerar med varandra talar man om kollektiva kognitiva 

strukturer. Man tenderar då inom gruppen att uppfatta omvärlden på ett liknande sätt 

och tillskriva den samma mening (Weick & Bougon, ur Tomicic, 1998, sid. 21). 

1.6.3 Homogena respektive heterogena kollektiva strukturer 

Tomicic (1998) menar att kollektiva strukturer kan påvisa olika grader av homogenitet 

och därmed även heterogenitet. Man kan uppfatta antingen samma eller olika aspekter  

av ett fenomen som i sin tur kan tolkas lika eller olika. Det gemensamma eller det 

homogena i kollektiva strukturer skulle då kännetecknas av att gruppens medlemmar 

uppfattar samma aspekt och tolkar den lika. Kollektiva strukturer som påvisar låg grad 

av homogenitet, och alltså är heterogena, skulle då utmärkas av att gruppens 

medlemmar uppfattar olika aspekter och tolkar dessa på olika sätt. 

 

Gruppen kan likväl påvisa olika grader av homogenitet och heterogenitet beroende på 

vad som studeras. I vissa frågor kan en grupp vara homogen medan den i andra frågor är 

heterogen. Likheter och olikheter kan sålunda existera i en och samma grupp. 

Graden av homogenitet och heterogenitet är inget som är stabilt över tiden, utan dessa 

förändras gradvis. En del forskare menar att en viss grad av homogenitet i de kollektiva 

strukturerna behövs för att ska kunna agera enhetligt och mot samma mål, vilket 

underlättar handling. Andra forskare hävdar motsatsen då man kan vara enig om medlen 

men inte nödvändigtvis om målen för en organisation (Tomicic, 1998). 
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Vi har ansett att kriteriet för en gemensam eller homogen kollektiv struktur är uppfyllt 

då tre av våra fyra respondenter uppfattar samma sak och tolkar det på samma sätt. Då 

två eller färre av fyra uppfattar samma aspekter och tolkar dem på samma sätt är det ett 

tecken på heterogenitet i den kollektiva strukturen. 

Aspekter som kan uppfattas har framför allt att göra med omvärlden som exempelvis 

kunder, konkurrenter, leverantörer etcetera. Tolkningar om dem kan till exempel vara 

att man antingen anser att de intar en viktig roll i företagets framtid och de därmed är 

viktiga att ha goda relationer med.  

1.6.4 Fyra typer av kognitiva strukturer 

Då vi i vår uppsats valt att studera en företagslednings omvärldsbilder och utifrån dessa 

söka efter en gemensam omvärldsbild är det av intresse att studera enheterna individ 

och grupp. Nedan visas en modell ursprungligen utarbetad av Löwstedt (Hellgren & 

Löwstedt, 1997) som kombinerar de två enheterna genom att göra åtskillnad mellan 

föreställningar på såväl individuell som kollektiv nivå. Modellen ter sig för oss mycket 

bra med tanke på vårt syfte då den strukturerar föreställningar på individuell och 

kollektiv nivå och samtidigt gör åtskillnad mellan föreställningar som är generella och 

specifika.   

        Individuella     Kollektiva        

Generella      

 

 

Specifika 

 

 
FIGUR 1: FYRA TYPER AV KOGNITIVA STRUKTURER 

KÄLLA: HELLGREN & LÖWSTEDT  (1997, SID.34) 
 

Denna indelning har gjorts för att underlätta vårt arbete och minska risken för 

misstolkningar. Modellen kommer att därför att utgöra strukturen i vår empiriska 

design. Den individuella delen av figuren kommer att utgöra strukturen i vår empiri, 

medan den andra halvan av figuren kommer att bli en del av vår analys. 

 

 
 Organisations-  Dominerande 
 föreställningar organisations- 
 idéer 
 
 
 Organisations- Lokala 
 bilder organiserings-
 teorier 
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Individer i ett företag kan under sitt tidigare yrkesliv ha samlat på sig föreställningar om 

hur organisationer fungerar. Dessa föreställningar generaliseras och används i andra 

miljöer, därav namnet generella organisationsföreställningar. Individer har även  

uppfattningar om det företag de arbetar i rörande frågor som är direkt knutna till 

företaget, exempelvis löne-, befordrings-, auktoritets-, och andra övergripande 

organisationsfrågor. Dessa kallas för specifika organisationsbilder. 

 

Samma uppdelning som förekommer på individnivå finns även på kollektiv nivå. I ett 

företag kan föreställningar om hur ett företag bör styras delas av flera personer. Dessa 

gemensamma, kollektiva, uppfattningar benämns i figuren dominerande 

organisationsidéer. De senare behöver inte i realiteten påverka företaget och dess 

verksamhet. Hellgren talar om tankestrukturer på individ- och gruppnivå och inte om 

dessa faktiskt påverkar hur företaget ser ut och fungerar. Lokala organisationsteorier är 

de gemensamma föreställningar som är specifika för företaget i fråga. De kan handla om 

hur verksamheten fungerar, vem som gör vad etcetera.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att omvärldsbilder uppstår ur erfarenheter en 

människa gjort under sitt liv och som med tiden stabiliserats och kommit att fungera 

som kartor för hur man uppfattar sin omvärld. Dessa kartor hjälper även till vid tolkning 

av nya intryck vi får och har då även funktionen av referensramar genom vilka all 

information från omvärlden ”filtreras”. Kognitiva strukturer utvecklas på såväl 

individuell som kollektiv nivå. De kollektiva kognitiva strukturerna kan påvisa olika 

grader av homogenitet och heterogenitet beroende på vad som studeras. 
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2. Metod 

I följande kapitel kommer vi att inleda med att redovisa våra tankegångar och 

uppfattningar om fundamentala vetenskapliga begrepp och hur de har påverkat vårt 

sätt att arbeta. Därefter kommer vi att redogöra för uppsatsens praktiska 

genomförande, de metoder vi valt att arbeta efter och slutligen de konsekvenser dessa 

givit för arbetets utformning och karaktär. 

2.1 Vetenskaplig utgångspunkt 

  Verklighetsuppfattning 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapssyn                        Förförståelse 

 

 
    FIGUR 2: METODAVSNITTET I SIN HELHET 
    KÄLLA: EGEN 
 

Vi har utarbetat ovanstående figur i syfte att ge läsaren en övergripande bild av hur vårt 

metodavsnitt ser ut och vilka faktorer som bidragit till att den fått den design den har. 

Under metodavsnittets gång kommer olika begrepp i figuren att förklaras. 

Det är viktigt att inledningsvis poängtera att det är syftet och problemfrågorna som 

utgör kärnan av de faktorer som har påverkat uppsatsens utformning.  

Dessa har därefter bestämt undersökningsansats och -typ. Begreppen utanför ramen har 

påverkat uppsatsen övergripande och på ett mer abstrakt plan.  

Syfte/Problem-    
          frågor 

 Undersökningsansats 

 Typ av undersökning 
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2.2 Verklighetsuppfattning 

”Det låter sig sägas att vi bör låta våra beslut bestämmas av relevanta fakta.  

Emellertid är det inte fakta själva utan våra föreställningar om fakta, vår 

verklighetsuppfattning som i praktiken måste bli avgörande.” (Lundberg, 1990) 

 

Ett av vetenskapens grundläggande mål är att förklara vad verkligheten består av och 

hur den ska uppfattas. Ämnet har sedan länge debatterats bland forskare och teoretiker. 

Grovt skulle man kunna säga att vetenskapen skall ha till uppgift att studera en objektiv 

och sann verklighet. Den skola som anser att vetenskapens roll är att studera eller rättare 

sagt förklara hur den objektiva verkligheten fungerar går under namnet positivism. Den 

motsatta skolan vid namn hermeneutiken påstår att verkligheten istället är subjektivt 

uppfattad varför vetenskapens uppgift är att förstå en verklighet som är subjektivt 

beskaffad (Gilje & Grimen, 1992).  

 

Den verklighetsuppfattning som genomsyrar vår uppsats är i närmast besläktad med ett 

tolkande och förståelseorienterat synsätt på vad verkligheten består av. Därmed har vi 

ett hermeneutiskt orienterat synsätt på verkligheten. Hur man uppfattar verkligheten 

beror till en stor del på det liv man levt och de erfarenheter man gjort. Det senare kan 

liknas vid en kappsäck människor bär med sig som inrymmer allt det de varit med om 

och lärt sig under sina liv i den miljö de befunnit och befinner sig i. Kappsäcken 

påverkar människor då de selekterar och tolkar den verklighet de konfronteras med.  

 

Verklighetsuppfattningen är starkt knuten till individen och kan därför sägas vara 

subjektiv. Med denna ståndpunkt ställer vi oss tveksamma till uppfattningen att det 

finns en objektiv verklighet som kan ses på lika sätt av alla människor oavsett bakgrund 

och miljö. Emellertid är vi av åsikten att verkligheten inte nödvändigtvis är helt och 

hållet subjektiv i den meningen att den skulle vara fullkomligt relativ då vi som 

samhällsmedborgare oftast ingår i olika grupper inom vilka gemensamma 

verklighetsuppfattningar byggs upp. 
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Kritik mot den positivistiska skolan har framför allt kommit från samhälls- 

vetenskaperna, vilka menar att all vetenskap på något sätt är normativ. Forskare utgår 

alltid från olika förutsättningar som i sin tur grundas i värderingar och normer hos såväl 

forskaren själv som den miljö han/hon lever i. Med andra ord existerar den neutrala och 

värderingsfria forskningen inte.  

Hermeneutiska studier har beskyllts för att vara svåra att generalisera utöver det 

enskilda fallet då det förhållande som uppstår i sådana studier mellan forskaren och 

dennes studieobjekt kan vara svårt att reproducera (Holme & Solvang, 2000). 

2.3 Kunskapssyn 

Troligtvis kan de flesta vara överens om att all vetenskap har som mål att söka kunskap, 

dock är det inte lika lätt att avgöra vad som är kunskap (Lundberg, 1990). 

Svaret på den frågan styr vilket/vilka angreppssätt, alltså hur man söker kunskap, som 

kommer att användas. Därför är det viktigt att man innan sökningen av information 

påbörjas har klart för sig var man står i dessa frågor. Vi bär alla på redan etablerade 

åsikter och tankar om hur den sociala verkligheten fungerar och är konstruerad. Dessa 

antaganden kommer att påverka vårat sätt att förstå och uppfatta studieobjektet. 

Beroende på om hur dessa antaganden ser ut söker man efter en viss typ av kunskap. 

Man kan antingen söka efter objektiv och allmängiltig kunskap, därmed har man ett mer 

nomotetiskt förhållningssätt till vad kunskap består av, eller så kan man söka efter en 

mer subjektiv sådan som inte gör anspråk på att vara universell. Man har då ett mer 

ideografiskt förhållningssätt till den kunskap man söker (Lantz, 1993). 

 

Den kunskap vi söker efter är en följd av uppsatsens syfte, de problemfrågor och den 

verklighetsuppfattning vi har. Vi vill förstå hur individer i en företagsledning uppfattar 

sin omvärld. Individer kan uppfatta verkligheten på olika sätt, så en verklighet som ter 

sig likadan för alla människor är för oss främmande. Människor tillskriver fenomen  

egenskaper och förstår och tolkar dessa utifrån sina erfarenheter, önskningar och 

förväntningar. Därmed får de olikartad betydelse eller mening beroende på person. 
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Om vi har som utgångspunkt att vi inte sätter allt för mycket tillit på en objektiv 

verklighet resulterar detta i att den information vi kommer att söka inte kan göra 

anspråk på att vara objektivt sann. Kunskapen vi letar efter, det vill säga individers 

uppfattningar av begreppet omvärld, är subjektiv och är alltså knuten till individen.  

Vi söker inte en sanning, utan flera sanningar om hur omvärlden kan tolkas. Därmed 

anser vi oss ha ett ideografiskt influerat förhållningssätt till kunskap. 

2.4 Vår packning innan resans början 

Huruvida en forskare kan studera sitt studieobjekt utan att påverkas av sitt sociala 

sammanhang och fördomsfritt dra slutsatser har vållat åtskilliga diskussioner inom olika 

vetenskaper. Positivister hävdar att detta är fullt möjligt medan antipositivister påstår 

det motsatta. De senare menar att vi aldrig möter världen förutsättningslöst utan bär 

alltid med oss förutsättningar. Dessa förutsättningar hjälper oss att förstå hur världen är 

uppbyggd och bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt. Sådana 

förutsättningar går under många olika namn, ett av dem är förförståelse, paradigm är ett 

annat namn som betecknar samma sak. Vissa menar att förförståelse är ett nödvändigt 

villkor för att förståelse ska kunna uppstå då de när vi studerar något talar om för oss 

vad vi ska börja med och hjälper till att ge oss riktning (Gilje & Grimen, 1992).  

 

Det är väldigt svårt att reflektera över de erfarenheter och uppfattningar som vi bär på, 

som gjort att vi blivit de vi är idag och som kan komma att påverka vårt arbete. 

Förmodligen påverkas vi även till en stor grad av förhållanden som är omedvetna för 

oss. Vi är själva två olika människor som har erfarit livet på olika sätt och som en 

konsekvens av detta uppfattar vi och tolkar världen på olika sätt. Den dialog vi haft om 

vad som ska och inte ska vara med i denna uppsats är tydliga bevis på detta.  

 

Att genomföra denna uppsats i förhoppningen att kunna börja som vita blad är en 

illusion enligt vår mening. Med tanke på att vi betraktat dessa meningsutbyten som 

mycket positiva för vårt arbete då dess kvalitet och meningsfullhet förstärkts, så är vi av 

åsikten att förförståelse är något positivt varför det förmodligen inte är önskvärt att vara 

vita blad inför studier.  
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Om man ändå skulle ta sig an uppgiften att reflektera över de saker som vi tror idag 

mest påverkar oss så skulle vi nog säga vår utbildning här vid Linköpings Universitet i 

form av de kurser vi läst. Enligt vår mening är det framför allt vår senaste kurs, 

International Business Strategy, som gjort stort intryck på oss, kanske delvis därför att 

den avslutades nyligen och därför är den kurs vi minns mest av. Den har påverkat oss då 

det var det första ämnet vi relaterade till då vi bestämde oss för att ta oss an detta 

uppsatsämne. Det vi visste om omvärldsbilder och -bevakningar var mycket färgat av 

våra då nyvunna kunskaper i ämnet strategi. Ämnet blev som konsekvens av detta 

inledningsvis studerat utifrån ett strategiskt perspektiv. 

2.5 Undersökningens ansats 

”Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det.”   

 

                                         (Holme & Solvang, 2000) 

 

De två mest allmänt vedertagna tillvägagångssätten att vetenskapligt söka kunskap på är 

att använda sig av antingen deduktiv eller induktiv arbetsmetod. Den deduktiva 

arbetsmetoden har sin utgångspunkt i teorier som man på förhand använder som 

hjälpmedel för att man ska kunna orientera sig i verkligheten. Dessa teorier prövas med 

de empiriska data man införskaffar för att antingen bekräfta eller förneka teoriernas 

sanningshalt. Den induktiva arbetsmetoden utgår direkt från empirin. Via empirin 

samlar man in tillräcklig information för att kunna skapa egna teorier om olika fenomen 

(Holme & Solvang, 2000).  

 

Vilken arbetsmetod lämpar sig då bäst för att genomföra denna uppsats? Citatet ovan 

kan vara av hjälp för att besvara den frågan. Vi har försökt att genom hela vårt arbete 

utgå från syftet och de problemställningar som i inledningen. Det är inte lätt då man 

inledningsvis i sitt sökande sneglar på tidigare magisteruppsatser och imponeras av de 

ibland invecklade och innehållsrika metodavsnitten.  
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Vad är innehåller de för slags frågor, vilka typ av svar söks, vilka instrument kan 

lämpligast insamla den information som behövs för att besvara dessa frågor? Med 

utgångspunkten i ovanstående frågeställningar bestämde vi oss för att en arbetsmetod 

som är mer åt det induktiva hållet än det deduktiva lämpade sig bättre i just vår uppsats. 

 

Varför då detta? Jo, den information som vi söker efter för att på ett tillfredsställande 

sätt kunna uppnå vårt syfte är av en mer subjektiv art och därmed mycket knuten till 

individens uppfattningar och föreställningar. Med andra ord hade vi för avsikt att få 

fram individens upplevelser av ett fenomen. Därmed föll den deduktiva arbetsmetoden 

då att den har en relativt stark teoretisk utgångspunkt. Vi skulle skildra en 

företagslednings omvärldsbild sett ur fyra individers synvinklar och drog slutsatsen att 

en alltför teoribaserad arbetsmetod skulle kunna försaka vår möjlighet att få fram deras 

uppfattningar. Innan vi författade vår intervjumall och genomförde våra intervjuer hade 

vi som mål att vara så fria från teorier i ämnet som möjligt. Vi var medvetna att alltför 

mycket teoriläsning skulle kunna göra oss blinda för våra respondenters uppfattningar 

och synsätt. Vi sökte därmed stöd i etablerad teori efter empirin vilket innebär att 

referensramen tillkom efter empirin. 

2.6 Typ av undersökning 

Modeller, metoder och data kan ha olika karaktär beroende på hur man vill beskriva de 

fenomen man undersöker. Fenomen kan antingen beskrivas kvalitativt eller kvantitativt. 

Den senare har som mål att beskriva fenomen med hjälp av kvantifierbara data såsom 

siffror, statistik, och annan numerisk information. Den tidigare fokuserar på 

helhetsförståelse och sammanhang. Kvalitativa data består mer av text, modeller och 

teorier samt ger ofta upphov till mer djupgående data än kvantitativa metoder 

(Christensen, 1998).  

 

Med hänsyn till den individrelaterade information vi sökt, vilket varit en konsekvens av 

bland annat uppsatsens syfte, så tedde det sig för oss lämpligare att använda sig av 

kvalitativa instrument. Det var framför allt djupintervjuer som kom att användas för att 

samla in information från våra studieobjekt. Via intervjuer fick man på ett lämpligt sätt 

tillgång till individers uppfattningar och upplevelser om det fenomen vi studerade.  
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Uppfattningar och upplevelser är subjektiva varför vi först ville förstå individen i fråga 

för att senare kunna förstå uppfattningarna. Vi studerade människor och hur människor 

förhöll sig till olika fenomen. Hur människor tänker och uppfattar saker och ting är inte 

enkelt att beskriva, så det krävdes att vi verkligen kom respondenten nära och försökte 

förstå honom eller henne. Intervjuer och då i synnerhet djupintervjuer är då enligt oss ett 

bra instrument för att få ta del av dessa individers upplevelser och föreställningar. 

2.7 Uppsatsens praktiska genomförande 

2.7.1 Datainsamling 

Datainsamlingen har till största delen genomförts via fyra individuella intervjuer med 

vårt fallföretag. Andra data som insamlats har varit de broschyrer och annat internt 

material som fallföretaget försett oss med. 

2.7.2 Intervjuer 

När vi träffade vår handledare på vårt studieföretag Volvo Kompetenscenter i Skövde 

erbjöds vi att intervjua samtliga fyra medlemmar i ledningen individuellt, och vi 

accepterade detta då det sammanföll med våra önskemål att kartlägga hela ledningen 

och ledningsmedlemmarnas individuella uppfattningar om omvärlden. Ett preliminärt 

syfte var fastställt den 25 november och de tre första intervjuerna genomfördes den 27 

november. Intervjuguiden var indelad i två avsnitt; omvärldsbild och 

omvärldsbevakning. Dessa delar utgjorde intervjuns medvetna avgränsningar och gav 

vad vi ansåg vara relevant information under intervjuerna.  

 

Frågorna kom till med utgångspunkt i syftet. Vi försökte formulera frågor kring det vi 

trodde skulle vara intressant att veta om omvärldsbilder och omvärldsbevakning. 

Den första delen av intervjumallen som utgjordes av frågor rörande omvärldsbilder var 

till sin struktur öppen men till viss del riktad då den var avgränsad.  
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Öppen i den benämningen att vi hade för avsikt att få fram ledningsmedlemmarnas 

subjektiva omvärldsbild, riktad i den meningen att frågorna på förhand hade avgränsats 

i olika delar som var relevanta att studera enligt oss.  

 

En helt öppen intervju börjar med att intervjuaren ställer en vid, öppen fråga som 

respondenten fritt kan resonera kring. En öppen intervju söker svaret på vari olika 

fenomen består, hur saker upplevs och vilken mening de har.  

 

Ett fenomens mening för en individ är alltid sammanhangsbestämt varför respondentens 

kontext påverkar dennes uppfattning om fenomenet. Det är alltså respondentens 

kvalitativa uppfattningar som söks och det är därför denne som definierar och avgränsar 

fenomenet. Olika respondenter kan alltså ge olika definitioner av samma fenomen. 

Svaren som ges av respondenten bestämmer följdfrågornas inriktning. 

En riktad öppen intervju skiljer sig från den helt öppna i det att intervjuaren på förhand 

har bestämt frågeområden som under intervjun undersöks djupare med hjälp av 

följdfrågor (Lantz, 1993). 

 

Den andra delen av intervjun var mer strukturerad och riktad än den första delen. Vi 

hade i förväg formulerat frågorna men var inte bundna av att behöva ställa dem i en viss 

ordning. Anledningen till att den blev så var att vi studerat hur den faktiskt genomförs 

rent operativt.  Sammantaget fick intervjumallen utseendet av att vara öppen och 

strukturerad. Intervjuguiden lästes igenom av vår handledare på universitetet och en 

doktorand med intresse i ämnet. Intervjuguiden innehöll ett femtiotal frågor. 

 

En helt strukturerad intervju genomförs med i förväg fastställda frågor som ställs i en 

bestämd ordning. Respondenten svarar via givna svarsalternativ och intervjuaren 

fungerar som ”ett levande frågeformulär”. Enkäten representerar den mest strukturerade 

utfrågningsformen. I en strukturerad intervju utgår man från att fenomenet som ska 

undersökas redan är definierat och frågorna formuleras för att finna respondentens 

uppfattning om i förväg bestämda begrepp.  
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En halvstrukturerad intervju skiljer sig från den helt strukturerade i det avseendet att 

alla frågor inte bestämts på förhand varför individens förhållningssätt till fenomenet 

som skall studeras är intressant. Intervjun innehåller en blandning av öppna och fasta 

frågor (Lantz, 1993). 

2.7.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vi genomförde alltså tre av de fyra intervjuerna den 27 november 2002 i Skövde. Vi 

delade upp intervjuguiden i olika delar och turades om att sköta utfrågningen. Vårt mål 

som intervjuare var att styra den intervjuade så lite som möjligt.  

 

Den som inte intervjuade för stunden skulle noggrant lyssna på respondenten för att på 

så sätt kunna följa upp med följdfrågor. Avsatt tid var en timma per person men ingen 

intervju varade mindre än 1 ½ timme. Intervjuerna började alla på samma sätt med en 

kort inledning om syftet, tidsaspekter, intervjuns uppläggning och hur den skulle 

behandlas rörande anonymitet. Vi ställde inledningsvis en öppen fråga som då skulle 

”sätta igång” respondenten och få denne att tala fritt. Parallellt med sammanställningen 

av tre första intervjuerna så genomförde vi en utveckling och förbättring av intervjun. 

De lärdomar vi drog av de första intervjuerna var att det uppstod en viss 

begreppsförvirring kring frågor om aktörer och faktorer. Vi kan med fog säga att vi 

styrde de tre första intervjuerna, till exempel hade vi det svårt att hantera tysta stunder 

som uppkom.  

 

Den sista intervjun ägde rum den 6 december med den ytterst ansvarige för VKS och vi 

kunde nu använda den nya förbättrade versionen av intervjumallen med vilken vi tog 

chansen att ställa öppnare frågor. Intervjun blev mindre strukturerad än de tre tidigare 

och vår roll som intervjuare blev nu mer inriktad på att ställa följdfrågor och försöka 

fördjupa det som respondenten uppfattade betydelsefullt. På dessa fyra intervjuer hade 

vi sex timmars bandinspelning.  
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När man ställer öppna frågor kan det vara svårt att veta när man fått tillräckligt med 

information från respondenterna. Lantz (1993) menar man fått tillräckligt med 

information när man lyckats skapa sig en helhetsbild av vad respondenten talar om som 

visar ett tydligt och begripligt mönster, klart urskiljbart från omgivningen.                                                    

 

Vi kände att vi fått en helhetsbild av det respondenten talade om när det inte fanns några 

tvivel och oklarheter i vad som sades. När vi uppfattade att respondenten hade uttryckt 

sig uttömmande gällande ett område försökte vi summera det han/hon sagt och innan vi 

började ställa andra frågor om ett nytt område fick respondenten ytterligare en möjlighet 

att kommentera det avslutade området. På så sätt ville vi försöka säkerställa att vi hade 

fått uttömmande information. 

2.7.4 Från rådata till analys; flödesschema 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant med pauser och liknande. De rådata intervjuerna gav 

upphov till gick sedan genom två komprimeringar. Den första genomfördes när vi 

sammanställde empirin och gallrade rådata utifrån intervjuernas mest framträdande 

ämnen vilka senare kom att utgöra våra rubriker i empirin, se figur 3 nästa sida. 

 

Dessa rubriker även kallade teman indelades under den andra komprimeringen efter 

huruvida de var av individuell eller kollektiv karaktär, se 1.6.4. De kollektiva strukturer 

som arbetats fram utgjorde den empiriska analysen under vilken vi utifrån de 

individuella omvärldsbilderna tog fram de kollektiva.  

 

Analysen tillkom då vi från den rådata intervjuerna gav upphov till kunde urskilja 

mönster i hur respondenterna uppfattade sin omvärld och vad detta fick för effekter för 

omvärldsbevakningen. Dessa mönster studerades utifrån ett strategiskt perspektiv. 

Mönstren betraktades alltså utifrån olika teoretiska synsätt på omvärlden. 
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FIGUR  3: FLÖDESSCHEMA; FRÅN RÅDATA TILL ANALYS  

   Källa: EGEN 
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 Allm          Spec

 Omvärldsbilder 
 
Allm           Spec 

           Att ha nätverk är viktigt. 
 
        Nätverk är värdefulla i mitt arbete 
          Omvärlden består av två ekonomiska system 
          Omvärlden ställer krav på anpassnings-  
          förmåga 
          Anpassning till omvärldsförändringar tar tid 
          Omvärldsbevakning är personrelaterad 
          Brist på struktur och tid på  
          omvärldsbevakningen 
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2.7.5 Gruppen kontra individen 

Individen utvecklar egna tankar och åsikter om den miljö som är specifik för just henne. 

Samtidigt påverkas hon av de människor som omger henne och anammar deras åsikter 

och värderingar. I vår uppsats har vi studerat vad enskilda individer tycker i olika frågor 

och jämfört de svar vi fått för att kunna uttyda eventuella likheter mellan individerna. Vi 

utgick därmed från individerna för att kunna säga något om gruppen. Våra respondenter 

är allesammans individer med egna värderingar och åsikter, dock ska man inte förneka 

att de på samma gång kan ha påverkats av vad ledningsgruppen tycker i vissa 

avseenden. Genom att intervjua varje individ för sig ville vi minimera gruppeffekten 

och istället få fram den enskildes uppfattningar och åsikter. Att intervjua samtliga 

samtidigt för att få fram gemensamma åsikter och tankar tror vi skulle ha inneburit att 

påverkan från gruppen skulle styra allt för mycket vad enskilda individer tycker. 

2.7.6 Språket - bryggan mellan oss och dem 

Ett språk är ett system av ljud eller andra tecken som gör det möjligt för oss att 

kommunicera, det vill säga meddela oss med varandra. Kommunikation tänker man sig 

vanligtvis som överföring av information från en person, den talande eller skrivande, till 

en eller flera andra. Språket är nödvändigt för kommunikationsprocessen eftersom vi 

normalt inte kan överföra information direkt till exempel genom tankeöverföring  

(Follesdal, 1993). 

 

Språket har för oss varit ett viktigt redskap i vårt försök att fånga respondenternas bilder 

av omvärlden. Hur människor uppfattar sin omvärld är inget vi kan ta på och är inte 

synligt för oss. De kognitiva bilder vi står i begrepp att beskriva existerar endast som 

metaforer för hur de fyra ledningsmedlemmar som utgör studiegruppen uppfattar sin 

omvärld. Språket har utgjort vårt redskap för att fånga de kognitiva bilder eller de 

kognitiva strukturer som finns. Hur man tänker tror vi i någon mån avspeglas i vad man 

säger.  
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2.8 Validitet 

Validitet handlar om hur man kan vara säker på att ett mått från ett mätinstrument 

verkligen speglar eller mäter det begrepp man är intresserad av att mäta, detta avgör 

mätinstrumentens tillförlitlighet (Bryman, 1997). 

 

En fråga man bör ställa sig i detta sammanhang är om intervjuerna gav relevant 

information som behövdes för att uppfylla syftet. Vi anser att intervjuer var den 

lämpligaste metoden. För att uppnå syftet med denna uppsats ville vi få tillgång till den 

typ av data som bara en intervju kan ge. Företaget föreslog att vi skulle utföra 

intervjuerna via mejl eller telefon. Vi bad emellertid att få genomföra intervjuerna på 

plats vilket de accepterade. Den direkta kontakten och att vi bägge kunde närvara vid 

intervjutillfällena var viktiga förutsättningar för att inhämta visuella intryck och att 

skapa förtroende mellan oss och dem vilket underlättar för respondenterna öppna sig.  

Efter att ha renskrivit intervjuerna skickade vi över dem till respektive respondent för ett 

godkännande. Respondenten fick på så sätt möjlighet att titta genom det vi skrivit och 

eventuellt påpeka om något inte stämde med vad denne ville ha sagt eller inte fick 

spridas vidare. Vissa svar modifierades i samband med detta. 

2.9 Källkritik 

2.9.1 Böcker 

Vi försökte att redogöra för olika perspektiv när det gäller hur man kan uppfatta sin 

omvärld. Vi blandade litteratur från dels managementgenren och dels från kognitiv 

teori. Författare inom det senare området hade vi mindre kunskaper om. Vi kan ha 

därmed missat mer relevant teori inom ämnet men samtidigt så ingick kognitiv teori inte 

i vår referensram utan hade istället till uppgift att introducera läsaren i ämnet. 

När det gäller det material vi fått direkt ifrån VKS så var de framställda i andra syften 

än vårt, men de har endast används i beskrivningen av fallföretaget och sammanhanget 

och inte utgjort underlag för analysen. 
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2.9.2 Respondenter 

Det finns alltid en risk för att de intervjuade inte talar om vad de egentligen tänker och 

tycker. Respondenterna kan förmedla en förskönande bild av sig själva som vi som 

intervjuare kan ha svårt att bedöma. Vi blir då helt utlämnade till deras utsagor och 

måste förlita oss på att det som sagts är rättvisande. 

Vi hoppas att vi agerat på ett sådant sätt att förtroende väckts för oss och vårt arbete. Då 

borde vi ha gjort mesta möjliga för att minimera ovanstående risk. 

2.10 Att dra slutsatser från ett enda fall 

Diskussionen om huruvida enskilda studier av ett företag kan ligga till grund för 

allmänna slutsatser har många år på nacken (Frankelius, 1999). Den metod vi valt 

använda oss av, en tolkande- och förståelseinriktad metod, gör att det kan vara svårt att 

dra generella slutsatser som sträcker sig utanför studieföretaget. De problemställningar 

uppsatsen utgått från har enligt oss krävt en förståelseinriktad studie och det är ett 

medvetet val vi gjort.  

 

Vi hoppas att företagsledningar inom kompetensutvecklingsbranschen, och även företag 

i andra branscher, som befinner sig i liknande sammanhang ska kunna ha användning 

för det som vi kommit fram till i vår uppsats. Med liknande sammanhang menar vi 

konfrontationer med en ny omvärld och de konsekvenser detta kan få för 

företagsledningens omvärldsbevakning. 

 

Den modell vi utarbetat som sammanför omvärldsbild och omvärldsbevakning 

inrymmer parametrar som inte är bundna till någon enskild företagstyp eller bransch, 

vilket gör att den bör kunna användas i olika sorters företag. Såvitt vi kan se finns det 

heller inga hinder för att applicera modellen på vilken organisationsnivå som helst där 

en grupp människor ansvarar för någon form av omvärldsbevakning.  
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2.11 Reflektion kring vald metod 

Vi har hela tiden försökt att se världen genom våra respondenters ögon. Man kan då 

fråga sig om det är möjligt att uppfatta saker på samma sätt som våra respondenter gör. 

De svar vi fått har renskrivits och ytterligare bearbetats till en slutgiltig form. Genom 

dessa processer har vi hela tiden tolkat den information vi bearbetat. 

Vår förförståelse har spelat en stor roll i valet av vilka problemställningar som skulle 

komma att studeras och till en viss del hur vår intervjumall kom att framställas. Man 

skulle kunna anta att detta faktum kan ha stört vår förmåga och möjlighet att se 

omvärlden genom våra respondenters ögon och att deras omvärldsbild inte till fullo 

lyckats komma fram. Att studera enskilda individers perspektiv och att inte sätta dem i 

ett större sammanhang kan te sig vanskligt.  

 

Om man inte samtidigt studerar det större sammanhanget i vilken individerna 

interagerar kan man få det svårt att förstå varför individer tycker som de gör. 

Sammanhanget i vår uppsats har varit ledningsgruppen som utgörs av våra 

respondenter. Det kan tyckas vara aningen begränsat och man kan då återigen fråga sig 

om vi verkligen lyckats förstå våra respondenters omvärldsbilder tillräckligt väl. 

 

När det gäller språket som val av instrument för att förstå våra respondenters kognitiva 

strukturer finns det alternativa tillvägagångssätt man kan använda sig av. Man hade 

kunnat observera respondenterna i deras dagliga sysslor och på det sättet mer naturligt 

studera hur de beter sig för att sedan kunna säga något om deras kognitiva strukturer; att 

fånga tanke via handling. Att vi även hoppades bli mindre teoriladdade genom att välja 

en arbetsmetod som var mer åt det induktiva hållet kan ha varit väl optimistiskt.  

Efter nästan fyra och ett halv års studier på ett ekonomprogram så har man skapat sig en 

referensram om vad företagsekonomi är för något och hur ämnet omvärldsbild och 

omvärldsanalys inryms i denna.  
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Eftersom öppnare intervjuformer kan ge olika definitioner av begrepp och fenomen blir 

det svårare att göra de jämförelser mellan individer som kan krävas för att kunna dra 

slutsatser (Lantz, 1993). Hur respektive respondent uppfattar sin omvärld är subjektivt 

och att sedan jämföra dessa subjektiva uppfattningar för att kunna urskilja gemensamma 

nämnare kan vara en aning diskutabelt.  
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3. Referensram 

Vår referensram består av teorier som vi kommer att använda oss av för att bättre 

förklara och fördjupa förståelsen av de empiriska data vi lycktas få fram. 

Avsnittet börjar med att vi redogör för varför vi har valt de typer av teorier vi använt 

oss av och varför de framställs ur ett visst perspektiv. Därefter börjar vi med att studera 

hur omvärldens övergripande karaktär kan se ut för att med denna utgångspunkt sedan 

gå över till att behandla de teoretiker som förespråkar sina sätt att se på omvärlden. 

Till sist kommer teorier om hur omvärldsbevakningen går till att beröras.  

3.1  Företagets omvärld ur ett strategiskt perspektiv 

När vi som individer ska försöka definiera vår omvärld så kan det tyckas vara en ganska 

enkel uppgift; det är ju familjen, alla vänner, skolan etcetera. Många tycker nog att 

omvärlden är som den är och att den inte kan misstolkas. Alla vet väl hur deras omvärld 

ser ut, den finns ju därute. 

Faktum är att det inte alltid alla gånger är så lätt. Den omvärld som omger till exempel 

ett företag är oftast mycket större än den som omger mig eller dig och inrymmer många 

fler aktörer och faktorer som påverkar företaget både direkt och indirekt. Det är oftast 

då mycket svårt, om inte omöjligt att vara fullt medveten om allt som händer runt 

omkring en. Företag blir då tvungna att försöka lägga mer fokus på vissa delar av sin 

omvärld och mindre på andra. 

 

Hur man gör denna fokusering beror till stor del på vilket förhållningssätt man har till 

sin omvärld. Istället för att beröra teoretiker som redogör sina teorier om vad omvärlden 

består av så har vi valt att istället mer koncentrerar oss på hur man som teoretiker kan 

förhåller sig till sin omvärld. Vi tror nämligen att det snarare är förhållningssättet som 

påverkar hur de uppfattar sin omvärld än de modeller och figurer teoretikerna utarbetat 

för att beskriva den. Modeller har ju sina ursprung i hur deras skapare uppfattar sin 

omvärld, det vill säga de är sprungna ur ett förhållningssätt. 
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Teoretiker kan nämligen i grova drag förhålla sig till sin omvärld på två olika sätt; 

antingen säger man att omvärlden är som den är och man bör då försöka anpassa sig till 

den och försöka utvinna så mycket det går ifrån den. Då omvärlden redan är definierad 

av andra är det bara att observera hur omvärlden ser ut för till exempel företag som 

producerar liknande produkter eller tjänster. Detta synsätt brukar kallas för 

positioneringssynsätt. Företag måste därefter försöka hitta bästa tänkbara position i 

denna fördefinierade omvärld, därav namnet positioneringssynsätt. Det andra sättet att 

resonera är att man istället påstår att det är man själva som definierar sin omvärld och 

vad den består av. Företag bestämmer då själva utifrån sina egna förutsättningar vilka 

som är deras kunder, konkurrenter etcetera. Den givna omvärlden som företag startar i 

existerar inte utan skapas av företagen själva. Synsättet som förespråkar denna 

ståndpunkt brukar refereras till som resursbaserat synsätt, det vill säga att företagets 

interna resurser definierar omvärlden. 

 

Beroende på vilket förhållningssätt, resurs- eller positioneringssynsättet, företaget valt 

att ha så kommer man att uppfatta sin omvärld på olika sätt.  Hur man uppfattar sin 

omvärld kommer även få konsekvenser på hur man väljer att bevaka den. 

Förhållningssättet påverkar alltså omvärldsbilden som i sin tur styr 

omvärldsbevakningen, den senare på ett mer indirekt sätt. Vi har valt att framförallt 

lägga tonvikten på teoretiker som förespråkar något av de två ovannämnda 

förhållningssätten, men kommer även att kort redogöra för ett annat synsätt, 

nätverkssynsättet, i syfte att dels utgöra ett komplement och dels tydligare illustrera 

skillnaden mellan de två övriga synsätten (de Wit & Meyer, 1998). 

3.1.1 Graden av dynamik och komplexitet 

Innan vi närmare går in på de olika förhållningssätten anser vi det viktigt att som ett 

första steg i att skapa sig ett förhållningssätt till sin omvärld studera och försöka 

klassificera sin omvärld utifrån hur dynamisk och komplex den är. Det är nästan som 

om man sitter på månen och begrundar omvärlden ur ett makroperspektiv. 

Klassificeringen får konsekvenser för hur man uppfattar sin omvärld och vad man 

bevakar i den då klassificeringen utgör utgångspunkten i skapandet av ett 

förhållningssätt. 
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Graden av föränderlighet kan uttryckas från en statisk till en mer dynamisk omvärld 

medan graden av komplexitet kan uppskattas i termer från en enkel till en mer komplex 

omvärld. Dynamik har att göra med hur pass snabbt omvärlden förändrar sig och 

komplexitet spelar in i hur väl man förstår sin omvärld och de förändringar som sker i 

den.  

 

En omvärld som är statisk eller stabil genomgår inga större förändringar och kan vara 

relativ enkel att förstå. Antalet konkurrenter är stabila över tiden liksom den teknologi 

som används, som dessutom inte är särskilt komplicerad. Aktörerna vet vilka faktorer 

som påverkar deras omvärld. Omvärldsförändringar är förutsägbara och då relativt låg 

komplexitet genomsyrar omvärlden kan orsaker till omvärldsförändringar identifieras 

relativt lätt. Historiska data kan mycket väl användas som ett instrument för att 

förutsäga framtida utveckling. Exempel på företag som verkar inom en sådan omvärld 

är stål-, pappers-, och massproducerande företag. Den offentliga sektorn är ett annat 

exempel där demografiska data kan förutsäga det framtida behovet av skola och 

sjukvård. 

 

I dynamiska omvärldsmiljöer sker förändringar snabbare och det blir nu viktigare att 

följa dem ofta för att inte missa sådana som är av betydelse för företaget. 

Nödvändigheten av att planera för framtiden är nu större än tidigare och ett sätt att 

försöka förutsäga framtiden kan vara via scenarion där sannolikheten för olika utfall 

analyseras.  

 

Företag som verkar i komplexa omvärldsmiljöer har ibland svårt att förstå varför 

omvärlden ser ut som den gör, samtidigt som graden av föränderlighet kan variera. 

Komplexa men stabila miljöer kan hanteras genom att man decentraliserar företaget och 

att företagets olika avdelningar koncentrerar sig på delar av omvärlden som påverkar 

just deras verksamhet.  

 

Företag som däremot befinner sig i en dynamisk och komplex omvärld lär sig med tiden 

att hantera detta och blir bättre rustade med hjälp av sin egen erfarenhet. Företag inom 

elektronikbranschen tillhör företag som verkar inom denna typ av omvärld där den 

teknologiska utvecklingen sker mycket snabbt.  
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Andra exempel på företag som befinner sig i ovanstående situation är sådana som är 

mycket diversifierade och på grund av sin breda verksamhetsinriktning riktar sig till en 

stor omvärld med många aktörer och faktorer (Johnson & Scholes, 1997). 

3.1.2 Positioneringssynsätt 

Inom positioneringssynsättet innehar omvärlden en viktig roll i skapandet av 

företagsstrategier. Ända sedan strategins begynnelse inom företagsekonomin under 

tidigt 1960-tal i USA med teoretiker som Andrews och Ansoff har relationen mellan 

företags strategier och omvärlden varit av central betydelse. Målet var att åstadkomma 

en överensstämmelse mellan företaget och dess omvärld genom att analysera, värdera 

och bedöma såväl styrkor och som svagheter i företaget och få dem stämma överens 

med de externa möjligheter och hot i omvärlden (Johnson & Scholes, 1997). En så 

kallad strategic fit eller strategisk anpassning var målet, det vill säga mellan företagets 

interna resurser och omvärldens möjligheter och hot.  

 

För att kunna analysera omvärlden skapades modeller som visade vad man skulle 

undersöka och därmed definierade man indirekt vad omvärlden egentligen bestod av.  

Som ovanstående resonemang tyder på så var det framför allt inom den första delen av 

de tre delarna av strategiprocessen, nämligen analysdelen, som omvärlden hamnade i 

fokus (Bengtsson & Skärvad, 2001). 

 

Michael E. Porter är en teoretiker som mycket väl kan placeras inom 

positioneringssynsättet varför han är intressant att belysa. Han är en av de mest 

tongivande och inflytelserika teoretikerna inom positioneringssynsättet och hade sin 

storhetstid under 80-talet. Porter tog bland annat sin utgångspunkt i nationalekonomiskt 

orienterade branschanalyser som utgick från att marknaden struktur styr företagets 

beteende och resultat (Bengtsson & Skärvad, 2001). 

 

Enligt Porter utgör branschen företagets omvärld (1983). Han tillade visserligen att den 

relevanta omgivningen för ett företag är mycket omfattande och inrymmer både sociala 

och ekonomiska faktorer, men den viktigaste aspekten i ett företags omvärld består 

likväl av den bransch eller de branscher i vilka företaget konkurrerar.  
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De krafter som verkar utanför denna omvärld är av relativ betydelse. Omvärlden eller 

branschen styrs av fem primära krafter, de så kallade Five forces, nämligen; potentiella 

etablerare, köpare, substitut, leverantörer och konkurrensen bland existerande företag. 

 

Dessa fem faktorer bestämmer branschens struktur och dess lönsamhet. Företag som 

önskar etablera sig i en bransch bör ha branschens struktur som utgångspunkt vid 

formuleringen av en strategi; det gäller att förstå hur den är uppbyggd och hur den 

fungerar. När väl denna ”bransch- eller omvärldsanalys” är genomförd måste ett företag 

välja att positionera sig inom denna bransch med hjälp av den/de strategier man 

formulerat. Visserligen har de fem primära krafterna olika betydelser beroende på 

vilken bransch man studerar men de kan användas för att ”(…) snabbt identifiera vilka 

de strukturella drag är som påverkar en branschstruktur”. Omvärlden är därmed redan 

förutbestämd och företag måste välja för att finna just den inom vilken man bäst kan ta 

vara på styrkor inom företaget och de möjligheter som finns inom branschen. Detta görs 

bäst med en positioneringsstrategi. 

 

Andra teoretiker som kan placeras inom positioneringssynsättet är Wheelen & Hunger 

(1990). De använder sig av Porters omvärldsbild, namngiven task environment, men 

utökar den med en av dem kallad societal environment bestående av sociokulturella, 

ekonomiska, politiska och teknologiska faktorer. 

 

Vid formuleringar av strategier är det dessa två omvärldsperspektiv som blir relevanta 

att analysera. Sociokulturella faktorer innefattar livsstilar, befolkningstillväxt, 

åldersfördelning, livslängd och de ekonomiska faktorerna inrymmer BNP-utveckling, 

räntor, inflation, arbetslöshetsnivå, lön och prisutveckling. De teknologiska faktorerna 

är de totala investeringarna inom forskning och utveckling inom industrin och av staten, 

patent, nya produkter, produktivitetsförbättringar etcetera. Faktorer av politisk natur är 

lagar och förordningar som styr det inhemska näringslivet och utrikeshandeln, attityder 

gentemot utländska företag samt stabiliteten i den sittande regeringen. 

Vanligtvis är de ekonomiska faktorerna de viktigaste, följt av de teknologiska, sedan de 

politiska och till sist de sociokulturella. Beroende på vilken industri företag befinner sig 

i kan de olika faktorerna har olika betydelser, samtidigt som en och samma faktor kan 

påverka flera olika industrier parallellt. 
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3.1.3 Resursbaserat synsätt 

Sen tidigt 1990-tal kom ett annat sätt att se på omvärlden att dominera 

strategilitteraturen, samtidigt som det positioneringsorienterade synsättet fortfarande var 

utbrett. Istället för att propagera för en så kallad strategic fit (se 3.1.2) så förespråkade 

man att strategier skulle byggas med basis från de unika kompetenser och resurser 

företaget förvaltade internt. Företag skulle etablera sig på marknader där unika 

kompetenser och resurser gav upphov till fördelar; en strategic stretch eller utvidgning 

förespråkades (Johnson & Scholes, 1997). Företagets interna resurser och kompetenser 

skulle utgöra utgångspunkten i definitionen av kunder, konkurrenter, leverantörer, 

myndigheter etcetera och därmed hur omvärlden skulle komma att se ut. Företaget 

skulle nu ha ett resursbaserat förhållningssätt till sin omvärld. Då omvärlden nu skulle 

definieras utifrån företagets interna kompetenser och resurser och då dessa är specifika 

för varje företag så existerade det inte någon redan förutbestämd omvärld att ta till sig 

utan den var relaterad till varje enskilt företag. Det är därför svårt att utifrån ett 

resursbaserat synsätt tala om generella beståndsdelar som ingår i en omvärld på samma 

sätt som positioneringssynsättet gör (de Wit & Meyer, 1998). 

 

Två författare som förespråkar ett resursbaserat synsätt och som blivit etablerade 

teoretikerna inom det synsättet är Hamel och Prahalad.  De framhåller betydelsen av att 

företagsledningen utgår från sina egna resurser då man ska definiera sin omvärld inom 

ramen för strategiformuleringen (ur de Wit & Meyer, 1998, sid. 436-449). På senare år 

har man insett värdet av att kunna identifiera, odla och utnyttja sin kärnkompetens. 

Företag måste själva ta ansvar för minskad konkurrenskraft, och roten till detta och 

lösningen återfinns i företagsledningen. Långsiktigt handlar konkurrenskraft mer om 

förmågan att utveckla företagets kärnkompetens snabbare och billigare än 

konkurrenterna så att denna kan generera nya produkter.  
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Det intressanta, menar Prahalad & Hamel, är hur duktiga chefer kan omsätta teknologi 

och produktionskunskaper till kompetenser som gör det möjligt för  

affärsrörelser att anpassa sig till förändring och nya möjligheter. Gamla koncept tillåter 

inte alltid att man till fullo utnyttjar företagets tekniska potential, och därför är 

företagsledares förmåga att tänka i nya banor av vikt. Man kan se ett diversifierat 

företag som ett stort träd, där stam och grenar är kärnprodukter och kvistarna 

representerar affärsområden. Slutprodukterna representeras av bladen, men för att kunna 

bedöma en konkurrents styrka måste man inte bara titta på bladen utan även på det 

”rotsystem” som ger näring och stabilitet åt företaget: kärnkompetensen. 

 

Kärnkompetens har några viktiga kännetecken. Den ger tillgång till många marknader, 

ingår i den uppfattade kundnyttan och är svår att imitera för andra. Kärnkompetens 

handlar om ett kollektivt lärande i organisationer, om hur man koordinerar olika 

färdigheter samt integrerar teknologier med organisatoriskt arbete för att kunna leverera 

ett värde. Dessutom innefattar det arbete över organisationsgränser.  

 

Att vara rik på kompetens är en sak, men att kunna utnyttja den är en annan. Det senare 

avgör om företag kan ta tillvara nya affärsmöjligheter och om de har insett att 

kompetens som inte tillvaratas riskerar att trubbas av. Risken med att inte tillvarata 

företagets kompetenser till fullo är att endast de utvecklings- och förnyelsemöjligheter 

som ligger nära till hands utnyttjas, som till exempel mindre utökningar av produktlinjer 

och geografiska marknader.  

 

För att kunna identifiera de kärnkompetenser och teknologier som kommer att 

eftersökas i framtiden bör företagsledningar utveckla en så kallad strategisk arkitektur 

som spänner över hela företaget och anger mål för kompetensutvecklingen. 

Investeringskostnader kan minskas och utbytet av affärsallianser kan förbättras om en 

karta över kompetenser upprättas. Om företag vill stärka det rotsystem som 

kärnkompetensen beskrevs som inledningsvis måste det klargöra vilken roll den spelar 

för konkurrenskraften, kundnyttan och framtida möjligheter. Den strategiska 

arkitekturen bör vara utformad så, att den tydliggör för hela organisationen enligt vilka 

prioriteringar resursfördelningen görs.  
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Den ska helt enkelt definiera företaget och dess marknader, och därmed utgör den 

strategiska arkitekturen en viktig utgångspunkt i definitionen av företagets omvärld.  

 

Barney (1994) är en av upphovsmännen till det resursbaserade synsättet och använder 

sig av fyra olika kriterier för att bedöma om ett företags resurser och kompetenser utgör 

företagets konkurrensfördel. De bör vara värdefulla, unika, svåra att imitera och 

organisatoriskt effektiva. 

 

Värdefulla resurser och kompetenser är sådana som kan användas för att utnyttja 

möjligheter och neutralisera hot i omvärlden, unikhet har att göra med hur många 

företag inom en bransch som besitter samma typer av resurser och kompetenser.  

Svårimiterade resurser och kompetenser existerar då det krävs mycket kapital och 

investeringar för att skapa dem och organisatorisk effektivitet är den struktur och det 

sätt att styra organisationen som behövs för att effektivt man ska kunna utnyttja resurser 

och kompetenser.  

 

Uppfyller man samtliga kriterier så klassas ens resurser och kompetenser som bestående 

konkurrensfördelar, är de värdefulla och unika har man en tillfällig konkurrensfördel. 

Värdefulla resurser och kompetenser är oftast lika konkurrenskraftiga som 

konkurrenternas och är de inte ens värdefulla så är de till en nackdel för företaget. 

 

Visserligen så utgår man från ens interna resurser och kompetenser men de kan i 

jämförelse med konkurrenterna vara till nackdel.  

Konkurrensfördelar uppkommer med andra ord inom företaget ur dess interna resurser. 

Med utgångspunkt från de interna resurserna definierar företaget den omvärld där man 

bäst kan utnyttja dem genom att tillvarata möjligheter och undvika hot. Detta kan 

innebära att man kommer att befinna sig i olika branscher på samma gång. 

 

Frankelius (2001) är en av de senare teoretikerna inom det resursbaserade synsättet och 

som vänder sig emot traditionella modeller som teoretiker inom positioneringssynsättet 

använder sig av inom vilka företag framställs som storta och omvärlden relativ liten. 

Samtidigt definieras omvärlden med hjälp av kända och givna faktorer. De traditionella 

modellerna saknar enligt honom förändringsaspekten eller tidsaxel.  
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Frankelius menar vidare att trots välkända listor på olika omvärldsfaktorer är inget 

företag det andra likt. Därför är varje företags situation unik och dess omvärld bör 

definieras med försiktighet. Oftast förknippas faktorer som konkurrenter, kunder, 

marknader och ekonomin i stort med ett företags omvärld. Icke desto mindre kan 

omvärlden vara mer komplex än så, globaliseringen har lett till en större omvärld och 

ökad förändringstakt, och dessutom ter sig omvärlden olika för olika företag. 

3.1.4 Nätverksynsätt  

Nätverksynsättet som förhållningssätt till omvärlden skiljer sig en aning från de två 

ovanstående förhållningssätten och kan därför vara intressant att titta närmare på. 

Synsättet skulle kunna ses som en mellanvariant av de två ovanstående 

förhållningssätten. Den förespråkar betydelsen av existerande relationer i omvärlden 

vilka till en stor grad bestämmer vad som är och inte är möjligt att på egen hand företa 

sig utan att ta hänsyn till sitt nätverk. Å andra sidan har företag som ingår i nätverk 

möjlighet att själva välja vilka nätverk och nya relationer man vill ingå i och även hur 

dessa i framtiden kommer att utvecklas. 

 

Det är inte alltid alltså användbart att se på företag som oberoende enheter som arbetar 

mot en passiv marknad med många kunder. Istället kan man applicera ett synsätt som 

bygger på att man ser det enskilda företaget som beroende av andra omgivande företag 

och att vissa kunder och andra aktörer är så stora och inflytelserika att de måste 

behandlas individuellt (Hammarkvist et al, 1982). 

 

Ett enskilt företag kan ha relationer till olika aktörer, exempelvis kunder, leverantörer 

och konkurrenter. Tillsammans med andra företag kan ett nät av relationer bildas, och 

detta nät kan i sin tur kopplas ihop med andra företags nätverk och bilda industriella 

nätverk. Olika typer av nätverk finns och för att lösa problem kan företag analyseras 

som en del i ett företags nätverk som i sin tur ingår i ett större nätverk  

Att ingå i ett nät som omfattar flera branscher kan ge fördelar som exempelvis tillgång 

till specialkunskaper och möjlighet till tidsmässig samordning, vilket kan korta ledtider 

och minska kapitalbindning i lager. 
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Hammarkvist påstår att det inte räcker med att, som det resursbaserade synsättet 

förespråkar, endast fokusera på företags interna resurser för att förstå dess roll i 

nätverket utan man måste även beakta de relationer företaget har med andra 

omkringliggande organisationer. Den externa omvärlden är därför av betydelse. 

Omgivningens totala resurser vad gäller teknik, kunskap och personal är ofta stora i 

förhållande till det enskilda företagets och för att kunna vara konkurrenskraftig måste de 

egna resurserna stå i balans till andras egenskaper på ett lämpligt sätt och komplettera 

dessa. För att på lång sikt vara konkurrenskraftig så räcker det inte att bara förlita sig på 

egna resurser och kompetenser utan man måste få tillgång till andra företags resurser 

och kompetens. Ensamma företag klarar sig inte i längden då konkurrensen hårdnar. 

 

När företag utvecklar relationer sinsemellan uppstår bindningar med olika karaktär och 

syften. Bindningarna kan ha en kunskapsmässig bakgrund, bero på tekniska faktorer 

eller tidsmässig samordning som ger kostnadsbesparingar. Andra bindningar kan kallas 

sociala, och är kopplade till företags behov av att kunna lita på varandra. Här spelar 

personliga relationer en stor roll. Utöver dessa kan nämnas ekonomiska och juridiska 

bindningar.  

 

Det finns flera anledningar för företag att etablera nätverk. När bindningar uppstår 

infinner sig ett behov av långsiktighet när det exempelvis gäller kunder och 

samarbetspartners. De så kallade relationsinvesteringarna ger ofta positivt resultat på 

lite längre sikt, och många relationer kan sträcka sig decennier tillbaka vilket ger 

stabilitet, kunskap och rimliga förväntningar om hur olika parter agerar i givna 

situationer. Stabila relationer är dock ingen garanti mot förändringar i omvärlden, utan 

de kan snarare generera utveckling (Hammarkvist et al, 1982). 

 

Ytterligare funktioner med relationer och nätverk är närhet till andra aktörer, säkerhet 

gällande marknadens förväntningar, samt förmedling och värdering av information. En 

fördel är att alla i nätet inte behöver ha kontakt med den ursprungliga 

informationskällan då insamling, selektering och spridning av information sker via 

Internet. Kunskapen gör anpassningar till förändringar i omvärlden lättare. Nackdelar 

kan vara att ett nätverk kan isolera sig från omvärlden och bli inåtvänt. Då löper man 

risken att inte upptäcka viktiga förändringar.  
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Nätet är annars bra att använda för att fånga upp successiva förändringar som rör 

verksamheten i sig, men mindre bra på att fånga upp större externa förändringar. 

 

Till skillnad från det resursbaserade synsättet definieras omvärlden utifrån 

nätverket/nätverken man ingår i och inte beroende på hur företagets interna resurser och 

kompetenser har för karakteristik. Det faktum att företag som ingår i nätverk har 

möjligheten att utnyttja andra företags tillgångar gör att det i välutvecklade nätverk kan 

vara svårt att dra gränser mellan var olika företag börjar och slutar. Att då tala om 

företagets specifika resurser kan då vara mindre relevant. Likaväl skiljer 

nätverkssynsättet sig från positioneringssynsättet i den benämningen att företaget själv 

väljer de nätverk det vill ingå i och det finns därmed ingen förutbestämd omvärld att 

tala om. Om man även ingår i flera olika nätverk som sträcker sig mellan olika 

branscher - hur ska man då definiera sin bransch eller omvärld? 

3.2 Förhållandet mellan omvärlden och organisationen 

Smircich & Stubbart (ur de Wit & Meyer, 1998, sid. 131-142) har studerat relationen 

mellan begreppen organisation och omvärld från ett sociologiskt perspektiv och kommit 

fram till tre olika sätt för företag att förhålla sig till dem. Om man använder deras studie 

och applicerar den på de tre olika synsätten vi har redogjort för så kan man ytterligare 

markera skillnaderna dem emellan när det gäller synen på omvärlden. 

Vi belyser två av de tre förhållningssätten företag kan ha till begreppen organisation och 

företag, vilka är varandras motpoler och mest intressant för vår uppsats. 

 

Företag kan enligt de två förhållningssätten uppfatta sin omvärld som objektiv eller som 

socialt konstruerad. Om man ser på sin omvärld som objektiv så tror man att företaget 

är inbäddat i en extern och oberoende omvärld. Företaget i form av en organisation är 

avskilt från sin omvärld och de två existerar separat från varandra. Man söker efter 

sanningar som redan finns ute i omvärlden och som väntar på att bli upptäckta. Företag 

måste anpassa sig till sin omvärld för att på bästa sätt kunna tillvarata de möjligheter 

och undvika de hot som finns i den.  
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Synsättet har influerats av biologin då man ser omvärld och organisationen som två 

separata organismer, den förra beroende av den senare. Däremot råder det delade 

meningar till vilken grad omvärlden påverkar organisationen. 

 

Det andra synsättet, omvärlden är socialt konstruerad, menar istället att varken 

organisationer eller omvärlden existerar i egentlig mening. Dessa två är endast begrepp 

som skapats av forskare och finns inte i den verkliga världen. Organisationer existerar 

inte separat från sin omvärld utan de utgör den del av den. Detta synsätt har istället 

inspirerats av sociologin och socialpsykologin. När man refererar till sin omvärld menar 

man egentligen alla de aktiviteter som pågår, aktiviteter som påbörjas och genomförs av 

människor och inte av någon oberoende omvärld. Det finns inga möjligheter och hot 

därute. Vi själva skapar dessa genom att uttyda mönster och mening i all den aktivitet 

som skett och sker omkring oss. 

 

Weick (1995) uttrycker samma idéer när han säger att människor inte är passiva 

åskådare utan är med och skapar sin verklighet. Verkligheten existerar inte separat från 

människor, utan de är en del av den..  

 

Enligt vår mening kännetecknas de resonemang Porter och Wheelen & Hunger för av 

det synsätt som inbegriper en objektiv omvärld separerad från företaget. Porters Five 

forces skiljer företaget från dess bransch och menar att branschen huvudsakligen utgör 

företagets omvärld och den bestämmer hur lönsamheten ser ut för de företag som 

befinner sig i den. Det gäller för företag att hitta den mest lukrativa branschen att 

etablera sig i (Porter, 1983). Dock har företag möjlighet att påverka lönsamheten när 

man väl lycktas etablerat sig i en bransch med hjälp av en genomtänkt positionering och 

rätt vald bransch.  
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Branschen eller företagets omvärld existerar separat från det enskilda företaget och är på 

det sättet objektiv, och omvärlden är inget som företaget själv skapar utan bara kan välja 

att ingå i. 

 

Teoretiker som visar likheter med synsättet som förespråkar en socialt konstruerad 

omvärld är framför allt Frankelius och förespråkarna för det så kallade resursbaserade 

synsättet så som Hamel & Prahalad och Barney. De menar att företaget självt med sina 

interna resurser skapar sin egen omvärld och sin egen framtid (Bengtsson & Skärvad, 

2001). Omvärlden är inte objektiv utan företagsrelaterad. 

 

 

Objektiv omvärld      Socialt konstruerad omvärld

   

 

Porter,                                      Hammarkvist Grant, Hamel & Prahalad 

Wheelen & Hunger                 & Matsson Frankelius, Barney   

 
     FIGUR 4: SYNEN PÅ OMVÄRLD 
     KÄLLA: EGEN 
 
Hammarkvist & Matsson kan placeras någonstans i mitten av vår pilfigur. Att vara en 

del i ett nätverk innebär att man inte helt och hållet kan agera på egen hand utan måste 

ta hänsyn till hur nätverket kommer att påverkas och reagera på ens beslut och 

handlingar. En viss självständighet finns dock men den är begränsad. 
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3.3 Omvärldsbevakning 

För företaget är det viktigt att veta vad som händer i omvärlden. Ovetande företag kan 

gå miste om affärsmöjligheter och kan missa att upptäcka tidiga varningssignaler om 

händelser som skulle kunna komma att skada företaget. Omvärldsbevakning utgör här 

ett redskap som kan användas för att få tillgång till den information som behövs för att 

ta vara på möjligheter och parera hot i omvärlden.  

Omvärldsbevakningen är också ett viktigt inslag i beslutsprocessen då det gäller att 

insamla tillräckligt med relevant information för att kunna ta beslut i olika frågor. 

Omvärldsbevakning har sitt ursprung ifrån det amerikanska ordet Business Intelligence, 

amerikanska termen för omvärldsbevakning, som har sina rötter i den militära 

underrättelsetjänsten, military intelligence. Business intelligence kan definieras som 

”företagets samlade förmåga att identifiera och lösa framtidsproblem genom att hämta 

in och analysera affärsinformation” (Sandström, 1988). 

 

Det finns en hel del modeller att tillgå som utarbetats för att hjälpa företag att utföra sin 

omvärldsbevakning, då under namn som konkurrentanalys och marknadsanalys. Dessa 

delar utgör tillsammans merparten av vad en omvärldsanalys består av. 

Underrättelsecykeln är en modell som skiljer sig från övriga modeller genom att på ett 

genomgripande och enkelt sätt förklarar hur en omvärldsbevakning rent praktisk kan gå 

till. Många av cykelns delar återfinns även i andra omvärldsbevakningsmodeller 

(Furustig & Sjöstedt, 2000). 

 

Omvärldsbevakningen inleds med att man fastställer problemområden och vad för sorts 

information man behöver; man inriktar omvärldsbevakningen, se figur 5 nästa sida. 

Omvärldsbevakningen bör alltså vara målinriktad. Därefter är det dags för själva 

inhämtningen av informationen som behövs för att lösa de problem man fastställt. 

Många källor kan användas för att få tillgång till rätt information, allt ifrån öppna källor 

(tidskrifter, databaser, litteratur) till intervjuer av nyckelpersoner.  
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Efter inhämtningen följer bearbetningen av informationen som omfattar följande faser; 

sammanställning, värdering och analys. Sammanställningen består av den inhämtade 

informationen som nu utgör arbetsunderlaget, dels till uppgiften dels till framtida  

uppgifter. Informationen ska sparas och vara åtkomligt för den som behöver eller 

kommer att behöva den.  

 

Inriktning            Inhämtning           Bearbetning (sammanställning, värdering, analys)             

Bedömning             Delgivning             Uppföljning 
    

    FIGUR 5: UNDERRÄTTELSECYKELN 
KÄLLA: FURUSTIG & SJÖSTEDT (2000, SID.15) 

 

Värderingen av den inhämtade informationen granskas i relation till 

problemställningarna, och informationen måste i detta skede vara relevant, tidsaktuell 

och tillräcklig. Källor behöver granskas och värderas utifrån deras tillförlitlighet och 

innehållets sakriktighet. Under analysen försöker man lösa de problem man arbetar med 

i form av olika modeller och beräkningar. 

 

Bedömning går ut på att ge rekommendationer. Det kan vara så att under analysens 

genomförande så kommer man till slutsatsen att mer information måste insamlas innan 

man kan komma med rekommendationer. Rekommendationerna ska sedan delges till 

uppdragsgivaren i någon form till exempel via en presentation. Under uppföljning 

utvärderar hur de genomförda rekommendationerna har fungerat och om de behöver 

ändras  

3.3.1 Källor 

Att lära sig använda metoder och källor för att få fram användbar information är ett 

effektivt sätt att fatta rätt beslut för framtiden. En av underrättelsetjänstens delfunktioner 

handlar om inhämtning av information. Källors tillförlitlighet varierar och dessutom kan 

användandet vara förknippat med olika kostnader, och det gäller att hitta de mest 

kostnadseffektiva källorna. Samma information kan ibland fås via böcker, databaser 

eller marknadsundersökningar men till helt olika kostnader. Källors användbarhet beror 

ofta på vilken sorts information man söker. 
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Bred information nås i allmänhet bäst med hjälp av automatiserade system medan mer 

specialiserade upplysningar lämpligast hittas med kvalificerade manuella metoder och 

källor. Just databassökning har då den utförs på rätt sätt visat sig vara ett effektivt 

instrument för att hitta information, och en uppskattning som gjorts visar att cirka 80 % 

av all publicerad information finns i databaser (Sandström, 1988) 

3.3.2 Intern och extern information 

Företag behöver både intern och extern information för att kunna bevaka och analysera 

sin tillvaro på ett bra sätt. Ledningen kan genomföra internrevisioner för att kartlägga 

olika styrningsperspektiv utifrån ägare, verksamhet och process. En sådan revision kan 

ge upphov till en affärsmodell som kombinerat med internationella ramverk kan ge 

bättre intern styrning. I en affärsmodell beaktar man både omvärld och företagsinterna 

förhållanden, och det är när man analyserat de olika delarna i modellen som man ser hur 

omvärld och interna faktorer påverkar företagets processer. Modeller som SWOT, PEST 

och Porters Five forces kan användas för att visa omvärldens påverkan, och via andra 

analysmetoder kan kopplingen mellan mål, strategier och omvärlden undersökas 

(Frankelius, 2001). 

 

Ett nära samarbete mellan revisorer - som har god kunskap om företaget - och 

omvärldsanalytiker - som blickar ut mot omvärlden - kan ge företaget bättre underlag 

för strategiska beslut. En särskild form av intern information är den som indirekt ger 

upplysningar om både företaget som omvärlden, exempelvis försäljningsdata. Ofta vill 

företag integrera både viktig intern och extern information i ett och samma system, och 

därför har begreppet business intelligence flera betydelser. Huvudfrågan är emellertid 

alltid vilken typ av information man vill ha och vilken man verkligen behöver. Vanligt  

är att företag har integrerat information om valuta- och börskurser, information om 

kunder och konkurrenter, teknikutveckling, lagstiftning och allmänna nyheter samt 

resultat av marknadsundersökningar. En del företag använder sig av IT-system som en 

del av sin omvärldsbevakning. Ett sådant system kan bestå av flera underliggande 

databaser som uppdateras dels av externa källor och dels intern information. Dessa 

tjänar som komplement till det flöde av information som olika medarbetare bibringar 

företaget löpande. 
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Den information som inte är digitaliserad utan finns i tryckt eller muntlig form och som 

kommer via personliga kontakter eller som resultat av mässor och liknande måste 

bearbetas innan den sammanställs och lagras. Detta kan vara tidskrävande men rätt 

utfört till stor nytta för verksamheten. I moderna företag har man förstått vikten av att 

dela och sprida information, och en företagskultur som färgas av detta tänkande kan 

bidra till att tidsåtgången uppvägs av den upplevda nyttan hos medarbetarna. Viktigt är 

också att veta vilket informationsbehov andra på företaget har för att kunna använda 

databasen som en strategisk resurs i omvärldsanalysarbetet. 

 

Sammanfattningsvis kan omvärlden kännetecknas av olika grader av dynamik och 

komplexitet. Ju högre grader av dessa desto svårare blir det för företag att dels hänga 

med i utvecklingen och att dels förstå den, vilket leder till att företag måste anpassa sig 

kontinuerligt för att långsiktigt vara konkurrenskraftigt. Företag som däremot existerar i 

en relativt stabil och okomplicerad omvärld har inte alls samma behov av att anpassa sig 

till sin omvärld och därmed inget större behov av att definiera den. Med den 

utgångspunkten kan man bättre förstå teoretiker inom positioneringssynsättet och det 

resursbaserade synsättet.  

 

Positioneringssynsättet talar om en omvärld som man måste anpassa sig till, som redan  

finns och inom vilken företagets positionering utgör en viktig komponent för långsiktig 

konkurrenskraft. Det resursbaserade synsättet förespråkar en omvärld som skapas av 

företaget och som inte existerar separat från den.  

De två olika synsätten ger upphov till olika förhållningssätt som i sin tur resulterar i att 

man uppfattar sin omvärld på olika sätt. Detta kan ytterligare fördjupas genom att man 

diskuterar förhållningssätten utifrån en antingen objektiv eller socialt konstruerad 

omvärld.  
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Omvärldsbevakningen är en viktig del i insamlandet av relevant information, 

affärsmöjligheter, varningssignaler etcetera, och uppdatering av omvärlden. 

Omvärldsbevakningen börjar med inriktning mot vad som ska sökas. Sedan inhämtar 

man den information som behövs för att man ska lösa de problemställningar som 

fastställts vid inriktningen. Därefter sker en bearbetning av den information man 

insamlat följt av en bedömning i form av rekommendationer och till slut delgivning av 

dessa rekommendationer till berörda personer, det vill säga uppdragsgivarna. 
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4. Empiri 

På kommande sidor skall vi presentera de fyra individer som utgör ledningsgruppen i 

vårt studieföretag och deras personliga uppfattningar om omvärlden. I intervjuerna har 

vi kunnat urskilja vissa återkommande resonemang hos respektive respondent. Vi har 

då valt att rubricera dessa utifrån innehållet. Dessa har sedan sammanställts person för 

person utifrån ett individuellt perspektiv i form av allmänna och specifika resonemang 

rörande omvärlden. Kapitlet avslutas med en empirisk analys i vilken kollektiva 

omvärldsbilder studeras. Innan vi tar oss an det ovannämnda så kan det vara av 

intresse för läsaren att få lite bakgrundsinformation om vad för slags företag 

respondenterna arbetar i och hur företagskontexten ser ut och hur den har påverkat 

företaget. 

4.1 Företaget och sammanhanget 

Företaget som studeras i uppsatsen är Volvo Kompetenscenter i Skövde, VKS. 

Företaget är helägt av Volvo Personvagnar AB Motor i Skövde som sedan år 2000 ingår 

i den amerikanska bilkoncernen Ford. VKS verkar inom kompetensbranschen och säljer 

kurser och utbildningar på såväl den privata som den offentliga marknaden (internt 

material, VKS). 

  

Man kan definiera kompetensbranschen som “(…) företag och organisationer vars 

huvudsakliga verksamhet består av tjänster eller produkter som stimulerar till ökad 

kompetens för individer och/eller organisationer i det dagliga förvärvet”. Branschen 

kan sedan delas in i en rad delbranscher såsom bemanning, rekrytering, 

ledarskapskonsulter. VKS hamnar i kategorin ”organisationer och föreningar med 

inriktning på kompetensutveckling” ( www.kompetensgalan.com). 
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Enligt affärsidén skall företaget erbjuda kundanpassade tjänster inom 

kompetensutveckling. Fokus ska vara på fyra områden, nämligen; automatiserad 

produktion, driftsäkerhet/underhåll, produktionsteknik och lag- och ledarutveckling. 

 

•  Inom automatiserad produktion ingår området automatiseringsteknik, där olika 

produktionsenheter integreras via styrsystem, och området CNC-teknik som 

utnyttjar datorer för att styra maskiner. Dessutom finns området robotteknik, 

som syftar till att uppnå en störningsfri produktion och hantering av 

felfunktioner med hjälp av programmering.  

 

•  Det andra området driftsäkerhet och underhåll syftar till att lokalisera störningar 

i produktionen och eliminera dem samt att utbilda personal inom elektriskt och 

mekaniskt underhåll. I detta område ingår underhållsprogrammet TPM (Total 

Production Maintenance), vilket har som mål att skapa störningsfria processer 

genom medarbetarnas inblandning. 

 

•  Produktionsteknik omfattar områden som logistik, verksamhetsutveckling och 

produktkunskap, det vill säga grundläggande kunskaper om produkten, dess 

uppbyggnad och miljöpåverkan 

 

•  Lag- och ledarutveckling fokuserar slutligen på hur man kan förbättra arbetet 

inom grupper och ledarskapet i grupper. Även utbildningar inom 

presentationsteknik och pedagogik hamnar inom detta område.  

 

Man levererar två typer av utbildningar: vuxen- och ungdomsutbildning.  

Vuxenutbildningen består av utbildningar inom de fyra kärnområdena och en KY-

utbildning (Kvalificerad Yrkesutbildning) inom produktionsteknik med inriktning mot 

processutveckling. Sedan 1997 ansvarar VKS för en tvåårig eftergymnasial KY-

utbildning. Företaget var först i landet att starta denna utbildning efter ett 

utredningsuppdrag från regeringen 1995 (internt material, VKS). 

KY-utbildning är en utbildningsform som förenar arbetsliv med utbildning och en 

tredjedel av utbildningen genomförs i form av praktik på företag, (internt material, 

VKS). Utbildningarna pågår mellan ett till tre år (www.ky.se).  
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Ungdomsutbildningen bedrivs på ett gymnasium, Volvogymnasiet, som erbjuder 

skolungdomar gymnasieplatser under en period på tre år. Gymnasiet erbjuder två olika 

utbildningar, om vardera 3300 poäng: specialutformat elprogram och ett specialutformat 

teknik-/industriprogram med produktions-, underhålls- och gjuteriteknisk inriktning. 

Utbildningen ger högskolebehörighet. 

 

Vid starten 1952 fungerade företaget, då under namnet Pentaverkens industriskola, som 

en intern treårig yrkesutbildning för pojkar mellan 14-16 år för Volvo Skövde. Under 

60-talet började man utveckla kurser utöver den interna yrkesutbildningen, vilka 

utvecklades och anpassades i antal allt eftersom nya behov uppstod. 

 

1978 inledde det som då hette Volvo Industriskola ett samarbete med 

Länsarbetsnämnden i syfte att utbilda arbetslösa i verkstadsteknik.  Industriskolan 

ombildades 1981 till gymnasial lärlingsutbildning med Skövde kommun som 

huvudman, och ändrade inriktning till gymnasieskola fyra år senare. Under 90-talet 

intensifierade VKS sina utbildningar inom olika områden till följd av den ökade 

tekniknivå inom Volvo och en snabbare förändringstakt i omvärlden (internt material, 

VKS) 

 

Volvo Personvagnar har på senare tid dragit ner på inköp av utbildningar och kurser 

samtidigt som en mer affärsmässig relation mellan företagen nu har etablerats. VKS 

säljer idag även sina produkter på en extern konkurrensutsatt marknad.  

För VKS var detta en omställning som man inte riktigt var beredd på och stora 

förändringar skulle nu genomföras. VKS fick nu visa att man kunde stå på egna ben och 

att man var lönsamma. Enligt respondent 4 togs beslutet 2000 för att öka flexibiliteten 

och kompetensen hos VKS. Strax innan detta beslut, 1999, köptes Volvo Personvagnar 

upp av den amerikanska bilkoncernen Ford. 

 

Mot bakgrund av ovannämnda förutsättningar kan man förstå om en viss känsla av oro 

och osäkerhet infunnit sig i VKS, och man kan förmoda att detta påverkat hur ledningen 

ser på sin omvärld och framtiden. Det är i detta sammanhang som vår uppsats tar sin 

början. 
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4.2 Företagsledningens individuella kognitiva strukturer 

Vi kommer här att studera de omvärldsbilder som framkommit under de individuella 

intervjuerna med våra respondenter. Detta gör vi genom att först studera allmänna och 

sedan specifika individuella omvärldsbilder.  

4.2.1 Individuella allmänna omvärldsbilder, Respondent 1 

Respondenten har arbetat som låg- och mellanstadielärare under åren 1972-92 och 

därefter som rektor fram till 1998 då posten på VKS tillträddes. Respondenten jobbar 

idag som en av de ansvariga för Volvogymnasiet, utbildningsledare för KY-

utbildningen och för utbildningen lag- och ledarutveckling. Under sina år inom den 

offentliga skolvärlden har personen skapat sig en uppfattning om hur den omvärlden 

fungerar och vad den består av. Under intervjun kunde vi urskilja uttryck för dessa 

uppfattningar inom olika områden. 

 

Visserligen har kontexten förändrats, från offentlig till mer privat finansiering då i form 

av utbildningen Lag- och ledarutveckling och KY-utbildningen, men det faktum att hon 

fortfarande jobbar med skolfrågor gör att tidigare omvärldsuppfattningar fortfarande 

används aktivt. Inom skolvärlden är skollagar och gymnasieförordningar mycket viktiga 

då de är faktorer som påverkar Volvogymnasiets verksamhet. Respondenten tycker sig 

ha omfattande kunskaper om dessa och hur de fungerar, men känner inte själv 

möjligheten att påverka dem; 

 

”Lagar och förordningar är fortfarande för mig primärkällor, det är sådant vi bara inte 

får missa, det är steg ett.” 

 

Ett av de instrument som den intervjuade använder sig av för att hålla sig à jour med 

vad som händer i skolvärlden är det personliga nätverket. Detta ger tillgång till 

information om skolfrågor i Skövde och på nationell nivå.  
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”Jag vill betona värdet av utvecklade och utvecklande nätverkskontakter inom 

utbildnings- och företagsvärlden (…).” ”Vi har ett stort nätverk när det gäller 

nationellt för att se hur andra friskolor utvecklas för att följa upp hur man jobbar på 

olika ställen. Jag har det nätverket sen tidigare.” 

 

Respondentens tidigare yrkesliv som lärare och rektor har givit tillgång till de nätverk 

personen använder sig av idag. 

 

Den intervjuade talar mycket om att man som kompetensutvecklingsföretag på lång sikt 

måste anpassa sig till nya behov som hela tiden uppkommer bland kunderna. Det gäller 

hela tiden att utveckla sig, att hitta rätta kompetenser och att ständigt vara efterfrågade. 

Frågor som respondenten ställer sig är huruvida företaget är på rätt nivå och har en 

utbildning som passar nu och i framtiden. Det är viktigt att etablera kanaler till 

högskolan för att kunna bevaka hur forskningen utvecklas och därigenom studera vad 

man tror man kommer att arbeta med i framtiden. 

 

”Vi måste ha en känsla för vad som krävs av en kompetens om 5-6 år. Viktigt att se på 

vad man tror kommer att hända inom arbetslivet”.  

 

Öppenhet  

 

Att vara öppen för nya idéer och influenser utifrån är av central betydelse för den 

intervjuade. Långsiktigt är det viktigt att rikta blickarna utanför Sveriges gränser och att 

ta intryck av och få erfarenheter från andra länders skolväsende.  

Delar från andra länders skolväsende kan överföras till det svenska skolsystemet.  

 

”På lång sikt, 5 år och mer, behöver vi titta oss omkring i omvärlden och fundera över 

hur de utvecklande ländernas skolväsende har utvecklats och utvärderats.” 
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4.2.2 Individuella specifika omvärldsbilder 

Privat kontra offentlig verksamhet 
 

Den intervjuade har under en lång tid varit verksam inom den offentliga sektorn dels 

som lärare och dels som rektor. Respondenten känner väl till denna värld och hur den 

fungerar. Hon påpekar vid ett flertal tillfällen att hon genomgick en stor förändring då 

personen lämnade den offentliga världen för att börja sitt arbete i VKS. 

 

”(…) från en kommunal värld till en internationell bilkoncern. Idag har jag fått mer 

input i mitt jobb, idag finns det mycket större behov av omvärldskunskap.” 

 

Respondenten är mycket medveten om de skillnader som finns mellan den kommunala 

och den privata världen. Personen kan inte på samma sätt som i sin tidigare yrkesroll 

påverka sin situation då fler roller innehas idag och hänsyn måste tas till fler faktorer. 

Det nya synsättet som hon under åren tillägnat sig har inneburit en omställning, bland 

annat att man nu måste öka sin lönsamhet. Sedan respondenten började jobba på VKS 

så har denne blivit medveten om att omvärlden vuxit.  

 

”Till skillnad från den kommunala världen måste vi ha ett affärsmässigt 

förhållningssätt och ha många relationer med kunder och företag externt. För att inte 

nämna alla lagar och förordningar jag måste hålla mig à jour med.” 

 

Med denna utveckling har omvärldsbevakning blivit mer relevant. VKS är en liten aktör 

i en vid omvärld som på många olika sätt påverkar verksamheten, vilket respondenten är 

medveten om. Fler aktörer och faktorer spelar en viktig roll i personens nuvarande 

arbetsplats jämfört med tidigare yrkesliv inom den offentliga sektorn. 

 

”Sett i ett Volvoperspektiv påverkar hela världsmarknaden oss direkt och indirekt. 

Oljepriset, krigshoten i Irak är sådana exempel” 
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Många av de förändringar man genomgenomfört på VKS har varit en konsekvens av de 

nya krav som ställts av omvärlden. Gymnasieskolan ger nu högskolebehörighet, vilket 

saknades då man var en industriskola och inte byggde på en traditionell studieplan. 

VKS vänder sig till olika typer av kunder och det är väsentligt att man anpassar sig till 

dem enligt respondenten. 

 

”Förändringar inom företaget och omvärlden har gjort att nya krav ställts på 

utbildningsnivå och kompetenskrav vid nyanställning. Därav övergången från 

industriskola till gymnasieutbildning.  Vi gör varje gymnasieprogram så att det svarar 

mot både företagets och samhällets behov och så att det är attraktivt för företaget, 

eleven och samhället, som är våra tre kunder.” 

 

Med företaget menar man Volvo Motor AB i Skövde. Anpassning är ett nyckelord för 

VKS och man försöker noga följa utvecklingen av behoven bland sina tre kunder. 

 

Omvärldsbevakning 

 

Personen betonar vikten av att både ha en övergripande blick om vad som händer i ens 

omvärld och samtidigt fördjupa sig i sina ansvarsområden för Volvogymnasiet, 

utbildningsledare för KY och chef för lag- och ledarskapsutbildningen. 

 

”Jag håller mig uppdaterad om det övergripande från Volvoperspektivet som jag måste 

känna till som ledare för kompetenscentret sen fördjupar jag mig i det som hamnar 

inom mitt kompetensområde.” 

  

När hon värderar vad som utgör relevant information utgår personen alltid från sin 

verksamhet och försöker bilda sig en idé om huruvida den kommer att påverka 

verksamheten och i så fall hur. Enligt respondenten måste man vara källkritisk och 

sortera den information man ställs inför. Anställda inom VKS styr till en betydande 

grad sin egen omvärldsbevakning, allt utifrån sina egna behov. Detta uppfattas som 

något positivt av respondenten men denne saknar ändå ett forum där man skulle kunna 

få dela med sig av vad man stött på under insamlandet av omvärldsinformation och få 

del av det andra funnit. 
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4.2.3 Individuella allmänna omvärldsbilder, Respondent 2 

Respondenten har jobbat ett trettiotal år på Volvo i Skövde och började arbeta på VKS 

1988. Sedan två och ett halvt år jobbar personen som marknadsansvarig och anpassar 

kurser och program för olika externa kunder. Nuvarande post kom respondenten till 

under den förändring som VKS genomgått, från att varit en stabsenhet till att klara sig 

mer på egen hand och att även rikta försäljningen utåt.  

 

Kundrelationer 

 

Respondenten hävdar att man inte i längden kan sälja enstaka kurser och utbildningar 

till olika företag utan att man istället måste skapa djupa och långsiktiga relationer med 

kunderna. Detta är en förutsättning för att förtroende och tillit hos kunderna ska kunna 

byggas upp då det kan ta en längre tid innan resultat kan skönjas efter genomförd 

utbildning. 

 

”Vår framgångsmöjlighet är egentligen att mer sitta i knäet på varandra, det vill säga 

att vi kommer mycket nära våra kunder, att ha fler större kunder som vi jobbar närmare 

med, det är det enda framgångskonceptet. Här är det en så’n himla skillnad mellan 

varuproducerande företag där man kan visa och ta på sina grejer medan ett 

kunskapsföretags arbetsresultat tar fruktansvärt lång tid innan det slår igenom i 

företaget (…)”. 

 

Ovanstående exempel bygger på vårt antagande att respondenten etablerat denna 

uppfattning innan tiden på VKS. Det är inte otänkbart att denna uppfattning kan ha 

uppstått under personens tid på Volvo innan arbetet på VKS påbörjades 1988.  

 

 

 



 
                         EEMMPPIIRRII   
 

 55 
  

  

 

 

4.2.4 Individuella specifika omvärldsbilder 

Nätverk 

 

VKS är ett av flera företag som ingår i organisationen Industriellt Distrikt Skaraborg 

(IDS) som fungerar som ett nätverk regionalt. Den har till uppgift att få de deltagande 

företagen att samverka och skapa skalfördelar via samverkan och utbyte av idéer och 

tankar om var framtidens behov kommer att ligga beträffande kompetenser och 

utbildningar inom verkstadsindustrin. 

 

Respondenten är personligen verksam inom två nätverk. Det första nätverket inkluderar 

Volvo Personvagnar och Volvo Powertrain, som är ett affärsområde inom Volvo 

Lastvagnar. Möten med dessa företag sker regelbundet: 

 

” (…) så vi träffas varje månad i det här mötet och har den här diskussionen kring 

utveckling. Det är det ena, och det här är ju alltså väldigt så kallat operativt folk, från 

montering från underhåll som sen’n samlas, så att det är rätt operativt va’.” 

 

VKS har även möten med ett antal chefer inom dessa företag för att försöka se till att 

det operativa sammankopplas med vad cheferna har planerat i olika frågor. På det sättet 

vill man undvika risken att det uppstår en klyfta mellan planering och implementering. 

 

Det andra nätverket som respondenten är en del av är ett utbildningsnätverk som 

etablerats mellan samhället och småföretag. Utbildningsnätverket jobbar bland annat 

med att utarbeta ansökningar för gemensamma projekt på EU-nivå. 

 

”Ett tiotal utbildningsföretag träffas regelbundet och skvallrar om vad som är på gång 

och vad som är på väg och så, och där får man mycket stick och så om vad som händer, 

typ på EU-sidan.” 
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Tillsammans har man de kompetenser och resurser som krävs för att kunna genomföra 

denna typ av projekt vilket man inte hade klarat av individuellt.  

Dessutom blir omvärldsbevakningen mer effektiv om man tillsammans bestämmer sig 

för vad man skall bevaka och hur. Detta gäller särskilt på EU-nivå, som enligt 

respondenten kan vara svåröverskådlig för det enskilda företaget. 

 

Förändring i industrin och anpassning 

 

En stor förändring som enligt respondenten fått stora konsekvenser i verkstadsindustrin 

är den ökade automatiseringsgraden. Synsättet att man borde konstruera fabriker som 

spottar ut färdiga produkter har övergivits för ett tankesätt som grundar sig på ett mer 

flexibelt tänkande.  

 

”Även om man kan bygga sådana idealiska fabriker som kan spotta ut jättefina bilar så 

fungerar det inte för att du har massa kunder där den ena vill ha en så’n bil och den 

andra vill ha en så’n bil. Det går liksom inte att göra på detta vis utan man måste öka 

flexibiliteten istället och det påverkar väldigt mycket hur man arbetar och man måste 

anpassa sig till varje liten vindpust bland kunderna därute.” 

 

Kunder vill ha produkter som anpassats till deras speciella behov och detta påverkar 

företags sätt att arbeta, vilket i sin tur kräver att VKS kan utbilda företag i det sättet. 

Samhällsförändringar sker oftast under tioårsperioder och det måste man ta hänsyn till i 

framtidsberäkningarna. VKS har hela tiden styrts av den industriella utvecklingen och 

man har försökt att vara så lyhörd som möjligt för att snabbt kunna anpassa sig till 

förändringar. 

 

”Det är klart att det kan man inte komma ifrån att hela tiden har ju den här 

utvecklingen, den industriella utvecklingen, det är ju den som har styrt vår verksamhet 

hela tiden. Det är ju egentligen att vara så lyhörd för den som möjligt som har gjort oss 

anpassningsbara, om man säger som varit framgångskonceptet.” 
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Respondenten menar att den nuvarande processen under vilken man nu ska sälja mer 

externt är ytterligare en anpassning till industrin, en anpassning som är nödvändig.  

Den intervjuade tror att denna utveckling kommer att fortsätta och att man kommer att 

bli allt mer externt inriktad. 

 

Från stabsenhet till självständighet 

 

VKS har genomgått och genomgår en stor förändring från att först ha haft funktionen 

som stabsenhet för Volvo till att sedan en tid tillbaka börjat försöka agera mer 

självständigt. Man ska nu klara sig mer på egen hand och hitta nya kunder externt. VKS 

ansåg sig göra ett bra jobb men något hände på marknaden och nya konkurrenter tog sig 

in på de områden som VKS tidigare varit starka på.  

 

”Det var konkurrenter som inom vissa områden slog sig in och vi såg det inte förrän 

ganska sent och vi smalnade oss och försökte bli bra på något. 

”Det är en stor förändring då vi gick från att vara en stabsenhet till… det hade vi inte 

räknat med. Det är en väldig svängning för många då att ta detta steg ut mot andra och 

visa att man är bra.” 

 

Konsekvensen av detta var att man bantade ner antalet kurser från 900 till 200, vilka 

idag är fokuserade på de fyra kärnområdena automatiserad produktion, 

produktionsteknik, lag- och ledarskap samt driftsäkerhet och underhåll. 

Under denna process bestämde man sig även för att mer seriöst börja sälja utbildningar 

externt. Idag säljer VKS 1/3 av vuxenutbildningarna till andra företag än Volvo och 

denna andel ökar. 

 

Kundsamverkan 

 

Kunder i omvärlden köper inte bara kurser och utbildningar från VKS utan hjälper även 

till med företagets kompetensutveckling, i synnerhet på tekniksidan. Kunder ses inte 

bara som konsumenter av existerande tjänster som även som samproducenter av nya.  
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VKS är med när kunderna köper in nya maskiner och annan utrustning och utvecklar 

tillsammans med säljarna de kunskaper och färdigheter som behövs för att man ska  

kunna använda sig av utrustningen. När väl maskiner eller annan utrustning kommit på 

plats säljer VKS den kunskap man tagit till sig hos säljaren i form av projektbaserade 

uppdrag. 

 

”Jag har aldrig hört talas om det på något annat ställe. Så att här känner jag att inom 

tekniksidan så får vi till oss den här fortsättningskompetensen väldigt mycket och även 

inom andra områden.” 

 

VKS verkar i två olika omvärldar 

 

Respondenten delar in VKS’ verksamhet i två delar; dels en samhälls- och dels en 

privatföretagssida. Den delen som angår respondenten och som denne inriktar sig mest 

mot är privatföretagssidan. De två delarna skiljer sig åt i både karaktär och betydelse. 

 

”Där på den politiska sidan eller samhällssidan tror jag att vi har på något sätt lättare 

att påverka och det är nog lite tyngre att påverka på den affärs- eller den ekonomiska 

marknadsekonominsidan då.” 

 

Respondenten förklarar ovanstående påstående med att politiker på samhällssidan oftast 

behandlar en fråga åt gången och det handlar om vad som händer nu eller om ett halvår. 

När det gäller marknadsekonomin så inkluderar den ett stort antal frågor, av vilka 

många inte kan påverkas. De frågor VKS kan påverka rör framför allt kompetensfrågor 

och då på regional nivå, i Skaraborgs län. 

 

På företagsnivå delar respondenten in aktörerna i VKS’ omvärld i tre grupper. Den 

första är Volvo, som är och har varit en stor kund, och de underleverantörer som Volvo 

jobbar med. Den andra stora aktören är samhället på grund av gymnasieskolan och de 

kurser och utbildningar samhället köper in av VKS. Småföretag utgör den tredje 

gruppen och ses av respondenten som nya aktörer som tillkommit i VKS’ omvärld på 

senare tid. 
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Medvetenhet om sin omvärld 

 

Respondenten reflekterar ofta kring sin egen omvärldsbild och om ledningens 

omvärldsbild. Personen upplever att det existerar en stor skillnad i hur respektive 

ledningsmedlem ser på VKS’ omvärld, mycket beroende på vilket perspektiv  

man använder sig av. Ledningen består av fyra personer som har olika uppgifter att 

ansvara för. En skillnad som kan spela en stor roll är om man är styrd av samhället eller 

av marknaden. De anställda som jobbar inom gymnasiet och med skolverksamheten 

styrs mycket av hur samhället fungerar och har inte en lika föränderlig och komplicerad 

omvärld som de som jobbar utåt mot företag.  

 

”Vi är en liten ledningsgrupp och jag upplever att vi har en ganska stor skillnad 

beroende på perspektiv. En stor skillnad är marknadssynsättet.” 

 

Med marknadssynsättet menar respondenten att VKS nu riktar sig mer externt och är 

mer fokuserat på att etablera affärsmässiga relationer med kunder och leverantörer 

utanför Volvosfären, vilket inte slagit igenom lika mycket i den delen av VKS som 

riktar sig mot samhällssidan, till exempel Volvogymnasiet. Men trots att detta så tror 

respondenten att det ändå finns en kärna av en gemensam omvärldsbild. Den tenderar 

att förändras i storlek beroende på vad man fokuserar på i verksamheten. Ju mer 

operativ man blir desto mer minskar kärnan i omfång och ju mer strategiska och 

långsiktiga samtal som förs på ledningsmötena desto mer växer kärnan. 

 

”Och det är klart att jag känner att kärnan minskar och ökar allt eftersom tiden går. 

Ibland så får vi så mycket fokus på lösa saker och ting, så att då ökar vi inte så mycket, 

men så ibland så hinner vi prata igenom saker och vi känner att vi går åt en gemensam 

massa.” 

 

Respondenten ser det som positivt att man inte till fullo har en gemensam syn i 

ledningen på vad som utgör VKS omvärld. 

 

”Jag tror att det är ganska bra att… det hade nog varit rätt ödesdigert om vi hade varit 

fyra rätt lika.” 
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Omvärldsbevakning 

 

Respondenten 2 är inte involverad i gymnasiet och tar inte hänsyn till den delen av 

verksamheten när denne bevakar sin omvärld. Personen utgår ifrån VKS’ fyra 

kärnområden för att dels veta vad som ska sökas och för att bedöma ifall olika typer av 

information är relevanta eller inte. Respondenten anser dock att om man bara riktar 

blickarna på de fyra områdena så riskerar man att gå miste om annan viktig information, 

exempelvis EU och samhällspolitiska frågor. 

 

När respondenten själv söker information så är det de fyra kompetensområdena som 

prioriteras och som avgör om informationen är relevant eller mindre relevant. 

Respondenten utgår från sig själv och avgör själv vad som är relevant information eller 

inte, och vid svårigheter att bedöma dess relevans så utvärderas den tillsammans med 

andra. Den intervjuade arbetar självständigt som marknadsansvarig och känner att tiden 

är en knapp resurs. Sökandet tar åtskilligt med tid. 

 

”(…) så jag känner att vi måste få ett slags automatisk hantering, alltså att saker och 

ting löper på utan så mycket insats, att vi på nå’t sätt knyter upp oss mot kunderna rätt 

rejält, och att de på något sätt ganska obearbetat beställer av oss”. 

 

Respondenten betonar alltså behovet av en mer effektiv och naturlig 

informationsinsamling. Det ska vara lätt och inte ta lång tid att få tillgång till den 

information man behöver. Idag fungerar det inte riktigt så utan man måste lägga ner 

mycket tid på att få tillgång till viktig information. Lösningen kan, som respondenten 

antyder, ligga i att relationen mellan VKS och dess kunder fördjupas. 
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Nätverk som ett verktyg i omvärldsbevakningen 

 

Ett mycket viktigt verktyg som används för att bevaka omvärlden är nätverk. 

När det gäller Volvo Skövde, andra företag och samhället så samarbetar man med dem 

via olika nätverk. VKS träffar dem för att prata om de behov som finns idag och om 

framtida utveckling. 

 

Man har månatliga möten med Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar för att 

diskutera de ovannämnda frågorna. De personer man samtalar med är från de operativa 

delarna av företagen, det vill säga från montering och underhåll. Även samtal med 

företagsledare förekommer regelbundet för att länka samman de olika nivåerna med 

varandra. I fråga om de mindre företagen så har man utarbetat ett register på potentiella 

och aktiva kunder inom en tiomilaradie som man regelbundet har kontakt med. 

 

VKS är som tidigare påpekats även medlemmar i ett utbildningsnätverk på orten. 

Företag som är medlemmar i detta nätverk träffas regelbundet för att diskutera vad som 

nu är på gång och vad som kommer. Nätverket har en överblickande syn på sin 

omvärld, och man arbetar tillsammans för att bevaka EU och har dessutom fått ett antal 

EU-uppdrag. 

4.2.5 Individuella allmänna omvärldsbilder, Respondent 3 

Respondenten har tidigare arbetat med elektronikunderhåll inom Volvo Personvagnar 

AB Motor i Skövde. Därefter följde en längre period  i rollen som lärare och sedan 2000 

har personen funktionen som ledare för lärarna. 

 

Det är svårt att hitta stöd i intervjun för att respondenten bär på några individuella 

allmänna organisationsbilder. Detta kan ha sin förklaring i att personen är ung och inte 

hunnit etablera generella organisationsuppfattningar i ett tidigare yrkesliv, alternativt att 

personen uttrycker allmänna organisationsuppfattningar på ett sätt som varit svåra att 

uppfatta.  
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Följande citat, som är taget från en frågeställning som handlade om hur respondenten 

trodde att dennes världsbild förändrats genom åren, kan dock eventuellt ge ett intryck av 

en allmän organisationsbild som respondenten bär på:   

 

”Som lärare så jobbar man för att ge kunden bästa möjliga tjänst, som ledare jobbar 

man kanske mera för att ge kunden en tjänst som kunden är beredd att betala för…” 

 

Den delen av citatet som handlar om lärares målsättningar skulle kunna vara en 

uppfattning som bildats under respondentens tidigare liv som lärarstudent och lärare, 

noterbart är dock att ordet kund används i båda exemplen. Att man som lärare i 

allmänhet arbetar för att ge de man undervisar den bästa tjänsten, ett 

kvalitetsresonemang som läraren för i sin roll, kan tyckas naturligt.  

 

Vad som ändrat respondentens syn på vad som är viktigast verkar vara de nya 

förutsättningarna som marknadsorienteringen av verksamheten givit. Lärares 

förhållande till sina elever skiljer sig från det en person som säljer utbildningar har till 

sina betalande kunder. Kunden betalar och det är därför dennes kvalitetsintryck, givet 

dennes referensramar, som gäller ytterst. 

4.2.6 Individuella specifika omvärldsbilder  

VKS’ nya roll 

 

VKS’ position i omvärlden har förändrats. 1999 fick företaget totalansvaret för 

kompetensutvecklingen inom Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar i Skövde. År 

2001 var förhållandena annorlunda och företaget skulle vara självfinansierat med hjälp 

av egen försäljning. På vår fråga om förändrad världsbild under åren på VKS svarar 

respondenten 

 

“(…) min världsbild har nog svängt till att vara mer av ekonomisk natur(…)” 
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Att gå från att vara en stabsfunktion till Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar till 

att vara ekonomiskt självbärande präglar uppenbarligen uppfattningen av omvärlden så 

tillvida att ekonomiskt tänkande blivit vanligare. 

 

VKS försörjs inte längre stadigt med elever från Volvo Personvagnar, som därmed inte 

är den stabila kund man en gång varit vilket bland annat resulterat i underbelagda lärare.  

Nivån av elever är inte längre stabil då Volvos framförhållning på senare tid blivit 

kortare. Detta var inte obekant för företaget enligt respondenten, men några åtgärder i 

förberedande syfte inför framtiden i denna fråga har för närvarande inte vidtagits. 

 

”(…) den allra största faktorn som påverkar oss, det är vår organisationstillhörighet, 

våra kunders förståelse för vilken idé vi har med våran verksamhet, men också våra 

medarbetares förståelse för den (…)”  

 

Företagets nya roll, som bland annat innefattar att man måste ta betalt direkt av kunder 

som vant sig vid att kostnaderna tidigare delats av ägarna, kräver förståelse av de 

inblandade parterna för att fungera till fullo. För att övertyga om att man är värd sitt pris 

måste VKS fylla sina erbjudanden med ett värde som kunderna uppfattar och 

uppskattar. 

 

Fokus på kunder 
 

Att besöka kunder med specialanpassade lösningar skapar ökad efterfrågan enligt 

respondenten. Företaget har erfarenhet av att arbeta i nära samverkan med sina kunder i 

syfte att utforma specialanpassade kurser och program. Nya kunder söks i första hand av 

en ansvarig person i ledningen, och befintliga kunder tillfrågas bland annat om behov 

och kvalitetsintryck av produkterna i syfte att generera nya affärsförslag. 

 

”Kunden är väl den viktigaste aktören överhuvudtaget på kort sikt. Det finns ett 

långsiktigt perspektiv mot kunden också naturligtvis (…) vi försöker ju jobba mot 

kunderna på halvårsbasis då, och ta reda på vad de vill och försöka leverera det de vill 

ha.” 
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Brister i omvärldsbevakningen 
 

Information söks inte på ett strukturerat sätt utan mer på impuls och arkivering sker 

endast av kurskataloger. Internet har blivit en allt vanligare källa för 

omvärldsbevakning, men att söka information tar tid och ett bra källregister saknas. Det 

arbete som lagts ner på sökning ”faller bort” ibland och leder inte till förbättrad 

sökmetodik. 

 

Konkurrentbevakningen görs enligt respondent 3:  

 

”Alldeles för sällan, inte på ett strukturerat sätt överhuvudtaget, utan mer på impulsen 

att, det här skulle vi vilja göra… hur gör våra konkurrenter?” 
 

Respondenten ger oss intrycket av att i första hand koncentrera sig på sitt eget 

ansvarsområde då denne exempelvis ger ansvaret att finna nya kunder till respondent 2, 

medan respondenten själv mer koncentrerar sig på nuvarande kunder. 

4.2.7 Individuella allmänna omvärldsbilder, Respondent 4 

Den intervjuade har studerat till socionom på socialhögskolan i Göteborg och tog sin 

examen 1978. Därefter arbetade personen inom sjukvården fram till 1998, och arbetet 

bestod de fyra sista åren av verksamhetsutveckling samt drift av ett eget företag inom 

samma område. Sedan slutet av 1998 arbetar personen i ledningen på Volvo 

Kompetenscenter och ansvarar bland annat för frågor som rör kvalitet, medarbetare och 

miljö. Personen sitter även med i Volvo Personvagnar Motors ledningsgrupp i Skövde, 

samt har ett ordförandeuppdrag i en intresseorganisation för det lokala näringslivet. 
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Ords betydelse är viktigt 
 

Respondenten lägger stor vikt vid ords betydelse och nedan följer några begreppspar 

som under våra kontakter föranlett en mer ingående definition från respondenten. 

 

I Världsbild kontra omvärldsbild 

 

Begreppet världsbild innehåller ”vita fläckar”, och upplevs inte som lika intressant att 

diskutera som begreppet omvärldsbild, vilket ligger närmare och utgör ett område som 

är mer känt för respondenten.  

 

”Omvärldsbilden, den har jag en relation till på något vis, en slags kunskap till eller 

kännedom om eller någonting sådant. Den känns närmare än världsbild” 

 

Respondenten instämmer i påståendet att världsbilden också är viktig att studera av den 

anledningen att ju mer av den som inhämtas, desto vidare blir omvärldsuppfattningen. 

 

II Kärnkompetens kontra kompetens 

 

Kärnkompetens associerar respondenten till någonting som företaget använder i nära 

kontakt med kunderna och som ger upphov till intäkter. I huvudprocessen handlar det 

om pedagogik och yrkesmässig kunskap inom det aktuella utbildningsområdet, men 

även om affärsmannaskap, uttrycksförmåga i tal och skrift och datorkunskaper. 

 

”(…) ju närmare kunden man kommer desto känsligare blir det för kompetensbrist” 

 

Begreppet kompetens är enligt respondenten mycket mer än kärnkompetens. Kunderna 

ser den inte, men företaget skulle inte klara sig utan den. Som exempel kan nämnas en 

stödfunktion som ekonomens. Att förlora kärnkompetens är förknippat med större risk 

menar respondenten. 
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III Organisatorisk effektivitet kontra effektivitet 

 

Vi ställde frågor till respondenten utifrån hur vårt uppdrag var formulerat. Bland annat 

undrade vi vad som associerades med uttrycket organisatorisk effektivitet. 

 

”(…) jag har ingen definition, jag tänker inte i de termerna, men jag tänker i termer av 

effektivitet(…) om jag skulle översätta organisatorisk effektivitet så är det när 

organisationen stör så lite som möjligt” 

 

Om man studerar respondentens förhållande till ord kan man förstå lite om dennes bild 

av omvärlden. Varför är ord viktiga? Språket är en förpackning av dina kognitiva 

strukturer och för att kunna arbeta mot ett gemensamt mål måste man dela bild. Ett sätt 

att uttrycka denna bild är just genom språket och genom grafiska figurer.  

 

Ledningens sammansättning 

 

En ledningsgrupp bör vara blandad för att fatta så bra beslut som möjligt menar 

respondenten, och säger: 

 

”(…) fyra NN i en ledningsgrupp, det är ju inget bra…utan det är ju att vi ska skilja oss 

åt för att vi på totalen ska spegla klokhet, erfarenhet på ett maximalt sätt…” 

 

Vidare tror respondenten att ledningsgruppen skiljer sig i sättet att fokusera. Som 

exempel nämner personen ytterligheterna ”hårt/mjukt”, ” ett plus ett är två” / 

”relationer”, ”om, utifall att, kanske” samt ”tekniskt/humanistiskt”. 

 

Omvärldsbild 

 

Respondenten resonerar i termer av kärna med utanpåliggande skikt när omvärlden ska 

ritas upp. Denna tankegång har etablerats under tiden som verksamhetsutvecklare på 

landstinget och egenföretagare inom samma område. 
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Omvärldsbevakning 

 

Omvärldsinformation är ett viktigt ämne. Ökad samsyn och mer kunskap leder till att 

man lättare gör rätt saker, får mindre backjobb och fattar snabbare beslut. På sikt sparar 

man in söktiden menar respondenten. 

 

”Jag tror att mycket tid hamnar på att det blir sakfrågor som diskuteras väldigt länge 

om vi ska göra si eller så för att man inte har pratat bakgrund och förgrund (…)” 

 

Med bakgrund menar respondenten resonemang om bakomliggande orsaker till 

nuvarande situation och förgrund avser tankar om vad i omvärlden en bit utanför den 

egna organisationen som kan styra och påverka utvecklingen.  

 

Nätverk och lobbying 

 

Det är viktigt att ha ett personligt nätverk, bland annat för att det innebär gratis 

omvärldsbevakning. Lobbying med hjälp av nätverket innebär att man kan påverka 

beslutsfattare via dialog, grupperingar och aktiviteter så att de agerar i önskad riktning 

och detta blir möjligt både på ett regionalt och ett nationellt plan. 

 

”(…) det här med nätverk, det är den sanna och enda stora erfarenheten; det är hur 

betydelsefullt det är, hur fattig man är utan det alltså, den saken är klar. Så att ha 

nätverk det är en rikedom.” 

 

Nätverk är något mycket värdefullt att ha, då ett bra nätverk även ger tillgång till 

kunskap, erfarenhet och information. Ett väl utvecklat nätverk har den fördelen att man 

vet både vem man ska vända sig till, och vilka värderingar, till exempel i fråga om 

människosyn, denne bär på. Detta gör det möjligt att värdera informationen på ett annat 

sätt. Respondentens tidigare nätverk var inte mycket värt i på den nya posten i VKS. 

Den nya rollen som respondenten fick hade inget att göra med dennes tidigare nätverk 

som var relaterat till sjukvården inom landstinget. Ännu en insikt som respondenten fått 

i den nya rollen är att nätverk tar tid att bygga, och det återstår ännu några år innan det 

nya nätverket är lika stort som det gamla. 
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4.2.8 Individuella specifika omvärldsbilder 

Omvärldsbild 

 

För att beskriva vår respondents omvärldsbild grafiskt frågade vi personen om denne 

kunde rita upp sin ”karta” för oss. Det visade sig att det redan fanns en bild färdig som 

personen gjort för att beskriva sin syn på verksamheten för andra i företaget. Med 

utgångspunkt i yrkesrollen visar figuren nedan de komponenter omvärlden består av. 

 

                   EU 

 

 

 

          Riksdag   

 

Departement    

        

        Regionen        Forskning 

  

                     Kommun                                            Marknad 

     

 
FIGUR 6: OMVÄRLDSÖVERSIKT 

     KÄLLA: RESPONDENT 4 
     

Vår respondent menar att företagets affärsidé är själva kärnan i verksamheten och 

följaktligen är den placerad i centrum av figuren. Utan den skulle inte VKS eller 

respondentens roll existera över huvud taget enligt egen utsago. 

 

”Den här [pekar på centrum] gör att jag befinner mig här överhuvudtaget. Att VKS 

finns, det beror på att det finns en idé med oss, det är våran affärsidé. Den affärsidén, 

den genererar vissa uppgifter här, alltså det som… ja kärnverksamhet eller  

Kund, Lev, 
Äg, 
Konkurr 

Ledn, Strat,  
Org, 
Affplan, 

Vuxen-o  
Ungd utb. 
Mafö. 

Affärsidé 
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huvudprocess eller vad man nu…använder för begrepp, alltså att vi levererar 

vuxenutbildning, gymnasieutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.” 

 

Affärsidén genererar vissa uppgifter som man kan kalla kärnverksamhet eller 

huvudprocess. Personen själv befinner sig den andra cirkeln där ledningen, strategi, 

organisation och affärsplan återfinns. Att intressenter, kunder och ägare ligger i bildens 

periferi förklaras av att det är idén som är förutsättningen för att kunder och intressenter 

ska finnas, och man måste hela tiden arbeta både inåt och utåt i figuren;  

 

”Idén måste hela tiden ställas mot de som har intresse av den” säger vår respondent 

och menar att alla delar i figuren samverkar. 

 

Affärsidén är ingen statisk konstruktion, utan har ändrats under respondentens tid i 

företaget. Den skriftliga formuleringen är oförändrad sedan ungefär tre år tillbaka, men 

operativt har små vridningar gjorts. Vissa saker ligger inom samma cirkel, men det 

bygger inte på någon värdering utan har gjorts för att åskådliggöra hur de olika kärlen 

kommunicerar. Att figuren är rund har inget direkt syfte och färgernas innebörd på 

originalbilden är oklar. Linjerna som avgränsar cirklarna är egentligen fulla av 

håligheter menar respondenten och: 

 

 ”(…) det är när vi stänger igen de håligheterna som vi lever farligt, när vi inte har den 

där dialogen”. 

 

Den intervjuade menar att kommunikationen inåt och utåt är grundläggande för 

företagets fortlevnad. ”( …) så håligheterna är egentligen öppenheter, och att ha en 

dialog, att inte stänga in sig, att inte låsa fast affärsidén och ha den som ristad i sten, 

utan att våga ifrågasätta den”. 

 

Att bättre beskriva och strukturera den inre och yttre dialogen är nödvändigt idag med 

tanke på omvärldens komplexitet och mängden åsikter och önskemål som uttrycks i 

den. 

 ” I linjerna är det ju massor med håligheter och det är när vi stänger igen de 

håligheterna som vi lever farligt, när vi inte har den där dialogen.” 
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Omvärldsbevakningen 

 

Att omvärldsbevakningen är ett svårbemästrat ämne och kan förbättras är en åsikt som 

förekommit bland de övriga respondenterna och respondent fyra utgör inget undantag.  

 

”(…) det här snittet av vad som händer i svenskt näringsliv, det kommer för lite in 

exempelvis… vad händer på den politiska nivån det kommer för lite in, och det är väl 

där någonstans vi drunknar om vi skulle börja  försöka fånga den.” 

 

Systematiken för informationsinsamlingen anses vara diffus och inte tillräckligt 

strukturerad. Sammanställning av information görs inte i tillräcklig grad anser 

respondenten. Man borde ha tillgång till ett visst antal källor som man håller sig till och 

som rapporterar ifrån. VKS skulle behöva formulera omvärldsfaktorerna tydligare, och 

samla och sammanställa omvärldsinformation bättre. 

 

”Det är en verklig kompetenshöjning att jobba med omvärldsperspektiv.”  

 

Citatet visar på hur viktig respondenten tycker omvärlden och omvärldsbevakningen är. 

Samtidigt visar det också på att personen är relativt ny inom området och lär sig mycket 

nytt av att genomföra omvärldsbevakning. 

4.3 Empirisk analys 

Efter att ha studerat de individuella allmänna och specifika organisationsbilderna kan 

vi nu göra en jämförelse mellan dem för att på så sätt komma fram till eventuella 

kollektiva motsvarigheter.  

4.3.1 Företagsledningens kollektiva kognitiva strukturer 

De likheter som finns mellan respondenternas individuella omvärldsbilder kallar vi för 

kollektiva då minst tre individer relaterar till samma aspekt, till exempel att tre eller fler 

respondenter ofta nämner aspekten relationen till kunden eller nätverk. Vid uppkomsten 

av sådana situationer har vi tolkat dem som tillhörande kollektiva omvärldsbilder.  
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De kan i sin tur uppvisa olika grader av heterogenitet och homogenitet beroende på hur 

individerna ser på och relaterar sig till dessa gemensamma aspekter. Även man 

uppfattar samma aspekter så kan man ju tolka dem på olika sätt, därav graden av 

homogenitet och heterogenitet. 

Nedanstående figur är en sammanfattning av de kollektiva dragen vi funnit. 

 

             

 Individuella             Kollektiva 

 

 

Generella 

 

 

 

Specifika 

 

 
FIGUR 7: KOLLEKTIVA KOGNITIVA STRUKTURER 

    KÄLLA: HELLGREN & LÖWSTEDT (1997, SID.48) 

4.3.2 Kollektiva generella dominerande omvärldsbilder 

Nätverk  

 

Nätverk var ett återkommande begrepp hos tre av de fyra respondenterna. De betonar 

den positiva sidan av nätverk; att de ger tillgång till mycket information om bland annat 

framtida möjligheter och hot, gratis omvärldsbevakning, kunskap, erfarenhet och 

information, kontakter samt möjlighet att utöva påverkan.  

 

Med sitt nätverk, som ibland kan vara bundet till ens roll, är det möjligt att arbeta både 

nationellt och regionalt. Ett bra nätverk tar tid att bygga, men i ett sådant vet man vilka 

värderingar personen har som man pratar med. Medan respondent 1 har haft stor 

användning av sitt gamla nätverk i sitt nuvarande arbete på VKS så har respondent 4 

inte kunnat utnyttja sitt gamla nätverk utan varit tvungen att bygga upp ett nytt. 

 
Att ha nätverk är viktigt. 

 
 

Nätverk är värdefulla i mitt arbete 
Omvärlden består av två ekonomiska 
system 
Omvärlden ställer krav på 
anpassnings förmåga 
Anpassning till omvärlds-   
förändringar tar tid 
Omvärldsbevakning är 
personrelaterad. 
Brist på struktur och tid         
på omvärldsbevakningen 
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Med tanke på att tre av fyra anser att nätverket är en del av omvärlden och att det utgör 

ett viktigt instrument för omvärldsbevakningen så är denna kollektiva generella 

omvärldsbild övervägande homogen. 

4.3.3 Kollektiva specifika omvärldsbilder 

Nätverk 

 

I det löpande arbetet på VKS anser tre av fyra respondenter att nätverk är en del av 

deras omvärld som används som ett instrument för att inhämta omvärldsinformation.  

Respondent 1 övertog ett redan etablerat nätverk från sin företrädare och respondent 3 

har under många år i Volvokoncernen utvecklat sitt nätverk till det det är idag, medan 

respondent 4 håller på att bygga upp ett nytt nätverk inom sitt område. De två 

förstnämnda nämner det lokala nätverket IDS som en viktig tillgång för företaget. De 

tillfrågade säger sig med hjälp av nätverk kunna hålla sig à jour med vad som händer i 

och utanför Skövde och de får på så sätt en nationell överblick som man inte annars 

hade fått tillgång till. 

 

Då tre av fyra personer inte bara identifierar nätverk i sin omvärld och utan även hävdar 

att dessa spelar en mycket viktig roll i deras dagliga verksamhet så är graden av 

homogenitet i denna kollektiva specifika omvärldsbild hög. 

 

Krav på anpassningsförmåga 

 

Samtliga respondenter resonerar om den förändring företaget har genomgått och 

fortfarande genomgår. Sammantaget anser de fyra att det varit en stor förändring, som 

kom oväntat, att gå från rollen som stabsenhet till en mer självständig roll. I och med 

denna process är medarbetarna mitt inne i en stor omställning tankemässigt då man 

håller på att tillägnat sig ett mer affärsmässigt förhållningssätt till sin omvärld. Detta har 

inneburit att spelplanen i en större utsträckning än tidigare utgörs av fler aktörer än 

Volvo, där kunder, leverantörer och konkurrenter nu spelar en mer framträdande roll för 

företagets lönsamhet och därmed dess överlevnad. Med denna utveckling har omvärlden 

växt och blivit mer komplicerad.  
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Detta har lett till att man nu i större grad än förut måste anpassa sig till vad omvärlden 

efterfrågar och man måste visa för kunderna att man kan erbjuda konkurrenskraftiga 

produkter. 

 

Samtliga respondenter är ense om att omvärlden blivit större och mer komplex. De är 

även överens om att anpassning till denna omvärld är nödvändig för företagets 

långsiktiga överlevnad bland annat genom att man måste lyckas med att fullt ut tillägna 

sig ett affärsmässigt tänkande. Graden av homogenitet är därmed hög bland de fyra 

respondenterna. 

 

Omvärlden kan delas in i två delar 

 

Tre av de fyra respondenterna delar åsikten att VKS’ omvärld kan delas upp i två delar; 

den ena delen utgörs av den privatinriktade verksamheten som innefattar utbildningar 

som säljs externt och den andra delen innefattar gymnasieskolan och KY-utbildningen. 

En av de tre respondenterna betraktar gymnasieutbildningen som tillhörande en 

planekonomi och de övriga utbildningarna en marknadsekonomi. Respondent 2 anser 

sig inte ha mycket att göra med den delen av VKS som bedriver gymnasieskola och som 

vänder sig mot skolvärlden. Det syns ganska tydligt hos de tre respondenterna i vilken 

del man jobbar i, skolvärlden eller privata världen. Respondent 1 är mycket upptagen 

med att se på hur gymnasieskolor jobbar idag och hur de kommer att jobba i framtiden, 

medan respondenterna 2 och 3 är mer inriktade på hur bäst kan fånga in nya kunder och 

bäst förmedla utbildningar för olika företag. 

 

Respondenterna är varse om att företaget är uppdelad i två verksamheter som vardera 

bedrivs i olika delar av omvärlden. Det ter sig ganska normalt att denna uppdelning 

existerar varför graden av homogenitet är relativt stor. 
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4.3.4 Omvärldsbevakning 

Operativt 

 

Omvärldsbevakningen genomförs efter varje individs förmåga och behov. Var och en av 

respondenterna har egna metoder och regler beträffande genomförandet av 

omvärldsbevakningen. Man avgör själv vad som är relevant information och vad som 

skall inhämtas för vidare bearbetning. Det existerar inget formaliserat tillvägagångssätt 

eller policy i hur man praktiskt ska utföra sökningar. 

Omvärldsbevakningen präglas mycket av det egna ansvarsområdet snarare än för hela 

VKS. Det är respondenternas egna ansvarsområden som avgör vad som är relevant och 

icke relevant information. Sammanställningen av insamlad information sker inte 

rutinmässigt och finns inte alltid tillgänglig för alla att ta del av.  

 

Gemensamt uppfattade svagheter med rådande system 

 

Det råder en gemensam uppfattning om att den nuvarande omvärldsbevakningen kan 

förbättras väsentligt. För det första tycker man att man pratar för lite om det. Det finns 

ingen struktur i hur man söker information och inte heller i hur man behandlar samt 

vidarebefordrar informationen. En annan uppfattas svaghet som delas av respondenterna 

är att bevakningen tar mycket tid och att annan viktig verksamhet blir lidande. 

Man saknar ett forum där man insamlad information kan utbytas och diskuteras. 

Respondenterna efterlyser en mer gemensam omvärldsbild för att man bättre ska kunna 

vara överens vad som bör bevakas i omvärlden. På så sätt tror att bevakning blir mindre 

resurskrävande och mer effektiv. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att ledningen organiserar sin omvärldsbevakning på 

ett ganska godtyckligt och ostrukturerat sätt där det egna ansvarsområdet styr vad som 

söks. Insikten om detta är dock hög och man uttrycker en viss otillfredsställelse med sin 

bristande omvärldsbevakning. 
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5.  Analys 

I detta kapitel kommer vi att analysera de resultat vi fått fram i den empiriska analysen 

beträffande de kollektiva kognitiva strukturerna. Analysen görs från utifrån ett 

strategiskt perspektiv med fokus på de samband som råder mellan omvärldsbild och 

omvärldsbevakning med hjälp av en figur vi skapat. 

5.1 Omvärldsbild och omvärldsbevakning 

Genom att föra samman de resultat vi fått fram i empirin beträffande hur 

företagsledningen uppfattar sin omvärldsbild och hur den utför omvärldsbevakningen 

med den referensram vi använt oss av har vi lyckats skapa figur 8 på nästa sida. Den 

utgör vårt teoretiska bidrag i denna uppsats och är ett försök att visa på de samband 

som finns mellan hur man ser på sin omvärld och vad det får för konsekvenser för 

bevakningens utformning. Genom att föra samman omvärldsbild och 

omvärldsbevakning har vi typologiserat sambandet mellan omvärldsbild och 

omvärldsbevakning till fyra varianter vilka motsvaras av de fyra fälten.  

 

Företag som placeras i denna figur kan bara hamna i ett av fälten. Figuren påvisar även 

att omvärldsbilden styr omvärldsbevakningen så till vida att en viss omvärldsbild, 

samstämmig eller divergent, ger upphov till två olika huvudtyper av 

omvärldsbevakningar, generell eller avgränsad. Figuren är avsedd att åskådliggöra den 

aktuella situationen ett företag befinner sig i och tar inte hänsyn till processer över tid. 

 

Om man först tittar på den gemensamma omvärldsbilden så kan den antingen vara 

samstämmig, det vill säga att man uppfattar företagets omvärld relativt lika, eller 

divergent, vilket innebär att företagets omvärld till övervägande del uppfattas på olika 

sätt. 
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 Omvärldsbevakningen kan i sin tur för respektive person antingen vara generell, det 

vill säga att man utför en övergripande omvärldsbevakning för företaget, eller  

avgränsad vilket innebär att omvärldsbevakningen genomförs med fokus på individens 

ansvarsområde. Studerar man som vi gjort en företagsledning får man komma fram till 

ett aggregat av de individuella omvärldsbevakningarna för att visa det kollektiva. 

     

                  Omvärldsbild 
 

             Samstämmig      Divergent  
            
  Generell 

        
 

Omvärldsbevakning 

 
Avgränsad 

 
FIGUR 8: OMVÄRLD/BEVAKNING 
KÄLLA: EGEN 

5.1.1 Vad visar figuren? 

Företagsledningen i VKS som utgör uppsatsens studieobjekt kan placeras inom något av 

de fyra fälten i figuren, men i verkligheten är det en glidande skala. Placeras företaget 

uppe till vänster betyder det att företagsledningen har en övervägande gemensam 

uppfattning om företagets omvärld och ledningens medlemmar har denna gemensamma 

omvärld som bevakningsområde. Fältet nere till vänster skiljer sig åt från det tidigare då 

man nu istället knyter bevakningen till respektive ansvarsområde. Inriktningen på 

omvärldsbevakningen kommer därför att se olika ut för respektive ledningsmedlem. 

 

En företagsledning som återfinns i det övre högra fältet har övervägande olika 

uppfattningar om vad omvärlden består av men organiserar sin omvärldsbevakning 

individuellt av företagets gemensamma omvärld. Fältet nere till höger skiljer sig från 

det tidigare i det att omvärldsbevakningen nu istället är uppdelad efter ansvarsområde.  
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5.1.2 Var hamnar VKS ? 

Som ovanstående figur visar så har vi placerat VKS nere i vänster fält. De kollektiva 

specifika organisationsbilderna och intervjuerna tycker vi visade att ledningen hade en 

övervägande samstämmig uppfattning om vad VKS’ omvärld bestod av. Trots att två av 

de fyra respondenterna inte hade ansvar för den del av företaget som vänder sig mot 

skolvärlden så hade man goda kunskaper om den verksamhetens förutsättningar.   

En orsak till detta kan vara ett resultat av de ledningsmöten som arrangeras under vilka 

man diskuterar skolfrågor. Det faktum att samtliga i ledningen arbetar nära varandra och 

att det är lätt att kommunicera med varandra bör gynna en samstämmig omvärldsbild. 

Samtliga respondenter har kunskap om vad respektive person ansvarar för och vad för 

slags omvärld man verkar i.  

       

         Omvärldsbild 
Samstämmig       Divergent 

 
                          Generell                         

Omvärldsbevakning 

 
                          Avgränsad 
 

 
FIGUR 9: OMVÄRLDSBILD/BEVAKNING 

    KÄLLA: EGEN 
 

Med avseende på omvärldsbevakningen har vi placerat VKS nere i det vänstra fältet. 

Samtliga respondenter bevakar sin omvärld mest utifrån det egna ansvarsområdet. 

Övergripande omvärldsbevakning som rör hela VKS förekommer i mindre skala. 

Omvärldsbevakningen sker alltså mestadels individuellt och respondenterna avgör 

själva vad de ska söka efter då det troligtvis faller sig mest naturligt, med hänsyn till den 

tid som finns till förfogande, att koncentrera sig på sitt ansvarsområde. 

Ansvarsområdena utgör bedömningsgrund för att vad som är relevant. Respondent 4 är 

egentligen den enda av de fyra som bevakar VKS’ omvärld på ett övergripande plan.  

       
 

 
 
 

VKS 
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5.2  Omvärldsbild och omvärldsbevakning ur ett strategiskt perspektiv 

Som vi tidigare berört i referensramen så har omvärlden och omvärldsbevakningen en 

viktig roll i formuleringen av strategier, i synnerhet under analysdelen. 

Olika strategiskolor visar inte bara hur man kan genomföra en omvärldsbevakning och 

vad den har för roll i skapandet av strategier, utan även hur man uppfattar och förhåller 

sig till omvärlden. Häri ligger vårt intresse att jämföra vad vi kommit fram till angående 

VKS med vad teoretiker anser. På så sett hoppas vi få en djupare bild av ledningens 

gemensamma omvärldsbild och hur den hänger samman med omvärldsbevakningen 

samt även faktorer som påverkar de två 

5.2.1 Typ av omvärld 

Under tiden som VKS var en stabsenhet för Volvo Personvagnar Motor Skövde AB och 

Volvo Lastvagnar kännetecknades företagets omvärld av relativ stabilitet och av en 

lägre grad av komplexitet. VKS hade till uppgift att tillfredställa de behov företagen 

hade beträffande kompetensutveckling. Utbildningar utvecklades allt eftersom behov 

förändrades och man visste hela tiden att volvobolagen fanns där och köpte 

utbildningar. Efterfrågan på utbildningar var relativt stabil och förändringar i behoven 

skedde successivt. 

 

När VKS nu vänder sig externt i sin försäljning så ger man sig ut i en delvis ny och 

okänd omvärld. Denna nya omvärld består av fler aktörer och faktorer som man måste 

uppfatta och anpassa sig till. Följden blir att komplexiteten ökar och begripligheten i 

omvärlden minskar. Detta framgick av att respondenterna underströk att man hela tiden 

måste ligga rätt i olika avseenden, till exempel i fråga om kompetenser och utbildningar 

som efterfrågas idag och de som kommer att efterfrågas i framtiden. Ett annat 

kännetecken i den nya omvärlden förutom en högre grad av komplexitet är en snabbare 

förändringstakt bland aktörer och faktorer, omvärlden är idag mer dynamisk. 
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Resultatet av en snabbare förändringstakt och en högre grad av komplexitet är att 

företaget insett att omvärldsbevakning blivit viktigt på både kort och lång sikt; 

omvärldsbevakningen är idag ett strategiskt viktigt instrument. Genomför man inte en 

ordentlig omvärldsbevakning så riskerar att man gå miste om potentiella kunder men 

även att långsiktigt hamna på efterkälken i utvecklandet av nya kompetenser som kan 

leda till nya utbildningar. Därmed riskerar man inte att kunna förse kunder med framtida 

lösningar. 

5.2.2 Förhållningssätt till omvärlden 

Den kollektiva omvärldsbilden hos ledningen visar tydliga tecken på att omvärlden 

utgör en kraftigt påverkande faktor i företagets verksamhet. Långsiktig överlevnad 

handlar mycket om att anpassa sig till denna föränderliga omvärld. Man måste försöka 

hitta svaren på frågor som rör de kompetenser verkstadsindustrin hyser med idag och 

som man kommer att behöva i framtiden. Framgångskonceptet har enligt ledningen 

varit att man lyckas anpassa sig till de förändringar som skett inom verkstadsindustrin. 

Vi anser därmed att ledningens omvärldsbild kan liknas vid den objektiva bilden av 

verkligheten; svaren existerar någonstans därute, det gäller bara hitta dem. Detta skulle 

kunna förklara betydelsen av omvärldsbevakningen för VKS. 

 

Företaget är inte bara angeläget om att vara informerat om sin omvärld utan ledningen 

är även medveten om att man sitter på värdefull kompetens i företaget.  

Kärnkompetensen finns i kombinationen teknisk och praktisk färdighet. Det faktum att 

företaget nu koncentrerar sig på fyra fokuserade områden och att antalet kurser minskat 

från 900 till 200 visar att VKS försöker använda sina resurser till det man är bäst på, det 

vill säga sina kärnområden. Många lärare är sen tidigare sprungna ur Volvo och har en 

lång erfarenhet inom verkstadsindustrin. Kombinerat med pedagogisk 

högskoleutbildning anser man sig få en kompetent lärarkår. Att man sedan utbildar 

såväl vuxna som ungdomar gör VKS unikt, menar ledningen. 

Kärnkompetensen ger upphov till de fyra fokuserade områdena som i sin tur mynnar ut i 

VKS’ slutprodukter i form av de 200 olika kurserna 
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Det affärsmässiga förhållningssätt man strävar efter att etablera i företaget har gjort att 

man mer anammat ett positioneringssynsätt än ett resursbaserat synsätt. När man 

fungerade som stabsenhet hade man inte samma press att tillfredställa olika kunders 

behov och att ständigt behöva tävla mot konkurrenter och därmed kunde man ägna sig 

mer tid åt att utveckla det man själv var bra på. 

5.2.3 Att kombinera omvärldstyp och förhållningssätt 

Om man kombinerar VKS’ typ av omvärld och förhållningssätt till sin omvärld kan man 

för att sammanfatta tidigare resonemang konstatera att VKS drastiskt minskat antalet 

kurser. VKS verkar inom kompetensutvecklingsbranschen och har med hjälp av sina 

kärnområden haft ambitionen att positionerat sig som den självklara samarbetspartnern 

för sina kunder, vilka huvudsakligen utgörs av företag inom tillverkningsindustrin 

Branschen kompetensutveckling är redan definierad och VKS har positionerat sig inom 

den. För bättre kunna förstå vad kunderna efterfrågar och vad man kommer att behöva i 

framtiden och därmed bli så konkurrenskraftiga som möjligt, koncentrerar ledningen 

omvärldsbevakningen till individuella ansvarsområden. 

 

Att man ökat den externa försäljningen har inneburit att företaget blivit tvunget att 

interagera med fler aktörer och ta hänsyn till fler faktorer. Omvärlden är numera 

föränderlig och komplex. Det ter sig därför mer effektivt att dela in 

omvärldsbevakningen i specifika områden.  

 

Att genomföra en omvärldsbevakning för hela VKS skulle bli alldeles för tidskrävande 

och svåröverskådligt. Tack vare fokuseringen VKS tidigare genomfört lyckades man, 

trots en mer dynamisk och instabil omvärld, etablera en relativt samstämmig bild av 

omvärlden.  
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5.2.4 Synsätt samt typ av omvärld  

Om man tänker sig att en företagsledning placerar sig i fältet längst upp 

till vänster så har man valt att fokusera sig på ett bestämt antal 

affärsområden för en viss bransch. Dessa affärsområden är så pass få till 

antalet att man inte tjänar på att utföra omvärldsbevakning för varje enskilt 

affärsområde, utan samtliga ledningsmedlemmar genomför en  

omvärldsbevakning för företaget som helhet. Det kan vara så att hela företaget inom 

samtliga affärsområden verkar tillsammans med liknande kunder, leverantörer och 

konkurrenter. Det är då mer effektivt att genomföra en gemensam omvärldsbevakning 

för hela företaget. Andra bidragande orsaker kan vara att den omvärld inom vilken man 

verkar är stabil och relativt okomplicerad. Kunder, leverantörer och konkurrenter är 

stabila över tiden och förändringar i omvärlden sker långsamt och i små steg. 

Omvärlden behöver därför inte segmenteras i form av olika omvärldsbevakningar som 

koncentrerar sig på en specifik del av omvärlden. Företag som kan hamnar i detta fält är 

framför allt de som producerar råmaterial såsom stål- och massproducerande företag 

Globala företag skulle kunna placeras i detta fält. De uppfattar omvärlden som en enda 

global marknad och man genomför följaktligen en global omvärldsbevakning för att 

fånga in möjligheter för hela företaget som kan utnyttjas globalt. 

 

Fältet längst ner till vänster skiljer sig från fältet uppe till vänster i det att 

 man nu innehar fler kärnområden för ens verksamhet. De aktörer man  

vänder sig till och de faktorer som därmed påverkar företaget har ökat i 

antal. I och med detta kännetecknas företagets omvärld i mindre grad av  

stabilitet då fler aktörer ingår i omvärlden, aktörer som förändras i storlek 

och antal. De förändringar som sker i denna instabila omvärld blir därmed svåra att 

förutsäga och förstå, varför omvärlden blir mer komplex. Detta resulterar i att 

omvärldsbevakningen måste delas upp i olika områden för att bli så effektiv som 

möjligt. Vårt studieföretag är ett exempel på ett företag som hamnar i detta fält. 
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I fältet längst upp till höger återfinns ett relativt diversifierat företag som 

således innehar en mängd olika affärsområden. Företaget har inte baserat 

sina affärsområden enbart efter sin kärnkompetens. Detta gör att det är 

svårt att inom ledningen skapa en gemensam omvärldsbild.  

Inga direkta ansvarsområden existerar varför i princip samtliga 

ledningsmedlemmar har hela eller stora delar av företaget i åtanke när man genomför 

sin omvärldsbevakning. Den typ av omvärld man verkar i är relativt stor, mycket som 

en konsekvens av den diversifierade verksamheten. Omvärlden är dock relativt instabil 

och komplicerad jämfört med den typ av omvärld som företag i den övre vänstra figuren 

verkar i, varför omvärldsbilden är divergent men inte tillräckligt för att dela upp 

omvärldsbevakningen. Företag som skulle kunna lokaliseras i detta fält är tillverkare av 

mobiltelefoner.  Teknologin förändras relativt snabbt och konkurrensen är hård.  

 

Detta gör att man har svårt att få en överblick av omvärlden och man har svårt att veta 

vad i omvärlden som egentligen ska prioriteras i omvärldsbevakningen. Man försöker 

hela tiden hitta nya affärer och alltid vara öppen för nya möjligheter. Ericsson, Nokia, 

Samsung etcetera är exempel på företag som verkar i en sådan omvärld. 

 

I fältet längst ner till höger har man till skillnad från det övre  

lyckats med att knyta omvärldsbevakningen till särskilda ansvarsområden.  

Inom varje ansvarsområde har man byggt upp en bild av den omvärld  

som framför allt rör ansvarsområdet. Omvärldsbilden för hela företaget är  

relativt otydlig bland ledningens medlemmar. Detta kan bero på att 

företaget är mycket diversifierat och verkar i en omvärld som i stor grad är föränderlig 

och komplex.  Jämfört med omvärlden i vilken företag inom fältet uppe till höger verkar 

i så är denna mer dynamisk och komplex. Att utföra en omvärldsbevakning för 

respektive ansvarsområde ter sig därför mer logiskt.  

 

Internationella företag är en typ av företag som skulle kunna placeras i fältet. De är ofta 

lokalt förankrade och har därför svårt att skapa sig en gemensam omvärldsbild som 

innesluter hela koncernens omvärld. Den lokala förankringen gör att 

omvärldsbevakningen genomförs med avseende på den lokala omvärlden.  
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Företag som återfinns inom detta fält skulle kunna utgöras av så kallade strategic 

business units som oftast inriktar sig på en enda typ av produkt/tjänst/kund och som 

vänder sig till en mindre omvärld än företaget i sin helhet. ABB är ett exempel på ett 

företag som innehar ett antal strategic business units. 
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6. Slutsatser 

Vi har kommit till den punkt då det blivit dags att sammanfatta vilka slutsatser vi tycker 

oss kunna dra efter att ha genomfört analysdelen av uppsatsen. Kapitlet är indelat i tre 

delar; omvärld, sammanhang/kontext samt samband mellan omvärldsbild och 

omvärldsbevakning. 

  

6.1 Omvärldsbild och omvärldsbevakning 

Företagsledningar består av individer. De har alla olika bakgrund och bär med sig 

erfarenheter som tillsammans med det sammanhang företaget befinner sig idag gör dem 

unika. Sålunda kan det i en och samma företagsledning existera olika 

omvärldsuppfattningar. Om företaget även består av olika ansvarsområden som skiljer 

sig åt så kan även det bidra till att öka skillnaderna i omvärldsuppfattning.  

 

Den företagsledning vi studerat består av individer med olika utbildning och 

erfarenheter. Vi har kommit fram till att man trots ledningens ibland divergerande syn 

på omvärlden, vilket kan förklaras av de olika ansvarsområdena, uppfattar sin omvärld 

på ett övervägande samstämmigt sätt. Samtliga i ledningen har ingående kunskaper i 

vad övrigas ansvarsområden innefattar och till vilka man vänder sig. 

 

Respondent 1 har sitt huvudsakliga ansvar i den del av VKS’ verksamhet som riktar sig 

mot den offentliga delen av samhället. Personens omvärld består till en stor del av de 

myndigheter och de organisationer som existerar inom skolvärlden vilket skiljer sig från 

den omvärld respondent 2 och 3 verkar i. Personens nuvarande omvärld påminner 

mycket om den tidigare men är till sin storlek större då den inrymmer fler aktörer och 

faktorer. Att kunna anpassa sig till omvärlden och de förändringar som sker i den 

uppfattas av respondenten som avgörande för VKS’ framtid. Trots att respondenten 

vänder sig till andra aktörer än den övriga ledningen finns goda kunskaper om de 

övrigas arbeten och hur deras del av verksamheten fungerar.  
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Respondenten har en ganska stabil omvärld som denne känner till från sitt tidigare 

yrkesliv och har inte i samma grad som de övriga påverkats av de övergripande 

förändringar som skett i VKS. 

 

Den omvärldsbevakning respondenten genomför är mycket knuten till det egna 

ansvarsområdet. Området används som kriterium i bedömningen av vad som är relevant 

och mindre relevant information.  

 

Respondent 2 verkar inom den del av VKS som vänder sig mot privata företag och 

organisationer. Beträffande de övriga ledningsmedlemmarnas ansvarsområden har 

respondenten goda kunskaper om vad dessa består av. Förhållningssättet personen har 

till sin omvärld är att anpassning till den är ett framgångskoncept som underlättat 

genomförandet av de förändringar VKS genomgått på senare år.  

 

Omvärldsbevakning som utförs av personen är starkt kopplad till dennes 

ansvarsområde, och respondenten tar inte i någon större utsträckning utgångspunkt i de 

andras ansvarsområden vid informationsinhämtningen. 

 

Respondent 3 har en omvärldsbild som tidigare präglades av rollen som lärare. 

”Kunden” var en viktig aktör och det var kvaliteten på tjänsten som var primärt 

intressant. Som ansvarig i ledningen på ett företag som själv måste bära sina kostnader 

har omvärldsbilden kommit att präglas mer av ekonomiska resonemang. En ändrad 

yrkesposition och ny finansieringsform har påverkat världsbilden att bli mer ekonomiskt 

färgad. Omvärlden har enligt respondenten förändrats från en relativt stabil tillvaro till 

en osäkrare på grund av de nya ägarförhållandena och minskad efterfrågan från vissa 

kunder.  

 

Omvärldsbevakningen sker vare sig regelbundet eller strukturerat, utan mer vid behov. 

Internet är en vanlig informationskälla, och sökning och selektering styrs i första hand 

av de behov som det individuella ansvarsområdet ger upphov till snarare än företaget 

som helhet.  
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Enligt respondent 4 är omvärlden en komplex konstruktion. Samsyn underlättas om 

man använder samma språk och definitioner, samt förankrar bilden av omvärlden i 

organisationen till exempel med hjälp av grafiska figurer. 

Affärsidén är kärnan i företagets tillvaro runt vilken allt annat uppehåller sig.  

 

Att informera sig om sin omvärld är viktigt för att kunna nå uppsatta mål på ett 

kostnads- och tidseffektivt sätt. Ett bra sätt enligt respondenten att bevaka omvärlden är 

att bygga upp ett väl fungerande nätverk, vilket är en långsiktig process. 

För att bevakningen ska leda till något konkret affärsmässigt måste den inhämtade 

informationen övergå till handling. En metod att påverka är lobbying, och att valet av 

metod ligger i linje med respondentens syn på företaget som litet i förhållande till 

omvärlden. 

 

Bland de individuella omvärldsbilderna fanns det uppfattningar som delades av flera 

respondenter. Dessa kollektiva uppfattningar rörde bland annat nätverk, omvärldens två 

separata delar och kravet på anpassning till omvärlden. De kollektiva kognitiva 

strukturerna kan i sin tur påvisa olika grader av homogenitet och heterogenitet beroende 

på vad som studeras. Samtliga kollektiva uppfattningar som vi funnit hos 

ledningsgruppen uppvisade en hög grad av homogenitet i den meningen att man beskrev 

dem i liknande termer. 
 

Att dessa omvärldsbilder är kollektiva och homogena till sin natur kan betyda att man 

trots olika ansvarområden har byggt upp gemensamma uppfattningar i VKS’ ledning. 

De gemensamma omvärldsbilderna kan enligt vår tolkning vanligen kopplas till olika 

överlevnadsresonemang. Man uppfattar omvärlden som föränderlig och osäker vilket 

leder till att man känner sig tvungen att noga följa utvecklingen i den. Därför upplever 

man ett behov av en förbättrad omvärldsbevakning för att lättare fånga upp förändringar 

som inträffar som man måste anpassa sig till. 
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6.2 Samband omvärldsbild och omvärldsbevakning 

I analysen använde vi oss av en egen figur som visar de samband som kan finnas mellan 

omvärldsbild och omvärldsbevakning. I figuren kan en företagsledning bära på en bild 

av omvärlden som antingen är övervägande samstämmig eller divergent. Dessa bilder 

påverkar omvärldsbevakningen som i sin tur antingen kan vara generell eller avgränsad 

för respektive typ av omvärldsbild. Vi har kategoriserat VKS som ett företag med en 

övervägande samstämmig omvärldsbild och en avgränsad omvärldsbevakning. Samtliga 

respondenter hade en god bild av vad respektive person i ledningen arbetade med och 

omvärldsbevakningen var till stor del knuten till det egna ansvarsområdet. 

 

När vi sedan tolkade dessa samband utifrån ett strategiskt perspektiv kom vi fram till 

följande resultat:  

 

En stabil och relativt okomplicerad omvärld ger förutsättningar för en mer samstämmig 

omvärldsbild i ledningen då färre aktörer och faktorer i någon mån begränsar 

möjligheterna att tolka omvärlden olika. Andra parametrar som verkar för en 

samstämmig omvärldsbild är om företaget fokuserat sin verksamhet kring få 

affärsområden. Denna typ av samstämmighet leder i sin tur till en generell 

omvärldsbevakning. Ju mer komplicerad och dynamisk omvärlden blir och ju fler 

affärsområden ett företag verkar inom desto mindre samstämmig är omvärldsbilden, 

vilket gör att omvärldsbevakningen blir allt mindre generell och istället mer avgränsad. 

Anledningen till detta är att det nu blir mer effektivt att indela omvärldsbevakningen i 

olika delar. 

 

Med en dynamisk och komplicerad omvärld och fler affärsområden blir omvärldsbilden 

mer divergent. Omvärlden innehåller nu ett stort antal aktörer och faktorer vilket ökar 

möjligheterna att tolka omvärlden olika och det blir svårt att erhålla och långsiktigt 

förankra en samstämmig omvärldsbild i företaget. 
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Är denna omvärldsbild sedan förknippad med en fokusering kring ett fåtal 

affärsområden kommer omvärldsbevakningen att vara generell, medan en mindre 

fokusering och ett diversifierat företag resulterar i en avgränsad omvärldsbevakning då 

det nu blir mer effektivt att dela upp omvärldsbevakningen efter affärsområde. 

6.3  Avslutande reflektioner  

Sammanhanget påverkar hur ett företag uppfattar och förhåller sig till sin omvärld och 

hur den genomför sin omvärldsbevakning. Förutom miljöns dynamik och komplexitet, 

kan ägarförhållanden och finansieringsform vara exempel på kontextuella faktorer som 

påverkar företaget. I en föränderlig miljö ökar behovet av en gemensam och enhetlig 

omvärldsbild i ledningen. Att i högre utsträckning dela uppfattning om hur omvärlden 

är beskaffad kan öka sannolikheten att ledningen kan genomföra förändringar och utföra 

omvärldsbevakning på ett mer enhetligt sätt.  

 

Företag som befinner sig i en anpassningsprocess till en ny och mer dynamisk eller 

komplex omvärld än den man verkat i kan ha ett behov av att ledningen gemensamt 

utformar och definierar en omvärldsbild. Under anpassningsprocessen kan det vara svårt 

att samtidigt genomföra ordentliga omvärldsanalyser. När man vill genomföra sådana 

kan det underlätta om man gemensamt först försöker definiera sin omvärld innan man 

påbörjar omvärldsbevakningen. Först då vet man vad man ska söka efter. 

 

Å andra sidan finns risken att omvärldsbevakningen blir mer likriktad om alla tittar åt 

samma håll. En ledning med en varierande uppsättning referensramar kan vara en 

optimal lösning om kommunikationsförmågan är god. Organisatoriska förändringar i ett 

företag kan även de färga uppfattningen om omvärlden. Att bli ansvarig för sin egen 

finansiering eller uppköpt av en stor aktör som befinner sig långt bort kan påverka 

företagets bild av omvärlden såtillvida att medvetenheten ökar om vilket inflytande 

kunder och ägare har över verksamheten. Professionell kontext påverkar den 

individuella omvärldsbevakningen.  
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Den dubbla rollen man kan ha som medlem i en ledning då man dels ska tänka på 

företagets bästa på ett övergripande plan och dels företräda ett avgränsat ansvarsområde 

påverkar både bilden av omvärlden och bevakningen av den.   

 

Omvärldens storlek påverkar omvärldsbevakningen. Ibland finns inte möjlighet för den 

som är ansvarig för ett område att ensam utföra informationsinhämtningen. Den som 

utför omvärldsbevakningen behöver därför inte vara samma person som ska fatta beslut 

på basis av den funna informationen. Detta kan innebära att beslutsfattarens 

omvärldsbild endast i mindre grad påverkar omvärldsbevakningen. 

Givetvis kan man även tänka sig att det finns en omvänd påverkan, det vill säga att 

omvärldsbevakningen påverkar omvärldsbilden. Omvärldsbilden förändras med tiden 

bland annat genom att man hela tiden får tillgång till ny information om sin omvärld. 

Men det är en annan historia! 



 

  
  

  

 

 

 

 

 

 



 
  
                          
 
 

    

 

 

När vi nu kommit fram till resans slut, såväl med uppsatsen som med våra studier, och 

läsaren förhoppningsvis ökat sin kunskap ”Om värld och bevakning” så kan vi bland 

annat konstatera följande:  

 

Omvärlden existerar egentligen inte i objektiv mening utan finns i varje människas 

huvud. Hur vi uppfattar den och hur den påverkar oss är i hög grad individuellt. Den 

omvärldsbild som dominerar i ditt medvetande behöver därför inte vara densamma som 

finns i någon annan persons medvetande, inte heller är just din omvärldsbild 

nödvändigtvis mer sann än någon annans. Om man tar sin utgångspunkt i ovanstående 

resonemang så menar vi att man bättre kan ta till sig nya saker och utveckla sin egen 

omvärldsbild. När man har kommit så långt att man kan ta till sig det som är annorlunda 

med ett öppet sinne så tror vi att man kommit en bra bit på vägen i sin personliga 

utveckling. Vi hoppas att denna uppsats på något sätt har väckt dessa tankegångar hos 

läsaren som förhoppningsvis ökat sin förståelse för andra människor bärandes på 

annorlunda omvärldsbilder. Kognitiva strukturer kan liknas vid en målning som aldrig 

blir färdig utan bara mer fullständig och djupare ju mer man lyckas måla i den. Såsom 

en vän till oss uttryckte sig: 

 ”Jag är den enda eleven, alla andra människor är mina lärare” 

 

Under hela uppsatsens gång har såväl läsaren som vi som författare fått tillgång till de 

kognitiva strukturer som existerar i våra fyra respondenters medvetanden. Samtidigt 

avslöjar uppsatsen ett speciellt arbetssätt och sätt att resonera som i sin tur avspeglar hur 

våra egna kognitiva strukturer är byggda och fungerar. Vi har inte bara studerat fyra 

individers kognitiva strukturer utan också fått en inblick i hur våra egna ser ut. Med 

denna uppsats avslutar vi våra universitetsstudier och går snart ut i arbetslivet bärandes 

våra egna bilder. Bilder som vi hoppas ska vara av nytta för oss, för samhället och som 

kommer att bidra till ett mervärde hos framtida arbetsgivare. Detta betyder inte att vi 

slutar lära oss saker - föreläsningar, studier och tentor får bara nya former. Lev väl! 
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              Bilaga 1 

Intervjumall VKS 02-11-27 
 

Personuppgifter 

Namn (kommer ej att publiceras) 

Utbildning  

Tidigare yrkeskarriär 

Position i VKS 

Ansvarsområde/Arbetsuppgifter  

År i nuvarande jobb 

Världsbild  

Vad tänker du på när vi nämner ordet världsbild? 

Vad tänker du på när vi nämner ordet omvärldsanalys?  

Vilka är aktörerna i VKS: s omvärld? 

(Societal factors som myndigheter, bransch-/intresse-/ fackorganisationer, politik, 

ekonomi) 

Varför just de? Vilka av dessa är viktigast?  

Vilka är viktigast att bevaka på kort sikt? På lång sikt?  

Varför? 

Nuvarande kunskapsnivå (hög-medel-låg) om dessa aktörer?  

 

Ge exempel på omvärldsfaktorer som påverkar VKS? (Positivt såväl som negativt) 

(Lagar, förordningar, infrastruktur) 

Vilka av dessa är viktigast?  

Vilka är viktigast på kort sikt? På lång sikt? VKS: s omvärld? 

Varför? 

Nuvarande kunskapsnivå (hög-medel-låg) om dessa faktorer?  

 

(VKS) 

S – Vilka anser du är företagets starka sidor?  

W - Vilka anser du är företagets svaga sidor? 

O – Vad ser du för affärsmöjligheter för VKS idag och i framtiden?  

T - Vad ser du för hot för VKS idag och i framtiden? 



 
                          
 
 

    

 

 

Kan du påminna dig om ngn händelse under VKS historia som berodde på en faktor 

som ni inte hade tänkt på? (möjlighet/hot) 

Om ja hur har det påverkat din omvärldsbild-och bevakning? 

Har din världsbild förändrats genom åren? Om ja, varför?, hur då? 

Tror du att ledningen har en gemensam världsbild? Hur ser den ut? 

Om inte, hur tror du din världsbild skiljer sig ifrån de andras i ledningen? 

Hur bedriver VKS sin egen kompetensutveckling? 

 

Är det ngt du vill tillägga innan vi byter ämnesområde?  

Inside/outside-perspektiv 

 

Anser du att VKS kan påverka sin omvärld? Om ja Vad/Hur/, Om inte Varför? 

Är det möjligt att för VKS att själv styra utvecklingen på något sätt? Hur? 

Vem bestämmer ”spelreglerna” för er bransch?  

Är VKS enligt dig ett företag som i första hand efterlever nuvarande regler eller 

försöker ni snarast skapa nya? 

 

•  Är det viktigt att anpassa sig till marknaden (konkurrenter och kunder) för att 

överleva långsiktigt? Varför? Varför inte?  

•  Hur viktiga är företagets interna resurser för att överleva långsiktigt? 

•  Är något av dessa synsätt starkast på VKS?  

•  Strategiformulering, vad utgår man ifrån? (Antingen ifrån en omvärldsanalys 

eller från interna resurser och kunskaper?) 

 

Vad består VKS’ kärnkompetens av enligt dig? 

Förändringar (Industriskola till gymnasium & KY, från intern utbildning till externt) 

som gjorts, har de varit ett resultat av anpassning till en förändrad omvärld eller 

utveckling av de interna resurserna (Volvo kompetenscenter som växte? 

 

Är det ngt du vill tillägga innan vi byter ämnesområde? 

 

 



 
                          
 
 

    

 

Påverkan/styrning/Informationsinsamling 

 

Var söker du information om de aktörer och faktorer vi pratade om tidigare?  

Vilka är primärkällor respektive sekundärkällor? Varför denna uppdelning?  

Letar du efter info enbart till ditt AO eller till hela VKS? 

Hur avgör du vad som relevant info? (Hur vet man vilken info man söker? M. a. p vad? 

Varför? Bedömningskriterier) 

 

Vem på VKS söker vad? Varför denna uppdelning? 

Hur ofta söker du info via respektive källa? 

Hur ofta sammanställs info? 

 

Hur hanterar du frågan att vara selektiv men ändå öppen i din infoinsamling? 

Hur mycket tid (i genomsnitt per vecka) lägger du på att inhämta omvärldsinformation? 

Finns det någon viktig info/källor som du inte har tillgång till? Vilken? Varför? 

Är all info begriplig? Varför inte? Hur hanterar du detta ? 

Råder det brist på relevant omvärldsinfo? Angående vad ? Varför?  

Om du fick ändra något i hur ni samlar och sammanställer omvärldsinformation, vad 

skulle det vara? 

 

Vad är bra med ert sätt att samla info idag? 

Vad är dåligt med ert sätt att samla info idag? 

 

Är det ngt du vill tillägga innan vi byter ämnesområde? 

 

Organisatorisk effektivitet, Definiera/associera, Hur vet man att VKS gör ett bra arbete? 

Är det ngt du vill tillägga innan vi avslutar? 

 
 

 

 

 

 

 



 
                          
 
 

    

 

           Bilaga 2 

Intervjumall 02-12-06 
 

Personuppgifter 

Namn (kommer ej att publiceras) 

Utbildning  

Tidigare yrkeskarriär 

Position i VKS 

Ansvarsområde/Arbetsuppgifter(?) 

År i nuvarande jobb 

Världsbild  

Betyder begreppet världsbild någonting för dig? Vad? Hur? Varför?  

Vad tänker du på när vi nämner ordet världsbild?    

Vad tänker du på när vi nämner ordet omvärldsanalys?  

 

Vilka är aktörerna i VKS: s omvärld? 

(Aktörer som myndigheter, bransch-/intresse-/fackorganisationer, politik, ekonomi) 

Varför just de? Vilka av dessa är viktigast?  

Vilka är viktigast att bevaka på kort sikt? På lång sikt? Varför? 

Nuvarande kunskapsnivå (hög-medel-låg) om respektive aktör?  

 

Ge exempel på omvärldsfaktorer som påverkar VKS? (Positivt såväl som negativt) 

(ex. lagar, förordningar, infrastruktur) 

Vilka av dessa är viktigast?  

Vilka är viktigast på kort sikt? På lång sikt? VKS: s omvärld? Varför? 

Nuvarande kunskapsnivå (hög-medel-låg) om dessa faktorer?  

 

S – Vilka anser du är företagets starka sidor?  

W - Vilka anser du är företagets svaga sidor? 

O – Vad ser du för affärsmöjligheter för VKS idag och i framtiden?  

T - Vad ser du för hot för VKS idag och i framtiden? 

 



 
                          
 
 

    

 

Kan du påminna dig någon händelse under VKS’ historia som berodde på en faktor som 

ni inte hade tänkt på? (möjlighet/hot) 

Om ja hur har det påverkat din omvärldsbild-och bevakning? 

Har din världsbild förändrats genom åren? Om ja, varför?, Hur då? Vad? 

 

Tror du att ledningen har en gemensam världsbild? Varför inte? Skillnader? 

Hur bedriver VKS sin egen kompetensutveckling? 

 

Är det något du vill tillägga ?  

 

(Inside/outside-perspektiv)  

 

Anser du att VKS kan påverka sin omvärld? Om ja Vad/Hur/, Om inte, Varför inte? 

Är det möjligt för VKS att själv styra utvecklingen på något sätt? Hur? 

Betyder begreppet “spelregler” någonting för dig? Vad? Vem bestämmer dessa? Hur? 

Om inte, varför inte? 

 

Strategiformulering, hur går den till? Vad beaktas?  

Är VKS enligt dig ett företag som i första hand efterlever nuvarande regler eller 

försöker ni snarast skapa nya? 

 

Är det viktigt att anpassa sig till marknaden (konkurrenter och kunder) för att överleva 

långsiktigt? Varför? Varför inte?  

Är företagets interna resurser viktigt för att överleva långsiktigt? På vilket sätt? 

Är något av dessa synsätt starkast på VKS?  

Vad består VKS: s kärnkompetens av enligt dig? 

Har de förändringar av verksamheten som gjorts varit ett resultat av anpassning till en 

förändrad omvärld eller utveckling av de interna resurserna (ex. från industriskola till 

gymnasium & KY, från internutbildning till extern försäljning, VKS som växte? 

 

Är det något du vill tillägga? 

 

 



 
                          
 
 

    

 

(Påverkan/styrning/Informationsinsamling) 

 

Hur vet du att din världsbild ser ut som den gör? Hur har du byggt upp den? 

Hur samlar du information om den? 

Var söker du information om respektive aktör/faktor vi pratade om tidigare?  

Vilka är primärkällor respektive sekundärkällor? Varför denna uppdelning? Kriterier? 

Letar du efter information till hela VKS eller mest någon del av verksamheten? 

Hur avgör du vad som relevant information? (Hur vet man vilken info man söker? M a 

p vad? Varför? Bedömningskriterier) 

 

Vem på VKS söker vad? Varför denna uppdelning? 

Hur ofta söker du information via respektive källa? 

Hur sammanställs informationen? Hur ofta? Varför? Av vem? 

Hur hanterar du frågan att vara selektiv men ändå öppen i din informationsinsamling? 

Hur mycket tid (i genomsnitt per dag/vecka) lägger du på att inhämta 

omvärldsinformation? 

 

Finns det någon viktig info/viktiga källor som du inte har tillgång till? 

Varför?Vilken/vilka? Är all information begriplig? Varför inte? Hur hanterar du detta ? 

Råder det brist på relevant omvärldsinformation? Angående vad? Varför?  

Om du fick ändra något i hur ni samlar och sammanställer omvärldsinformation, vad 

skulle det vara? Vad är bra med ert sätt att samla info idag? 

Vad är dåligt med ert sätt att samla info idag? 

Är det något du vill tillägga? 

 

Hur definierar du begreppet organisatorisk effektivitet? Hur vet du att VKS gör ett bra 

arbete?  

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 

 


