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Sammanfattning 
”Non omina possumes omnes” – ”Ingen kan veta allt”. Denna uråldriga sanning är 
minst lika aktuell i dagens moderna informationssamhälle och gäller för såväl enskilda 
individer som för globala organisationer. Det är förmodligen inte ens eftersträvansvärt 
att försöka veta allt. Om en organisation skulle samla in och lagra all den information 
som ständigt passerar revy, skulle nästintill oändliga resurser behöva tagas i anspråk. 
Därför är det nödvändigt att organisationer beaktar vilken information som verkligen 
tillför värde åt verksamhetsidén.   Information, med hög relevansnivå för en 
organisation, kan vara betydelselös för en annan, vilket föranleder att den unika 
organisationens specifika informationsbehov måste identifieras. Svårigheten är att 
utröna vilken information som är relevant för den unika organisationens behov och 
vilken nytta organisationen har av informationen vid målsättningsfrämjande strategival.  
 
Efter djupgående litteraturstudier konstaterar Vi att vedertagna teorier relaterade till 
ämnesområdet ej i tillräcklig utsträckning är tillämpbara vid klargörande av 
organisationens informationsbehov.  
 
I detta examensarbete kommer Ni därför att läsa om Resursallokeringsmodellen (fig 
7.1), ett metodiskt tillvägagångssätt syftande till att identifiera en organisations 
strategiska informationsbehov. Genom skapandet av denna modell beaktar Vi aspekter 
såsom individens kreativitet, informationens nyttograd samt organisationens 
målsättning och resurstillgång.  
 

 
Figur 7.1: Resursallokeringsmodellen – sju moment syftande till att identifiera organisationens 
strategiska informationsbehov 
 
För att verifiera Resursallokeringsmodellens funktionalitet, applicerar Vi modellen på 
Företaget AB genom en fallstudie, vilket resulterar i fastställandet av företagets 
strategiska informationsbehov på ledningsnivå.  
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Abstract 
”Non omina possumes omnes” – ”Nobody knows everything”. This old saying is as 
sure in today’s information society as ever before, and it applies to both individuals as 
well as global organizations. Trying to know everything is not a realistic goal. For an 
organization to collect and store all information that passes by, would require a virtually 
unlimited amount of resources.  
 
Consequently, it is necessary for organizations to identify information that adds value to 
the business idea, so that it can be monitored. Information that is essential to one 
organization may be totally meaningless to another organization due to each business’s 
distinct goals.  Therefore, each successful organization must identify its strategic 
information demand. The problem is determining what information actually is relevant 
to the unique organization and what the organization gain from a specific piece of 
information.  
 
After extensive studies of existing literature, we conclude that accepted theories, related 
to the subject at hand, are not sufficient when trying to uncover an organization’s 
strategic information demand. Therefore, in this Master Thesis, you will read about the 
Resource Allocation Model (fig 7.1), a methodical approach to identify a given 
organization’s strategic information demand. Throughout the creation of this model, 
consideration has been given to the following aspects: creativity of the individual, 
information’s level of importance, organizational goals, and the organization’s supplies 
of resources.  
 

 
Figure 7.1: The Resource Allocation Model – seven steps to reveal an organization’s 
strategic demand.  
 
To verify the functionality of the Resource Allocation Model, we apply the model to 
Företaget AB using a case study. This study results in the conclusion that the company’s 
strategic information, at a corporate level, is set when using the Resource Allocation 
Model.  

Step 1 – 
Identification of 

important “world 
around us factors” 

Step 2 – 
Compilation I 

 

Step 3 – Allocation 
of resources 

 

Step 7 -  
Feedback 

 

Step 5 – Analysis of 
current situation 

Step 6 – Identification of the organization’s 
strategic information demand  

Step 4 – 
Compilation II 



  
______________________________________________________________________ 

- 4 - 

Förord 
De flesta av oss har nog någon gång ställt frågan vad som egentligen är ”meningen med 
alltihop” (Nagel, 1991). Vad syftar egentligen vår tid på jorden till och vad gör vi med 
den begränsade tid vi har till vårt förfogande? För att besvara dessa frågeställningar kan 
man rådfråga någon i den myriad av livsåskådningar som omger oss. Det kan handla om 
att hänge sig åt någon av världsreligionernas dogmer, segla jorden runt, bestiga Mount 
Everest eller leva ett lugnt familjeliv i Ensamheten. Gemensamt för de flesta människor 
är längtan efter en målsättning med livet. Känslan av att vardagliga göromål tillför ett 
värde och bidrar till närmandet av målbilden, är en stark, om inte den starkaste, 
drivkraften för mänskligheten. Allt vore frid och fröjd om människan valde en 
livsfilosofi och plöjde ner maximal energi för att göra det mesta möjliga av inslagen 
väg. Nu råkar det emellertid förhålla sig som så, att ytterliggare en stark drivkraft ligger 
latent inom många av oss. Nämligen drivkraften till ständig självoptimering och 
nyfikenhet att utforska olika inriktningar och jämföra dem mot varandra med 
förhoppning om att någon gång hitta den för oss optimala livsstrategin. Just detta 
explorativa tankesätt utgjorde ingångsvärde, då Vi en vacker junidag 2004, satte oss ner 
för att konkretisera inriktningen på examensarbetet, som ska avluta vår akademiska 
fortbildningsperiod. 
 
Vår gemensamma utbildningsstatus, inom ramen för Civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi med examensinriktningen ”Strategiskt arbete och 
företagsutveckling”, har utkristalliserat ett genuint intresse för mekanismer som styr 
näringslivets beslutsfattare, i deras tröstlösa strävan att styra verksamheten inom 
organisationen mot en ljusare framtid. Vi var redan från början inställda på att skapa ett 
verktyg, som kan användas i operativt syfte och inte enbart bidra till den samling av 
skrivbordsprodukter, som Vi anser att många akademiska rapporter tillhör.  
 
Under stor tankemöda och välkommet besvär har Vi fastställt examensarbetets syfte till 
att identifiera en organisations strategiska informationsbehov. För att lösa denna 
delikata uppgift har Vi nyttjat ett teoretiskt resonemang som språngbräda och sedermera 
förlitat oss på vår kreativa förmåga, som förädlats under vår tid vid akademin, för att 
skapa en ändamålsenlig modell och applicera dess metodik på en reell situation. 
 
För detta ändamål har vi initierat kontakt med Företaget AB och närmare bestämt med 
Person A, Strategic Manager och Person B, Knowledge Manager på Företaget AB:s 
huvudkontor i Stockholm. Genom deras försorg har Vi fått möjlighet att nyttja Företaget 
AB som studieobjekt i vår fallstudie. Under tiden för studiens genomförande har Vi 
också haft det högaktningsfulla nöjet att stifta bekantskap med Person C, tillförordnad 
Knowledge Manager, vars hjälp och engagemang varit oumbärligt för fallstudiens 
genomförande. Vidare vill Vi också tacka våra handledare vid Luleå tekniska 
universitet, TorBjörn Nilsson för hans råd angående rapportstruktur och Susanne 
Engström för gott ledarskap samt våra opponerande klasskamrater för deras värdefulla 
reflektioner. 
 
Vår modell, benämnd Resursallokeringsmodellen, har väckt stort intresse och 
engagemang såväl inom Företaget AB som hos externa företag såsom SAS Institute, 
Business Objects och Comintell. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till samtliga 
respondenter i vår studie, för deras medverkan och kreativa synpunkter. Vidare vill Vi 
framföra ett tack till Jesper E. Martell och Malin Eriksson på Comintell för inbjudan till 
ett mycket givande seminarium i ”Competitive Intelligence” tecken, samt till Björn 
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Björnson vid TeliaSonera för intressant bidrag till ett breddat perspektiv rörande 
underrättelsearbete. 
 
Inom ramen för höstens seminarieperiod avtackas för andlig spis, Percy ”I’m 
responsible” Nilegård och Robbie ”Let love be your energy” Williams samt för 
lekamlig tillfredställelse,  Friskis-Jonas ”Pleasure through pain”.  
 
Följande spontana kommentar har yttrats, angående vår modell och studie, vilket vi bär 
med oss som ett bevis för väl utfört examensarbete: 
 
“The act of completing this survey has been very enlightening. Thank you for this work, 
as I believe it will lead to an effective framework to shape and direct our Intelligence 
effort.”  
- Person D (Market Intelligence Manager, Företaget AB, November 2004) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi haft en mycket stor behållning av genomförandet 
av detta examensarbete. Vi känner att vi genom examensarbetes fullbordande lyckats 
förankra många delar av vår tvärvetenskapliga kompetens och Vi kan därmed med 
stolthet konstatera att detta examensarbete utgör en värdig avslutning på vår akademiska 
studietid. Vi vill tacka varandra för ett gott samarbete och ser nu med stor tillförsikt 
fram emot att vad livet har att erbjuda!  
 

- Den Ljusnande Framtid Är Vår 
 
 
 
Stockholm 2004-12-20 
 
 
 
-----------------    ------------------
       
Fredrik Dahl     Henrik Hansson
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1 Introduktion 
 
Detta kapitel introducerar ämnesområdet, som examensarbetet ämnar behandla, genom 
att förmedla ett övergripande perspektiv på dagens omvärld. I ett par exempel belyses 
vikten av att organisationer bevakar strömningar i sin omgivning.  

1.1 Dagens omvärld i ett perspektiv 
I dagens samhälle står vi ständigt i skottlinjen för ett medialt bombardemang. Modern 
teknik möjliggör uppdatering av världsläget i realtid. Nyhetstjänster via radio, TV, 
tidningar och Internet rapporterar om händelser från världens alla hörn. Naturkatastrofer 
i Asien, börskurser på Nasdaq, oroligheter i Mellanöstern och nya rön om liv på andra 
planeter passerar revy i hög hastighet. Internationella samarbeten såsom FN, EU och 
NATO syftar till att sammanknyta intressegrupper och bidra till att överbrygga och 
sudda ut gränser. Utvecklingen går mot en alltmer interagerande och globaliserad 
omvärld.  
 
Det kan vidare konstateras att mängder av faktorer växelverkar och bildar det 
sammelsurium av omständigheter, som sammantaget utgör vår komplexa verklighet och 
inverkar på vår gemensamma framtidsutveckling. Ett belysande exempel på denna 
komplexitet är politisk och religiös oenighet, vilken utlöser internationell terrorism med 
förhöjda marknadspriser på råolja och med globala konsekvenser inom en mängd olika 
samhällsrelaterade områden som följd. Exemplet visar på sambandet mellan politiska 
förändringar, etiska värderingar, ekonomiska svängningar och det teknologiska 
beroendet samt på behovet av ett övergripande perspektiv för att kunna förklara 
händelser i vår omvärld.  
 
I ovan beskrivna verklighet befinner sig dagens organisationer, vilka strävar efter att 
realisera någon form av verksamhetsidé. För att möjliggöra detta krävs en 
organisationsstruktur som är väl rustad att bemöta omvärldens förutsättningar och 
identifiera möjligheter och hot. Detta kan ske genom att organisationen internt etablerar 
olika enheter med specialfunktioner inom exempelvis ekonomi, produktion och 
marknadsföring. Organisationen måste även löpande uppdatera sin verksamhet, för att 
försäkra sig om att leva upp till de krav som för tillfället råder i omvärlden. Ofta är det 
dock för sent att reagera på rådande omständigheter och istället bör organisationen 
sträva efter att förutse framtiden, för att i god tid hinna fatta beslut om hur kommande 
förändringar på bästa sätt skall bemötas. För att realisera detta proaktiva tankesätt 
behöver organisationen någon form av bevakning av sin omvärld, syftande till att 
förvärva kunskap och förståelse och därmed möjliggöra prognostisering av kommande 
förändringar i omvärlden. Ett bra exempel på ett företag som framgångsrikt nyttjat ett 
proaktivt tankesätt är Nokia, som övergick från tillverkning av gummistövlar och 
toalettpapper till att bli världens största leverantörer av mobiltelefoner. Nokia 
identifierade tidigt förändringar i omvärlden och agerade kraftfullt på rätt sätt vid rätt 
tidpunkt. Genom ett kreativt nytänkande fick företaget ett nytt perspektiv både på den 
egna verksamheten och på omvärlden.  
 
Att analysera sin omvärld kan framstå som en synnerligen komplicerad uppgift. 
Övergripande kan det dock sägas handla om tre centrala frågor: Vilken information är 
relevant för just vår organisation? Hur bör man stimulera inflödet av denna? Hur 
omsätter man informationen till fruktbara handlingar?  
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Det vore naturligtvis önskvärt att beakta så många omvärldsfaktorer som möjligt, för att 
inte gå miste om potentiella möjligheter och hot, med tanke på att det man minst anar 
kan vara det viktigaste för organisationen att uppmärksamma. Problemet är dock den 
komplexa omvärldens eskalerande förändringstakt, vilken sammantaget med 
organisationens begränsade resurser, omöjliggör reflektion över alla skeenden.  
 
Det krävs således en fokusering av intrycksinsamlandet till områden där det med störst 
sannolikhet uppkommer adekvat information. Någon form av informationsbehov bör 
därför konkretiseras, för att en mer målinriktad omvärldsbevakning skall kunna 
bedrivas. Nedan följer ett exempel på vad omvärldsbevakning kan generera i realiteten. 

1.2 Omvärldsbevakning ger resultat 
I tidningen Dagens Industri kunde man en dag läsa följande: "Det är tack vare 
Fläckugglan, som de svenska sågverken funnit en ny avsättningsmarknad i Japan. På 
tre år har marknaden vuxit från nästan ingenting till bortåt 1 miljard kronor i värde".  
 
Bakgrunden var följande: I urskogarna i västra USA lever Fläckugglan (fig 1.1). Den 
minskade successivt i antal och blev utrotningshotad. Detta skapade reaktioner från 
miljögrupper, som i sin tur ledde till att ugglan fridlystes 1993. 
Detta föranledde avverkningsrestriktioner i både USA och 
Kanada. Restriktionerna innebar förbud mot att avverka inom 
de områden där ugglan fanns. Resultatet blev att de 
amerikanska sågverken helt enkelt fick brist på timmer. 
Samtidigt med detta drabbades USA av flera översvämningar 
och orkaner som svepte över landet. Dessa raserade massor av 
byggnader och skapade ett stort behov av trävaror.   
              
Vid denna tid drabbas USA även av en osedvanligt sträng 
vinter, vilket resulterade i igenfrusna produktionsanläggningar. 
Följden av dessa händelser blev att en rad sågverk fick lägga 
ned sin verksamhet och tusentals människor blev arbetslösa. 
Produktionsminskningarna, i samband med ökad efterfrågan, medförde att priserna på 
sågade trävaror steg kraftigt. Stora kunder till de amerikanska sågverken var japanska 
företag, vilka nu drabbades av både prishöjningar och leveransproblem från sina 
amerikanska leverantörer.   
 
I detta läge hamnade svenska sågverk i en guldsits. Några, men långt ifrån alla, av de 
svenska sågverken hade noga följt de olika förändringsprocesserna i omvärlden. De 
uppmärksammade och tillvaratog möjligheten att initiera affärsrelationer med japanska 
och amerikanska köpare, då behovet av trävaror var som störst. Resultatet blev en 
omsättningsökning, under en treårsperiod, i miljardklassen för nordiska sågverk. Assi 
Domän etablerade t o m ett representationskontor i Tokyo, för att ytterligare förstärka 
de, ur ett nordiskt perspektiv, positiva synergieffekterna av ”uggleprocessen”. 
 
Fallet (www.cins.se, 2004) visar hur omsorgsfull omvärldsbevakning kan identifiera 
möjligheter, vilka mycket väl kan återfinnas bortom konventionella 
fokuseringsområden.   
 

 

Figur 1.1: 
Fläckuggla på lur 
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2  Omvärldsbevakning i teorin 
  
Innan rapportens specifika syfte fastställs, reflekterar vi i detta kapitel över begrepp 
som förekommer i ”Introduktionen” (kap 1). Vi börjar med att definiera grundläggande 
begrepp som sedermera sammanfogas i ett alltmer komplext resonemang.  

2.1 Organisationen 
Organisationen som begrepp är en central del av detta arbete och kan beskrivas likt en 
sammanslutning av två eller flera individer, vilka verkar för gemensamma mål genom 
en formell och en informell social struktur. Den formella strukturen representerar det 
som explicit kan definieras i någon form av skriftlig beskrivning, exempelvis 
organisationsscheman. Den informella strukturen låter sig inte lika enkelt beskrivas, 
utan är snarare olika former av relationer, som uppstår naturligt mellan organisationens 
medlemmar (Jaffee, 2001).  
 
Ett företag är en organisationsform vars mål kan uttryckas i ekonomiska termer. Ett 
grundläggande mål för varje företag är att uppnå ekonomisk vinst. Alla företag är alltså 
organisationer, men alla organisationer är inte företag (Bruzelius och Skärvad, 1995).  

2.2 Organisationens föränderliga omvärld 
Gränsen mellan organisationen och dess omvärld kan fastställas genom att utgå från den 
egna juridiskt definierade enheten och dess fysiska väggar (Jaffee, 2001). Verkligheten 
kan dock vara mycket mer komplicerad än så, då många organisationer idag verkar i 
intensiva samarbeten med andra organisationer. Dessa samarbeten tenderar till att göra 
gränsen mot vad som skall benämnas som organisationens omvärld diffus. Till detta 
skall även läggas, att omvärldens övriga skeenden och processer inte fungerar fristående 
från varandra, utan också de innefattar olika inbördes samband (Frankelius och Rosén, 
1993). I detta examensarbete har Vi dock valt att sätta gränsen mellan organisationen 
och dess omvärld där den juridiskt definierade enheten slutar. Med andra ord, allt 
utanför den specifika organisationen tillhör omvärlden.  

2.3 Organisationens målsättning 
Organisationen verkar i sin omvärld för att uppnå någon form av målsättning. Genom 
att medlemmarna i organisationen agerar på ett samordnat sätt kan den uppfylla mål 
som kanske inte hade varit uppnåeliga om medlemmarna verkat var för sig (Bruzelius 
och Skärvad, 1995). Målet kan innefatta olika tidsperspektiv. Kortsiktigt kan det handla 
om att producera mer högkvalitativa produkter eller höja kundtillfredsställelsen. I ett 
större perspektiv kan det handla om att bidra till ett friskare samhälle eller till en förhöjd 
sysselsättningsgrad. I praktiken är ofta organisationens formella mål ekvivalenta med 
ägarens eller ledningens. Poängteras börs dock, att ägarens mål inte tvunget behöver 
överensstämma med målen hos intressenter och medarbetare (Jaffee, 2001).  

2.4 Interaktion mellan organisationen och 
omvärlden 
Det råder olika uppfattningar om hur organisationen skall agera för att uppnå sin 
målsättning. Det är i detta sammanhang intressant att betrakta hur organisationen 
interagerar med sin omvärld. Schematiskt kan organisationens olika förhållningssätt 
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gentemot omvärlden, kategoriseras enligt nedanstående indelningsgrund (Sandström, 
1988): 
 

• ”Inaktivt förhållningssätt” karakteriseras av passivitet och återfinns traditionellt 
sett främst inom den offentliga sektorn. Signifikativt för denna typ av 
organisationer är att de tenderar att reagera sent på omvärldens förändringar. 

 
• ”Reaktivt förhållningssätt” är vanligt förkommande, med relativt låg 

resurssatsning på att försöka förutspå skeenden i organisationens omvärld. 
Istället avvaktar organisationen utvecklingen och reagerar först när omgivningen 
förändras. 

 
• ”Preaktivt förhållningssätt” innebär att organisationen tillämpar ett aktivt 

framåtskridande och strävar efter att offensivt bemöta förändringar i 
organisationens omvärld och dra nytta av dessa. 

 
• ”Proaktivt förhållningssätt” påminner om ett ”Preaktivt förhållningssätt”, men 

går ett steg längre genom sin strävan att vara delaktig i skapandet av den framtid 
organisationen går till mötes. 

 
Skillnaden mellan de olika förhållningssätten utgörs primärt av vilja och förmåga att 
försöka förutspå och påverka framtidens förutsättningar. Organisationens 
förhållningssätt uttrycks i någon form av plan eller strategi för hur den framtida 
verksamheten skall bedrivas i riktning mot uppsatta mål (Sandström, 1988).  

2.5 Organisationens strategi 
Kännedom om organisationen (kap 2.1), dess målsättning med verksamheten (kap 2.3) 
samt organisationens förhållningssätt gentemot omvärlden (kap 2.4), ligger till grund 
för den inriktning som skall föra organisationen framåt från nuvarande till önskad 
position. Den inriktning organisationen väljer benämns som dess strategi:  
 
”Strategier anger ett företags verksamhetsinriktning och omfattning över en längre 
tidsperiod, så att företagets resurser stämmer överens med omgivningens karaktär och 
förändringar,…, så att företaget förmår möta olika intressenters förväntningar.” 
(Hörte, 1999) 
 
I praktiken är strategi ett brett begrepp. För att underlätta förståelse av begreppets 
innebörd kan det indelas i fyra samverkande underkategorier; plan, position, perspektiv 
och handlingsmönster (Mintzberg, 1987).   
 
Strategi som plan består av tre faser; analys, formulering, och genomförande. I 
analysfasen identifieras de viktigaste möjligheterna respektive hoten i företagets 
omgivning och jämförs med företagets styrkor och svagheter. Med stöd av analysens 
resultat formuleras sedan ett handlingsprogram som beskriver hur organisationen skall 
agera för att uppnå sina mål. Organisationens strategi betraktat som en position 
fokuserar framförallt på val av verksamhetsområde och var denna verksamhet skall 
bedrivas. Strategi, som ett perspektiv, beskriver hur organisationen uppfattar omvärlden. 
Karakteristiskt för ”perspektivet” är att det delas av organisationens medlemmar samt 
att deras intentioner och aktioner överensstämmer och därmed skapar ett kollektivt 
medvetande, genom att medlemmarna förenas av ett gemensamt tänkande och beteende. 
En strategi behöver dock inte formuleras på förhand. Strategi betraktad som ett 
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handlingsmönster innebär att organisationens strategi, definieras av organisationens 
praktiska handlande. Alla de beslut som fattas och handlingar som genomförs i 
organisationen, skapar ett mönster vilket därmed genererar strategier utifrån 
organisationens beteende, i motsats till strategi som en ”plan”. (Mintzberg, 1987) 
 
I realiteten formas företagets faktiska strategi ofta av både förutbestämda beslut och 
olika handlingar för att kontra oförutsedda skeenden i omvärlden. Sammantaget kan 
konstateras att organisationens strategi anger en huvudinriktning, som bör tillåta en 
löpande modifiering i takt med att eventuella förändringar i omvärlden sker. 
(Mintzberg, 1987) 

2.6 Organisationens strategiska beslutsfattande 
Val av en, för organisationen, lämplig strategi är en komplex process vars resultat ofta 
berör stora delar av organisationen. Resultatet av denna process handlar om hur 
organisationens resurser skall koordineras, för att nå organisationens målsättning. Trots 
att dessa beslut kan vara avgörande för organisationens framtid, fattas de under hög grad 
av osäkerhet då dessa bygger på antaganden om hur organisationens omvärld kommer 
att utvecklas i framtiden. (Johnson och Scholes, 1999)  
 
För att understödja strategiskt beslutsfattande kan organisationen etablera en funktion 
med syfte att utföra bevakning och rapportering av intressanta skeenden i omvärlden. På 
så sätt förbättras organisationens möjlighet att i tid kunna parera kommande 
förändringar i omvärlden. (Sandström, 1988) 

2.7 Business Intelligence 
Business Intelligence (BI) är ett begrepp, med fokus på ovanstående resonemang, kring 
understödjande av strategiska beslut. Några definitioner av BI lyder;  
 
”En funktion eller verksamhet inom ett företag eller en organisation som genom 
inhämtning, bearbetning och delgivning av intern och extern information ger brukaren 
ett beslutsunderlag.” (Thorson, 1997) 
 
”Prognoser och verksamheter som omfattar att kartlägga informationsbehov samt 
hämta in, bearbeta, analysera och delge uppgifter om marknadens konkurrensfaktorer 
såsom branschvillkor, kunder, konkurrenter och leverantörer.” (Sandström, 1988) 
 
“Business Intelligence is the activity of monitoring the environmental external to the 
firm for information that is relevant for the decision making process in the 
company.”(Gilad, 1999) 
 
BI-verksamheten bör kunna nå ut till organisationens samtliga delar för att säkerställa 
att organisationen kan agera i förväg, istället för att reagera på omvärldsförändringar 
(Sandström, 1988). För att skapa struktur och förståelse för BI-funktionen krävs att 
uppgiften angrips enligt en viss arbetsmodell. Modellen, kallad ”Business intelligence” 
-cykeln, strukturerar BI-funktionens arbete efter följande indelningsgrund (fig 2.1); 
Inriktning, Informationsinhämtning, Bearbetning, Analys, Delgivning samt Målbild och 
Feedback (Montgomery, 1998).  
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Figur 2.1: Business Intelligence Cykeln (Montgomery, 1998) 
 
Det första steget, Inriktning, handlar om att fastställa vilka informationsparametrar som 
efterfrågas, vilka prioriteringar, samt vilka indikatorer som skall beaktas i 
organisationens omvärldsbevakning (Montgomery, 1998). För att BI-funktionen skall 
kunna producera och leverera så adekvata och värdeskapande informationsprodukter 
som möjligt till det beslutande organet, krävs att ”målinriktad informationsinhämtning” 
praktiseras. Med detta menas att organisationen måste fastställa vad den egentligen vill 
veta för att kunna göra en så optimal resursallokering som möjligt vid 
informationsinhämtningen (Hamrefors, 2004). Grundproblemet är inte att det saknas 
information utan snarare att det finns för mycket information och av tvivelaktigt värde i 
omvärlden. Väsentlig data försvinner därför i mängden. ”Man ser helt enkelt inte 
skogen för alla träd”. (Sandström, 1988) 
 
Informationsinhämtning handlar om att avsöka omgivningen efter relevanta 
underrättelser för organisationen. Det finns två typer av insamlingsmetodik; 
”surveillance” och ”search”. Den förstnämnda syftar till att förutsättningslöst avsöka 
omgivningen på jakt efter intressanta förändringar. ”Search” inriktar sig mer på 
fokuserad sökning. Ofta kan signaler som upptäckts genom ”surveillance” initiera en 
mer djuplodande sökning. (Montgomery, 1998) 
 
Efter informationsinsamlingen följer, under stadiet Bearbetning, värdering av 
informationens sakriktighet samt nytta och användningsområde. Viktigt att observera är 
att källans tillförlitlighet kan variera från gång till gång samt att värderingsmallen bör 
vara standardiserad, så att alla berörda parter kan tolka koderna. Källans tillförlitlighet, 
sammantaget med informationens användbarhet, utgör informationens sakriktighet. Hög 
sakriktighet kräver oftast likartade uppgifter från minst två och gärna tre av varandra 
oberoende källor, s k triangulering. Den värderade informationen kan sedan användas i 
BI-cykelns följande delar. (Sandström, 1988) 
 
Under Analysfasen sorteras, kombineras och behandlas insamlad data i syfte att i tid 
producera relevant information, som skall utgöra underlag för strategiska beslut. Arbetet 
med att omvandla insamlad data till värdeskapande information innefattar moment 
såsom att kategorisera data för att lättare kunna identifiera relationer och mönster bland 

1. Inriktning 

2. Informationsinhämtning 6. Målbild och 
Feedback 

 

4. Analys 
 

5. Delgivning 
 

3. Bearbetning 
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de olika variablerna. Strategiska problem är ofta av ostrukturerad och instabil natur. 
Därför är det viktigt att ha en effektiv funktion för att kunna sammanlänka orelaterad 
data. (Montgomery, 1998) 
 
För att generera en effektiv Delgivning krävs ett system för att distribuera relevant och 
analyserad information till berörd instans inom organisationen. Vidare krävs ett enkelt 
sätt att lagra information, för att kunna återanvända redan insamlat och bearbetat 
material. (Montgomery, 1998) 
 
För att förfina inriktningen av BI-arbetet är det viktigt att det ges Feedback på cykelns 
resultat och därmed uppnå en alltmer förädlad informationsprodukt, vilken används i 
strävan efter ett proaktivt förhållningssätt till omvärlden. Organisationen skapar sig 
alltså möjlighet att agera istället för att reagera på omgivningens förändringar, vilket 
utgör BI-funktionens Målbild. (Montgomery, 1998) 
 
Efterhand som information samlas in, bearbetas och analyseras, omarbetas inriktningen 
utifrån en förnyad målbild. Denna cykliska arbetsgång fortskrider och successivt 
utkristalliseras en förädlad informationsprodukt. (Sandström, 1988) 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att inriktningen av organisationens BI-verksamhet ska 
satisfiera den övergripande målsättningen. En sådan BI-verksamhet kan struktureras 
utefter teorin kring BI-cykeln. Det är intressant att undersöka hur organisationer i 
praktiken bedriver BI-arbete, vilket därför kommer att utgöra temat för nästa kapitel. 
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3 Omvärldsbevakning i praktiken 
 
Med resonemanget i ”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2) som utgångspunkt, 
undersöker Vi hur en organisation i praktiken arbetar med Business Intelligence. Vårt 
studieobjekt är Företaget AB. Därefter följer ett reportage från ett seminarium som 
hölls på Moderna museet i Stockholm, 2004-09-23. Föreläsare vid seminariet var 
Lennart Grabe, tidigare VD för Posten samt vice VD för Ericsson och som nu verkar 
genom konsultfirman Pharos. Detta kapitel, sammantaget med ”Omvärldsbevakning i 
teorin”, ligger till grund för fastställandet av examensarbetets syfte. 

3.1 Business Intelligence inom Företaget AB 
Företaget AB är idag en världsomspännande koncern organiserad genom verksamhet i 
tre olika affärsområden. Koncernens huvudkontor ligger i Stockholm och samordnar en 
personalstyrka världen över på 21 200 medarbetare. Koncernen omsätter ungefär 26 
miljarder SEK (Företaget AB, 2003). 
 
För att kunna överblicka organisationens omvärld använder sig koncernledningen av ett 
nätverk kallat ”Business Intelligence Core Team”. Nätverket består av ett tiotal 
representanter, från företagets olika affärsområden. Representanterna har samtliga 
parallella arbetsuppgifter jämte de strikt BI-relaterade. De BI-relaterade 
arbetsuppgifterna beräknas uppta cirka 40 % av BI-medlemmarnas arbetstid. 
Anledningen till att medlemmarna har flera arbetsuppgifter utöver BI-arbetet är för att 
nyttja deras erfarenhet och breda perspektiv på Företaget AB:s aktiviteter och omvärld. 
Teamet har två huvudsakliga uppdragsformer. Dels producerar teamet på årlig basis en 
rapport som kallas ”The World Around Us”. Rapporten bygger på ett standardiserat 
format med återkommande ämnesområden som beskriver Företaget AB:s omvärld. 
Vidare jobbar teamet med ”ad-hoc”-relaterade uppgifter, alltså uppgifter som initieras 
på löpande basis och som inte följer någon förutbestämd kategorisering. Teamets 
verksamhet samordnas och leds av Företaget AB:s Knowledge Manager, som är 
positionerad på företagets huvudkontor i Stockholm och vidare ingår i Företaget AB 
Strategic Development, som bistår koncernledningen vid affärsutvecklande frågor.  
 
För att nå en fördjupad insikt och förståelse för Företaget AB:s ”Business Intelligence”, 
intervjuar Vi medlemmarna inom ”BI Core Team”, med utgångspunkt i BI-cykelns 
ingående moment (kap 2.7). Nedan följer valda delar av studiens resultat, syftande till 
att identifiera potentiella förbättringsområden.  
 
Person C är sedan augusti tillförordnad Knowledge Manager vid huvudkontoret i 
Stockholm. När Person C tilldelas arbetsuppgifter av BI-karaktär går hon, innan arbetet 
fortskrider, igenom med uppdragsgivaren vad som utgör syftet med uppdraget samt vad 
uppdragsgivaren har för förväntningar på genererat resultat. Beträffande återanvändning 
av redan insamlad information, ser Person C ett kritiskt moment i att få reda på och 
överblicka vad som redan finns insamlat. Person C anser själv att hon borde kunna 
nyttja redan producerat BI-material inom Företaget AB på ett bättre sätt.  
 
Person D är verksam inom Företaget AB som manager för Market intelligence. Person 
D initierar och genomför BI-aktiviteter i huvudsak på eget initiativ. Han baserar sin 
verksamhet på vad Benjamin Gilad skrev i sin bok ”Business Blindspots” (1999): ”The 
prime mission of Business Intelligence is to prevent managers from acquiring blinders 
which will prevent them from seeing change in their environment”. Person D menar att 
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Företaget AB , tills alldeles nyligen, varit hårt fokuserat på operativa uppgifter såsom att 
få process- och organisationsstruktur under kontroll. En följd av detta är att Företaget 
AB tidigare kategoriseras som en ”market follower”. Nu är emellertid Företaget AB 
kapabelt att ”make things happen”. Problemet är att organisationen har svårt att 
generera idéer, som främjar en proaktiv inriktning, samt även metod och sätt att 
kommunicera, som stödjer ett sådant tankesätt. Person D är övertygad om att ett mer 
strategiskt och marknadsfokuserat företag, bättre kan nyttja den typ av information som 
BI-funktionen levererar och därmed kan företaget komma att kräva mer av BI-
funktionen, vilket borde leda till ett mer effektivt nyttjande av funktionen. Person D ser 
en stor behållning med en samordnande funktion för att underlätta insamlings- och 
rapporteringsarbetet samt möjliggöra lagring, återanvändning och spridning av 
information mellan BI-teamets medlemmar. Denna funktion skulle exempelvis kunna 
utgöras av en mjukvarubaserad lösning. 
 
Person E arbetar inom Företaget AB i USA. Enligt Person E handlar hennes arbete om 
att samla in information om Företaget AB:s amerikanska konkurrenter och utvärdera 
deras aktivitet och prestation. Person E skulle gärna vilja se mer specifika projekt- och 
analysförfrågningar från Företaget AB:s ledning, för att på så sätt kunna maximera 
resursallokeringen inom Business Intelligence. Vidare efterlyser Person E mer 
kommunikation angående vilken typ av information som efterfrågas och vad som är 
mindre önskvärt, vilken typ av format som föredras och vilka detaljer som eftersöks. 
Person E önskar en fördjupad förståelse för vad som förväntas av gruppen, vilket skulle 
underlätta inriktningen för BI-aktiviteter. 
 
Person F arbetar inom ”Corporate Research” i Lund. Person F är inte involverad i det 
rutinmässiga BI-arbetet, men anser själv att han borde ha en mer aktiv roll under vissa 
delar av framtagandet av ”The World Around Us”, exempelvis när man försöker 
beskriva framtiden i mer generella termer. Person F bedriver BI-arbete med ofta 
egeninitierad inriktning, utan strikta direktiv från en uttalad uppdragsgivare. Person F 
tror att de standarddokument som BI-teamet producerar, förmodligen tillfredställer 
toppledningens behov på ett bra sätt. Om man vill vidga BI-arbetet till fler delar av 
Företaget AB:s organisation, måste deras specifika behov och önskemål identifieras. 
Det kan därmed handla om att identifiera nya kundgrupper inom Företaget AB för BI-
funktionens produkter och att verkligen fördjupa sig i vad medarbetare utanför 
koncernledningen efterlyser för information. 
 
Ovanstående åsikter kan sammanfattas i följande punkter: 
 

• Medlemmarna i Företaget AB:s ”Business Intelligence Core Team” anser sig få 
bristande återkoppling på sitt arbete. Önskvärt vore att föra en tätare dialog med 
uppdragsgivaren, i syfte att förtydliga förväntningar och utvärdera presterat 
resultat. En förbättrad återkoppling anses underlätta en effektiv resursallokering 
mot områden av hög relevans. 

 
• Teamet innehar mycket information i form av sammanställda rapporter, men 

också i form av kompetens och kunnande. Problemet är att denna information är 
ostrukturerad och därmed svåröverskådlig och svårnåbar.  

 
• Företaget AB strävar efter ett proaktivt förhållningssätt gentemot sin omvärld. 

Dock framkommer att företaget har bristande erfarenhet om hur en sådan 
inriktning effektivt bör bedrivas.  
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• Teamet efterlyser en kartläggning av potentiella kundgrupper inom Företaget 
AB för BI-relaterade produkter, samt fördjupning av dessa gruppers individuella 
informationsbehov. 

 
• Explicit önskemål identifieras rörande IT-stöd, som kan fungera som ett ramverk 

för BI-cykelns olika moment och som underlättar informationsutbytet inom BI-
organisationen. 

 

3.2 Reportage från seminarium på Moderna 
Museet  
Här följer ett reportage som Vi sammanställt med utgångspunkt i det seminarium som 
hölls på Moderna museet i Stockholm, 2004-09-23. Föreläsare vid seminariet var 
Lennart Grabe, tidigare VD för Posten samt vice VD för Ericsson och som nu verkar 
genom konsultfirman Pharos. 
 
Lennart Grabe inleder seminariet med den retoriska frågan ”Varför skall organisationen 
bevaka sin omvärld?” Den oerhörda mängd information, som förmedlas genom olika 
former av mediakanaler, inte minst via Internet, rapporterar ständigt om samhällets 
ökande förändringstakt. Grabe menar att alla organisationer kan bedriva 
informationsinsamling, vilket dock inte skall betraktas som ett självändamål. För att 
information skall bli värdeskapande för organisationen, krävs det att den analyseras 
samt att analysresultatet delges relevanta delar av organisation. Grabe poängterar 
svårigheten för organisationen att mäta informationens faktiska värde. Ett sätt att tänka 
kan exempelvis vara att tillskriva information, relaterad till ett ställningstagande före ett 
kontraktsskrivande, värdet av själva kontraktet. Dagen efter att kontraktet har 
undertecknats, kan samma information vara värdelös. Med detta i åtanke måste 
organisationen noggrant överlägga vilken information man vill satsa resurser på och hur 
detta informationsbehov skall tillfredsställas. Av detta kan man sluta sig till att 
organisationen bör satsa på kvalitativ före kvantitativ informationshantering och för 
detta ändamål vore någon form av ”verktyg” önskvärt.  
 
Det första steget är att inom organisationen klargöra vilka omvärldsfaktorer som skall 
bevakas och att grunda detta klargörande på organisationens strategi och målsättning. 
Detta kommer att utgöra organisationens informationsbehov. Grabe är övertygad om 
att alltför många personer inte har klart för sig varthän organisationen är på väg. Därför 
bedrivs ofta informationshantering, som egentligen inte gagnar organisationens 
målinriktning och därmed utgör resursslöseri. Den information, som organisationen 
använder sig av, måste vidare komma från pålitliga källor. Grabe är kritisk mot många 
av de mest välrenommerade affärstidningarna, som enligt honom ”don’t even have the 
ambition to tell the truth”. Grabe menar att tidningarna medvetet försöker göra 
nyheterna mer rafflande och underhållande för läsarna och därmed i många fall 
åstadkommer en förvanskning av fakta. Därför uppmanar Grabe organisationen att ha 
som vana att alltid dubbelkolla att informationen verkligen stämmer. Media med stor 
pondus kan, genom att modifiera fakta, skapa nya ”sanningar” som flyter ihop med 
verkligheten och därmed blir realitet. Organisationen måste vara uppmärksam och 
reagera på denna nya verklighet. Grabe nämner, som exempel på detta, aktiemarknadens 
känslighet för ryktesspridning, vilken kan få oanade konsekvenser för organisationen. 
 
Vidare talar Grabe om hur organisationen skall strukturera sin underrättelseverksamhet. 
Personerna, som jobbar med underrättelsefrågor, måste känna stor tillit och samhörighet 
inom gruppen, för att verkligen kunna utföra ett värdeskapande underrättelsearbete. 
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Detta för att mycket av utarbetandet av goda omvärldsanalyser bygger på diskussion 
och uppföljning av informationsmaterialet. För att säkerställa ett gynnsamt 
informationsklimat bör arbetsgruppen sammanstråla, minst en gång varannan vecka, för 
att faktiskt lösa underrättelserelaterade uppgifter.  
 
Grabe menar att underrättelseavdelningens grundläggande åtagande är att förmå 
ledningen att explicit uttrycka sitt informationsbehov. Detta är många gånger en mycket 
svår uppgift, då många chefer har svårt att uttrycka vilken typ av information de 
egentligen efterlyser. Anledning till detta är att många chefer anser sig själv bäst veta 
vad organisationen bör göra och därför inte främjar rekommendationer från 
underrättelsegruppens representanter. Detta utgör försvårande omständigheter för en 
effektiv informationshantering. Ytterligare försvårande omständigheter är att 
affärsvärlden, p g a  kvartalsrapportering, planerar mycket kortsiktigt för att tillgodose 
investerares krav. Detta innebär att även underrättelsearbetet ofta får ett alltför 
kortsiktigt fokus och därmed inte levererar den typ av långsiktig strategisk information 
som beslutsfattarna egentligen är mest betjänta av. 
 
Även om en god strategisk informationshantering kan tyckas vara en självklarhet för 
organisationens långsiktiga framgång, är det inte ovanligt att underrättelseverksamheten 
lågprioriteras i dagens organisationer. Grabe menar att detta går stick i stäv med 
klassiskt strategitänkande. En general skulle exempelvis aldrig komma på tanken att 
agera i en krigssituation utan att först rådfråga sin underrättelsetjänst. Grabe menar att 
organisationens underrättelseavdelning ska kräva av ledningen att konkretisera vilket 
informationsbehov som föreligger. För detta ändamål krävs att “some of the best brains 
in the company should be working in the Intelligence team”. Vidare är det klart 
fördelaktigt om underrättelseverksamhetens medlemmar tidigare har haft andra 
uppgifter inom organisationen, samt att medarbetarna i underrättelsenätverket är 
utspridda i organisationen och då gärna arbeta nära beslutsfattare på olika nivåer. Detta 
bidrar till ett vidgat perspektiv och ökad förståelse för organisationens uppbyggnad och 
målbild. Grabe anser att ett framgångsrikt underrättelsearbete förutsätter ett genuint stöd 
för verksamheten hos organisationens topp-5-chefer, för att säkerställa att 
underrättelsearbetet blir en naturlig del av beslutsprocessen. 
 
Implementeringar av förändringar mottas ofta med stor skepsis i organisationer. Grabe 
hävdar att det tar ungefär ett år innan underrättelsenätverket börjar arbeta effektivt.  
Man måste därför påbörja förändringsarbetet tidigt för att få med sig hela organisationen 
på tåget. För att möjliggöra detta krävs att organisationen utser en entusiastisk person, 
som brinner för sin uppgift och som leder utvecklingen av underrättelsearbetet och 
bedriver en kontinuerlig lägesrapportering mot ledningen för att vinna legitimitet och 
förståelse.  
 
Grabe sammanfattar sina tankar kring underrättelsearbete i följande punkter: 
 

• Underrättelsearbetet måste utgå från organisationens strategier och målsättning.  
• Organisationens ledning behöver underrättelser för sitt beslutsfattande. 
• Underrättelsearbetet kräver kvalificerad, operativ personal.  
• För att underrättelsearbetet skall generera mervärde krävs att rutiner fastställs.  
• Underrättelseteamet skall sammanträda minst varannan vecka och då lösa 

faktiska problem tillsammans. Det tar minst ett år för teamet att bli effektivt i sitt 
arbete. 

• Tilldela BI-teamets medlemmar specifika bevakningsområden. 
• Positionera en eldsjäl som BI-teamets ledare.   
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3.3 Sammanfattning av Business Intelligence i 
praktiken 
Det kan konstateras att Företaget AB:s ”Business Intelligence Core Team” anser sig få 
bristande återkoppling på sitt arbete. Medlemmarna i BI-teamet efterfrågar en tätare 
dialog med uppdragsgivaren, i syfte att förtydliga förväntningar och utvärdera presterat 
resultat. En förbättrad återkoppling anses underlätta en effektiv resursallokering mot 
områden av hög relevans. Vidare har Företaget AB en ambition om ett proaktivt 
förhållningssätt gentemot sin omvärld. Dock framkommer att företaget har bristande 
erfarenhet om hur man effektivt bedriver en sådan inriktning. Teamet efterlyser även en 
kartläggning av potentiella kundgrupper inom Företaget AB för BI-relaterade produkter, 
samt fördjupning av dessa gruppers individuella informationsbehov. 
 
Grabe anser att organisationsledningen behöver underrättelser för att kunna fatta 
strategiska beslut. Ett fullgott beslutsunderlag föregås av ett underrättelsearbete som 
utgår från organisationens strategier och målsättning.  För att underrättelsearbetet skall 
generera mervärde krävs att rutiner fastställs, exempelvis genom att tilldela BI-teamets 
medlemmar specifika bevakningsområden. 

   
Denna sammanfattning, sammantaget med resonemanget i ”Omvärldsbevakning i 
teorin” (kap 2), utgör i nästa kapitel grunden för fastställandet av examensarbetets 
syfte.   
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4 Problemspecificering   
 
I detta kapitel fastställs examensarbetets syfte och avgränsningar, med utgångspunkt i 
resonemanget från ”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2) och ”Omvärldsbevakning i 
praktiken” (kap 3). Detta görs genom att introducera begreppet ”Strategisk 
informationshantering”.   
 
I ”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2) framkommer att en organisation styr sin 
verksamhetsinriktning genom strategiska beslut. För att fatta så gynnsamma beslut som 
möjligt, relaterat till organisationens målsättning, krävs en funktion inom organisationen 
som genererar adekvata beslutsunderlag, vilket i sin tur grundar sig på reflektioner och 
beaktande av skeenden i omvärlden. Vidare kan, genom studien i ”Omvärldsbevakning i 
praktiken” (kap 3), konstateras, att det föreligger ett behov av återkoppling mellan 
uppdragsgivare och operativ personal. Detta för att nå nödvändig struktur och effektiv 
resursfördelning inom verksamhetsområdet för omvärldsbevakning utefter ”Business 
intelligence”-cykelns ingående delar.  
 
En studie visar hur europeiska företag väljer att prioritera aktiviteter relaterade till 
omvärldsbevakning (fig 4.1). Huvuddelen av tiden åtgår till insamling och analys, vilka 
upptar cirka en tredjedel var. Resterande del av tiden fördelas relativt jämt på att 
förbereda och planera aktiviteterna, att sprida underrättelser samt att utvärdera 
resultatet. Vidare visar studiens resultat att fördelningen gäller för alla europeiska 
länder, men med en jämförelse med USA visar det sig att amerikanska företag ägnar 
betydligt mer tid åt insamling och relativt de europeiska företagen, mindre till analys av 
insamlad information. I studien konstateras också att en god omvärldsbevakning 
karakteriseras av lägre resurssatsning på insamlingsdelen relativt analysdelen. 
Följaktligen indikerar detta på en bättre balans mellan de europeiska företagens BI- 
relaterade aktiviteter, jämfört med de amerikanska. (SAF, 1998) 
 

Inriktning; 
11%

Insamling ; 
33%

Analys; 32%

Spridning; 
13%

Utvärdering; 
11%

 
Figur 4.1: Andel tid som spenderas på olika ”Business intelligence”-aktiviter, för europeiska 
företag (SAF, 1998).   
 
För att nå en procentuellt större resursfördelning till den värdeskapande analysdelen, 
jämfört med insamlingssteget, bör organisationens informationsbehov tydligt 
konkretiseras samt grunda detta klargörande på organisationens strategi och målsättning 
(SAF, 1998). Ett begrepp som behandlar just detta ämnesområde är Strategisk 
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informationshantering (fig 4.2), vilket definieras som ”att klargöra och tillgodose 
behovet av omvärldsinformation, som kan omsättas i gynnsamma handlingar” 
(Frankelius och Rosén, 1993).    

Figur 4.2: Strategisk informationshantering. Den strategiska kopplingen handlar om att skapa 
överensstämmelse mellan organisationens mål, informationshantering och beslutsfattande. 
(Frankelius och Rosén, 1993) 
 
Strategisk informationshantering handlar om att skapa förutsättning för att goda 
strategiska beslut fattas genom att skapa överensstämmelse mellan organisationens 
målsättning och strategival. För att uppnå denna överensstämmelse, ska en 
organisations informationsbehov identifieras, behovet tillgodoses samt resultatet 
omsättas i konstruktiva handlingar.  

4.1 Examensarbetets syfte 
Vi konstaterar, utifrån ovanstående resonemang, att identifieringen av organisationens 
strategiska informationsbehov utgör det kritiska skedet inom omvärldsbevakning. 
Därmed fastställs syftet med detta examensarbete vara:  
 
att utveckla en modell för identifiering av en organisations strategiska 
informationsbehov.  

4.2 Examensarbetets avgränsningar 
Examensarbetets avgränsningar ämnar förtydliga syftets (kap 4.1) innebörd. 

 
• Vi definierar strategi såsom organisationens fastslagna verksamhetsinriktning 

(kap 2.5), vilken ska föra organisationen från nuvarande position närmare 
målsättningen (kap 2.3) och löpande bör modifieras i takt med eventuella 
förändringar i organisationens omvärld (kap 2.2). 

 
• Strategisk information definierar vi som sammanställd data om skeenden externt 

från organisationen (kap 2.2) och som påverkar val av organisationens 
verksamhetsinriktning och förhållningssätt till sin omvärld (kap 2.4). 

 
• Målgruppen för strategisk information är personer involverade i framtagandet av 

beslutsunderlag för beslut rörande val av organisationens strategi. 
 

• Den strategiska kopplingen inom ”Strategisk informationshantering” handlar om 
att skapa överensstämmelse mellan organisationens mål (kap 2.3), 
omvärldsbevakning (kap 2.7) och beslutsfattande (kap 2.6). 

 

1. Klargöra 
informationsbehovet 

2. Tillgodose 
informations-
behovet 

3. Använda 
informationen till 
affärsutvecklande 
åtgärder 
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5 Metod 
 
I följande kapitel redogör Vi för examensarbetets disposition (fig 5.1). I kronologisk 
ordning ges en kort översikt av respektive kapitel i detta examensarbete. Vidare 
redogörs för olika synsätt på hur ett vetenskapligt arbete skall struktureras. Utifrån 
detta resonemang beskrivs sedan metodinriktningen som Vi valt att arbeta utefter. 

5.1 Examensarbetets disposition  
Det första kapitlet, ”Introduktion” (kap 1), ämnar introducera läsaren i ämnesområdet 
på ett övergripande plan, sätta rapporten i ett vidare perspektiv samt locka till fortsatt 
läsning. Därefter följer ”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2), vilken lodar djupare i de 
grundläggande teoretiska begrepp som återfinns i det första kapitlet. Successivt byggs 
ett alltmer komplext sammanhang upp, vilket föranleder en intresseväckare för hur det 
förhåller sig i praktiken. En logisk följd är därför att studera hur Business Intelligence 
bedrivs i praktiken inom en global organisation. Denna studie sammantaget med ett 
reportage från ett seminarium lett av en auktoritet inom området, Lennart Grabe, utgör 
vår ”Omvärldsbevakning i praktiken” (kap 3). Genom de tre inledande kapitlen, 
utkristalliseras examensarbetets syfte med tillhörande avgränsningar, vilka presenteras i 
”Problemspecificering” (kap 4).  
 
För att uppnå examensarbetets syfte, företas en omfattande litteraturstudie, som 
resulterar i en ”Teoretisk referensram” (kap 6). I detta kapitel konstaterar Vi att det inte 
finns någon enskild metod som till fullo satisfierar vårt ändamål. Istället strävar Vi efter 
att kombinera flera olika teoretiska aspekter och på så sätt utarbeta en egen modell för 
identifiering av en organisations strategiska informationsbehov. Modellen kallar Vi 
Resursallokeringsmodellen, vilken struktureras i sju moment, med syftet att kartlägga 
organisationens verkliga informationsbehov. Vidare vill Vi verifiera modellens 
funktionalitet, genom att applicera den på en reell organisation. Denna fallstudie 
genomför Vi på Företaget AB. En grundtanke med Resursallokeringsmodellen är att 
den skall utgå från den enskilda organisationens unika förutsättningar. Vi genomför 
därför först en ”Pilotstudie på Företaget AB” (kap 8), för att säkerställa genomförandet 
av fallstudien. Pilotstudiens resultat föranleder modifiering av några av modellens 
moment. Med detta i beaktande genomförs nu ”Resultat av Huvudstudien på Företaget 
AB” (kap 9). Utifrån studiens resultat kan Företaget AB:s strategiska informationsbehov 
fastställas i ”Identifiering av Företaget AB:s strategiska informationsbehov” (kap 10). I 
kapitlet ”Slutsats” (kap 11) lyfts resultatet till en analytisk generaliseringsnivå. I 
examensarbetets avslutande del, ”Resursallokeringsmodellen i ett IT-perspektiv” (kap 
12), diskuteras kring olika IT-stöds behjälplighet vid identifiering av en organisations 
strategiska informationsbehov.  
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Figur 5.1: Examensarbetes disposition 

5.2 Människans förhållningssätt till sin omvärld 
Alla människor bär på grundläggande föreställningar om den egna situationen och 
relationen till sin omgivning. Dessa föreställningar formas genom bl a uppfostran, 
utbildning och livserfarenhet och består av både medvetna och omedvetna antaganden 
om verkligheten. Föreställningsramen anger gränsen för en persons iakttagelser, tankar 
och agerande. Det är i praktiken omöjligt att aktivt välja föreställningsram, dock 
utvecklas den över tiden som en följd av att erfarenheter och kunskaper ökar. (Lundahl 
och Skärvad, 1992) 
 
Vi hänger oss åt ovan redogjorda vetenskapliga beskrivning rörande människans 
förhållningssätt till sin omvärld.  

5.3 Kunskapssyn 
Beträffande kunskap, indelas begreppet ofta inom samhällsvetenskapen utefter två olika 
forskningsideal; positivism och hermeneutik. Positivismen kan sägas vara 
naturvetenskapligt baserad och förespråkar att objektiv fakta och subjektiva värderingar 
ska skiljas åt. Endast fakta som kan anses objektiv är relevant och vetenskapens uppgift 
är att avbilda verkligheten som den är. För den hermeneutiska synen på kunskap gäller 
däremot att det inte alltid går att särskilja objektiv fakta och subjektiva värderingar. 
Målet med hermeneutisk forskning av sociala fenomen är därför istället att försöka att 
uttolka och förstå. 
 
Examensarbetet genomsyras av en hermeneutisk kunskapssyn. Detta med anledning av 
att syftet till stor del är uppbyggt kring Företaget AB:s Business Intelligence Core 
Teams och Lennart Grabes subjektiva åsikter och värderingar rörande 
omvärldsbevakning. Vi anser att en specifik persons upplevda informationsbehov i allra 
högsta grad grundar sig på en subjektiv bedömning. Detta innebär vidare stora 
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svårigheter att uppdela en organisations övergripande informationsbehov, i enlighet 
med strikt naturvetenskaplig åskådning, i objektiv fakta och subjektiva värderingar.  

5.4 Angreppssätt 
Det finns olika, vetenskapligt vedertagna, angreppssätt för att uppnå uppställt syfte. 
Dessa betecknas såsom deduktivt, induktivt och abduktivt angreppssätt. Ett deduktivt 
angreppssätt utgår från en teori som innehåller en verifierad slutsats av verkligheten. 
Utifrån denna teori formuleras sedan testbara hypoteser som undersökningens empiri 
skall verifiera eller förkasta (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1991). Ett induktivt 
angreppssätt däremot innebär att man inte utgår från några teorier eller hypoteser. 
Istället samlar man in material oftast med kvalitativa metoder och skapar utifrån dessa 
nya idéer och teorier inom forskningsområdet (Backman, 1998).  
 
Vidare hävdas att dessa båda angreppssätt alltid samverkar, eftersom deduktion inte är 
möjlig om det inte finns några teorier att basera slutsatserna på och då teorin i sin tur 
grundar sig på induktiva slutsatser från observationer av verkligheten (Arvidson, 1992). 
Det abduktiva angreppssättet anspelar på just detta och är att betrakta som en 
kombination av induktion och deduktion. Under en forskningsprocess, med ett 
abduktivt angreppssätt, växlas teoretiska studier med empiriska undersökningar varvid 
båda successivt omtolkas i skenet av varandra (Patel och Tebelius, 1992). 
 
Examensarbetet har ett abdukitvt angreppssätt eftersom teoretiska och praktiska studier 
sammanvävs. Teoretiska studier genomförs i de båda kapitlen ”Omvärldsbevakning i 
teorin” (kap 2) och ”Teoretisk referensram” (kap 6), medan empiriska studier återfinns 
i kapitlet ”Omvärldsbevakning i praktiken” (kap 3), i fallstudien på Företaget AB (kap 
8) (kap 9) och i ”Resursallokeringsmodellen i ett IT-perspektiv” (kap 12).  

5.5 Undersökningsmetod  
Undersökningsmetod vid datainsamling kan vara av antingen kvantitativ eller kvalitativ 
natur. Kvalitativa metoder syftar primärt till att nå en djup förståelse av det som 
studeras och att man inte från början vet exakt vilka resultat som är tänkbara. Detta 
kräver en följsamhet gentemot studieobjektet. Insamlingen av data kan göras på olika 
sätt men typiskt är en närhet till den källa från vilken informationen hämtas. Det som 
studeras, handlar ofta om kvalitet och inte om antal, fördelningar eller exakta 
mätvärden. Resultatet kan vara ett antal nya aspekter på ett problem. Ibland kan man 
även få fram antal, även om det sällan är huvudsyftet. (Gunnarsson, 2004) 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och det är på förhand bestämt vilka tänkbara 
slutsatser studien kan leda till. Ett sådant förfarande innebär oftast ett avstånd i 
förhållande till informationskällan. Kvantitativa metoder kan syfta till att göra 
jämförelser och pröva om de resultat som framkommit är statistiskt generaliserbara. 
(Gunnarsson, 2004) 
 
Fördelen med en studie som använder kvalitativ metodik är att den tar hänsyn till 
helheten på ett sätt som inte är möjligt i en studie där kvantitativ metodik används. 
Kvantitativa metoder, å andra sidan, har två fördelar. För det första erhålls ett objektivt 
mått på sannolikheten att de slutsatser som framkommer är korrekta. Detta fås ej med 
kvalitativ metodik. För det andra, om det i en given situation ges möjlighet att välja 
mellan kvalitativt och kvantitativt perspektiv, är oftast den sistnämnda betydligt enklare 
och mindre resurskrävande. (Gunnarsson, 2004) 
 



  
______________________________________________________________________ 

- 26 - 

Vårt examensarbete är kvalitativt. Detta grundar sig på att Vi inte exakt vet på förhand 
vilka svar som den empiriska studien kan förväntas generera. Vidare för Vi en tät dialog 
med respondentgruppen på Företaget AB, vilken genererar en djup förståelse för 
studieobjektet. Ett helhetsperspektiv erhålls då Vi utgår från organisationens 
verksamhetsidé i vår strävan att identifiera organisationens strategiska 
informationsbehov.  

5.6 Datainsamling 
Insamling av data kan bedrivas antingen genom att nyttja sekundärdata eller genom 
insamling av ny information i form av primärdata. Insamling av sekundärdata innebär 
att forskaren utgår från data som insamlats tidigare, men i annat syfte. Exempel på 
sekundärdata är arkivmaterial, statistik, databaser, litteratur och tidskrifter. Ett problem 
med sekundärdata är att det material som insamlas, utgår från ett annat syfte och andra 
definitioner (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1998). Primärdata insamlas av forskaren 
själv, för det aktuella undersökningsändamålet (Lekvall och Wahlbin, 1987). Primärdata 
kan insamlas genom observation, enkät eller intervju (Holme och Solvang, 1997). 
 
I vårt examensarbete använder Vi oss av både primär- och sekundärdata för vår empiri. 
I den ”Teoretiska referensramen” (kap 6), nyttjar Vi sekundärdata, genom omfattande 
Internetsökningar via sökmotorerna Google och Altavista, samt via databaser vid Luleå 
tekniska universitet såsom Ebsco och Emerald. Detta ger att relevanta artiklar samt 
litteratur som behandlar aktuellt ämnesområde identifieras. Därefter besöks Stockholms 
Universitets bibliotek, Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek samt 
Handelshögskolans bibliotek för att ytterligare identifiera material till den teoretiska 
referensramen. Vidare använder Vi oss av primärdata i form av intervjuresultat och 
enkätsvar.  

5.7 Metodiska problem 
Validitet avser att det som mäts är det som är relevant i sammanhanget, medan 
reliabilitet avser att mätningen görs på ett tillförlitligt sätt. Det börs alltid strävas efter 
hög validitet och reliabilitet. Inom forskning handlar validitet om att kunna ange i 
vilken situation och för vilken population resultaten är giltiga. Reliabilitet handlar om 
pålitlighet. Hög validitet förutsätter hög reliabilitet men hög reliabilitet garanterar inte 
hög validitet. (http://infovoice.se, 2004) 
 
Vi strävar efter att ge examensarbetet hög validitet samt hög reliabilitet. Detta uppnås 
genom ett väl underbyggt syfte, med dels teoretiska studier i kapitlet 
”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2) och dels genom det empiriska kapitlet 
”Omvärldsbevakning i praktiken” (kap 3). Resursallokeringsmodellen anser Vi vara 
applicerbar på alla typer av organisationer, vilket konstateras i kapitlet ”Slutsats” (kap 
11). Vidare grundar Vi Resursallokeringsmodellen på en ”Teoretisk referensram” (kap 
6) innehållande flertalet relevanta aspekter i sammanhanget.  

http://infovoice.se
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6 Teoretisk referensram  
 
Detta kapitel ämnar redogöra för teoretiska resonemang om ämnesområdet relaterat 
till examensarbetets syfte. Kapitlet består av tre delar; ”Data, Information och 
Underrättelse”, ”Behållning av att konkretisera organisationens strategiska 
informationsbehov” samt ”Identifiering av en organisations strategiska 
informationsbehov”.   

6.1 Data, Information och Underrättelse 
För att kunna utröna vad en organisations strategiska informationsbehov innebär, 
behövs först ett resonemang kring nyckelbegreppen data, information och underrättelse 
(fig 6.1). Vi har tidigare fastställt att en förutsättning för att kunna fatta goda strategiska 
beslut är att organisationen tillgodogör sig en så korrekt bild av omvärlden som möjligt 
(kap 2.6). Bildens minsta beståndsdel utgörs av data, som definieras såsom 
”representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner. Huvudformerna är därvid 
analog och digital representation.” (NE, 2004). En annan definition lyder ”text som 
inte besvarar frågor rörande ett speciellt problem” (Quigley och Debons, 1999). Den 
data som sätts i ett sammanhang och tolkas för att bli meningsfull för ett visst ändamål 
kallas information (Saxby, 1990). Vidare definieras information som ”innebörden i 
data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data” (NE, 2004) 
eller som ”text som bevarar frågorna vem, när, vad och var” (Quigley och Debons, 
1999).  
 
Organisationen kan dock inte fatta goda strategiska beslut baserat på endast en 
information. En information, kan tillspetsat sägas, representera en isolerad företeelse 
och måste därför ställas i relation till annan information för att bli värdeskapande för 
organisationen. Information om olika skeenden måste sammanfogas för att utgöra 
fullgoda strategiska beslutsunderlag. Sammanfogningsprocessen, även kallad analys, 
genererar en underrättelse (eng. intelligence) åt organisationen. Underrättelsen kan 
alltså sammanfattningsvis sägas vara ekvivalent med organisationens strategiska 
beslutsunderlag och definieras på följande sätt: ”Intelligence is a collection of 
information pieces that have been filtered, distilled and analyzed. It has been turned 
into something that can be acted upon. Intelligence is what managers need to make 
decisions.” (Kahaner, 1996)  
 

 
 
Figur 6.1: Tolkning av data till information samt sammanfogning av information till 
underrättelse (Kahaner, 1996). 
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Hur pass värdeskapande underrättelsen blir avgörs följaktligen av ”kvaliteten” på 
ingående data och det värde som organisationen tillför i form av tolkning och analys.  
 
I samma stund som data tolkas och övergår i ”organisationens ägo” omvandlas den till 
information. Allt som behandlas inom organisationen uppfyller alltså minst kravet för 
information. Därför talar Vi om organisationens informationsbehov i examensarbetets 
syfte (kap 4). I resonemanget relaterat till omvärldsbevakning likställer vi en 
information med en omvärldsfaktor. 

6.2 Behållning av att konkretisera 
organisationens strategiska informationsbehov 
En organisations framgång avgörs i stor utsträckning av hur organisationen lyckas 
korrelera sina resurser med yttre omständigheter. Detta samband kan enkelt visualiseras 
av den tredimensionella struktur som benämns ”Framgångsboxen” (fig 6.2). Denna 
modell visar förhållandet mellan Organisationens resurser, Omvärldens förutsättningar 
och Information om omvärldens förutsättningar. Modellen belyser att det inte är 
tillräckligt med att en möjlighet existerar, organisationen måste de facto känna till den 
för att överhuvudtaget kunna nyttja den. (Frankelius och Rosén, 1993)  
 

 
Figur 6.2: ”Framgångsboxen” – Tre faktorer som sammantaget bestämmer organisationens 
framgång, visualiserad genom boxens volym (Frankelius och Rosén, 1993). 
 
Just informationens roll som framgångsfaktor behandlas i en studie där framgångsrika 
och mindre framgångsrika exportföretag jämförs. Studien visar att framgångsrika 
exportföretag är utåtriktade och förvärvar mångsidig information från främst primära 
informationskällor. De är i hög grad medvetna om både latenta och tillfälliga problem i 
omvärlden, samt betraktar informationen som en viktig resurs för att anpassa sitt 
beteende till omvärldens förutsättningar. De mindre framgångsrika exportföretagen 
uppvisar däremot ett defensivt informationsbeteende. De är inåtriktade, har ett inaktivt 
förhållningssätt (jmf kap 2.4) och upplever detaljerad information om omvärldens 
möjligheter och hot som en källa till oro och därmed en risk för företagets stabilitet. 
Istället för att skaffa och nyttja information, litar de mindre framgångsrika företagen i 
hög grad på den egna intuitionen, vilket i studien ej anses vara tillräckligt för att nå 
framgång för ett exportföretag. Informationsidentifieringen kräver mycket mera 
kreativitet och lateralt tänkande, dvs. att företaget betraktar företeelser i omvärlden ur 
olika synvinklar. En noggrann kartläggning av möjligheter och hot på marknaden är en 
förutsättning för framgångsrik export. Ytlig kunskap och ekonomiska kalkyler räcker 
inte, företaget måste även beakta de immateriella aspekterna av affärsverksamheten. 
Framgång som begrepp innebär inte enbart snabba ekonomiska vinster. Kontinuitet i 
verksamheten är en minst lika viktig faktor. Det är ingen konst att bryta sig in på en ny 
marknad via exempelvis prisdumpning. Men att hålla sig kvar på en marknad är 
betydligt mera krävande, då företagen måste vinna kundernas långsiktiga förtroende. 
Även om ett företag har en produkt som är framgångsrik på hemmaplan, finns det inga 
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garantier för att samma produkt når framgång utomlands. Kunderna har olika 
förväntningar, det som accepteras i Finland kanske inte alls duger i Tyskland. Detta 
avslöjas inte nödvändigtvis i en enkel marknadsundersökning, då företagens 
information om exportmarknaden måste vara bredare och framför allt djupare än så. Här 
spelar en gedigen information om marknaden en avgörande roll. (de Heer, 2004)  
 
I följande avsnitt vill Vi generalisera resonemanget ovan för att ytterligare understryka 
behållningen av att organisationen identifierar sitt strategiska informationsbehov. Vi gör 
detta genom att först återknyta till förhållandet mellan Omvärldens förutsättningar och 
Information om omvärldens förutsättningar. Detta görs genom att diskutera kring att 
”Förutsäga framtiden” (kap 6.2.1) samt att ”Klargöra det verkliga informationsbehovet” 
(kap 6.2.2). Vidare behandlas aspekter rörande att ”Underlätta resursallokering” (kap 
6.2.3) samt att ”Skapa ett gynnsamt informationsklimat i organisationen” (kap 6.2.4) 
vilka relateras till Organisationens resurser i ”Framgångsboxen”.  

6.2.1 Förutsäga framtiden 
Det vore i många fall önskvärt för organisationen att blicka in i framtiden. Då detta ter 
sig omöjligt får organisationen försöka göra det bästa av situationen genom fortlöpande 
analys av omvärlden. Det hela går ut på att organisationen redan i förväg bestämmer sig 
för hur den ska agera vid en viss händelseutveckling. Vidare bestäms vilka olika 
strategier som ska tas i bruk beroende på vilken information som kommer företaget 
tillhanda. Genom att i förväg ha tänkt igenom framtida situationer, blir strategiska 
beslut om kursändringar betydligt lättare att fatta och genomföra, när ny information om 
förändringar i omvärlden dyker upp. Stelhet och beslutsångest undanröjs och 
organisationen blir flexibel och kan handla snabbt och målinriktat. (Sandström, 1988) 

6.2.2 Klargöra det ”verkliga” informationsbehovet 
Människan har en väl utvecklad perceptionsförmåga som möjliggör att hon kan sondera 
och sovra i sin omgivning för att konkretisera relevant information för sina specifika 
syften. Dock är det lätt hänt att människan ibland låser sig i invanda tankemönster, 
vilket medför risk att missa relevanta signaler i sin omvärld. Kanske är det någon form 
av försvarsmekanism för att inte drunkna i för många intryck och därmed möjliggöra 
fokusering på inslagen väg. Inte desto mindre innebär detta många gånger en 
försvårande omständighet vid informationshantering och föranleder en distinktion 
mellan upplevt och verkligt informationsbehov. Upplevt informationsbehov besvaras 
med frågan: ”Vilken information behöver du?” Verkligt informationsbehov definieras 
som det behov organisationen egentligen har, för att kunna uppnå sin målsättning. Det 
verkliga informationsbehovet är alltså det organisationen borde ha för organisationens 
bästa. Ett upplevt informationsbehov kan vara tillgodosett eller otillfredsställt. Ett 
verkligt informationsbehov kan vara tillgodosett eller otillfredsställt, om det samtidigt är 
upplevt, men det kan också vara ej beaktat. Arbetet med identifiering av organisationens 
strategiska informationsbehov syftar följaktligen till att komma över det upplevda 
informationsbehovets begränsningar och komma till insikt med det verkliga 
informationsbehovets möjligheter. Om det finns en skillnad mellan upplevt och verkligt 
informationsbehov är det säkerligen även en skillnad mellan upplevd och verklig 
omvärld. (Frankelius och Rosén, 1993) 

6.2.3 Underlätta resursallokering 
Organisationens resurser kan vara finansiella, fysiska, mänskliga och organisatoriska 
tillgångar, syftande till att bidra till ett förverkligande av organisationens målsättning. 
Finansiella resurser är organisationens lätt rörliga ekonomiska tillgångar i exempelvis 
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bankkonton och värdepapper. Fysiska resurser är exempelvis maskiner, 
produktionsanläggningar och byggnader som organisationen använder sig av i sin 
verksamhet. Mänskliga resurser inkluderar all erfarenhet, kunskap och 
bedömningsförmåga hos de individer som är knutna till organisationen. Organisatoriska 
resurser är organisationens historiska relationer, pålitlighet och andra egenskaper som 
hör till grupper av individer inom organisationen, tillsammans med företagets struktur, 
kontroll och belöningssystem. (Barney, 1995)  
 
Önskvärt, för att kunna välja ”rätt” strategi, vore möjlighet att samla in all tänkbar 
information och analysera den. Detta önsketänkande är naturligtvis orealistiskt i 
praktiken, då organisationens samlade resurser är begränsade. Organisationen måste 
alltså på något sätt bedriva en selektiv informationsinsamling för att minimera risken att 
drabbas av ”information overload”, dvs. att slösa resurser på information av tvivelaktigt 
värde. Dock föreligger stora svårigheter att kvantifiera ”avkastningen” på satsade 
resurser, relaterade till informationshanteringen, då det inte råder någon enkel 
korrelation mellan intäkter och satsade resurser. Istället kan ifrågasättas, hur mycket 
organisationen förlorar på att inte satsa resurser på relevant informationshantering, 
genom att exempelvis uppskatta hur stor markandsandel organisationen förlorar genom 
utebliven kännedom om nya kundbehov. (Kahaner, 1996) 
 
Om en organisation enkelt kunde beräkna kostnad och avkastning för olika typer av 
information, skulle även det exakta behovet av informationen vara möjlig att bestämma. 
Ett sätt att närma sig en lösning på detta problem visas i nedanstående matematiska 
modell (ekv 6.1). Denna modell säger helt enkelt, att så länge den marginella 
intäktsökningen av ny information överstiger den marginella kostnadsökningen av 
informationen, plus kostnaden för de åtgärder som organisationen vidtar som en 
konsekvens av informationen, är ny information lönsam att skaffa. (Frankelius och 
Rosén, 1993) 
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 i = information  
 a = direkta konsekvenser av information 
 I = Intäkt 
 K = Kostnad 
Ekvation 6.1: Matematisk modell som åskådliggör marginalnyttan av ny information 
(Frankelius och Rosén, 1993). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att strategisk informationshantering (kap 4) nästan alltid 
förorsakar en kostnad. Detta motiverar varför organisationens strategiska 
informationsbehov noggrant bör kartläggas, för att möjliggöra en effektiv 
resursallokering. (Frankelius och Rosén, 1993) 

6.2.4 Skapa ett gynnsamt informationsklimat i 
organisationen  
Föregående avsnitt behandlar huvudsakligen organisationens resurser ur ett 
ekonomiskt perspektiv. Nedan önskar Vi belysa aspekter kring mänskliga och 
organisatoriska tillgångar.   
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En förutsättning för effektivt strategiskt beslutsfattande är ett gynnsamt 
informationsklimat. Detta innebär att skapa en organisationskultur bestående av normer 
och värderingar, syftande till att förankra nyttan och värdet med strategisk 
informationshantering hos samtliga medarbetare. Detta leder till förståelse för vikten av 
att tydliggöra organisationens strategiska informationsbehov. För att upprätthålla ett 
gynnsamt informationsklimat, krävs kontinuerlig återkoppling inom organisationen 
mellan uppdragsgivare och underrättelseorganisation (jmf kap 3.2) (Correia och Wilson, 
2001). Anledning till att skapa ett informationsklimat är att ingen kan sägas vara ensamt 
ansvarig för den strategiska informationshanteringen, utan den skall betraktas som en 
organisationsövergripande angelägenhet (SAF, 1998). En förutsättning för att lyckas 
med denna filosofi är att skapa en infrastruktur som genomsyrar organisationen och 
inkluderar samtliga förehavanden såsom processer, teknologier och människor (Correia 
och Wilson, 2001) samt sätta detta i relation till organisationens kortsiktiga och 
långsiktiga mål (Hamrefors, 2004).  

6.3 Identifiering av organisationens strategiska 
informationsbehov 
Med resonemanget ovan, sluter Vi oss till, att det föreligger ett behov av en metod för 
hur organisationens strategiska informationsbehov operativt ska fastställas. Vi har 
identifierat två övergripande principer för detta ändamål, Generella modeller och 
Organisationsspecifika modeller. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa båda 
principer är synen på huruvida organisationers strategiska informationsbehov är 
generaliserbart eller inte. Inom kategorin Generella modeller, inordnar Vi, verktyg med 
utgångspunkt i förutbestämda mallar, som pekar på vad organisationen skall fokusera på 
i sin omvärldsbevakning. Dessa modeller generaliserar den verklighet som 
organisationen verkar i.  
 
Traditionellt sätt kan synen på omvärlden, för organisationsformen företag (kap 2.1), 
sammanfattas i Bates omvärldsmodell (Bates, 1985). Modellen indelar organisationens 
omvärld i tre olika nivåer (fig 6.3), företaget, företagets nära omgivning och företagets 
perifera omgivning. Denna fördefinierade omvärldsbild nyttjas sedan av ett antal 
accepterade modeller för analys av de olika omvärldsnivåerna. Dessa modeller är av 
olika karaktär och indelas därför i två undergrupper: Ramverk och Listmodeller. 
(Frankelius,2001) 

 
 
Figur 6.3: Bates omvärldsmodell (Hörte, 1999) 
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Ramverken syftar till att rikta informationsökningen till förutbestämda områden. 
Exempel på den här typen av analysmodeller är PEST, Porters Five Forces och SWOT, 
vilka samtliga består av fördefinierade ämnesområden, vilka organisationen uppmanas 
att beakta. (Frankelius, 2001)  
 
Kritiska röster har höjts mot den här typen av modeller. Det hävdas att:  
 
”Det finns en risk med dessa modeller och de kalkyler som ligger till grund för dem. 
Risken är att det eftersträvansvärda tänkandet ersätts av en teknokratisk strategisk 
planeringsverksamhet.”  (Hörte, 1999) 
 
En del av kritiken grundar sig på att Bates omvärldsmodell medvetet distanserar vissa 
faktorer framför andra:  
 
”Vissa företag är mer beroende av vetenskaplig forskning eller riskkapital än 
markanden för dess produkter – åtminstone i vissa skeden i företagets utveckling.”  
(Frankelius, 2001) 
 
Vidare är, i många modeller, de ingående faktorerna definierade på en mycket 
översiktlig nivå, vilket förorsakat kritik mot att det finns oändligt många faktorer som 
skulle kunna beaktas i modellernas yviga kategorier. Detta kan försvåra istället för att 
förenkla identifieringen av det strategiska informationsbehovet. En faktor i PEST-
analysen är exempelvis politiska faktorer, men ingen ytterligare vägledning ges om 
vilka politiska faktorer som är mer värda att betrakta än andra för den specifika 
organisationen. (Frankelius, 2001) 
 
Verktygen under Listmodeller bygger på detaljerade frågeställningar, som syftar till att 
utgöra en lathund vid informationsbehovsidentifiering och som i motsats till Ramverken 
förespråkar att just vissa specifika faktorer undersöks i en komplett omvärldsanalys. 
Dessa modeller anger precis vad organisationen bör betrakta. Exempel på detta är Fulds 
checklista som hävdar att det är konkurrenterna som organisationen i första hand bör 
bevaka och analysera (Fuld, 1994). Problemet är att dessa modeller knappast utformats 
för den specifika organisationens förutsättningar utan förutsätter att alla organisationer 
antas ha lika intressen. (Frankelius, 2001) 
 
De Organisationsspecifika modellerna förespråkar att organisationen förutsättningslöst 
utgår från dess specifika behov. Istället för att nyttja generella faktorer strävas det efter 
att identifiera specifika faktorer som satisfierar den unika organisationens målsättning. 
Ett exempel på en metod, under denna kategori, är World Mapping Method som 
rannsakar organisationens specifika målsättning och nyttjar organisationens samlade 
kreativitet och yrkeskunskap för att identifiera det unika informationsbehovet. Genom 
att ta fasta på människans medfödda kreativitet, sammantaget med den erfarenhet som 
finns bland organisationens medlemmar, hävdas att organisationens omvärldsbevakning 
blir mer värdeskapande. (Frankelius, 2001)  
 
En annan Organisationsspecifik modell är Scenariobeskrivning. I denna modell ställs 
olika framtidsbilder om omvärldens utveckling i relation till den unika organisationens 
nuvarande position. Dessa scenarier utgörs av hypotetiska antaganden om hur framtiden 
tros komma att gestaltas. Dessa hypoteser kan sedan nyttjas för att fastslå 
organisationens informationsbehov och användas för att undersöka vilka hypoteser som 
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representerar den mest troliga bilden av framtiden och därmed utgöra ett viktigt 
underlag vid utarbetande av strategier. (Sandström, 1988) 

6.4 Sammanfattning av teoretisk referensram  
Det vore möjligt att nyttja någon av de modeller som redogjorts för ovan för att 
identifiera organisationens strategiska informationsbehov. Vi anser dock att ingen av de 
ovan beskrivna modellkategorierna är tillräckliga för att uppfylla examensarbetets syfte. 
Istället för att enbart nyttja en modelltyp vill vi nyttja de fördelar som respektive 
kategori innehar, samt väva ihop dessa med aspekter som redogjorts för tidigare i detta 
kapitel, för att på så sätt skapa en mer mångfacetterad och ändamålsenlig modell.    
 
Ur kategorin Organisationsspecifika modeller (kap 6.3) hämtar Vi tankarna kring 
kreativitet för att motverka låsning i invanda tankemönster, samt återkopplingen till 
organisationens målsättning. Från de Generella modellerna, nyttjar Vi, den 
dokumenterade erfarenheten som ligger till grund för de listor och ramverk som nyttjas 
för informationsidentifieringen. Vidare hävdar Vi att filosofin bakom de Generella 
modellerna, om att förenkla verkligheten, kan nyttjas för att bringa struktur och 
överskådlighet i identifierat informationsbehov.    
 
Vi ämnar, i vår modell, beakta informationens roll som framgångsfaktor (kap 6.2), 
genom att korrelera organisationens resurser med yttre omständigheter. Informationen 
kan i detta sammanhang ses som ett verktyg för att anpassa organisationens beteende 
efter omvärldens förutsättningar. Dessutom önskar Vi förankra nyttan och värdet med 
att konkretisera organisationens verkliga informationsbehov (kap 6.2.2) hos 
organisationens medlemmar, för att på så sätt bidra till det eftersträvansvärda, 
förbättrade informationsklimatet (kap 6.2.4). För att modellen skall bli dynamisk önskar 
Vi även väva in tidsaspekten (kap 6.2.1) i modellen för att gynna ett proaktivt 
förhållningssätt (kap 2.4). Dessa sammantagna aspekter resulterar i skapandet av 
Resursallokeringsmodellen vilken Vi redogör för i nästkommande kapitel.  
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7 Resursallokeringsmodellen 
 
Med resonemanget i kapitlet ”Teoretisk referensram” (kap 6) som utgångspunkt, 
utarbetar Vi i detta kapitel en egen modell, strukturerad i sju moment (fig 7.1), för 
identifiering av en organisations strategiska informationsbehov. Nedan följer först en 
översiktlig genomgång av modellen och därefter en djupare redogörelse för respektive 
moments innehåll och syfte.  
 

 
Figur 7.1: Resursallokeringsmodellen 

7.1 Resursallokeringsmodellens olika moment   
Moment 1 ämnar identifiera tänkbara omvärldsfaktorer (kap 6.1), som inverkar på 
organisationens verksamhet med tidsperspektiv på kort respektive lång sikt (kap 6.2.4). 
I Moment 2 sammanställs resultatet från föregående moment och utgångspunkten för ett 
förbättrat underrättelsearbete presenteras. I Moment 3 tilldelas respektive 
omvärldsfaktor resurser efter bedömd betydelsegrad för organisationens verksamhet. I 
Moment 4 sammanställs resultatet från Moment 3, vilket möjliggör analytisk 
bearbetning. Moment 5 utgörs av en nulägesbeskrivning, vilken med ett objektivt fokus, 
kartlägger vad organisationen prioriterar idag. Moment 6 innebär en jämförelse mellan 
resultaten från Moment 4 och 5. Här identifieras gapet mellan vad organisationens 
resurser för underrättelsearbete används till idag och det bedömda resursbehovet i 
framtiden. I Moment 7 sker en återkoppling syftande till att skapa en diskussion kring 
vad modellens genererade resultat, i praktiken, får för konsekvenser för organisationens 
underrättelsearbete.   
 
Resursallokeringsmodellen är framförallt riktad till personer, involverade i Strategisk 
informationshantering (kap 4), inom organisationsformen företag (kap 2.1). Detta 
innebär att terminologin är specifikt relaterad till organisationsformen företag. I detta 
examensarbete kommer Vi inte närmare förklara dessa begrepp utan hänvisar till annan 
facklitteratur. Moment 1 och 3 involverar personer med arbetsuppgifter relaterade till 
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strategiskt beslutsfattande, då dessa personer har ett framtidsperspektiv på 
organisationens verksamhet. I Moment 5 riktas istället uppmärksamheten mot operativ 
personal, inom organisationens underrättelsearbete, med insikt i prioriteringsordningen i 
dagsläget. I Moment 7 sker diskussion i öppet forum, där samtliga respondenter är 
välkomna att medverka. Studien bedrivs genom en kombination av skriftliga enkäter, 
för att ge respondenterna betänketid och personliga intervjuer syftande till att ge 
omedelbar återkoppling, samt möjlighet till förtydligande och komplettering av avgivna 
svar.  
 
Styrkan med Resursallokeringsmodellen är att den inbegriper ett tydligt tidsperspektiv, 
som sätter dagsläget i relation till framtiden på både kort och lång sikt. Detta särskiljer 
modellen från dels de Generella modellerna (kap 6.3), som inte explicit beaktar 
tidsperspektivet och dels de Organisationsspecifika modellerna (kap 6.3), som har 
tyngdpunkten på antingen ett historiskt perspektiv eller enbart ett framtida perspektiv, 
utan direkt koppling till dagsläget och organisationens målsättning. 
 
Nedanstående redogörelse för modellen ska läsas såsom en ”handbok” för identifiering 
av en organisations strategiska informationsbehov.  

7.1.1 Moment 1: Identifiering av viktiga omvärldsfaktorer 
Det första momentet gestaltas av en enkät (bilaga 1) med fyra deluppgifter som 
sammantaget syftar till att få respondenten att identifiera omvärldsfaktorer, som 
påverkar organisationen i både positiv och negativ bemärkelse. Nedan presenteras 
respektive uppgift samt uppgiftens bakomliggande tankegång.  
 
Uppgift 1  
 
Hur skulle Ni med egna ord vilja definiera: 
 
1a)…Er organisations målsättning? 
1b)…den bransch som Er organisation verkar inom? 
1c)…den marknad som Er organisationen verkar på?  
 
Denna uppgift syftar till att få respondenten att rannsaka organisationens vedertagna 
definitioner av begrepp såsom marknad, bransch och målsättning. Organisationens 
målsättning (kap 2.3) och dess relation till sin omvärld (kap 2.2) sätts på så sätt i fokus 
och utgör utgångspunkt för vidare utredning av organisationens verkliga 
informationsbehov (kap 6.2.2).  
 
Uppgift 2 
 
Den andra uppgiften består av ett praktikfall, som beskriver hur organisationen drastiskt 
kan påverkas av omvärldens förändrade förutsättningar. Praktikfallet skall få 
respondenten att vidga sitt perspektiv och komma bort från invanda tankemönster (kap 
6.2.2). Summeringen av praktikfallet utgör en återkoppling till Uppgift 1, med 
rannsakan av organisationens vedertagna definitioner och på så sätt betona att det man 
minst anar kan vara mest betydelsefullt att beakta i sin omvärld. Detta belyser vikten av 
att bedriva omvärldsbevakning bortom fördefinierade områden såsom den egna 
organisationens marknad och bransch. Vidare utgör uppgiften en kreativ ansats och en 
inspirationskälla för kommande uppgifter.  
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Uppgift 3 
 
3a) Ponera att Ni om 3 år läser en historisk tillbakablick i en ansedd tidskrift 

av typen Harvard Business Review. Vad tror Ni att det står att läsa om Er 
organisations strategiska position idag 2004? 

 
3b) Ponera att Ni har varit på semester under ett par veckors tid – borta från 

kontoret, telefonen, e-mail etc. Vad är det första Ni skulle vilja veta när Ni 
kommer tillbaka till arbetet? Ange minst tre förslag.  

 
3c) Har Ni, under Er tid inom organisationen, någon gång blivit överraskad av 

plötsliga förändringar i omvärlden? Varför? 
 
Dessa frågeställningar syftar till att ge respondenten en objektiv syn på organisationen 
och sitt eget handlande. Frågeställningarna är uppbyggda kring ett tidsperspektiv (kap 
6.2.1), samt respondentens handlingsmönster och perceptionsförmåga (kap 6.2.2). 
Första frågan, 3a, handlar om att framkalla en objektiv bild av organisationen, genom 
att betrakta dagens organisation ur ett framtida perspektiv. Tanken är att respondenten 
på så sätt får ge sig själv ”efterkloka råd” redan idag. Fråga 3b belyser individens unika 
handlingsmönster relaterat till personligt informationsbehov. Fråga 3c fokuserar på 
respondentens perceptions- och reflektionsförmåga, genom att fråga om respondenten 
vid något tillfälle blivit överrumplad, p g a bristfälliga underrättelser.  
 
Frågorna syftar till självrannsakan hos respondenten. Det kan uppfattas som något 
abstrakt att identifiera sitt informationsbehov. Därför ämnar frågorna anknyta 
informationsbehovet till vardagliga händelser, som respondenten har lätt att relatera till.  
 
Uppgift 4 
 
4a)  Lista förutsättningslöst minst 10 omvärldsfaktorer som Ni anser ha ett 

stort inflytande på organisationens verksamhet på kort sikt. Motivera kort 
Era val. 

 
4b) Lista förutsättningslöst minst 10 omvärldsfaktorer som Ni anser ha ett 

stort inflytande på organisationens verksamhet på lång sikt. Motivera kort 
Era val. 

 
De öppna frågeformuleringarna syftar till att ge så mycket utrymme som möjligt för 
respondenten att konkretisera omvärldsfaktorer som inverkar på organisationen. 
Faktorerna kan vara av både positiv och negativ karaktär för verksamheten (kap 6.2). 
Den enda indelningsgrunden är att faktorerna skall struktureras utifrån ett kort och ett 
långt tidsperspektiv (kap 6.2.1). Tidsperspektivet baseras på den specifika 
organisationens bransch- och marknadstillhörighet. Respondenten uppmanas att i 
anslutning till varje angiven omvärldsfaktor motivera sitt val för att möjliggöra 
återkoppling i modellens efterföljande moment.  

7.1.1.1 Summering av Moment 1 
Av avgörande betydelse för studiens resultat och värde för organisationens vidare 
underrättelsearbete, är hur engagerade och hur pass seriös inställning 
respondentgruppen har till undersökningen. Det slutgiltiga resultatet kan ju inte bli 
bättre än respondenternas svar. Vidare kan sammansättningen av respondentgruppen 
diskuteras. För att försäkra sig om att resultatet blir så kvalitativt som möjligt, 
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genomförs studien genom att delge respondenterna, ovan beskrivna enkät i skriftlig 
form, för att sedan följa upp med en muntlig intervju. På detta sätt försäkras att 
respondenten har förstått uppgifterna och möjlighet ges, att djupare förklara 
ståndpunkter och åsikter. För att den muntliga sammankomsten skall bli så effektiv som 
möjligt, tilldelas respondenten enkäten i god tid innan intervjutillfället. Anledningen till 
att enskilda intervjuer valts, istället för gruppsammankomster, är att respondenterna 
tvingas ta ställning utan att färgas av andras åsikter. Vidare möjliggör det för alla att 
komma till tals, utan att någon enstaka person dominerar eller utnyttjar någon form av 
maktposition, som hämmar kreativiteten hos respondentgruppen. En praktisk aspekt, på 
detta val av forum, är att stora organisationer ofta bedriver verksamhet på en 
internationell och global nivå. Detta innebär stor geografisk spridning av 
respondenterna och därmed svårigheter att sammanträda på en och samma plats. 
 
Vid utformningen av uppgifterna har huvudsyftet varit, att genom att lösa uppgifterna i 
kronologisk ordning, successivt skapa en kreativ tankesmedja (kap 6.3) och genom att 
skapa en vilja till självrannsakan, förmå respondenterna att betrakta sin organisation på 
ett objektivt sätt. För att verklighetsförankra och precisera nyttan med studien, samt 
skapa inspiration och kreativt tänkande inför uppgifterna, väljer Vi att lägga in en reell 
fallbeskrivning. Denna belyser på ett enkelt och underhållande sätt, hur det man minst 
anar, kan få oanade konsekvenser för organisationens verksamhet. Tanken är att skapa 
”sense of urgency” inom respondentgruppen.     
 
Under Uppgift 4 framgår det klart att det är explicita omvärldsfaktorer som skall 
preciseras. Dock kan, utifrån resonemanget under de föregående uppgifterna, faktorer 
identifieras som utgör ett värdefullt tillskott till sammanställningen. Detta indikerar på 
att studieresultatets kvalitet inte bara är avhängigt respondentens engagemang, utan i 
högsta grad även administratörens förmåga att tolka svaren i jakten på värdefulla 
omvärldsfaktorer. 

7.1.2 Moment 2: Sammanställning I 
Sammanställningen av samtliga respondenters svar, från Moment 1, genererar en lista 
av omvärldsfaktorer under respektive tidshorisont. Respektive faktor i listan har en 
kommentar, i de fall som upphovsmannen lämnat en sådan. För att underlätta för 
respondenterna inför Moment 3, kategoriserar Vi faktorerna efter lämplig 
indelningsgrund. I detta skede kan modeller inom ramen för Generella Modeller och 
Ramverk (kap 6.3) användas för detta ändamål. Syftet, med en eventuell kategorisering, 
är att underlätta hantering samt att göra materialet mer överblickbart för respondenterna 
inför kommande moment. Indelningsgrunden kan enkelt visualiseras genom att 
omvärldsfaktorerna tillhörande en specifik kategori erhåller en specifik färg.  

7.1.3 Moment 3: Resursallokering 
Resultatet av Moment 2 utgör en lista av omvärldsfaktorer som är av stor betydelse för 
organisationens framtid på kort och lång sikt. Önskvärt vore att satsa på 
informationsinsamling och analys för samtliga av dessa omvärldsfaktorer, för att på så 
sätt beakta så många perspektiv som möjligt, samt generera bästa möjliga underrättelser 
och beslutsunderlag. Gemensamt är dock för de flesta organisationer, med någon form 
av ekonomiskt styrmedel, att man har begränsat med resurser (kap 6.2.3), vilka ska 
fördelas mellan organisationens olika aktiviteter. Tanken är att respondenten är familjär 
med resursfördelningsprincipen. Därmed skall respondenten betrakta sig själv som 
ansvarig för resursfördelning inom organisationens underrättelserelaterade verksamhet. 
Respondenten tilldelas samtliga identifierade omvärldsfaktorer samt en poängsumma, 
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som representerar den sammantagna resurstillgången, öronmärkt för organisationens 
underrättelsearbete. Vidare skall en fördelning av poängen ske utifrån hur respondenten 
bedömer prioriteringsbehovet för respektive omvärldsfaktor. För att skapa struktur i 
momentet har Vi fastställt ett antal ”spelregler” som följer nedan:  
 

1. Den Organisationsspecifika resursvariabeln ”R” ska fastställas.  
2. Samtliga poäng måste fördelas. 
3. Alla faktorer behöver inte tilldelas poäng.  
4. Respektive faktor får maximalt tilldelas ”X” antal poäng.   

 
Regel 1 skall symbolisera den totala resurstillgång, som skall fördelas mellan 
omvärldsfaktorerna. Genom att ha en begränsad resurspott, krävs eftertanke hos 
respondenten för att göra en så relevant fördelning som möjligt. I detta sammanhang 
inför vi den Organisationsspecifika resursvariabeln (R), vilken representerar den 
resursmängd som den individuella organisationen tilldelar underrättelsearbetet. 
Beroende på organisation, kan ”R” utgöras av finansiella, fysiska, mänskliga eller 
organisatoriska tillgångar (kap 6.2.3). För att ytterligare motivera engagemang anges i 
regel 2, att samtliga poäng måste fördelas. Regel 3 gynnar oliktänkande inom 
respondentgruppen, då den enskilda respondenten själv får avgöra vilka 
omvärldsfaktorer som skall prioriteras. Regel 4 skall även den leda till ökad eftertanke, 
då inte alla poäng kan spenderas på endast en eller ett par faktorer, vilket för övrigt 
skulle vara orealistiskt vid en verklig resursfördelning. Det är upp till den individuella 
organisationen att bestämma om regel 4 skall tillämpas samt hur många poäng ”X” skall 
motsvara.  
 
I detta sammanhang kan diskuteras huruvida omvärldsfaktorer av hög betydelsegrad för 
organisationens verksamhet, alltid är behäftade med ett stort resursbehov. Det kan vara 
så att viktiga faktorer är enkla att bevaka och därmed kräver låg resursmängd. 
Resursallokeringsmodellen bygger på att det råder korrelation mellan omvärldsfaktorns 
påverkansgrad för organisationens verksamhet och omvärldsfaktorns resursbehov.   

7.1.4 Moment 4: Sammanställning II 
I Moment 4 sammanställs samtliga respondenters resursfördelning för respektive 
omvärldsfaktor. Sammanställningen utgörs av två listor som rangordnar 
omvärldsfaktorerna efter totalt tilldelat antal resurspoäng, med störst poäng först, för 
tidsperspektiv på kort och lång sikt. Faktorerna listas oberoende av tidigare 
kategoritillhörighet (kap 7.1.2) och utgör material för analytisk bearbetning. Nedan 
följer aspekter som är intressanta att beakta vid den analytiska bearbetningen.   

7.1.4.1 Omräkning till procent 
För att visa relationen mellan totalt tilldelade poäng för respektive omvärldsfaktor och 
den totala resurstillgången, beräknas den enskilda omvärldsfaktorns procentuella andel 
av total resurstillgång (ekv 7.1).  
 

gresurspoäntotala  av elProcentand
gresurspoänga tillgängli ersrespondentsamtliga  av Summan

ktornomvärldsfaenskilda  den förg resurspoän tilldelade Totalt =  

 
Ekvation 7.1: Den enskilde omvärldsfaktorns procentuella andel av total resurstillgång  
 
Dessa beräkningar genomförs för samtliga omvärldsfaktorer och resultatet presenteras i 
ett cirkeldiagram (fig 7.2).  
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Resursfördelning

Faktor 1
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Figur 7.2: Visualisering av organisationens resursfördelning mellan identifierade 
omvärldsfaktorer. 
 

7.1.4.2 Oenighetsidentifiering  
Det är intressant att undersöka vilka faktorer som ger upphov till stor oenighet inom 
respondentgruppen. Detta kan göras genom att ett snittvärde i form av ett aritmetiskt 
medelvärde eller median beräknas. ”Ett aritmetiskt medelvärde definieras som summan 
av alla värden dividerat med antalet värden” (www.susning.nu, 2004). ”Medianen är 
lika med mittenvärdet i udda antal statiskt data eller lika med medelvärdet av två 
mittenvärden i jämt antal statiskt data” (www.susning.nu, 2004). Genom att jämföra 
snittvärdet med resurstilldelningen för respektive omvärldsfaktor, identifieras 
oenigheten för de olika omvärldsfaktorerna. Ett annat tänkbart sätt att identifiera 
oenigheten är att jämföra största och minsta resurstilldelning för de olika 
omvärldsfaktorerna. Nu får en subjektiv bedömning avgöra, huruvida avvikelsen är att 
betrakta som anmärkningsvärd och i sådant fall kräver vidare utredning.  

7.1.4.3 Mönsteridentifiering  
Mönsteridentifiering syftar till att identifiera mönster i materialet, exempelvis kan flera 
faktorer av samma typ återfinnas högt upp eller långt ner i listan. Vidare kan 
identifierade faktorer ”klustras” ihop och presenteras i ett cirkeldiagram, för att 
åskådliggöra resursfördelning för respektive kluster eller kategori. 
Kategoriindelningsgrunden från Moment 2 kan med fördel användas.  

7.1.5 Moment 5: Nulägesbeskrivning 
Det är vidare önskvärt att sätta resultatet från Moment 4 i relation till vilka faktorer som 
organisationens underrättelsearbete faktiskt fokuserar på i dagsläget. Detta kan tyckas 
samstämmigt med resultatet av Moment 4, men så behöver ingalunda vara fallet. 
Tvärtom kan det råda stora avvikelser mellan vad som i praktiken prioriteras i dagsläget 
och vad respondenterna skulle önska sig att underrättelsearbetet fokuserar på i 
framtiden.   
 
Nulägesbeskrivningen genomförs genom att kartlägga hur underrättelsearbetet är 
strukturerat, vilka bevakningsområden som råder samt vad underrättelsearbetet faktiskt 
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presterar. Genom poängsättning, enligt Moment 3, värderas hur mycket resurser de 
olika bevakningsområdena tar i anspråk i dagsläget.  

7.1.6 Moment 6: Identifiering av organisationens 
strategiska informationsbehov  
Det kan förhålla sig som så, att det som prioriteras idag (Moment 5) bygger på gamla 
antaganden. Därför är det intressant att jämföra resultatet från Nulägesbeskrivning med 
vad som, enligt respondenterna, bör prioriteras inför framtiden (Moment 4).   
 
Om någon omvärldsfaktor erhåller en hög prioriteringsgrad i både Moment 4 och 5, 
indikerar det på att organisationen har en sund resursallokering för den specifika 
omvärldsfaktorn. Om det istället visar sig att en omvärldsfaktor, som prioriteras idag 
(Moment 5), får en låg resurstillgång inför framtiden (Moment 4), riskeras ett s k 
”information overload” (kap 6.2.3). Om en sådan situation råder, föreligger behov av 
omfördelning av tillgängliga resurser. Om det motsatta förhållandet råder, med låg 
resursinsats i dagsläget men hög inför framtiden, är detta en indikator på att ett 
informationsbehov föreligger och bör föranleda högre resurstillgång för denna 
specifika omvärldsfaktor. Genom att lokalisera och beskriva skillnaden, i 
prioriteringsordningen av omvärldsfaktorerna, mellan dagsläget (Moment 5) och 
framtiden (Moment 4) identifieras informationsbehovet. Detta visualiseras i en graf (fig 
7.3).  
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Figur 7.3: Visualisering av informationsbehovet och ”information overload”. 
 
Y-axeln representerar antalet tilldelade resurspoäng och X-axeln tiden. X-axeln är 
graderad i tre steg, nuläget (origo) och tidsperspektiv på kort respektive lång sikt. 
Faktorer i nuläget placeras utmed Y-axeln, efter tilldelat antal resurspoäng, med lägst 
poängtilldelning närmast origo. Identifierade omvärldsfaktorer på kort och lång sikt 
placeras på motsvarande sätt i grafen. Grafen ska tolkas enligt följande: 
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• Om omvärldsfaktorn finns med i nuläget och på kort och/eller lång sikt och 
tilldelas samma resurstillgång råder en sund resursallokering för denna faktor 
(fig 7.3: Faktor 2).  

 
• Om omvärldsfaktorn finns med i nuläget men inte på kort och/eller lång sikt, 

innebär detta att denna faktor är ett ”information overload” och inte behöver 
tilldelas resurser inför framtiden.  

 
• Om omvärldsfaktorn finns med i nuläget och finns på kort och/eller lång sikt 

men har en större poängfördelning i nuläget än i framtiden föreligger även i 
detta fall ”information overload” och faktorn ska tilldelas mindre resurser (fig 
7.3: Faktor 1).  

 
• Om omvärldsfaktorn finns med i nuläget och finns på kort och/eller lång sikt 

men har en lägre poängfördelning i nuläget än i framtiden föreligger ett 
informationsbehov och faktorn bör tilldelas mer resurser (fig 7.3: Faktor 3).  

 
• Om omvärldsfaktorn inte finns med i nuläget men på kort och/eller lång sikt 

föreligger ett informationsbehov (fig 7.3: Faktor 4).  
 
Nulägesbeskrivning representerar det operativa arbete som underrättelseorganisationen 
anser prioriteras i dagsläget. Identifierade omvärldsfaktorer på kort och lång sikt 
representerar beslutsfattarnas åsikter om vad som bör prioriteras inför framtiden. Med 
hjälp av grafen åskådliggörs hur det operativa arbetet bör inriktas i dagsläget, för att 
ligga i ”fas” med organisationens strategiska inriktningen (kap 2.5) och målsättning 
(kap 2.3).  
 
Informationsgapet som identifieras i Moment 6 är likvärdigt med organisationens 
strategiska informationsbehov (kap 4.1).  

7.1.6.1 Trendidentifiering i det strategiska informationsbehovet  
En trendidentifiering görs genom att återknyta till tidigare genomförd kategorisering av 
de identifierade omvärldsfaktorerna (kap 7.1.2). Detta görs för att bestämma hur stor 
andel av de identifierade omvärldsfaktorerna per kategori, som återfinns i 
organisationens strategiska informationsbehov. De identifierade trenderna i 
organisationens informationsbehov utgör diskussionsmaterial i Moment 7.  

7.1.6.2 Oenighetsidentifiering i det strategiska informationsbehovet  
För att kartlägga oenigheten inom respondentgruppen, med avseende på organisationens 
strategiska informationsbehov, jämförs informationsbehovet (kap 7.1.6) och 
oenighetsidentifieringen (kap 7.1.4.2). Denna jämförelse tydliggör graden av oenighet 
inom respondentgruppen, för det fastställda strategiska informationsbehovet, vilket även 
detta utgör diskussionsmaterial i Moment 7.  

7.1.7 Moment 7: Återkoppling  
Det fastställda strategiska informationsbehovet (kap 7.1.6) utgör, tillsammans med 
trend- och oenighetsidentifieringen (kap 7.1.6.1) (kap 7.1.6.2), underlag för diskussion i 
öppet forum för respondentgruppen och andra med anknytning till organisationens 
underrättelsearbete. Förslagsvis kan djupare penetrering i det fastställda 
informationsbehovets innebörd genomföras och därmed uppnå ytterligare specificering 
av informationsbehovet. Alternativt kan det fastställda informationsbehovet lyftas till en 
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högre nivå och på så sätt kan andra, ej tidigare beaktade, snarlika omvärldsfaktorer 
uppmärksammas. Trendidentifieringen nyttjas till att bestämma hur bemötandet av det 
fastställda informationsbehovet skall utformas. Detta kan exempelvis resultera i 
införskaffning av nödvändig expertis för någon specifik ämneskategori. Vidare kan 
anledningen till oenigheten inom respondentgruppen diskuteras. Det kan vara så att 
någon har specialkompetens inom ett speciellt område och därför avger ett extremvärde. 
Oenigheten skall inte ses som något negativt utan istället som en grogrund för 
konstruktiva diskussioner. Genom att föra en diskussion förankras resultatet av 
modellens olika moment och organisationens verkliga informationsbehov (kap 6.2.2) 
framhävs.   
 
Resultatet av Resursallokeringsmodellen samt, vad som framkommer i 
återkopplingen (Moment 7), syftar till att utgöra en arbetsorder för 
organisationens fortsatta underrättelsearbete. 
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8 Pilotstudie på Företaget AB 
 
I detta kapitel inleds fallstudien, med vilken Vi ska verifiera Resursallokeringsmodellens 
funktionalitet. Detta gör Vi genom att applicera Resursallokeringsmodellen på 
Företaget AB och därmed identifiera koncernens strategiska informationsbehov. 
Eftersom grundtanken med Resursallokeringsmodellen är att beakta den unika 
organisationens specifika strategiska informationsbehov, för vi en dialog med företaget 
i syfte att gemensamt säkerställa genomförandet av fallstudien. 
 
Vid ett möte (2004-10-12) med Person A (Företaget AB:s Strategic Manager) och 
Person C (tf Företaget AB:s Knowledge Manager) presenterar Vi 
Resursallokeringsmodellen. Modellen mottages med stort intresse. Tillsammans 
utarbetar Vi en plan för fallstudiens genomförande, bestående av två delar: Pilotstudie 
och Huvudstudie. Pilotstudien syftar till att utreda hur Resursallokeringsmodellens 
Moment 1 kan tänkas mottagas av respondentgruppen i Huvudstudien, samt vilken typ 
av svar som kan förväntas erhållas i Huvudstudien. Med vetskap om detta kan mindre 
justeringar av Resursallokeringsmodellen göras, för att anpassa modellen efter Företaget 
AB:s förutsättningar. Pilotstudiens respondentgrupp består av personer på Företaget 
AB:s huvudkontor, involverade i framtagandet av strategiskt beslutsunderlag. Urvalet 
grundar sig på vårt önskemål om att lätt kunna nå respondenterna för direkt 
återkoppling och utvärdering av genomfört moment. Vidare fastslås respondentgruppen 
för Huvudstudien. Denna ska, enligt Person A och Person C, innefatta ansvariga för de 
olika affärsområdena, representanter från huvudkontoret samt andra nyckelpersoner 
delaktiga vid framtagandet av strategiska beslutsunderlag inom Företaget AB. 
Respondentgruppen motsvarar, med andra ord, personer i Företaget AB:s ledning.   

8.1 Modifiering av Resursallokeringsmodellen 
Pilotstudiens resultat föranleder modifiering av några moment i 
Resursallokeringsmodellen. Nedan redogörs för modifieringen av berörda moment, med 
tillhörande motivering. De moment som ej behandlas nedan är oförändrade och 
genomförs enligt den ursprungliga Resursallokeringsmodellen (kap 7). 

8.1.1 Modifiering av Moment 3   
Samtliga omvärldsfaktorer skall individuellt värderas utefter en sexgradig 
prioriteringsskala, där resursvärdet ”6” representerar omvärldsfaktorer med störst 
resurstilldelning och resursvärdet ”1” representerar omvärldsfaktorer med minst 
resurstilldelning. Den sexgradiga skalan innebär att respondenten inte kan välja ett 
mittenalternativ utan måste ta aktivt ställningstagande.  
 
Främsta anledningen till modifiering av Moment 3 är att respondentgruppen i 
Huvudstudien sedan tidigare är bekant med en sexgradig värderingsskala. I den 
ursprungliga modellen ”tvingas” respondenterna värdera omvärldsfaktorerna mot 
varandra för att kunna åstadkomma en korrekt resursfördelning. Modifieringen innebär 
istället att respondenterna kan värdera den enskilde faktorn utan att behöva beakta 
övriga faktorers resurstilldelning.  
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8.1.2 Modifiering av Moment 4 
Det modifierade värderingssystemet (kap 8.1.1) påverkar även sammanställningsarbetet.  
 

1. Rangordning av omvärldsfaktorerna sker efter total resurstilldelning och inte, 
som i ursprungsmodellen, efter omräkning till procent. Detta med anledning av 
att omvärldsfaktorerna nu bedöms på individuell basis enligt regelförändringar 
under Moment 3 och därmed ej längre relateras till en gemensam resursbas.   

 
2. Oenighetsidentifieringen sker genom att jämföra högsta och lägsta 

resurstilldelning inom respondentgruppen för respektive faktor.  

8.1.3 Modifiering av Moment 5 
Som underlag för Nulägesbeskrivningen används uteslutande rapporten ”The World 
Around Us” (TWAU) (kap 3.1). Detta med anledning av att denna rapport anses 
sammanfatta det totala underrättelsearbetet inom Företaget AB.  

8.1.4 Modifiering av Moment 6 
Genom att jämföra resultatet av Moment 4 och 5 fastställs huruvida identifierade 
omvärldsfaktorer (Moment 4) återfinns i TWAU (Moment 5). Bedömningen görs 
utifrån indelningsgrunden ”JA”, ”OM” (Omnämns) samt ”NEJ”. Är faktorn explicit 
upptagen i TWAU uttrycks detta av ”JA”. I de fall omvärldsfaktorn inte direkt 
behandlas, utan endast representeras av kortare påstående i TWAU, väljer Vi att 
benämna detta såsom ”OM”. De faktorer som inte är upptagna i TWAU får följaktligen 
beteckningen ”NEJ”. 
 
De omvärldsfaktorer som får beteckningen ”NEJ” sammanställs och utgör 
därmed Företaget AB:s strategiska informationsbehov.  

8.1.5 Modifiering av Moment 7  
Inom ramen för detta examensarbete kommer vi inte att genomföra Moment 7 på 
Företaget AB.   
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9 Resultat av Huvudstudien på 
Företaget AB 
 
Genom att applicera den modifierade versionen av Resursallokeringsmodellen (kap 8) 
inom Företaget AB, ämnar Vi utreda vilket informationsbehov som finns på koncernens 
ledningsnivå. I detta kapitel redovisas i kronologisk ordning resultatet av den 
modifierade Resursallokeringsmodellens Moment 1 till 5. Moment 6 redovisas i 
”Identifiering av Företaget AB:s strategiska informationsbehov” (kap 10).  

9.1 Resultat av Moment 1 och 2 
Respondentgruppen utgörs av 34 personer. Av dessa avlägger 18 personer svar för 
Moment 1. De sammanställda svaren (Moment 2) presenteras i listor nedan för 
tidsperspektiv på kort (tab 9.1) respektive lång (tab 9.2) sikt. Då merparten av 
respondenterna är engelsktalande, presenteras Huvudstudiens resultat på engelska. För 
att underlätta för respondenterna inför Moment 3, samt för vidare hantering och 
utvärdering av materialet, kategoriseras omvärldsfaktorerna enligt följande 
indelningsgrund (kap 7.1.2): Geographic market issues (blå), Industry issues (grön), 
Social issues (rosa) och Political issues (gul) och Scientific issues (lila, endast på lång 
sikt).  
 

Identified Short Term Factors 
 Geographic market issues 
  
1 Monitoring competitors' activities in China  
2 Monitoring competitors' activities in Country X 
3 Monitoring competitors' activities in Brazil 
4 Monitoring competitors' activities in Mexico 
5 Monitoring competitors' activities in Middle East 
  
 Industry issues 
  
6 Changes in pricing for blood collections and processing products 
7 Signals indicating that low cost manufacturers enter Europe 
8 Monitoring new ideas of corporate governance 
9 Signals of industry consolidation 
10 Changes in mergers and acquisitions activity  
11 Increased cooperation within the value chain 
12 Monitoring changes in visibility of competitors in the investment community 

13 
Monitoring launch of new products from competitors, for example new 
generation of dialysis monitors  

14 Changes in time to market of key products in the industry  

15 
Monitoring industry players commitment and ability to affect trendsetters in 
favor of their products 
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 Social issues 
  

16 
Developing a better understanding of social responsibility of players in the life 
science industry 

17 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business cycles, focus 
on educational issues) 

18 Availability of blood donors 
  
 Political issues 
  

19 
Political development in regions and countries where Företaget AB is doing 
business 

20 Reimbursement changes in the US 
21 Reimbursement changes in the EU 
22 Reimbursement changes outside the US and the EU 
23 Regulations for clinics in the US 
24 Political instability in any country affecting currency 

25 
Economic development in regions and countries where Företaget AB is doing  
business 

26 
Political changes in the US that encourage military & security over social 
services 

27 
 

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-generating 
business in Euro- and Yen-denominated markets 

28 Likelihood of bio terrorism attacks, increasing need for blood safety 
29 

 

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) willing to 
reduce indigent health care below societal norms to federally proscribed 
minimums. 

Tabell 9.1: Identifierade omvärldsfaktorer på kort sikt enligt indelningsgrund. 
 

Identified Long Term Factors 
 Geographic market issues 
  
1 Monitoring competitors' activities in China  
2 Monitoring competitors' activities in Country X 
3 Monitoring competitors' activities in Brazil 
4 Monitoring competitors' activities in Mexico 
5 Monitoring competitors' activities in Middle East 
  
 Industry issues 
  
6 Changes in pricing for dialysis products 
7 Changes in pricing for blood collection and processing products 

8 
Monitoring trends indicating activities related to brand building among 
competitors 

9 Monitoring differentiation of competitors' products 

10 
Signals of changes in competitors' strategies as a result of market share losses 
to Företaget AB 

11 Signals of low cost manufacturers entering Europe 

12 
Signals of Japanese companies planning to launch business activities outside 
Japan 
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13 Changes in competitor product quality 
14 
 

Monitoring the competitors' ability to develop new business platforms (for 
example liver therapy, plasma Factor D, white cell processes) 

15 
Launch of new products and therapy systems (for example new generation of 
dialysis monitors) 

16 
Production cost development, geographical differences (profitability, 
production structure) 

17 Transportation cost development (production structure) 

18 
Signals of market development through growth strategies based on 
relationships with competitors 

19 Mergers and acquisitions in the field, altering the industry space 

20 
Signals of future industry consolidation that could increase pricing of services 
and change number of service offerings in the US 

21 
Signals of future industry consolidation that could increase pricing of services 
and change number of service offerings in the EU 

22 Signals of vertical integration in the value chain among competitors 
23 Stock market's view of innovations and renewal 
24 
 

Radical changes of how to organize and operate companies (network, 
alliances, e-learning, e-business non-hierarchic structures) 

  
 Social issues 
  
25 Monitoring the patient growth for Företaget AB's current business areas  

26 
Monitoring the development of lifestyle diseases such as diabetes (need for 
dialysis) 

27 Changes in customers purchasing patterns 
28 Ethical issues for companies in the life science industry 

29 
Monitoring demographic changes (concerning population allotment and size, 
gender, age, income)  

  
 Political issues 
  

30 
Political development in regions and countries where Företaget AB is doing 
business 

31 Reimbursement changes in the US 
32 Reimbursement changes in the EU 
33 Reimbursement for new products for example liver therapy 

34 
Economic development in regions and countries where Företaget AB is doing  
business 

35 Changes in government policy of support to preventive or curative healthcare 
36 Monitoring regulatory changes 

37 
Privatization trends, healthcare regulations in Europe and beyond (growth, 
competition) 

38 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society from social 
services in the US 

39 
Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 

40 Monitoring competitors commitment to cooperate with governments  
41 Monitoring privatization of health care 
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42 Monitoring the impact of potential legislation changes 
  
 Scientific issues 
  

43 
Monitoring scientific outputs from universities, also map the top ten 
researchers in relevant scientific fields 

44 
Monitoring the introduction of better drugs for diabetes and hypotension – 
PreESRD drugs 

45 
Research on DNA and regulations for genetically engineered treatments, e.g., 
Human Genome (competition) 

46 Alternative treatments to dialysis 
47 The development of home dialysis 

48 
Monitoring research of new therapies to treat kidney-disease in the 
progression phase before it becomes chronic 

49 
Monitoring the development of new medical technology through scientific 
progresses in biology, medicine, biotech, sensor tech, material tech 

Tabell 9.2: Identifierade omvärldsfaktorer på lång sikt enligt indelningsgrund. 

9.2 Resultat av Moment 3 och 4 
Respondentgruppen tilldelas listorna från Moment 2 (kap 9.1) för skattning av 
omvärldsfaktorernas resursvärde (Resource Value - RV) (kap 8.1.1.). 
Respondentgruppen är identisk med gruppen från Moment 1. Svar erhålles från 16 
personer (bilaga 2). Inom ramen för Moment 4 sammanställs svaren, vilket resulterar i 
en ranking av omvärldsfaktorerna efter total resursvärdestilldelning. Sammanställningen 
presenteras nedan i listor för tidsperspektiv på kort (tab 9.3) respektive lång (tab 9.4) 
sikt. 
 

Short Term Factors ranked by sum of granted Resource Values (RV) 
Rank RV Factors 
1 72 Reimbursement changes in the US 
2 67 Reimbursement changes in the EU 

3 67 
Monitoring launch of new products from competitors, for example 
new generation of dialysis monitors  

4 66 Changes in pricing for blood collections and processing products 
5 64 Reimbursement changes outside the US and the EU 
6 63 Signals of industry consolidation 
7 63 Changes in mergers and acquisitions activity  
8 62 Signals indicating that low cost manufacturers enter Europe 
9 62 Monitoring competitors' activities in China  

10 58 
Economic development in regions and countries where Företaget AB 
is doing  business 

11 57 Regulations for clinics in the US 
12 57 Political instability in any country affecting currency 
13 57 Increased cooperation within the value chain 
14 54 Monitoring competitors' activities in Brazil 
15 54 Monitoring competitors' activities in Mexico 
16 52 Availability of blood donors 

17 52 
Political development in regions and countries where Företaget AB is 
doing business 

18 51 Changes in time to market of key products in the industry  
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19 51 
Monitoring industry players commitment and ability to affect 
trendsetters in favor of their products 

20 51 Monitoring competitors' activities in Country X 
21 50 Monitoring competitors' activities in Middle East 

22 48 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business 
cycles, focus on educational issues) 

23 46 
Monitoring changes in visibility of competitors in the investment 
community 

24 45 
  

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-
generating business in Euro- and Yen-denominated markets 

25 41 Monitoring new ideas of corporate governance 
26 39 Likelihood of bio terrorism attacks, increasing need for blood safety 

27 38 
Political changes in the US that encourage military & security over 
social services 

28 37 

  

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) 
willing to reduce indigent health care below societal norms to 
federally proscribed minimums. 

29 33 
Developing a better understanding of social responsibility of players 
in the life science industry 

Tabell 9.3: Totala poängsumman ger en ranking med högst resursvärde (RV) överst för 
omvärldsfaktorer på kort sikt.  
 
Long Term Factors ranked by sum of granted Resource values (RV) 
Rank RV Factors 
1 73 Reimbursement changes in the US 
2 72 
  

Monitoring the competitors' ability to develop new business platforms 
(for example liver therapy, plasma Factor D, white cell processes) 

3 72 Monitoring competitors' activities in China  
4 71 Reimbursement changes in the EU 
5 70 Monitoring regulatory changes 
6 70 Mergers and acquisitions in the field, altering the industry space 
7 70 Changes in pricing for blood collection and processing products 

8 69 
Signals of changes in competitors' strategies as a result of market 
share losses to Företaget AB 

9 68 
Launch of new products and therapy systems (for example new 
generation of dialysis monitors) 

10 68 Changes in pricing for dialysis products 
11 67 Alternative treatments to dialysis 
12 67 The development of home dialysis 

13 67 
Monitoring the patient growth for Företaget AB's current business 
areas  

14 66 Changes in customers purchasing patterns 
15 66 Monitoring competitors' activities in Country X 
16 65 Signals of vertical integration in the value chain among competitors 

17 65 
Signals of Japanese companies planning to launch business activities 
outside Japan 

18 65 
  

Monitoring research of new therapies to treat kidney-disease in the 
progression phase before it becomes chronic 

19 64 

  

Monitoring the development of new medical technology through 
scientific progresses in biology, medicine, biotech, sensor tech, 
material tech 
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20 64 Monitoring privatization of health care 
21 64 Monitoring the impact of potential legislation changes 
22 64 
  

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the US 

23 64 Monitoring differentiation of competitors' products 
24 64 Reimbursement for new products for example liver therapy 

25 63 
Monitoring the development of lifestyle diseases such as diabetes 
(need for dialysis) 

26 63 
  

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the EU 

27 63 
Monitoring the introduction of better drugs for diabetes and 
hypotension – PreESRD drugs 

28 62 
Privatization trends, healthcare regulations in Europe and beyond 
(growth, competition) 

29 60 
Monitoring scientific outputs from universities, also map the top ten 
researchers in relevant scientific fields 

30 59 
Economic development in regions and countries where Företaget AB 
is doing  business 

31 59 
Signals of market development through growth strategies based on 
relationships with competitors 

32 59 Signals of low cost manufacturers entering Europe 

33 59 
Production cost development, geographical differences (profitability, 
production structure) 

34 59 Changes in competitor product quality 

35 57 
Political development in regions and countries where Företaget AB is 
doing business 

36 57 
Changes in government policy of support to preventive or curative 
healthcare 

37 57 Monitoring competitors' activities in Brazil 

38 55 
Monitoring demographic changes (concerning population allotment 
and size, gender, age, income)  

39 55 Stock market's view of innovations and renewal 
40 54 Monitoring competitors' activities in Mexico 
41 52 Monitoring competitors' activities in Middle East 
42 52 Monitoring competitors commitment to cooperate with governments  
43 51 Ethical issues for companies in the life science industry 
44 50 Transportation cost development (production structure) 
45 49 
  

Radical changes of how to organize and operate companies (network, 
alliances, e-learning, e-business non-hierarchic structures) 

46 48 
Monitoring trends indicating activities related to brand building 
among competitors 

47 47 
  

Research on DNA and regulations for genetically engineered 
treatments, e.g., Human Genome (competition) 

48 47 
Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 

49 44 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society 
from social services in the US 

Tabell 9.4: Totala poängsumman ger en ranking med högst resursvärde (RV) överst för 
omvärldsfaktorer på lång sikt.  
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Vidare följer utvärdering av rankinglistorna med avseende på oenighet (kap 8.1.2) inom 
respondentgruppen, samt mönsteridentifiering (kap 7.1.4.3) mellan omvärldsfaktorerna. 

9.2.1 Oenighetsidentifiering 
Ur jämförelsen mellan respondenternas individuella svar (bilaga 2), går att utläsa att det, 
för vissa omvärldsfaktorer, råder stor oenighet inom respondentgruppen angående 
resurstilldelningen. Nedan redovisas de faktorer, som har största möjliga skillnad 
mellan åtminstone två respondenters svar, för tidsperspektiv på kort (tab 9.5) och lång 
(tab 9.6) sikt. Detta innebär i praktiken att dessa faktorer erhållit minst en ”1” och minst 
en ”6”. 
 

Discrepancy list for Short Term Factors 
Rank # Factors 
4 Changes in pricing for blood collections and processing products 
5 Reimbursement changes outside the US and the EU 
18 Changes in time to market of key products in the industry  

19 
Monitoring industry players commitment and ability to affect trendsetters 
in favor of their products 

20 Monitoring competitors' activities in Country X 

22 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business cycles, 
focus on educational issues) 

23 
Monitoring changes in visibility of competitors in the investment 
community 

24 
 

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-
generating business in Euro- and Yen-denominated markets 

28 

 

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) willing 
to reduce indigent health care below societal norms to federally proscribed 
minimums. 

Tabell 9.5: Omvärldsfaktorer, för tidsperspektiv på kort sikt, med största möjliga oenighet inom 
respondentgruppen.  
 

Discrepancy list for Long Term Factors 
Rank # Factors 
10 Changes in pricing for dialysis products 
39 Stock market's view of innovations and renewal 
41 Monitoring competitors' activities in Middle East 

46 
Monitoring trends indicating activities related to brand building among 
competitors 

47 
Research on DNA and regulations for genetically engineered treatments, 
e.g., Human Genome (competition) 

48 
Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 

49 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society from 
social services in the US 

Tabell 9.6: Omvärldsfaktorer, för tidsperspektiv på lång sikt, med största möjliga oenighet inom 
respondentgruppen.  
 
Det kan konstateras att för både tidsperspektiv på kort och lång sikt ligger ”oenighetens 
tyngdpunkt” i nedre delen av rankinglistorna. Vidare kan konstateras att Industry issues 
(grön) hamnar högst upp på rankingen för faktorer med stor oenighet för tidsperspektiv 
på både kort och lång sikt. 
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9.2.2 Mönsteridentifiering 
Vid jämförelse av omvärldsfaktorerna i rankinglistorna (tab 9.3) (tab 9.4) kan ett antal 
mönster utläsas, vilka bygger på tidigare fastslagen indelningsgrund (kap 9.1).  

9.2.2.1 Mönster mellan omvärldsfaktorer med tidsperspektiv på kort 
sikt 
Nedan redovisas dels respektive kategoris procentandel av totalt antal fördelade resurser 
(fig 9.1) och dels beskrivning av var i rankinglistan omvärldsfaktorerna för respektive 
kategori återfinns. Siffrorna inom parentes anger omvärldsfaktorernas rankingplacering.  

Respektive kategoris procentandel av 
totalt antal fördelade resurser

18%

38%
9%

35%

Geographic market issues
Industry issues
Social issues
Political issues

 
Figur 9.1: Åskådliggörande av resursfördelning för respektive kategori, för omvärldsfaktorer 
med tidsperspektiv på kort sikt. 
 
”Geographic market issues” (Blå) 
Bevakning av konkurrenters aktiviteter inom olika geografiska områden, hamnar inom 
mittensegmentet av listan. Av upptagna länder anses Kina vara den enskilt viktigaste 
marknaden att fokusera på (9). Intressant att notera är att länder i Sydamerika rankas 
likvärdigt (14, 15). Vidare hamnar Land X (20) och Mellanöstern (21) i den nedre delen 
av listan. 
 
”Industry issues” (Grön) 
I listans topp återfinns faktorer som fokuserar på vilka nya produkter som 
konkurrenterna till Företaget AB lanserar, samt prissättningen på dessa (3, 4). Här finns 
också faktorer behandlande sammansättning och antal av aktörer på marknaden, samt 
samarbete och samgående inom branschen (6, 7, 8, 13) 
 
”Social issues” (Rosa) 
Faktorer inom denna kategori återfinns i den nedre delen av listan. Av dessa rankas 
tillgången på bloddonatorer högst (16). 
 
“Political issues” (Gul) 
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Det kan konstateras att ersättningsnivåerna för dialysvård i USA (1) och EU (2) är de 
omvärldsfaktorer som anses ha högst påverkansgrad för Företaget AB:s verksamhet. 
Även ersättningsnivåerna för länder utanför USA och EU rankas högt (5). Detta 
indikerar sammantaget på att ersättningsnivåerna för dialysvård generellt sätt anses vara 
av mycket stor betydelse för Företaget AB:s verksamhet på kort sikt. I mittensegmentet 
av listan återfinns ekonomisk (10) och politisk (12, 17) utveckling och stabilitet samt 
regelverk för klinisk vård i de regioner som Företaget AB är verksam inom idag. 

9.2.2.2 Mönster mellan omvärldsfaktorer med tidsperspektiv på lång 
sikt 
Nedan redovisas dels respektive kategoris procentandel av totalt antal fördelade resurser 
(fig 9.2) och dels beskrivning av var i rankinglistan omvärldsfaktorerna för respektive 
kategori återfinns. Siffrorna inom parentes anger omvärldsfaktorernas rankingplacering.  

Respektive kategoris procentandel av 
totalt antal fördelade resurser

10%

40%

10%

26%

14%

Geographic market issues

Industry issues

Social issues

Political issues

Scientific issues

Figur 9.2: Åskådliggörande av resursfördelning för respektive kategori, för omvärldsfaktorer 
med tidsperspektiv på lång sikt. 
 
”Geographic market issues” (Blå) 
Angående fokus på konkurrenternas aktiviteter i olika geografiska områden, kommer 
Kina (3) i listans topp. I övre delen återfinns även Land X (15). I bottensegmentet 
placeras Brasilien (37), Mexiko (40) och Mellanöstern (41). 
 
”Industry issues” (Grön) 
Den enskilt viktigaste faktorn inom ramen för ”Industry issues” är att följa upp 
konkurrenternas möjlighet att utveckla och realisera nya affärsidéer (2). Andra faktorer 
inom det övre segmentet indikerar vikten av att bevaka samgående mellan företag inom 
branschen (6) och inom värdekedjan (16). Vidare hamnar även faktorer som indikerar 
priskänslighet inom branschen (7, 10) högt upp i listan. I mellansegmentet finns 
faktorer, som behandlar konsolideringsgraden inom branschen, vilka kan få 
konsekvenser för prissättning och serviceutbud (22, 26). Faktorer som behandlar 
tillverknings- (32, 33) och logistikkostnad (44), relaterat till geografisk lokalisering, 
återfinns i undre delen av mellansegmentet. 
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”Social issues” (Rosa) 
Faktorn behandlande patienttillväxt (13) hamnar högt upp i listan. I mellansegmentet 
återfinns uppföljning av utveckling av välfärdssjukdomar såsom diabetes (25). I 
bottensegmentet återfinns demografiska förändringar (38), samt etiska aspekter inom 
branschen (43).  
 
“Political issues” (Gul) 
I toppen återfinns ersättningsnivån för dialysvård i USA (1) samt inom EU (4). Detta 
understryks av faktorn, behandlande regelverk för dialysvård (5), vilken är 
direktrelaterad till ersättningsnivåerna. Vidare återfinns faktorer som berör privatisering 
av dialysvård i mellansegmentet (20, 28). Politisk och ekonomisk utveckling i länder 
och regioner som Företaget AB är verksam i (30, 35) återfinns i nedre mellansegmentet. 
Faktorer rörande utvecklingen för utsatta grupper i samhället återfinns i 
bottensegmentet. 
 
”Scientific issues” (lila) 
Högt upp i listan återfinns alternativa (11) samt nya (18, 19) behandlingsmetoder för 
dialysvård. I detta sammanhang placeras även faktorn behandlande hemdialysvård (12). 
I mellansegmentet återfinns utveckling av läkemedel för diabetes (27) samt 
universitetsrelaterad forskning (29). Längst ner på listan placeras DNA-relaterad 
forskning samt fokus på regelverk för genetisk forskning (47). 

9.3 Resultat av Moment 5 
Nulägesbeskrivning av Företaget AB:s underrättelseverksamhet består av, som en följd 
av modifiering av Moment 5 i Pilotstudien (kap 8.1.3), en genomgång av BI-teamets 
(kap 3.1) huvudsakliga produkt, ”The World Around Us” (TWAU). TWAU 
sammanställs på årlig basis och beskriver Företaget AB:s omvärld. Rapporten är indelad 
i två moduler. Den första modulen fokuserar på marknadstrender och tillväxttakt, samt 
på länder som Företaget AB bedriver verksamhet i. Den andra modulen består av en 
konkurrentöversikt samt jämförelse mellan olika prestationsindikatorer. Rapporten har 
ett antal fastslagna ämnesområden som uppdateras efter hand. Nedan följer en närmare 
beskrivning av modulernas innehåll. 

9.3.1 ”The World Around Us”: Modul 1  
Initialt, i rapporten, redogörs för övergripande marknadstrender med fokus på framtida 
perspektiv, makroomgivning, kundinställningar och konkurrenssituationen inom 
branschen. I detta sammanhang fokuseras hårt på Japan. Vidare beaktas tillväxtfaktorer 
för en rad fördefinierade områden såsom patienter, produkter, kunder, leverantörer och 
regioner. Den första modulen avslutas med en kartläggning av länderna Kina, Land X 
och USA. Aspekter som behandlas är av nationalekonomisk och demografisk natur, 
patienttillväxt, ersättningsnivåer och konkurrentsituationen för de olika geografiska 
marknaderna. Nedan följer en förteckning över upptagna ämnesområden i Modul 1 
(version ”May 2004”).  
 

Innehåll:  
• 1. Overall market trends page. 4 - 18   
• 2. Growth rates  page. 19 - 55  
• 3. Country profiles page. 56 - 92 

 
1. Overall market trends 
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1.1  View of the future   page 5 
1.1.1 macro environment    
1.1.2 new conduct     
1.1.3 customer environment    
1.1.4 competitive environment    
1.1.5 ”Winners and losers will be determined by their ability”  

1.2  View of the future in Japan   page 7 
1.2.1 macro environment   
1.2.2 competitive environment 
1.2.3 customer environment 
1.2.4 new conduct 
1.2.5 ”Winners and losers will be determined by their ability” 

1.3  Factor A market drivers - long term  page 9 
1.4  Factor A market drivers in Japan - long term page 11 
1.5  Factor A market drivers for 2004 – 2007  page  12 
1.6  Factor A market drivers in Japan for 2004 – 2007 page 13 
1.7  Factor B market drivers for 2004-2007  page 14 

1.7.1 Market 
1.7.2 Economy 
1.7.3 Therapy 
1.7.4 Product development 

1.8  Factor C market drivers - long term  page 16 
1.9  Factor C market drivers 2004 – 2007  page 17 
1.10 Factor D market drivers for 2004 – 2007  page 18 

 
2. Growth rates     
 

2.1. Factor A industry    page 20 
2.1.1. Market fundamentals through 2007  page 21 

2.1.1.1. Dialysis patients    
2.1.1.2. Products value      
2.1.1.3. Customers/providers   
2.1.1.4. Regions     
2.1.1.5. Competitors     
2.1.1.6. Payors/reimbursement   

2.2. Factor C industry    page 39 
2.2.1. Market potential in developed markets  page 40 

2.2.1.1. Donor recruitment/management 
2.2.1.2. Manual collection 
2.2.1.3. Leukoreduction 
2.2.1.4. Component production 
2.2.1.5. Apheresis collections 
2.2.1.6. Information technology 
2.2.1.7. Safety initiatives 

2.3. Factor D    page 53 
2.3.1. Factor D market: Disposables 
2.3.2. Factor D Market: expected growth 

 
3. Country profiles     
 

3.1. China    page 57  
3.1.1. Economy and demographics 
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3.1.2. Inflow of patients 
3.1.3. Customer structure 
3.1.4. Funding systems 
3.1.5. Treatment modality trends 
3.1.6. Competitive market situation 

3.2. Country X    page 65 
3.2.1. Economy and demographics 
3.2.2. Inflow of patients 
3.2.3. Customer structure 
3.2.4. Funding systems 
3.2.5. Treatment modality trends 
3.2.6. Competitive market situation 

3.3. United States    page 74 
3.3.1. Country analysis, economy, demography 
3.3.2. Factors influencing incidence 
3.3.3. Sources of incidents patients 
3.3.4. Incidents rates 
3.3.5. Sources of patients 
3.3.6. Where do patients receive dialyses 
3.3.7. Trend in dialysis providers 1996-01 
3.3.8. Who pays for dialysis 
3.3.9. Competitive market situation 

9.3.2 ”The World Around Us”: Modul 2 
Modul 2 domineras av genomgång av Företaget AB:s huvudkonkurrenter. 
Sammanställningen bygger på dels respektive konkurrents årsredovisning och dels på 
oberoende analytikers utsago. Nedan följer en förteckning över upptagna 
ämnesområden i Modul 2 (version ”Industry first quarter 2004 results, May 2004”). 
 
Innehåll:  

• 1. Finance  page 6-7  
• 2. Players  page 8-46 
• 3. Key ratio comparison page 47-53 

 
1. Finance 

1.1. Revenue/EBITDA, for competitors   page 7 
 

2. Players 
2.1. Företaget AB    page 9 

2.1.1. Analyst statement on Företaget AB 
2.2. Competitor A    page 11 

2.2.1. Summary 
2.2.2. Analyst statement on Competitor A 
2.2.3. Competitor A North America 
2.2.4. Competitor A International 

2.3. Competitor B    page 18 
2.3.1. Summary 
2.3.2. Management statements on Competitor B 
2.3.3. Analyst statements on Competitor B 
2.3.4. Competitor B Factor A – sales 
2.3.5. Competitor B Factor A product mix sales 

2.4. Competitor C    page 25  
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2.4.1. Summary 
2.4.2. Management expecting on Competitor C 
2.4.3. Revenue 
2.4.4. Analyst statements on Competitor C 

2.5. Factor A Care Group (Competitor D)  page 31 
2.5.1. Summary  
2.5.2. Mangement expectations on Competitor D 
2.5.3. Revenue 
2.5.4. Analyst statements on Competitor D 

2.6. Competitor E    page 37  
2.6.1. Summary  
2.6.2. Mangement expectations on Competitor E 
2.6.3. Revenue 
2.6.4. Analyst statements on Competitor E 

2.7. Competitor F    page 43 
2.7.1. Summary  
2.7.2. Management expectations on Competitor F 
2.7.3. Revenue 
2.7.4. Analyst statements on Competitor F 

 
3. Key ratio comparison 

3.1.  Major dialysis chains: Global, USA , Europe, other page 48 
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10 Identifiering av Företaget AB:s 
strategiska informationsbehov 
 
I detta kapitel fastställer Vi Företaget AB:s strategiska informationsbehov. Detta gör Vi 
genom att, inom ramarna för Moment 6 (kap 8.1.4), jämföra hur väl de rankade 
omvärldsfaktorerna (tab 9.3) (tab 9.4) överensstämmer med nulägesbeskrivningen (kap 
9.3).   
 

10.1 Jämförelse mellan identifierade 
omvärldsfaktorer och ”The World Around Us” 
I detta avsnitt jämförs rankinglistorna (tab 9.3) (tab 9.4) med TWAU (kap 9.3) för att 
undersöka hur väl dessa överensstämmer. Bedömningen av huruvida faktorerna finns 
med i TWAU eller inte, görs utifrån indelningsgrunden ”YES”, ”MEN” (Mentioned) 
samt ”NO”. Är faktorn explicit upptagen i TWAU, uttrycks detta genom att det står 
”YES” i kolumnen ”TWAU”. I de fall då faktorn inte direkt behandlas, utan endast 
representeras av kortare påstående i TWAU, väljer Vi att benämna detta såsom ”MEN”. 
De faktorer som inte är upptagna i TWAU, får beteckningen ”NO” i kolumnen 
”TWAU”. Vissa av de omvärldsfaktorer, som identifieras i Resursallokeringsmodellen, 
behandlas alltså inte TWAU. Det bör dock påpekas att omvärldsfaktorer som erhållit ett 
”NO”, möjligtvis kan besvaras genom jämförelse och analys av ett flertal olika avsnitt i 
TWAU. Denna möjlighet beaktas ej i sammanställningen. Nedan följer två listor, för 
tidsperspektiv på kort (tab 10.1) respektive lång (tab 10.2) sikt, med jämförelse mellan 
Resursallokeringsmodellens resultat och innehållet i TWAU. Efter respektive lista följer 
kommentarer till bedömningen. I respektive kommentar, för faktorer med ”YES” eller 
”MEN”, anges i vilken modul och på vilken sida faktorn återfinns i TWAU. I de fall 
svaret blev ”NO” förekommer oftast ingen kommentar.  
 

The occurcence of identified Short Term Factors in “TWAU”  
Rank RV TWAU Factors 
1 72 YES Reimbursement changes in the US 
2 67 YES Reimbursement changes in the EU 

3 67 NO 
Monitoring launch of new products from competitors, for example new 
generation of dialysis monitors  

4 66 YES Changes in pricing for blood collections and processing products 
5 64 YES Reimbursement changes outside the US and the EU 
6 63 MEN Signals of industry consolidation 
7 63 NO Changes in mergers and acquisitions activity  
8 62 NO Signals indicating that low cost manufacturers enter Europe 
9 62 MEN Monitoring competitors' activities in China  

10 58 MEN 
Economic development in regions and countries where Företaget AB is 
doing  business 

11 57 NO Regulations for clinics in the US 
12 57 NO Political instability in any country affecting currency 
13 57 NO Increased cooperation within the value chain 
14 54 MEN Monitoring competitors' activities in Brazil 
15 54 MEN Monitoring competitors' activities in Mexico 
16 52 YES Availability of blood donors 
17 52 MEN Political development in regions and countries where Företaget AB is doing 
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business 
18 51 NO Changes in time to market of key products in the industry  

19 51 YES 
Monitoring industry players commitment and ability to affect trendsetters in 
favor of their products 

20 51 MEN Monitoring competitors' activities in Country X 
21 50 NO Monitoring competitors' activities in Middle East 

22 48 NO 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business cycles, 
focus on educational issues) 

23 46 NO 
Monitoring changes in visibility of competitors in the investment 
community 

24 45 NO 
    

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-
generating business in Euro- and Yen-denominated markets 

25 41 NO Monitoring new ideas of corporate governance 
26 39 NO Likelihood of bio terrorism attacks, increasing need for blood safety 

27 38 NO 
Political changes in the US that encourage military & security over social 
services 

28 37 NO 

    

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) willing 
to reduce indigent health care below societal norms to federally proscribed 
minimums. 

29 33 NO 
Developing a better understanding of social responsibility of players in the 
life science industry 

Tabell 10.1: Sammanställning av huruvida omvärldsfaktorerna, med tidsperspektiv på kort sikt, 
finns upptagna i TWAU eller inte.  
 
En jämförelse mellan TWAU och identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på 
kort sikt, resulterar i följande fördelning:  

• YES:  21% 
• MEN: 24% 
• NO:    55% 

 
Flest ”YES” återfinns i övre segmentet i listan. Flest ”NO” återfinns i undre segmentet 
och flest ”MEN” i mellansegmentet.  

10.1.1 Kommentarer till jämförelsen mellan TWAU och 
identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på kort 
sikt. 
Nedan följer kommentarer till de identifierade omvärldsfaktorerna. Placeringsordningen 
motsvarar faktorernas ranking. Vidare åsyftar sidhänvisningen var i TWAU 
identifierade omvärldsfaktorer behandlas. Kommentarerna ämnar kort motivera vår 
bedömning.   
 

1. Återfinns i Modul 1: sid. 5, 35, 84 
2. Återfinns i Modul 1: sid. 35, 36 
3. - 
4. Återfinns i Modul 1: sid. 48, 51. Flera grafer behandlande kostnadsrelaterade 

uppgifter för blodhantering, dock svårt att avgöra om man kan utläsa faktorns 
exakta innebörd. 

5. Återfinns i Modul 1: sid. 35, 36 
6. Återfinns i Modul 1: sid. 5, 7, 9, 10, 21 
7. - 
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8. Lågkostnadsföretag indikeras i Modul 1: sid. 5. Dock i Asien och inte i Europa 
enligt faktorn. 

9. TWAU går igenom ”Competitive Market Situation” i Modul 1: sid. 64, dock 
inte explicit konkurrenternas aktiviteter på den kinesiska marknaden. 

10. Kina, Land X, USA och Japan nämns under respektive rubrik – övriga 
behandlas ej. 

11. – 
12. – 
13. – 
14. Omnämns kort under sammanställning för konkurrenter i form av antal patienter 

på den brasilianska marknaden i Modul 2: sid. 50. 
15. Omnämns kort under sammanställning för konkurrenter i form av antal patienter 

på den mexikanska marknaden, Modul 2: sid. 50 
16. Återfinns i Modul 1: sid. 16, 17, 52 
17. Övergripande för Kina, Land X, USA och Japan – ej för resten av 

verksamhetsländer 
18. – 
19. Återfinns i Modul 1: sid 61 
20. TWAU går igenom ”Competitive Market Situation” i Modul 1: sid. 68, 72, dock 

inte explicit konkurrenternas aktiviteter på den indiska marknaden. 
21. – 
22.  
23. Oberoende analytiker har uttalat sig om konkurrenterna i Modul 2: sid 13, vilket 

dock är för vagt för att generera ett ”YES”. 
24. – 
25. – 
26. – 
27. – 
28. – 
29. – 

 
The occurcence of identified Long Term Factors in “TWAU” 

Rank RV TWAU Factors 
1 73 YES Reimbursement changes in the US 
2 72 NO 
   

Monitoring the competitors' ability to develop new business platforms (for 
example liver therapy, plasma Factor D, white cell processes) 

3 72 MEN Monitoring competitors' activities in China  
4 71 YES Reimbursement changes in the EU 
5 70 NO Monitoring regulatory changes 
6 70 NO Mergers and acquisitions in the field, altering the industry space 
7 70 YES Changes in pricing for blood collection and processing products 

8 69 NO 
Signals of changes competitors' strategies as a result of market share losses 
to Företaget AB 

9 68 NO 
Launch of new products and therapy systems (for example new generation 
of dialysis monitors) 

10 68 NO Changes in pricing for dialysis products 
11 67 MEN Alternative treatments to dialysis 
12 67 NO The development of home dialysis 
13 67 YES Monitoring the patient growth for Företaget AB's current business areas  
14 66 YES Changes in customers purchasing patterns 
15 66 MEN Monitoring competitors' activities in Country X 
16 65 MEN Signals of vertical integration in the value chain among competitors 
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17 65 MEN 
Signals of Japanese companies planning to launch business activities 
outside Japan 

18 65 NO 
   

Monitoring research of new therapies to treat kidney-disease in the 
progression phase before it becomes chronic 

19 64 NO 
   

Monitoring the development of new medical technology through scientific 
progresses in biology, medicine, biotech, sensor tech, material tech 

20 64 MEN Monitoring privatization of health care 
21 64 NO Monitoring the impact of potential legislation changes 
22 64 NO 
   

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the US 

23 64 NO Monitoring differentiation of competitors' products 
24 64 NO Reimbursement for new products for example liver therapy 

25 63 YES 
Monitoring the development of lifestyle diseases such as diabetes (need 
for dialysis) 

26 63 NO 
   

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the EU 

27 63 NO 
Monitoring the introduction of better drugs for diabetes and hypotension – 
PreESRD drugs 

28 62 MEN 
Privatization trends, healthcare regulations in Europe and beyond (growth, 
competition) 

29 60 NO 
Monitoring scientific outputs from universities, also map the top ten 
researchers in relevant scientific fields 

30 59 MEN 
Economic development in regions and countries where Företaget AB is 
doing  business 

31 59 MEN 
Signals of market development through growth strategies based on 
relationships with competitors 

32 59 NO Signals of low cost manufacturers entering Europe 

33 59 MEN 
Production cost development, geographical differences (profitability, 
production structure) 

34 59 NO Changes in competitor product quality 

35 57 MEN 
Political development in regions and countries where Företaget AB is 
doing business 

36 57 MEN 
Changes in government policy of support to preventive or curative 
healthcare 

37 57 MEN Monitoring competitors' activities in Brazil 

38 55 MEN 
Monitoring demographic changes (concerning population allotment and 
size, gender, age, income)  

39 55 NO Stock market's view of innovations and renewal 
40 54 MEN Monitoring competitors' activities in Mexico 
41 52 NO Monitoring competitors' activities in Middle East 
42 52 NO Monitoring competitors commitment to cooperate with governments  
43 51 NO Ethical issues for companies in the life science industry 
44 50 NO Transportation cost development (production structure) 
45 49 NO 
   

Radical changes of how to organize and operate companies (network, 
alliances, e-learning, e-business non-hierarchic structures) 

46 48 NO 
Monitoring trends indicating activities related to brand building among 
competitors 

47 47 NO 
Research on DNA and regulations for genetically engineered treatments, 
e.g., Human Genome (competition) 

48 47 NO 
Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 
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49 44 NO 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society from 
social services in the US 

Tabell 10.2: Sammanställning av huruvida omvärldsfaktorerna, med tidsperspektiv på lång sikt, 
finns upptagna i TWAU eller inte.  
 
En jämförelse mellan TWAU och identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på 
lång sikt, resulterar i följande fördelning:  

• YES:  12% 
• MEN: 31% 
• NO:   57% 

 
Flest ”YES” återfinns i övre segmentet av listan. ”NO”-faktorerna är utspridda i listan 
med tyngdpunkt i bottensegmentet. De flesta ”MEN”-faktorerna återfinns i 
mellansegmentet. 

10.1.2 Kommentarer till jämförelsen mellan TWAU och 
identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på lång 
sikt. 
Nedan följer kommentarer till de identifierade omvärldsfaktorerna. Placeringsordningen 
motsvarar faktorernas ranking. Vidare åsyftar sidhänvisningen var i TWAU 
identifierade omvärldsfaktorer behandlas. Kommentarer ämnar kort motivera vår 
bedömning.   
 

1. Återfinns i Modul 1: sid. 5, 35, 84 
2. – 
3. TWAU går igenom ”Competitive Market Situation” i Modul 1; sid. 64, dock 

inte explicit konkurrenternas aktiviteter på den kinesiska marknaden. 
4. Återfinns i Modul 1: sid. 35, 36 
5. – 
6. – 
7. Återfinns i Modul 1: sid: 48, 51 
8. – 
9. – 
10. – 
11. Omnämns i Modul 1: sid. 5, 18 
12. – 
13. Återfinns i Modul 1: sid. 21-24 och visar på tillväten av patienter, exempelvis 

det faktiska antalet patienter per geografisk marknad. 
14. Återfinns i Modul 1: sid 26. Kunden i form av vårdgivaren – deras procentuella 

fördelning. Dock ej slutkund i form av patient. 
15. TWAU går igenom ”Competitive Market Situation” i Modul 1: sid 68, 72, dock 

inte explicit konkurrenternas aktiviteter på den indiska marknaden. 
16. Omnämns i Modul 2: sid 5. Översikt över större händelser i branschen. 
17. Omnämns i Modul 1: sid 11. Det omtalas att Japanska företag expanderar 

utanför Japan. 
18. – 
19. – 
20. Omnämns i Modul 1: sid. 26, 27 genom en graf som visar regionala och globala 

förhållanden mellan statliga och privata sjukhus. 
21. – 
22. I TWAU återfinns indikatorer på konsolidering, dock inte specifikt för USA 
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23. – 
24. – 
25. Återfinns i Modul 1: sid 30. Visar den primära orsaken till sjukdom som kräver 

dialysvård på olika geografiska marknader. 
26. I TWAU återfinns indikatorer på konsolidering, dock inte specifikt för Europa. 
27. – 
28. Omnämns i Modul 1: sid 26, 27. Graf som visar regionala och globala 

förhållandena mellan statliga och privata sjukhus. 
29. – 
30. Kina, Land X, USA och Japan tages översiktligt upp – övriga verksamhetsländer 

behandlas ej. 
31. Omnämns i Modul 1: sid 5 
32. Lågkostnadsföretag indikeras i Modul 1: sid 5. Dock i Asien och inte i Europa. 
33. Omnämns i Modul 1: sid 11. Produktionen går mot lågkostnadsländer. 
34. – 
35. Omnämns övergripande för Kina, Land X, USA och Japan – ej för resten av 

verksamhetsländerna. 
36. Omnämns i Modul 1: sid 11. Ökad medvetenhet för faktorns innebörd specifikt 

för Japan. 
37. Omnämns i Modul 2: sid 50 under sammanställning för konkurrenter i form av 

antal patienter hos FMC på den brasilianska marknaden. 
38. Omnämns i Modul 1: sid 75, 76, 77 för USA. 
39. – 
40. Omnämns kort under sammanställning för konkurrenter i form av antal patienter 

på den mexikanska marknaden, i Modul 2: sid 50 
41. – 
42. – 
43. – 
44. – 
45. – 
46. – 
47. – 
48. – 
49. – 

10.2 Fastställande av Företaget AB:s strategiska 
informationsbehov 
I föregående avsnitt tydliggörs, att ett flertal av de identifierade omvärldsfaktorerna, inte 
återfinns i TWAU. Detta gäller både för tidsperspektiv på kort respektive lång sikt. Vi 
hävdar att dessa faktorer utgör Företaget AB:s strategiska informationsbehov på 
ledningsnivå, vilket redogörs för nedan (tab 10.3) (tab 10.4). 
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Short Term Factors NOT mentioned in THE WORLD AROUND US 

Rank RV TWAU Factors 

3 67 NO 
Monitoring launch of new products from competitors, for example new 
generation of dialysis monitors  

7 63 NO Changes in mergers and acquisitions activity  
8 62 NO Signals indicating that low cost manufacturers enter Europe 
11 57 NO Regulations for clinics in the US 
12 57 NO Political instability in any country affecting currency 
13 57 NO Increased cooperation within the value chain 
18 51 NO Changes in time to market of key products in the industry  
21 50 NO Monitoring competitors' activities in Middle East 

22 48 NO 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business cycles, 
focus on educational issues) 

23 46 NO 
Monitoring changes in visibility of competitors in the investment 
community 

24 45 NO 
   

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-
generating business in Euro- and Yen-denominated markets 

25 41 NO Monitoring new ideas of corporate governance 
26 39 NO Likelihood of bio terrorism attacks, increasing need for blood safety 

27 38 NO 
Political changes in the US that encourage military & security over social 
services 

28 37 NO 

   

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) 
willing to reduce indigent health care below societal norms to federally 
proscribed minimums. 

29 33 NO 
Developing a better understanding of social responsibility of players in 
the life science industry 

Tabell 10.3: Företaget AB:s strategiska informationsbehov, för tidsperspektiv på kort sikt.  
 

Long Term Factors NOT mentioned in THE WORLD AROUND US 
Rank RV TWAU Factors 
2 72 NO 
   

Monitoring the competitors' ability to develop new business platforms 
(for example liver therapy, plasma Factor D, white cell processes) 

5 70 NO Monitoring regulatory changes 
6 70 NO Mergers and acquisitions in the field, altering the industry space 

8 69 NO 
Signals of changes in competitors' strategies as a result of market share 
losses to Företaget AB 

9 68 NO 
Launch of new products and therapy systems (for example new 
generation of dialysis monitors) 

10 68 NO Changes in pricing for dialysis products 
12 67 NO The development of home dialysis 
18 65 NO 
   

Monitoring research of new therapies to treat kidney-disease in the 
progression phase before it becomes chronic 

19 64 NO 

   

Monitoring the development of new medical technology through 
scientific progresses in biology, medicine, biotech, sensor tech, 
material tech 

21 64 NO Monitoring the impact of potential legislation changes 
22 64 NO 
   

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the US 

23 64 NO Monitoring differentiation of competitors' products 
24 64 NO Reimbursement for new products for example liver therapy 
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26 63 NO 
   

Signals of future industry consolidation that could increase pricing of 
services and change number of service offerings in the EU 

27 63 NO 
Monitoring the introduction of better drugs for diabetes and 
hypotension – PreESRD drugs 

29 60 NO 
   

Monitoring scientific outputs from universities, also map the top ten 
researchers in relevant scientific fields 

32 59 NO Signals of low cost manufacturers entering Europe 
34 59 NO Changes in competitor product quality 
39 55 NO Stock market's view of innovations and renewal 
41 52 NO Monitoring competitors' activities in Middle East 
42 52 NO Monitoring competitors commitment to cooperate with governments  
43 51 NO Ethical issues for companies in the life science industry 
44 50 NO Transportation cost development (production structure) 
45 49 NO 
   

Radical changes of how to organize and operate companies (network, 
alliances, e-learning, e-business non-hierarchic structures) 

46 48 NO 
Monitoring trends indicating activities related to brand building among 
competitors 

47 47 NO 
   

Research on DNA and regulations for genetically engineered 
treatments, e.g., Human Genome (competition) 

48 47 NO 
   

Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 

49 44 NO 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society 
from social services in the US 

Tabell 10.4: Företaget AB:s strategiska informationsbehov, för tidsperspektiv på lång sikt.  

10.3 Trendidentifiering i Företaget AB:s 
strategiska informationsbehov 
Vi återknyter till tidigare genomförd kategorisering av omvärldsfaktorerna (kap 9.1), för 
att undersöka om det råder några trender inom det identifierade informationsbehovet 
(kap 10.2).  

10.3.1 Trender bland omvärldsfaktorer med tidsperspektiv 
på kort sikt  
Nedan redovisas hur stor andel av de identifierade omvärldsfaktorerna, som återfinns i 
Företaget AB:s strategiska informationsbehov, med tidsperspektiv på kort sikt:  

• 20 % av Geographic market issues återfinns i informationsbehovet 
• 70 % av Industry issues återfinns i informationsbehovet 
• 67 % av Social issues återfinns i informationsbehovet 
• 55 % av Political issues återfinns i informationsbehovet 
 

Totalt återfinns 55% av samtliga identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på 
kort sikt, i informationsbehovet. Inom Företaget AB:s strategiska informationsbehov, 
råder följande fördelning med tidsperspektiv på kort sikt:  

• Geographic market issues:  6% 
• Industry issues:   44% 
• Political issues:   38 % 
• Social issues:   12% 
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10.3.2 Trender bland omvärldsfaktorer med tidsperspektiv 
på lång sikt 
Nedan redovisas hur stor andel av de identifierade omvärldsfaktorerna, som återfinns i 
Företaget AB:s strategiska informationsbehov, med tidsperspektiv på lång sikt: 

• 20 % av Geographic market issues återfinns i informationsbehovet 
• 74 % av Industry issues återfinns i informationsbehovet 
• 20 % av Social issues återfinns i informationsbehovet 
• 46 % av Political issues återfinns i informationsbehovet 
• 100% av Scientific issues återfinns i informationsbehovet 

 
Totalt återfinns 57 % av samtliga identifierade omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på 
lång sikt, i informationsbehovet. Inom Företaget AB:s strategiska informationsbehov, 
råder följande fördelning med tidsperspektiv på lång sikt:  

• Geographic market issues:  4 % 
• Industry issues:   50 % 
• Social issues:   4 % 
• Political issues:   21 % 
• Scientific issues:   21 % 

10.3.3 Jämförelse mellan trender bland omvärldsfaktorer 
med tidsperspektiv på kort och lång sikt 
Vid jämförelse mellan omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på kort och lång sikt, kan 
en trend skönjas, som indikerar på att det föreligger störst behov av information kring 
Industry issues följt av Political issues och minst av Social issues och Geographic 
market issues. Observera att Scientific issues bara förekommer i tidsperspektiv på lång 
sikt och därmed inte finns med i jämförelsen. 

10.4 Oenighet inom respondentgruppen 
För att kartlägga oenigheten inom respondentgruppen, med avseende på Företaget AB:s 
strategiska informationsbehov, jämförs informationsbehovet (tab 10.3) (tab 10.4) och 
oenighetslistorna (tab 9.5) (tab 9.6). I listorna nedan, med tidsperspektiv på kort sikt 
(tab 10.5) respektive lång sikt (tab 10.6), visas de omvärldsfaktorer som återfinns i det 
fastställda informationsbehovet och som det råder stor oenighet om.   

Discrepancy list for Short Term Factors NOT mentioned in THE WORLD AROUND US 
Rank # TWAU Dis. Factors 
18 NO 5 Changes in time to market of key products in the industry  

22 NO  5 
Monitoring access to qualified nursing staff (workforce business cycles, 
focus on educational issues) 

23 NO 5 
Monitoring changes in visibility of competitors in the investment 
community 

24 NO  5 
   

US $ development – Företaget AB may need to spread more revenue-
generating business in Euro- and Yen-denominated markets 

28 NO 5 

   

US States (like Colorado, possibly Arizona, California and others) 
willing to reduce indigent health care below societal norms to federally 
proscribed minimums. 

Tabell 10.5: Omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på kort sikt, med stor oenighet. Discrepancy 
(Dis.) 5 = Största möjliga oenighet inom respondentgruppen  
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Discrepancy list for Long Term Factors NOT mentioned in THE WORLD AROUND US 

Rank # TWAU Dis. Factors 
10 NO 5 Changes in pricing for dialysis products 
39 NO 5 Stock market's view of innovations and renewal 
41 NO 5 Monitoring competitors' activities in Middle East 

46 NO 5 
Monitoring trends indicating activities related to brand building among 
competitors 

47 NO 5 
   

Research on DNA and regulations for genetically engineered treatments, 
e.g., Human Genome (competition) 

48 NO 5 
   

Signs of legislative counteracts to the positive effects (to healthcare 
companies) of an aging population 

49 NO 5 
Trends of increasing exclusions of marginalized sectors of society from 
social services in the US 

Tabell 10.6: Omvärldsfaktorer, med tidsperspektiv på lång sikt, med stor oenighet. Discrepancy 
(Dis.) 5 = Största möjliga oenighet inom respondentgruppen  

10.5 Sammanfattning av Huvudstudiens resultat 
Genom att applicera den modifierade Resursallokeringsmodellen på Företaget AB, har 
Vi i detta kapitel, fastställt företagets strategiska informationsbehov med tidsperspektiv 
på kort sikt (tab 10.3) och på lång sikt (tab 10.4). Därefter fördjupar Vi oss i 
trendidentifiering, genom att studera kategoritillhörigheten inom det fastställda 
informationsbehovet (kap 10.3). Vi studerar även oenigheten inom respondentgruppen 
för det fastställda informationsbehovet (tab 10.5) (tab 10.6). Detta material 
sammanställs inom ramen för Moment 6 i den modifierade Resursallokeringsmodellen 
(kap 8.1.4). Enligt Pilotstudien kommer Vi inte, inom ramen för examensarbetet, att 
genomföra Återkoppling (Moment 7). Dock är tanken att det fastställda 
informationsbehovet, samt trendidentifieringen, ska utgöra diskussionsunderlag, där 
omvärldsfaktorernas fördelning mellan olika kategorier återigen ska relateras till dagens 
verksamhet och ge indikation på inriktningen av underrättelsearbetet inför framtiden. 
Vidare är det intressant att diskutera oenigheten inom ledningen på Företaget AB. Det 
kan även vara intressant att studera oenigheten för de faktorer som återfinns i TWAU 
(”YES”- och ”MEN”-faktorer) (tab 10.1) (tab 10.2). Detta kan utgöra 
diskussionsunderlag för faktorernas faktiska relevansnivå och vara ett sätt att förhindra 
”information overload” (kap 6.2.3).  

10.6 Kritisk granskning av Huvudstudiens 
resultat 
Efter genomförd fallstudie på Företaget AB, följer en kritisk granskning av studiens 
genomförande och resultat. Avgörande betydelse för studiens utfall har dels 
sammansättningen av respondentgruppen och dels den allmänna förståelsen för studiens 
syfte inom respondentgruppen. Detta för att studiens moment är krävande och därmed 
förutsätter engagemang och motivation inom respondentgruppen. Det kan diskuteras, 
om respondentgruppen är homogen eller heterogen och hur detta i så fall inverkar på 
studiens resultat. Respondentgruppen på Företaget AB består av personer med 
arbetsuppgifter relaterade till Företaget AB:s strategiska arbete och kan ur detta 
perspektiv sägas utgöra en homogen grupp. Förtydligas börs, att respondenterna inte 
tvunget är av samma åsikt, vilket studiens resultat visar. Vidare är respondenterna 
positionerade inom Företaget AB:s olika affärsområden, vilket kan innebära en viss 
snedvridning i form av att identifieringen av omvärldsfaktorer färgas av 
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respondenternas affärsområdestillhörighet, på bekostnad av det 
organisationsövergripande perspektivet. Angående enkätstudien kan konstateras att flera 
svar överlappar varandra, vilket därmed påverkar antalet omvärldsfaktorer i listorna. 
Kategorisering av omvärldsfaktorerna innebär ett ställningstagande, dels för att 
fastställa vilka kategorier som är ändamålsenliga och dels för att placera 
omvärldsfaktorerna i ”rätt” kategori. Kategorisering gör materialet mer lättöverskådligt, 
men risk föreligger för ”felplacering”, vilket kan inverka på utvärderingen av 
slutresultatet.  
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11 Slutsats 
 
”Omvärldsbevakning i teorin” (kap 2) och ”Omvärldsbevakning i praktiken” (kap 3) 
pekar entydigt på att det första steget inom ”Strategisk informationshantering” (kap 4), 
nämligen identifiering av organisationens strategiska informationsbehov, är av 
avgörande betydelse för organisationens strategiska beslutsfattande. Detta föranleder 
examensarbetets syfte (kap 4.1). 
 
För att uppnå rapportens syfte tillämpar Vi litteraturstudier, för att fördjupa vår kunskap 
om ämnesområdet. Vi konstaterar att det finns olika tillvägagångssätt för att 
konkretisera en organisations informationsbehov, men Vi finner ej någon metod som är 
optimal för vårt specifika ändamål. Vi ser dock en behållning med att sammanväva bitar 
från ett flertal olika metoder och teorier, vilket i kombination med vår akademiska 
kompetens, ligger till grund för skapandet av Resursallokeringsmodellen (kap 7). 
Modellen tar fasta på organisationens minsta beståndsdel, d v s den enskilda individens 
kreativitet och perceptionsförmåga. Genom att kombinera organisationens minsta 
beståndsdelar och aggregera organisationens totala idérikedom och kunskap, skapas en 
unik organisationsfilosofi. Tillsammans strävar organisationens medlemmar mot en 
gemensam målsättning. För att nå målsättningen krävs en strategi och att 
organisationens medlemmar står enade bakom detta strategival. Genom rannsakan av 
fördefinierade begrepp såsom bransch, marknad och målsättning, kan 
överensstämmelsen mellan organisationens medlemmar utredas. Detta behöver inte 
tvunget innebära att en fullständig överensstämmelse är optimal för organisationen. 
Dock är det viktigt att det råder en känsla av delaktighet och möjlighet till påverkan, 
aspekter som Resursallokeringsmodellen långtgående beaktar. Modellen erbjuder 
samtliga respondenter att framföra sina åsikter och därmed bidra till delaktighet och 
medbestämmande. Modellens forum för kommunikation möjliggör för respondenterna 
att komma till tals, utan att hämmas av omständigheter såsom hierarkisk tillhörighet och 
grupptryck. 
 
För att kunna fatta gynnsamma strategiska beslut, krävs ett väl underbyggt 
beslutsunderlag, beaktande så många aspekter som möjligt. I praktiken har 
organisationen begränsade resurser, vilket innebär krav på att upprätta någon form av 
prioriteringsordning för relevant resursfördelning, mellan olika verksamhetsområden. 
Detta gäller i allra högsta grad för verksamheten kring framtagandet av beslutsunderlag, 
vilket bygger på underrättelsegenerering och i sin tur på en sund strategisk 
informationshantering. Den stora utmaningen för organisationen är att satsa resurser på 
rätt information. Svårigheten är att utröna vilken information som är relevant för den 
unika organisationens specifika behov och vilken nytta organisationen har av 
informationen vid målsättningsfrämjande strategival. Om det vore möjligt att ha tillgång 
till all relevant information, så hade det varit relativt enkelt att uppnå maximal 
avkastning på satsade resurser för strategisk informationshantering. Detta är dessvärre 
ett utopiskt tankeexperiment, men inte desto mindre eftersträvansvärt. 
Resursallokeringsmodellen anammar denna strävan att kombinera, ovan diskuterade 
aspekter, som individens kreativitet, informationens nyttograd samt organisationens 
målsättning och resurstillgång för att närma sig en så effektiv identifiering av det 
strategiska informationsbehovet som möjligt.  
 
För att verifiera Resursallokeringsmodellens funktionalitet, applicerar Vi modellen, 
genom en fallstudie på Företaget AB, med syftet att identifiera företagets strategiska 
informationsbehov. För att tillgodose modellens grundtanke, rörande satisfiering av den 
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unika organisationens specifika förutsättningar, genomförs en pilotstudie med ett 
mindre antal respondenter. Pilotstudien resulterar i modifieringar som anpassar 
Resursallokeringsmodellen efter Företaget AB:s specifika förutsättningar. Den 
modifierade versionen av modellen genomförs med en större respondentgrupp inom 
företaget. Genomförandet av modellen resulterar i ett fastställande av Företaget AB:s 
strategiska informationsbehov. Vidare kartläggs trender i resultatet och oenighet inom 
respondentgruppen åskådliggörs. Därmed har Vi verifierat Resursallokeringsmodellens 
funktionalitet på Företaget AB. Vi hävdar vidare, med utgångspunkt i vår fallstudie, att 
Resursallokeringsmodellen är, efter modifiering med hänsyn till den unika 
organisationens specifika förutsättningar, applicerbar på alla organisationer och att Vi, 
genom att införliva Pilotstudien som ett obligatoriskt moment i 
Resursallokeringsmodellen, uppnår examensarbetets syfte.  
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12 Resursallokeringsmodellen i ett 
IT-perspektiv 
 
I detta kapitel återknyter Vi till slutsatserna i ”Omvärldsbevakning i praktiken” (kap 
3.1) angående BI-teamets explicita önskemål om ett IT-stöd för Företaget AB:s 
omvärldsbevakning, med anledning av att informationshanteringen anses vara 
ostrukturerad. Detta föranleder en diskussion kring moderna IT-stöds behjälplighet 
inom Strategisk informationshantering. För detta ändamål redogör Vi för vad som 
framkommer under seminariet på Moderna museet i Stockholm, 2004-09-23, under 
Björn Björnsons (Market Knowledge Manager inom TeliaSonera) anförande samt vid 
besök hos ändamålsenliga systemleverantörer. Detta kapitel kan ses som en ansats till 
fortsatt forskning. Avslutningsvis ämnar Vi framföra några av Björn Björnsons 
reflektioner, rörande Competitive Intelligence (kap 12.3.1), vilka framkommer under en 
personlig intervju på TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm, 2004-09-28.   

12.1 IT-stöd 
Björn Björnson betonar att det i dagsläget är än viktigare att känna sin marknad jämfört 
med andra hälften under 1990-talet, då det inom IT-sektorn fanns ”a lot of food for 
everyone”. Med anledning av ”dot-com-krisen”, hårdnade konkurrenssituationen 
väsentligt inom näringslivet. Aktörerna fick anledning att fundera över hur man på ett 
bättre sätt kunde lära känna sin marknad och hur man för detta ändamål skulle gå 
tillväga för att vaska fram väsentlig information. Björnson sammanfattar detta såsom 
”How to get from information overload to market knowledge superiority?”   
 
Björnson utkristalliserar två fundamentala frågor, som en organisation bör ställa sig vid 
en stundande marknadsförändring: ”What is a gradual change?” (Vad är en stegvis 
förändring?) och ”What is a fast change?” (Vad är en snabb förändring?). Björnson 
hävdar att det är oerhört viktigt att organisationen tar ställning till vilken förändringstakt 
man står inför. För att avgöra detta krävs någon form av arbetsmetod eller sensorsystem, 
som kan fånga upp och tolka marknadssignaler, i syfte att avslöja och åskådliggöra 
förändringstakten med ett tidsperspektiv på kort respektive lång sikt.  
 
Björnson är en av eldsjälarna vid uppbyggnad och implementering av TeliaSoneras 
datorbaserade underrättelsesystem, BizKit. Det stora problemet med den här typen av 
system är, enligt Björnson, att få människor att dela med sig av sin kunskap, genom att 
föra in väsentlig information i systemet. Organisationens medlemmar tenderar behålla 
sin kunskap för sig själv, för att på så sätt skapa ett större värde och intresse kring sin 
person. För att motverka ett sådant destruktivt tankesätt inom organisationen, är det 
därför viktigt, menar Björnson, att tydligt visa på behållningsvärdet av systemet för den 
enskilde individen, exempelvis genom att peka på minskad mängd dubbelarbete. 
 
För organisationen i stort finns stor behållning av att använda sig av denna typ av 
system. Björnson nämner fyra fördelar med systemet:  
 

1. Resursbesparande – Innan systemet användes kunde en extern analysfirma sälja 
samma rapport upp till sex gånger till TeliaSonera, eftersom man inom 
TeliaSonera inte visste att rapporten redan var inköpt. Numera läggs den inköpta 
rapporten ut på BizKit och Björnson räknar med att TeliaSonera därmed årligen 
sparar ungefär 5 miljoner SEK.   
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2. Kompetensdatabas – Genom systemet kan användaren snabbt få reda på vem 
som besitter en viss typ av specialkunskap om ett visst ämne inom den egna 
organisationen. Systemet fungerar som ett verktyg för kunskapsspridning och 
organisationen kan på ett bättre sätt ta tillvara på den kompetens som faktiskt 
finns inom organisationen.  

3. Beslutsunderlag – Med hjälp av systemet får användaren tillgång till ett bättre 
beslutsunderlag, då information, både från externa och interna källor, finns 
samlat på ett ställe. 

4. Äganderätt – Genom lagring av information i systemet överförs informationen 
från den enskilda individen till organisationen.    

 
Björnson avslutar sitt anförande genom att poängtera vikten av stöd och engagemang 
från organisationens ledning, för att kunna genomföra en lyckad implementering av ett 
dylikt system. 

12.2 Automatisering av 
Resursallokeringsmodellen 
Med anledning av Björn Björnsons anförande på seminariet, väcktes ett intresse av att 
undersöka möjligheten att integrera Resursallokeringsmodellen, med ett IT-baserat 
stödsystem för Strategisk informationshantering.  
 
Resursallokeringsmodellen (kap 7) skulle operativt kunna innebära, att de olika 
momenten utförs manuellt, på löpande basis, i syfte att uppdatera organisationens 
strategiska informationsbehov. Detta tillvägagångssätt är dock långsamt och beroende 
av den enskilde administratörens arbetsinsats. Önskvärt vore därför att uppdateringen 
sker genom någon form av automatiserad rutin. Genom att integrera 
Resursallokeringsmodellen, som en naturlig del av informationsklimatet (kap 6.2.4), 
möjliggörs att förändringar i omvärlden uppfattas tidigare och därmed innebär ett mer 
proaktivt förhållningssätt gentemot omvärlden (kap 2.4). 
 
Ett system enligt ovan ska innefatta funktioner som motsvarar de ingående momenten i 
Resursallokeringsmodellen. Den ursprungliga modellen får, i o m kontinuerlig 
uppdatering, en mer cyklisk karaktär (fig 12.1).  
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Figur 12.1: Resursallokeringsmodellen får, i o m kontinuerlig uppdatering, en mer cyklisk 
karaktär. 

12.3 Företagsbesök hos systemleverantörer 
Utifrån publikationen CINS (www.cins.se, 2004) (bilaga 3) identifieras ett antal 
ändamålsenliga systemleverantörer. Kontakt initieras och sedermera genomförs 
företagsbesök på: SAS Institute, Comintell, Brimstone och Business Objects. Resultatet 
från dessa företagsbesök redovisas nedan.  

12.3.1 Resultat 1 – Extern och intern 
informationshantering  
Leverantörerna skiljer på system som behandlar, från den enskilda organisationens 
perspektiv, intern respektive extern information. I detta sammanhang benämns system, 
som fokuserar på hantering av intern information för ”Business Intelligence”-system 
samt system som fokuserar på extern information för ”Competitive Intelligence”-
system. Ursprungligen kallades verksamhet, som handlade om omvärldsbevakning, för 
Business Intelligence (BI). Dock lanserade IBM under 1990-talet system som de kallade 
för BI-program. Dessa behandlade enbart intern information, i form av affärsdata och 
ekonomiska styrtal. Med anledning av IBM:s starka position och inflytande, kom detta 
att innebära en begreppsförändring inom branschen. BI kom, med start i USA, att stå för 
just det som IBM definierade som BI. För att kompensera för detta, skapades begreppet 
Competitive Intelligence (CI), som blev det nya samlingsnamnet för 
omvärldsbevakning. Även i Europa implementerades begreppsförändringen successivt, 
men medför än idag ofta missförstånd och tvetydighet. För att motverka 
begreppsförvirring är det bästa sättet, att inleda en relation mellan kund och leverantör, 
att gå igenom fundamentala begrepp, så att man har en gemensam diskussionsbas.  

12.3.2 Resultat 2 - Hård och mjuk data 
Vidare framkommer ytterligare indelningsgrund i form av IT-applikationer, inriktade 
mot ”hård” respektive ”mjuk” data (kap 6.1). Med hård data menas siffror eller 
samband som kan översättas till siffervärden och därmed är numeriskt hanterbara. Mjuk 
data är inte direkt kvantifierbar, utan beskriver istället samband och relationer i 
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textformat. Vid diskussionen med leverantörerna framkommer att ett flertal av IT-
applikationerna är designade för att klara av hantering av ”hård” data.  

12.3.3 Resultat 3 - Organisationens delaktighet 
Generellt sätt kan sägas att systemen kräver, för att vara värdeskapande, att de är väl 
förankrade och används på kontinuerlig basis av organisationens medlemmar. 
Anledningen till detta är att den information som finns lagrad i systemen måste vara 
uppdaterad för att motivera användning.  

12.3.4 Sammanställning av resultaten från 
företagsbesöken 
Utifrån resonemang under Resultat 1, fastslår Vi, att det är ett ”externt” 
informationshanteringssystem som bäst satisfierar Resursallokeringsmodellen. Då det 
främst är data i form av text, som Resursallokeringsmodellen behandlar, innebär detta 
att det är system som behandlar data av ”mjuk” karaktär som är aktuella. För att 
förankra systemet i organisationen, anser Vi, att systemet måste vara ”lättförståeligt” 
och uppbyggt kring välbekanta gränssnitt av samma typ som återfinns i Windowsmiljö. 
 
Efter genomförda studier med utvalda systemleverantörer, anser Vi, att den 
systemkategori som Comintells produkt representerar, bäst satisfierar våra krav.  

12.4 Systembeskrivning av utvald produkt 
Systemet bygger på att organisationen skapar en egen omvärldsdatabas. Data inhämtas 
dels genom prenumerationstjänster och dels genom aktiv inläggning från 
organisationens medlemmar. Vidare kan användarna söka i databasen efter relevant 
information, genom funktionerna som beskrivs nedan.  

12.4.1 Omvärldsdatabas 
Istället för att varje gång söka på Internet, eller på annat sätt spendera värdefull tid på 
informationssökning, bör man sträva efter att på kontinuerlig basis samla in och filtrera 
information, för att sedan lagra informationen i en organisationsunik 
”Omvärldsdatabas” (fig 12.2). På så sätt kan organisationens medlemmar i första hand 
söka i den egna databasen efter relevant information. I de fall som den egna databasen 
är otillräcklig, är tanken att omvärldsdatabasen kompletteras, med den eftersökta 
informationen. På detta sätt minskar organisationen risken för att ”uppfinna hjulet på 
nytt”, vilket sparar tid, pengar och arbetskraft. 
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Figur 12.2: Schematisk bild av en organisationsunik omvärldsdatabas  
 
Tekniken bygger på, att all information översätts, oavsett källa, till ett förutbestämt 
format. Detta standardformat gör det sedan möjligt för databasen att bearbeta materialet. 
Informationen standardiseras genom ”Taxonomy Building”, vilken utgör en 
skräddarsydd struktur av ämneskategorier, vilka definieras utifrån organisationens 
strategi och nuvarande omvärld. Med andra ord måste alltså organisationens 
informationsbehov först identifieras och kommer sedan att ligga till grund för 
uppbyggnaden av databasen. Därefter organiserar och strukturerar en s k ”Classification 
engine” automatiskt informationen, oavsett om källan är intern eller extern. En viktig 
del i detta arbete är att informationen görs sökbar för användaren. När detta arbete är 
klart, är databasen redo för att ta emot information, från både interna och externa källor. 
 
Kontinuitet och kvalitet vid inmatning av information till databasen, utgör de två 
viktigaste faktorerna för att databasen skall vara värdeskapande. Kontinuitet uppnås 
genom att organisationens medlemmar känner sig motiverade att nyttja stödsystemet i 
sitt löpande arbete. Motivationen har också en avgörande betydelse för kvaliteten på 
databasens material. Databasen kan inte på egen hand förbättra informationen, dock kan 
systemet strukturera och göra materialet mer överskådligt och lättanalyserat. Ett viktigt 
moment i strävan efter att skapa ett användbart system är att informationskällorna förser 
databasen med förstklassig information. Vi särskiljer på externa och interna 
informationskällor. 

12.4.2 Externa källor - Prenumerationstjänster 
De externa källorna består i huvudsak av prenumerationstjänster av olika slag. Detta 
innebär att organisationen har ett avtal med företag, som är specialiserade på att 
skräddarsy och leverera informationspaket, efter en organisations specifika önskemål. 
Anlitade företag har tagit del av organisationens fastställda informationsbehov och 
omformulerar de intressanta omvärldsfaktorerna till sökord. Dessa 
informationsleverantörer är sedan kopplade mot en stor mängd specialdatabaser och 
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söker kontinuerligt igenom dessa i jakt på relevant information för kunden. Hypotetiskt 
sett vore det möjligt för organisationen att ”hoppa över” 
informationsinsamlingsspecialisten och på egen hand koppla upp sig mot alla de 
tusentals databaser, som kan innehålla något av intresse. Detta är dock, för de flesta 
organisationer, att betrakta som alltför resurskrävande. I praktiken fungerar det som så, 
att när ett fördefinierat sökord påträffas, förs artikeln automatiskt in i organisationens 
omvärldsdatabas. Artikeln kan, beroende på önskemål och avtal, presenteras i fulltext 
eller i form av en länk, med tillhörande sammanfattning. Oavsett från vilken leverantör 
informationen kommer, översätts den till ett och samma format, som är kompatibelt 
med organisationens egen omvärldsdatabas. 

12.4.3 Interna källor – Organisationsmedlemmarnas 
bidrag och E-post 
Beträffande de interna källorna kan informationen genereras på två sätt. Det första sättet 
är att organisationens medlemmar lagrar egenproducerade artiklar, utredningar eller 
annat material, som anses tillföra organisationens informationshantering ett värde. 
Vidare kan man, om önskemål finns, låta databasen söka igenom all korrespondens 
baserad på e-post inom organisationen. Systemet kan därmed även bokföra och 
kategorisera detta material m h a fördefinierade sökord. Som nämns ovan utgör 
engagemanget hos systemets användare, den viktigaste drivkraften och 
”kvalitetssäkringen”. Detta innebär att de interna källorna är extra viktiga att beakta, då 
dessa utgör en god indikator på organisationens delaktighet. 
 
Resonemanget ovan beskriver de basala funktionerna för att systemet skall fungera. 
Vidare följer nu beskrivning av specialfunktioner, som ger systemet slagkraft. 

12.4.4 Grupper 
De flesta organisationer kan indelas i mindre enheter eller grupper (kap 2.1). Grupperna 
kan vara av varierande storlek och fylla olika syften. Detta innebär att det kan råda olika 
behov och intresse av information. Därtill kommer krav på olika sekretessnivåer inom 
organisationen. Mycket av den information, som databasen innehåller, kan utgöra 
underlag för storskaliga strategiska beslut eller innehålla detaljuppgifter om 
forskningsresultat. För att tillgodose dessa krav kan systemet specificera olika 
grupptillhörigheter. Enskilda grupper kan definiera egna ”Taxonomy”, skräddarsydda 
för just deras specifika behov, samt enkelt dela med sig av dokument (knowledge 
sharing) inom gruppen. Vidare kan grupperna beläggas med olika grad av 
informationsåtkomst. Indelningsgrunden behöver inte grunda sig på sekretesskäl, utan 
kan helt enkelt vara ett sätt att förebygga ”information overload” för den enskilde 
användaren. 

12.4.5 Knowledge points 
För att mäta användarnas engagemang och aktivitet i systemet, samt att möjliggöra 
kartläggning av nyttjandegraden för olika informationsområden, kan s k ”Knowledge 
Points” användas. Systemet registrerar och för statistik över vem som gör vad, vilken 
information som används, samt hur många inlägg respektive användare bidrar med. 
Detta kan vidare användas för olika motivationsfrämjande åtgärder och sållning i 
informationsdatabasen. 
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12.4.6 People finder 
Systemet kan också vara behjälpligt vid kartläggning av organisationens kompetens och 
know-how, vilket annars kan vara svårt, genom att enbart utgå från publicerade artiklar. 
Istället är det eftersträvansvärt att komma i kontakt med någon person som mer 
djupgående kan besvara frågor och funderingar. Problemet är dock, att hitta en person 
med just den ämneskunskap som efterlyses. Genom funktionen ”People finder” 
underlättas sådan personsökning. Systemet underlättar ”know-how-transfer” inom 
organisationen och kan länkas till ”Taxonomy”.  På så sätt kan man se vem som nyttjar 
och bidrar med mycket information inom eftersökt område. 

12.4.7 ”Early warnings system” 
”Early Warnings System” bygger på att det i anslutning till varje artikel i databasen 
finns en röstningsfunktion. Alla som läser en artikel har möjlighet att avlägga en röst. 
Respondenten uppmanas att ta ställning till om informationen i artikeln innebär en 
möjlighet eller ett hot för organisationens verksamhet. Systemet för statistik över 
artiklarnas tilldelade röster och rankar därefter de artiklar som framröstats som de 
”hetaste”, innehållande de största möjligheterna eller hoten. På så sätt kan 
underrättelseverksamheten, utifrån organisationens tycke, inrikta sitt arbete. 

12.5 Integrering av IT-stöd och 
Resursallokeringsmodellen 
Vi utgår från att Resursallokeringsmodellen är applicerad och det Strategiska 
informationsbehovet är fastställt i organisationen. Vi fokuserar nu på tillgodoseende 
och uppdatering av det fastställda informationsbehovet, vilket Vi anser ingå under det 
andra steget inom strategisk informationshantering (kap 4). Nedan följer ett 
resonemang om hur Resursallokeringsmodellen (kap 7) och IT-stöd kan integreras.  
 
När någon uppmärksammar ”viktiga” faktorer, listas dessa för allmän beskådan (jmf 
Moment 1). I denna lista finns möjlighet för Resursallokering – ranking (jmf Moment 
3). På kontinuerlig basis avläses listan. Exempelvis kan då bestämmas att top 10- 
faktorerna utgör månadens ”Hot stuff”. Möjlighet finns för alla att komplettera 
faktorerna med personliga kommentarer. De som kommenterar faktorerna och använder 
systemet får poäng (knowledge points) (kap 12.4.5). Detta leder till ökad 
motivationsgrad hos användarna, vilket är av avgörande betydelse för 
omvärldsdatabasens utveckling. Vidare utreds huruvida information om dessa faktorer 
finns i omvärldsdatabasen (Moment 6, jmf nuläge och identifierade faktorer). Svaret 
kan bli ”JA”, ”NEJ” eller ”OM”. Om svaret blir ”NEJ” utgör faktorn månadens 
informationsbehov. Information om dessa faktorer anskaffas från antingen externa 
(kap 12.4.2) eller interna källor (kap 12.4.3). Exempel på externa källor är 
Prenumerationstjänster. För att lokalisera lämpliga interna källor kan med fördel 
funktionen ”Peoplefinder” (kap 12.4.6) användas. På så sätt identifieras vilken person 
inom organisationen som är bäst lämpad att utreda faktorn. Det kan handla om att denna 
person har specifik fackkunskap eller erfarenhet inom ämnesområdet för faktorn och att 
denne då kan sammanställa en artikel som kan lagras i databasen. Vidare kan också 
utvärdering av befintlig databas bedrivas. För detta ändamål kan funktionen ”Early 
warnings system” (kap 12.4.7) användas. Genom att databasens användare rankar (jmf 
Moment 3) informationen i artiklarna varje gång de nyttjar den, skapas statistik över 
databasens innehåll. På så sätt åskådliggörs hur användarna uppfattar t ex 
informationens kvalitet och påverkansgrad för organisationens verksamhet. Detta 
möjliggör identifiering av information, som behöver kompletteras för att nå en högre 
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kvalitet, samt vilken information som värderas mest betydelsefull. Genom detta 
förfarande klargörs även vilken information som knappt används och som i princip bara 
tar upp plats och kanske t o m kostar pengar i form av prenumerationstjänster. Denna 
identifiering av ”information overload” leder till resursbesparande åtgärder. Användarna 
kanske inte är betjänta av alla upptagna faktorer. För att minimera risken för att erhålla 
ej relevant information, kan användarna av systemet delas in i olika grupper (kap 
12.4.4), med olika behörighetsgrader. På detta sätt kan exempelvis personer som ”bara” 
sysslar med ett affärsområde, se identifierade faktorer och bedömningar relaterad till 
deras verksamhet. 

12.6 Förslag på fortsatt forskning 
Förslag på vidare forskning är att mer djupgående redogöra för och utveckla hur 
organisationens Strategiska informationsbehov kan uppdateras med stöd av modern 
informationsteknik.  

12.7 Avslutande kommentarer 
Avslutningsvis ämnar Vi framföra några av Björn Björnsons reflektioner, rörande 
Competitive Intelligence (kap 12.3.1), vilka framkommer under en personlig intervju på 
TeliaSoneras huvudkontor i Stockholm, 2004-09-28.   
 
TeliaSoneras organisation är decentraliserad med olika s k ”Profitcenters”, uppdelade i 
regionerna Sverige, Finland och NDB (Norge, Danmark och Baltikum). Respektive 
Profitcentrum har autonoma ”Competitive Intelligence”-funktioner, som producerar 
veckorapporter innehållande marknads- och konkurrentrelaterade uppgifter. De olika 
veckorapporterna sammanställs på kvartalsbasis och utgör sedan ett forum på 
koncernnivå.  
 
Björnson menar, att det är svårt att få chefer att konkretisera sitt informationsbehov. 
Detta innebär att underrättelsefunktionen inte exakt vet vilka områden som skall 
bevakas. Därför är det viktigt, som medlem i en underrättelseorganisation, att ha 
kunskap om s k ”heta ämnesområden”, då det föreligger stor sannolikhet att information 
med anknytning till dessa ämnesområden kommer att efterfrågas. Det handlar alltså om, 
att bedriva ständig kartläggning av strömningar i omgivningen, för att kunna förutsäga 
vilka ämnesområden som bör bevakas. Önskvärt vore, enligt Björnson, att som ansvarig 
för underrättelseorganisationen, direkt kunna besvara upp till 70 % av uppkomna 
frågeställningar. Björnson menar, att om det inte funnits någon strukturerad 
underrättelseverksamhet inom TeliaSonera, skulle en överhängande risk för onödigt och 
kostsamt dubbelarbete föreligga, varje gång information efterfrågas.  
 
Ett sätt att identifiera information av strategisk betydelse är att måla upp ett antal 
framtida scenarion och utarbeta möjliga handlingsplaner för att bemöta respektive 
händelseutveckling. Därefter tillämpas ett rollspel, där deltagarna, genom att försöka 
spela upp de fiktiva scenarierna, försöker utröna vilka handlingsvägar som är lämpligast 
och vilket informationsbehov som behövs för att stå så väl rustad som möjligt inför 
framtiden. Björnson liknar organisationens strategi vid en ”viljeriktning”. Om 
”viljeriktningen” handlar om att i framtiden etablera sig i Östeuropa, indikerar det för 
underrättelseorganisationen, att tänka ett steg längre och redan i ett tidigt stadium 
påbörja kartläggning av aktörer på den östeuropeiska marknaden. Björnson menar, att 
ledningens inställning till Competitive Intelligence har avgörande betydelse för 
informationsklimatet inom organisationen. Exempelvis kan nämnas att TeliaSoneras 
nuvarande VD kör stenhårt på fastslagen strategi och inte bryr sig så mycket om vad 
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analytiker anser om strömningar i omvärlden. Ett annat exempel är Electrolux före detta 
VD. Vid beslut av strategisk natur, sammankallade han sin ledningsgrupp och 
uppmanade respektive ledamot att kort och koncist redogöra för sin syn på läget. Kort 
därefter fattades beslutet. Dessa möten, som ofta behandlade beslut av stor strategisk 
betydelse för Electrolux, varade sällan mer än en timme. Electrolux VD var av den 
uppfattningen, att det alltid finns två sidor av samma mynt, så ock med information. 
Han menade därmed att det inte fanns någon mening med att älta alla tänkbara aspekter 
och utfall relaterade till ett specifikt beslut, utan att snabba beslut var väl så gynnsamma 
för organisationens utveckling. Han förutsatte därmed också att underställda chefer var 
väl uppdaterade och kunniga inom aktuella ämnesområden. 
 
Oavsett perspektiv på det strategiska informationsbehovets betydelse, kvarstår ändock 
de bevingade ord som yttrades av den framgångsrike härföraren Fredrik den Store: 
 

”It’s pardonable to be defeated but not to be surprised” 
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Bilaga 1   Resursallokeringsmodellen 
- Enkäter tillhörande 
Moment 1 och 3  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt:  
 

Kartläggning av Företaget AB:s  
strategiska informationsbehov 

 
´ 
 

DEL 1 
 
 

Projektet består av två delar, vilka sammantaget syftar till att 
stärka verksamhet relaterat till Företaget AB:s ”Business 
Intelligence”, genom att belysa faktorer som anses vara 
betydelsefulla för Företaget AB:s fortsatta utveckling.  
 
Vi vill göra Er uppmärksam på att Vi undertecknat sekretessavtal 
med Företaget AB och att undersökningsresultatet därmed 
kommer att behandlas med största möjliga försiktighet och 
integritet.  
 
 

/ Fredrik Dahl 
Henrik Hansson 
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Del 1 består av fyra uppgifter. De tre första uppgifterna ska inbjuda till ett kreativt 
tänkande, så att den fjärde uppgiften blir så värdeskapande som möjligt. Vår tanke är 
att Ni först, på egen hand, löser uppgifterna i kronologisk ordning och att Vi därefter 
träffas för en kort muntlig genomgång av resultatet. Uppgifterna är avsiktligt utformade 
för att möjliggöra individuell tolkning. I anslutning till respektive uppgift finns utrymme 
för anteckningar.  
 
Uppgift 1  
 
Hur skulle Ni med egna ord vilja definiera: 

 
1a)…organisationens målsättning? 
1b)…den bransch som organisationen verkar inom? 
1c)…den marknad som organisationen verkar på?  
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Uppgift 2 
 
Läs igenom följande praktikfall vilket syftar till att belysa informationens betydelse och 
skapa inspiration inför nästkommande uppgifter.  
 

Moälvens sågverk:  
När omvärldsbevakning ger nya affärer  
 
I tidningen Dagens Industri kunde man en 
dag läsa följande: "Det är tack vare den 
fläckiga ugglan som de svenska sågverken 
funnit en ny avsättningsmarknad i Japan. 
På tre år har den vuxit från nästan 
ingenting till bortåt 1 miljard kronor i 
värde".  
 
Bakgrunden var 
följande: I urskogarna 
i västra USA lever 
Fläckugglan (fig 1.1). 
Den minskade 
successivt i antal och 
blev utrotningshotad. 
Detta skapade 
reaktioner från 
miljögrupper, som i sin 
tur ledde till att ugglan fridlystes 1993. 
Detta föranledde avverkningsrestriktioner i 
både USA och Kanada.  
 
Restriktionerna innebar förbud mot att 
avverka inom de områden där ugglan 
fanns. Resultatet blev att de amerikanska 
sågverken helt enkelt fick brist på timmer. 
Samtidigt med detta drabbades USA av 
flera översvämningar och orkaner som 
svepte över landet. Dessa raserade massor 
av byggnader och skapade ett stort behov 
av trävaror.     
               
Vid denna tid drabbas USA även av en 
osedvanligt sträng vintern som resulterade 
i igenfrusna produktionsanläggningar. 
Följden av dessa händelser blev att en rad 
sågverk fick lägga ned sin verksamhet och 
tusentals människor blev arbetslösa. 
Produktionsminskningarna i samband med 
ökad efterfrågan medförde att priserna på 
sågade trävaror steg kraftigt. Stora kunder 
till de amerikanska sågverken var japanska 
företag, vilka nu drabbades av både 

prishöjningar och leveransproblem från 
sina amerikanska leverantörer.   
 
I detta läge hamnade svenska sågverk i en 
guldsits. Några, men långt ifrån alla, av de 
svenska sågverken hade noga följt de olika 
förändringsprocesserna i omvärlden. De 
uppmärksammade och tillvaratog 
möjligheten att initiera affärsrelationer 
med japanska och amerikanska köpare, då 
behovet av trävaror var som störst. 
Resultatet blev en omsättningsökning, 
under en treårsperiod, i miljardklassen för 
nordiska sågverk. Assi Domän etablerade t 
o m ett representationskontor i Tokyo, för 
att ytterliggare förstärka, ur ett nordiskt 
perspektiv, positiva synergieffekter av 
”uggleprocessen”. 
 
Fallet (www.cins.se, 2004) visar hur 
omsorgsfull omvärldsbevakning kan 
identifiera möjligheter, vilka mycket väl 
kan återfinnas bortom konventionella 
fokuseringsområden.   
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Uppgift 3 
 

Här följer några diskussionsfrågor som syftar till att underlätta perspektivtänkande.  
 
3a) Ponera att Ni om 3 år läser en historisk tillbakablick i en ansedd tidskrift 

av typen Harvard Business Review. Vad tror Ni att det står att läsa om 
organisationens strategiska position idag 2004? 

 
3b) Ponera att Ni har varit på semester under ett par veckors tid – borta från 

kontoret, telefonen, e-mail etc. Vad är det första Ni skulle vilja veta när Ni 
kommer tillbaka till arbetet? Ange minst tre förslag.  

 
3c) Har Ni, under Er tid inom organisationen, någon gång blivit överraskad av 

plötsliga förändringar i omvärlden? Varför? 
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Uppgift 4 
 
De inledande uppgifterna syftade till att skapa kreativt tänkande. Den avslutande 
uppgiften kommer vara direkt avgörande för studiens kommande delar. 
 
4a) Lista förutsättningslöst minst 10 omvärldsfaktorer som Ni anser ha ett 

stort inflytande på organisationens verksamhet på kort sikt. Motivera kort 
Era val. 

 
4b) Lista förutsättningslöst minst 10 omvärldsfaktorer som Ni tror kommer att 

ha stort inflytande på organisationens verksamhet på lång sikt. Motivera 
kort Era val. 
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Vi hoppas projektets första del varit intressant. Som tidigare nämnts är vår förhoppning 
att Vi, under ett kort intervjutillfälle, får möjlighet att gå igenom Era svar.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Fredrik och Henrik 
 
 
Fredrik Dahl 
Mail: fredah-9@student.ltu.se 
 
Henrik Hansson 
Mail: henhan-7@student.ltu.se 
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Det sammanställda resultatet från Del 1 åskådliggörs nedan i två listor. Den första listan 
representerar de omvärldsfaktorer, som Ni och Era kollegor ansåg påverka 

Projekt: 
 

Kartläggning av Företaget AB:s 
strategiska informationsbehov 

 
´ 
 

DEL 2 
 
Resultatet från Del 1 är en stor mängd kreativa förslag på 
faktorer och processer som på något sätt inverkar eller skulle 
kunna inverka på Företaget AB:s verksamhet. Del 2 syftar till att 
vidga detta resonemang genom att värdera identifierade faktorer 
och processer.  
 
Vi vill återigen göra Er uppmärksam på att Vi undertecknat 
sekretessavtal med Företaget AB och att undersökningsresultatet 
därmed kommer att behandlas med största möjliga försiktighet 
och integritet. 
 
 

/ Fredrik Dahl 
Henrik Hansson 
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organisationen på kort sikt, medan den andra listan innehåller omvärldsfaktorer som 
anses inverka på längre sikt. Då vissa omvärldsfaktorer ansågs påverka organisationen 
på både kort och lång sikt återfinns de i båda listorna.   
 
Föreställ Er nu att Ni är ansvarig för fördelningen av underrättelseverksamhetens 
budget. Denna budget skall fördelas på bevakning av de olika omvärldsfaktorerna. Hur 
skulle Ni välja att fördela denna budget?  Vid fördelningen gäller följande regler 
 

1. Budgeten för respektive lista uppgår till ”R” poäng.  
2. Alla poäng måste fördelas.  
3. Alla faktorer behöver inte tilldelas några poäng.  
4. Respektive omvärldsfaktor får maximalt tilldelas ”X” antal poäng.  

 
Kvarvarande resurser att fördela: R   

Lista 1: Omvärldsfaktorer kort sikt 
Tilldelade 
resurser Kommentarer 

   
Faktor 1 0  
Faktor 2 0  
Faktor 3 0  
osv. 0  
 0  
   
Några ytterligare omvärldsfaktorer som Ni skulle vilja 
bevaka?   
  0  
  0  
 
Kvarvarande resurser att fördela: R  

Lista 2: Omvärldsfaktorer lång sikt 
Tilldelade 
resurser Kommentarer 

   
Faktor 1 0  
Faktor 2 0  
Faktor 3 0  
osv. 0  
 0  
   
Några ytterligare omvärldsfaktorer som Ni skulle vilja 
bevaka?   
  0  
 0  
Några synpunkter på denna undersökning?   
 
Tack för Er medverkan! 

Bilaga 2 Respondenter i 
Huvudstudien – 
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Individuell 
resursallokering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Short term factors Person  
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Bilaga 3 Systemleverantörer av IT-
stöd - Företagslistor 
 
CINS, Center for IT in Northern Sweden (tidigare ”Stiftelsen Norrlands 
Informationsteknologiska Centrum” - SNIC), är en stiftelse som verkar för 
handlingskraftig samverkan mellan forskare, företag, myndigheter och organisationer i 
fria och flexibla former. CINS verksamhet är förlagd i Umeå. CINS har sammanställt 
listan nedan över leverantörer av IT-stöd. (www.cins.se, 2004) 
�

1. ERP system providers:  
SAP, JD Edwards, IFS, People Soft, Intentia, Baan. Beside the established 
ERP 
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2. Business Intelligence:  

Comintell, Docere 
 

3. Balanced Scorecard:  
Renaissance, Gentia Software, QPR, Prodacapo 

 
4. Datamining:   

SPSS, Cognos, Business objects, Brio Technologies, 
Seagate, Industri-Matematik, SAS Institute, IBM- 
miner, Ncr, Sterling Softwares 

 
5. Reporting systems:  

Hyperion, Frango 
 
6. Knowledge management systems, and Corporate portals: OpenText, Autonomy, 

Verity,Linq, Corechange 
 
7. CRM:  

Orbis, Stroede, Siebel, Oculos datawarehouse, Absalon, Superoffice, 
Living, Brimstone 
Questions, Microstrategy 

 
8. Management consultents:  

McKinsey, Doilette & Touch, Andersen Consulting, 
PriceWatersCoopers, Cap Gemini Ernst & Young. 

 
9. On-line information providers:  

Dialog, Bloomberg, Euromonitor, LEXIS-NEXIS 
 
10. Datawarehouse providers:  

Oracle, Sybase, Informix, IBM 
 
 
 
 
 
 




