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kompetenslyft på ny spelplan

AVSNITT 3: 
Omvärldsanalys för bättre beslut



• Inledning – omvärldsanalys och förhållningssätt till omvärlden
• Business Blindspots
• Att skilja på data och insikter
• Att tänka på när man bygger ett system för omvärldsinsikt
• 7 Tips för systematisk omvärldsbevakning





”Om du känner din fiende och känner dig själv, 
behöver du inte frukta resultatet av hundra 
slag. 

Om du känner dig själv men inte fienden, för varje 
vunnen seger kommer du också att lida en förlust. 
Om du känner varken fienden eller dig själv, 
besegras du i varje slag.”

Sun Tzu





Bara för att det går att mäta betyder det inte att det är viktigt
Bara för att det är en siffra betyder det inte att den är relevant 



Att gå från DATA och INFORMATION 
till INSIKT och BESLUTSUNDERLAG

STRUKTURERAD OMVÄRLDSANALYS 
HANDLAR OM



“We’re entering an age of
acceleration. The models underlying
society at every level, which are
largely based on a linear model of
change, are going to have to be 
redefined. Because of the explosive 
power of exponential growth, the 
21st century will be equivalent to 
20,000 years of progress at today’s
rate of progress.”

Raymond Kurzweil, futurist

“The world is moving so fast these
days that the man who says it can’t
be done is generally interrupted by 
someone doing it.”

Elbert Hubbard, författare







“In effect management are prisoners of the past. Over the years, a 
business evolves a way of working that is reasonably successful. It then
seeks to maintain that pattern of success for as long as possible.

Jo Owen, Hardcore Management

We try to drop a few bad habits and pick up a few that work all. In 
this way we learn a set of survival routines for both ourselves and 
the business. 

Hopefully we are at least as good as other people in competing
organizations. Provided the rules of the game do not change, 
we survive. 

But where a new player appears playing a new game, most of us
struggle to compete. We prefer, and we are better at, competing
in the old way.



FÖRETAGETS BLINDA PUNKTER

• OGRUNDADE ANTAGANDEN
• FÖRETAGETS MYTER 
• FÖRETAGETS TABUN



KOGNITIV DISSONANS



• De definierar vad som är möjligt eller omöjligt enligt vårt sätt
att se. De sätter alltså gränser för vårt medvetande och gör att 
vi bara ser det vi vill se.
• Kunskaper som är viktiga i ett paradigm är värdelösa i ett
annat.
• När man byter paradigm börjar allt om från början. Inget av
det som gjorde en framgångsrik i det tidigare paradigmet är
möjligt att tillgodogöra sig i det nya.
• Ju mer man har investerat i det gamla paradigmet, desto
svårare är det att byta.

PARADIGM



SKILJ PÅ SYMPTOM OCH PROBLEM



VI LEVER I EN KOMPLEX VÄRLD



ETABLERA ETT RADARSYSTEM

“Competitive Intelligence” Shouldn’t Just Be About Your Competitors”



ETABLERA ETT RADARSYSTEM



1. Formulera uppdraget

Vad är syftet med omvärldsanalysen?
Vilken tidshorisont ska man ha?



2. Inventera redan befintlig 
information

Kan informationen redan finnas men är på fel ställer 
eller har inte satts i rätt kontext.



Varumärkestrackingar
Kampanjanalyser
Konkurrentbevakning
Social listening – Google Alerts, Google 
trends
Nyhetsbevakning
Rapporter frånMcKinsey, BCG, Deloitte
Kreditupplysning
Comparative shopping
Kunddata - Transaktionsdata
Kundkorgsanalys

INFORMATIONSKÄLLOR





Äkthet. Är källan vad den utger sig för? Är källan ett original eller en kopia? Är 
den äkta eller falsk?

Tid. Är informationen aktuell eller kan det finnas nyare rön? Hur långt efter det 
som inträffat upprättades källan? Källor som skapats närmare i tiden i 
förhållande till det som de vittnar om anses vara mer trovärdiga.

Beroende. Är källan fristående eller hör den ihop med andra källor? Är 
informationen från källan beroende av andra källor? På vilket eller vilka sätt?

Tendens. Finns det värderingar i informationen från källan? Vems intressen 
företräder källan? Finns det motstridig information från andra källor? Hur 
trovärdig är den motstridiga informationen?

3. Var källkritisk



4. JOBBA ÖVER TID

”Det är fel på undersökningen”
”Vi mätte vid fel tidpunkt”
”Om man tar hänsyn till det här…”



5. ANVÄND MODELLER FÖR ATT 
KONKURRENSUTSÄTTA SJÄLVBILDEN

VRIO-modellen
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6. TA HÄNSYN TILL TIDSASPEKTEN



7. RAPPORTERA LÖPANDE VID SAMMA 
TID, PÅ SAMMA SÄTT



ETABLERA ETT RADARSYSTEM
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