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”Att tala strunt med egna ord är bättre än att 

tala sanning med andras.” 

     - Fjodor Dostojevskij



  

FÖRORD 

Det finns en uppenbar och lustig ironi över att inkludera föregående citat från Dostojevskij, men 

också en andemening som vi anammat rätt så konsekvent genom arbetet med denna uppsats: I våra 

ögon tenderar många kandidatuppsatser att försöka avlägsna den personliga prägeln från texten så 

mycket det bara går, vilket i och för sig inte är helt obegripligt, men heller inte så eftertraktat som det 

ger sken av. Vi har därför strävat efter motsatsen, utan att för den sakens skull låta tumma på den 

akademiska kvaliteten. Förhoppningen är att det inte bara kan göra arbetet mer levande och kul att 

läsa, utan också att det kan träna oss i att reflektera över vad som faktiskt är nödvändigt ur 

vetenskaplig synpunkt och vad som mest är en rädsla för att göra fel. 

En del av uppsatsens mål har också varit att bidra med perspektiv och är det något vi själva har 

erhållit så är det just perspektiv. Det är många som har bidragit till det, men det är några som 

förtjänar ett särskilt omnämnande: 

Björn Wahlström & Gunnar Olsson på LFV: Inte bara för att ni visat intresse och lät oss genomföra 

studien hos er, utan även för att ni stöttat oss väl i processen. 

Loe Önnered & Carina Sjödin på Mälardalens Högskola: För utmärkt handledning och det 

outtröttliga driv för innovation och omvärldsbevakning som besjälar ert arbete och smittar av sig på 

era elever. 

Tack! :-) 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

This study set off in a notion, rather than insight; there seems to be a lot of talk about how 

innovation should thrive and how the environment should be scanned, but not so much 

about the relationship in between. While the usefulness of sharing information about the 

environment is seldom questioned, how the information sharing comes to play is as 

seldom a topic for debate. This sparked our curiosity and to explore the phenomena deeper 

we conducted interviews with nine out of the ten co-workers within the unit for Research 

& Innovation at LFV.  

The result indicates that while environmental scanning was believed to be an important 

part of their work, they had no strategic guidelines on how it should be exerted and it was 

viewed to be more of a passive part in their practical work. Furthermore, their work 

situation was highly individualized and autonomous, which made them very motivated to 

scan the environment, but also caused a certain discrepancy in how they perceived it. This 

combination of disparate perspectives, high motivation and lack of unanimity resulted in a 

rather narrow monitoring of the environment and an imbalance between the interest and 

the actual use of information. While information was greatly sought after by everyone, the 

information shared was not perceived as meaningful in the same extent.  

Some co-workers meant this induced an overload of information and therefore became 

more restrictive in their information sharing, but others became frustrated that the 

information they shared never seemed to be used and thus shared even more as a response. 

Hence, the effect was not only self-fulfilling and reflexive, but also inhibited the 

environmental scanning from becoming a significant element in the innovation process.  

 

Key words: Environmental scanning, spontaneous environmental scanning, information 

sharing, information overload, innovation. 

 



 

 

 

 

SAMMANFATTNING 

Denna studie tog avstamp i en uppfattning, snarare än en insikt; det verkar talas gott om 

hur innovation ska frodas och hur omvärlden ska bevakas, men desto mindre om 

relationen däremellan. Medan nyttan med att dela information om omvärlden sällan blir 

ifrågasatt, verkar det lika sällan fokuseras på hur den informationsdelningen går till i 

praktiken. Detta väckte vår nyfikenhet och för att utforska fenomenet djupare utförde vi 

intervjuer med nio av de tio medarbetarna på enheten för Forskning & Innovation på LFV.  

Resultatet indikerar att omvärldsbevakning ansågs vara en viktig del av verksamheten, 

men att det fanns få strategiska riktlinjer om hur det ska utföras och att det var en mer 

passiv del av arbetet. Vidare var arbetssituationen högst individuell och autonom, vilket 

gjorde dem mycket motiverade att scanna sin omgivning, men också skapade en viss 

diskrepans i hur de uppfattade den. Denna kombination av olikartade perspektiv, hög 

motivation och brist på samstämmighet resulterade i en något snäv bevakning av 

omvärlden och en obalans mellan intresset och användningen av information. Samtidigt 

som information var mycket eftertraktat så blev inte informationen som delades uppfattad 

som meningsfull i samma utsträckning.  

Vissa medarbetare upplevde att detta genererade ett överflöd av information och blev 

därför mer restriktiva i sin informationsdelning, men andra blev frustrerade över hur 

informationen de delade aldrig verkade komma till användning och reagerade med att dela 

ännu mer som följd. Därav blev effekten inte bara självuppfyllande och reflexiv, utan 

hämmade också omvärldsbevakningen från att bli ett betydelsefullt element i 

innovationsprocessen.  

 

Nyckelord: Omvärldsbevakning, spontan omvärldsbevakning, informationsdelning, 

informationsöverflöd, innovation. 
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1. INLEDNING 

Business intelligence, omvärldsanalys, foresight, trendspaning, omvärldsbevakning – ja, om 

kärt barn har många namn framstår det synnerligen älskvärt att försöka förstå omvärlden. 

Inflationen av begrepp kan delvis bero på att området inte är begränsat till någon enskild 

yrkeskategori, vilket resulterat i att olika kunskapstraditioner växt fram parallellt och försökt 

skapa egen mening med dem, men också att det inrymmer en svårhanterlig komplexitet som 

inte riktigt går att sätta fingret på (Hoppe, 2009). Samtidigt råder det en övertygande 

samstämmighet om hur essentiellt det är för organisationer att ha insikt om den kontext de 

verkar inom och angelägenheten att förstå sin omgivning blir på så sätt inte speciellt 

obefogad. Med det i åtanke ter sig inte floran av begrepp alls särskilt märklig egentligen, men 

hur den där förståelsen för omvärlden ska uppnås är fortfarande inte helt begripligt.  

Ett återkommande tema för att skapa klarhet i frågan är teorier och metoder för hur 

information ska inhämtas och analyseras (Solberg Søilen, 2005), men det verkar fästas 

förvånansvärt lite uppmärksamhet på hur resultatet av den proceduren sedan ska 

vidareförmedlas. Wahlström (2012, s. 82) formulerar det på följande sätt: “När analysen 

ligger klar är det dags för nästa steg – presentation och distribution. Det finns ute i företagen en 

viss tendens att underskatta betydelsen av detta steg. Vad hjälper det att BI-avdelningen kommit 

fram till oerhört intressanta slutsatser om ingen tänker ta del av dem?”  

Parallellt med det ökade intresset för att förstå omvärlden har innovation blivit lite av ett 

modebegrepp som ibland tillskrivs väl lättvindigt. Om all sorts utveckling eller förändring är 

synonymt med innovation finns det möjlighet att se det i allt och även om det kan vara en 

intressant tanke så riskerar det att göra begreppet mer intetsägande än betydande. Det finns 

emellertid en given koppling mellan innovation och omvärldsbevakning som blir aktuell i 

sammanhanget. Tidd & Bessant (2013) menar exempelvis att själva upprinnelsen till 

innovation är att fånga upp de behov som finns i omgivningen och skapa idéer utifrån det, 

medan mer inriktad forskning inom omvärldsbevakning ideligen sammankopplas med ökad 

innovationsförmåga (se ex. von der Gracht, Vennemann, Darkow, 2010; Ho, 2012; Fink, 

Yogev, Even, 2016).  

Det finns därmed ett visst samband mellan omvärldsbevakning och innovation, men det 

verkar också finnas en spänning mellan dem som det talas mindre om: Den starka betoningen 

på hur information ska inhämtas kombinerat med det svaga fokuset på hur den informationen 

sedan ska användas skapar snarare förutsättningar för överflöd av information, vilket har en 

mer kontraproduktiv än gynnande effekt (Alvesson & Spicer, 2012). Morieux & Tollman 

(2014) argumenterar därtill för att frossandet i information göder en fixering vid mätbarhet 

och ansvarsskyldighet, vilket sällan skapar den transparens som eftersträvas; kontentan blir 

mest en massa rapportskriveri och en hel del möten som ingen blir klokare av. Som ytterligare 

inspel till det hävdar Owens (2012) att överflöd av information är ett av de mer effektiva 

sätten att ”döda” innovationsförmågan på och att dogmatiskt samla in information om 

omvärlden och sedan sprida den kanske inte är så konstruktivt som det kan ge sken av – det 

förefaller rentav bli kontraproduktivt om informationen aldrig används. Ur detta växte sig vårt 

intresseområde fram: Hur ska omvärldsbevakning mynna ut i någonting mer än informativa 

rapporter och leda till de där meningsfulla insikterna eller innovativa lösningarna? 
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1.1 BAKGRUND 

Vår uppfattning är alltså att det talas gott om hur omvärlden ska bevakas och innovation 

frodas, men desto mindre om hur information om omvärlden ska delas för att generera något 

värde. Clavier, Lotriet & van Loggerenberg (2014) lyfte för inte så längesedan fram den 

spännande idén att tillämpa tjänstelogik till omvärldsbevakning och utformningen av de 

tillhörande informationssystemen för att bemöta den problematiken, vilket var något som vi 

inledningsvis avsåg att bygga vidare på, men uppsatsens karaktär fick så småningom en 

oväntad vändning: 

Under utvecklingen av uppsatsens koncept fick vi, under smått serendipitiska omständigheter, 

kontakt med enheten för Forskning och Innovation(FoI) på det statliga affärsverket LFV. 

Enheten består av 10 personer vars huvudsakliga uppgift är att ta fram och konceptualisera 

forskningsprojekt som de anser är viktiga för innovationsarbetet och relevanta för 

organisationen att forska om. Varken innovation eller omvärldsbevakning var särskilt 

främmande för dem och när vi berättade om vårt något vaga intresseområde fångades också 

deras uppmärksamhet, varpå vi inledde ett samarbete. Problemet var bara att enheten inte 

hade några specifika tillvägagångssätt eller någon explicit struktur till sin omvärldsbevakning.  

Det uppstod då ett dilemma; uppsatsens område föreföll fortfarande både angeläget och 

befogat att skriva om, men mycket av den teori som sammanlänkar omvärldsbevakning och 

innovation utgår ifrån att det finns sofistikerade metoder och avancerade informationssystem 

som används för att behandla informationen (von der Gracht et. al, 2010; Ho, 2012; Clavier 

et. al, 2014; Fink et. al, 2016). Det gjorde oss dock inte mindre nyfikna, men det fordrade ett 

annat, lite mer särpräglat, angreppsätt till ämnet.   

1.2 PROBLEMATISERING 

Nå, även om det inte finns någon specifik tidpunkt då hela idén uppstod (associationer har 

trots allt uppstått löpande, inte likt en ”ON-knapp”), kan utgångspunkten därifrån ändå 

härledas tillbaka hela vägen till ett citat från Hamrefors (2009, s.150): 

”Den viktigaste omvärldsbevakningen pågår alltså i tänkandet, och hur man kan 

använda sin kognition på ett kreativt sätt blir avgörande för resultatet.  

Brist på information är inte lika allvarligt som brist på insikt.” 

Hans forskning antyder bland annat att individens perspektiv formar vilken information från 

omvärlden den uppmärksammar och att organisationers förmåga att effektivt kommunicera 

meningen med verksamheten blir avgörande för hur harmoniskt det perspektivet är med 

organisationens intressen (Hamrefors, 1999, 2009). Den mänskliga aspekten med 

omvärldsbevakning blir på så sätt erkänd i större utsträckning än vad som är brukligt inom 

gängse teori, vilket även Hoppe (2009) efterfrågat och inriktat sig på, och med tanke på 

omständigheterna såg vi det ofrånkomligt att inte göra detsamma.  

I skenet av det satte även Kahnemans (2011) framstående och fascinerande upptäckter inom 

beslutsteori, riskbedömning och (ir)rationalitet igång ytterligare en tankesnurra hos oss. 

Subjektiva värderingar och snedvridningar färgar trots allt vårt beslutsfattande ganska starkt – 

hur rationellt tolkar man information från omvärldsbevakning då egentligen? 
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HUR HÄMMAS MEDARBETARE FRÅN ATT DELA INFORMATION OM OMVÄRLDEN? 

 

Simon (1991) menade exempelvis att individuella begränsningar i informationsbearbetning, 

tidsbrist och tillgänglighet till information medför en ofullkomlighet i beslutsfattande som han 

benämnde bunden rationalitet. Brunsson (1982) menar att det inte bara resulterar i 

kompromisser mellan motstridiga intressen, utan också att rationellt beslutsfattande kan vara 

en rentav dålig basis för handling, vilket gör irrationalitet till en oumbärlig del för 

organisatoriskt handlande. Hoppe (2009) sammankopplar detta med omvärldsbevakning och 

menar att det har en fundamental inverkan på hur informationen därur mottas i verksamheten, 

vilket han summerar nästan poetiskt med följande utdrag (s. 270):  

[…] att organisationer är långt ifrån rationella är ingen nyhet, vilket massiva 

forskningsinsatser visar. Den springande punkten i dessa resonemang är den 

enskilda individens begränsningar. Människor i samverkan är trots allt fortfarande 

bara människor, även om de samlats inom en organisatorisk ram. 

Poängen är att det finns en brännande diskrepans mellan hur informationsdelningen från 

omvärldsbevakningen går till teoretiskt och hur det faktiskt praktiseras; under perfekta 

omständigheter förmedlas relevant information till rätt person vid rätt tillfälle likt ett 

harmoniskt flöde, men i verkligheten existerar inte någon organisation där situationen är som 

så. Istället handlar det om att försöka skapa så goda förutsättningar för att information delas 

på ett så bra sätt som möjligt, utan att leva i villfarelsen att det fungerar på ett idealiskt vis.  

Cyr & Choo (2010) lyfter fram ytterligare en intressant tanke i det avseendet: De menar att 

kunskapsöverföring och informationsdelning är mycket åtråvärt ur ett organisatoriskt 

perspektiv, men inte alltid likaså för individen. För organisationen framstår det essentiellt för 

den kollektiva kompetensutvecklingen och innovationsförmågan, men den tid och 

ansträngning det kräver är det individen som måste investera i, och då hamnar den i en mer 

ambivalent position. Det finns heller ingen garanti för att insatsen bär frukt i form av att 

mottagaren tar till sig kunskapen eller att informationen blir nyttjad i ett nyskapande 

sammanhang, och därför gör individen hela tiden mer eller mindre skarpsynta bedömningar 

om det är värt mödan att dela med sig av sin kunskap och information (ibid). 

Friktionen mellan organisationens goda intention och individens mer prekära verklighet är 

ännu ett skäl till att betvivla det optimala informationsflödet som ett seriöst och rimligt mål att 

uppnå, varför vi valde att rikta in oss på vad som kan skapa störningar i det. Ur våra ögon 

förefaller tolkningen och vidareförmedlingen av information dessutom som den starkaste 

kopplingen mellan omvärldsbevakning och innovation, vilket mynnade ut i följande syfte: 

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Att bidra med perspektiv på vad som hämmar delgivning av information från 

omvärldsbevakning, samt hur de faktorerna skulle kunna hanteras. Sedan omvärldsbevakning 

inte bedrivs strukturerat hos vår samarbetspartner har vi valt att avgränsa oss till 

medarbetarnas perspektiv i frågan och ur det landar vi i följande frågeställning: 
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2. METOD 

Metoden har grundats efter vår inriktning på medarbetarnas perspektiv på sin omgivning och 

vilken inverkan det har på hur de delar med sig av information. Av den anledningen har vi valt att 

fokusera på hur individer upplever situationen, snarare än hur situationen faktiskt är, vilket 

medfört mångfacetterade konsekvenser på angreppssättet. I följande avsnitt kommer vi därför 

först beröra vår utgångspunkt och den ansats det medfört med en något filosofisk touch, sedan gå 

in på mer konkreta aspekter med vårt metodval, och därefter runda av med kritiskt resonerande 

kring metodvalet och dess implikationer. 

2.1 UTGÅNGSPUNKT 

Till att börja med är det lämpligt att förklara vad vi menar med att bidra med perspektiv. Det 

är huvudsakligen inspirerat av Brunssons (1982) och Hamrefors’ (1999) syn på 

samhällsvetenskaplig forskning, men i en avsevärt mer anspråkslös och pragmatisk form.  

Brunsson (1982) menar att en av de utmärkande egenskaperna med samhällsvetenskap är hur 

olika forskare nyttjar perspektiv och att den signifikanta skillnaden sällan ligger i vad som 

beskrivs, utan snarare i hur det beskrivs. Perspektivet avgör vilken data som uppmärksammas, 

vilka teorier som framträder och vilka resultat som hamnar i centrum. En viktig del i 

utvecklingen av samhällsvetenskap är därför att applicera nya perspektiv på en viss del av 

verkligheten och därigenom lyfta fram detaljer i den som tidigare gått obemärkta (ibid).  

Hamrefors (1999) tar steget än längre och argumenterar för att det främsta syftet med 

samhällsvetenskaplig forskning är att producera nya perspektiv. Att anta ett något spekulativt 

förhållningssätt i samhällsvetenskapliga studier behöver därför inte vara så irrelevant eller 

missgynnsamt som det ofta framstår, eftersom det främjar perspektivgivandet (ibid, s. 20): 

Some might think that speculation is an inappropriate action in science, but I do not 

think so. On the contrary I believe that no conclusive proof of the value of any activity 

or hypothesis is possible in social science research. It is all a matter of producing 

perspectives. One could perhaps reversibly claim that the only sensemaking 

contribution in social science is making perspectives. As soon as the claim of 

objectivity is being made, the benefit to society is decreased – the perspective is 

presented as a dogma, which decreases the further production of perspectives. 

Det här är givetvis på en nivå långt över vår egen och vi vill knappast göra anspråk på att 

uppsatsen ska bidra med perspektiv till den generella vetenskapliga diskussionen eller 

samhället som helhet. Likväl ser vi en poäng med att inte fokusera på att beskriva 

verkligheten så korrekt som möjligt, utan inrikta oss på att ge ett rimligt och berikande 

perspektiv på den. Vi ämnar därmed inte ta avstånd från verkligheten – tvärtom – men 

däremot befria oss från idén att vi ska kunna fastställa några oomtvistliga bevis eller entydiga 

sanningar i sammanhanget. Radikalt nog anser vi också att det skulle vara intressant om vår 

studie bidrar till någon nytta för vår samarbetspartner och genom att anta en sådan inriktning 

kan vi undgå att fastna i självklarheter och frigöras till att nyttja vår kreativitet i större 

utsträckning. Vår ambition är att vi på så sätt kan bidra med ett konstruktivt perspektiv på 

varför deras situation ser ut som den gör och efter diskussion med samarbetspartnern framföra 

idéer på hur den skulle kunna hanteras. 
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Figur 1. Modell från Alvesson & Sköldberg (2008), s. 193. 

2.2 METODVAL 

Sedan uppsatsen syftar till att lyfta fram medarbetarnas perspektiv ansåg vi det också 

väsentligt att tillämpa en metod som möjliggör utrymme för att förstå hur de uppfattar och 

tolkar sin omgivning, varför det förmodligen inte kommer som någon överraskning att en 

kvalitativ metod anammats och hermeneutik är ett centralt tema. Kvalitativ metod präglas 

generellt av en mindre objektivistisk och mer tolkningsinriktad syn på verkligheten (Hartman, 

2001; Bryman, 2011) och en grundsats inom hermeneutiken är att en del endast kan bli 

förstådd om den sätts i ett sammanhang och kopplas till helheten, och helheten enbart kan bli 

förstådd om delarna förstås (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det ger upphov till en slags 

cirkulär förståelse för fenomenet, vilket kan illustreras genom den hermeneutiska cirkeln: 

 

 

 

 

 

Däri blir tolkningen av det empiriska materialet en betydande del av processen, vilket ger oss 

möjligheter att undersöka fenomenet mer djupgående och erhålla en mer rik bild av den 

upplevda situationen (Bryman, 2011; Alvesson & Sköldberg, 2008) – något som också 

rimmar väl med våra intentioner med arbetet.  

Vid användning av kvalitativa metoder menar Bryman (2011) att det är vanligt att den 

teoretiska referensramen utvecklas som en följd av de praktiska forskningsresultaten, vilket 

inte riktigt stämmer i vårt fall. Det skulle betyda en induktiv forskningsansats, medan vår 

snarare kan liknas vid en abduktiv sådan. Med det menas att vi har växlat mellan teori och 

empiri för att bygga upp vår teoretiska referensram, varvid de successivt omtolkats i skenet av 

varandra för att skapa en förståelse för fenomenet (Alvesson & Sköldberg, 2008). Sedan vår 

samarbetspartner blev delaktig tidigt i utvecklingen av uppsatsens koncept, och den 

diskussion som förelåg grundades på såväl deras empiriska uppfattning som vår teoretiska 

förförståelse, blev det en naturlig ansats för oss.  

Det empirinära synsättet och sättet att gradvis bygga upp studien på, kan även påminna om 

det som vanligen betecknas grundad teori. En central punkt är då att både induktion och 

deduktion inryms, samt att studiens olika faser sker interaktivt snarare än fritt skilda från 

varandra (Hartman, 2001). Därigenom erinrar det om vårt upplägg, men forskningsprocessen 

för grundad teori karaktäriseras också av relativt strikta anvisningar (ibid), vilket svårligen 

kan tillskrivas detta arbete. Betoningen på frigörelse väcker snarare tankar till typiska 

kännetecken för kritisk teori (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 326): 

Den kritiska teorin inspirerar till att beakta vidare sammanhang än empirinära, 

snävt avgränsad forskning av typen grundad teori och etnometodologi. En friare 

hållning, där forskarens fantasi, kreativitet och såväl stora beläsenhet som 

analytiska och tolkande förmåga utnyttjas, blir då naturlig. 
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Studien faller dock inte riktigt inom ramarna för kritisk teori i övrigt, utan tonvikten på 

tolkning och kreativitet kan då hellre liknas vid det Alvesson & Sköldberg (2008) kallar för 

reflexiv metodologi och kanske särskilt den del av det som kallas insiktsdriven forskning: 

Även då läggs tyngdpunkten på den hermeneutiska processen, men likt namnet antyder låter 

man insikter som utgör en djupare mening än de mest uppenbara bli en slags ledstjärna i 

arbetet. Tolkningen blir med andra ord en än mer central del av arbetet och det empiriska 

materialet blir föremål för såväl innebördsbestämningar som mångskiftande aspektseende 

(ibid). Vi har dock valt att inte fördjupa oss mer än så i den metodfilosofiska djungeln; dels 

för att vi ser en viss risk med att det kan bli långrandigt och irrelevant för en uppsats av den 

här storleken, men också för att vi är ödmjuka inför vår ringa kunskap inom ämnet. För att 

summera lite kort så är vårt syfte att bidra med perspektiv på vilka faktorer som hämmar 

informationsdelning, vilket vi vill göra genom att beakta och tolka medarbetarnas perspektiv. 

Det finns därför starka hermeneutiska inslag, med tydlig riktning mot reflexiv metodologi, 

och ansatsen kan ses som abduktiv.  

2.3 PRAKTISKA ASPEKTER 

Som tidigare nämnt genomfördes studien hos enheten för Forskning och Innovation på LFV, 

vars medarbetare vi intervjuade individuellt. Innan vi gräver djupare i hur intervjuerna 

utformades och gick till kan det dock vara lägligt med en kortfattad förklaring på vad vi 

menar med att vi stötte på LFV under ”serendipitiska omständigheter” som det benämndes lite 

kryptiskt i bakgrunden.  

2.3.1 URVAL 

Kontakten med LFV etablerades redan under senvåren 2016 i Eskilstuna, som en slumpartad 

händelse i en högst vardaglig situation. Där och då togs tillfället i akt för ytterligare kontakt 

och eventuellt framtida samarbete, och när väl hösten föll sig på uttryckte båda parter ett 

intresse för uppsatsens ämne varpå samarbetet blev ett faktum. Valet av LFV som 

samarbetspartner skedde alltså mycket tidigt i processen, långt innan de övriga pusselbitarna 

föll på plats, och har till viss del format arbetet. 

Urvalet av samarbetspartner för denna undersökning kan därför liknas vid det som Bryman 

(2011) benämner målinriktat urval, vilket betyder att det finnes en överensstämmelse mellan 

studiens forskningsfråga och urval. Dock beskriver Bryman (2011) att man i dessa fall väljer 

samarbetspartner utefter vad som är relevant för forskningsfrågan, medan vi snarare har 

utvecklat forskningsfrågan efter ett samspel med vår samarbetspartner. Brymans (2011) 

beskrivning av ett målinriktat urval stämmer alltså till den punkten att vårt urval av 

samarbetspartner har en direkt hänvisning till det studien ämnar undersöka, men inte i det 

avseendet att forskningsfrågan har styrt urvalet. Det skulle även kunna liknas vid det rätt så 

självförklarande begreppet bekvämlighetsurval (Bryman, 2011), eftersom kontakten med LFV 

fanns etablerad sedan tidigare, men det blir aningen missvisande sedan uppsatsen var den 

huvudsakliga anledningen till att kontakten etablerades överhuvudtaget. När det gäller urvalet 

av respondenter blev det tämligen lätt att identifiera, särskilt med tanke på vår nischade 

frågeställning, och vi har intervjuat nio av de tio medarbetarna som arbetar på FoI-enheten. 

Till skillnad från valet av samarbetspartner kan valet av respondenter därmed definitivt 

likställas med det Bryman (2011) kallar målinriktat urval.  
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När det kommer till den teoretiska referensramen har den abduktiva ansatsen medfört att viss 

teori stod som grund för studien, medan annan utvecklades i takt med att resultatet tolkades 

och analyserades. Urvalet av teori har därför, kanske inte så överraskande, varit ganska fritt 

orienterat och vi har plockat från olika kunskapsområden närhelst vi uppfattat något som 

relevant för ämnet eller lyckats skapa associationer till det empiriska materialet. Gör vi en 

retrospektiv återblick på den teoretiska referensramen kan vi däribland se teori inom 

omvärldsbevakning till den största delen, men också en del organisationsteori. När det 

kommer till sökord i olika databaser kan vi direkt tillstå att innovation kombinerat med olika 

varianter av environmental scanning var de två som gick varmast, men även varierande 

sammansättningar med information management, information sharing och organizational 

learning förekom frekvent.  

2.3.2 INTERVJUFORM 

Utefter de förutsättningarna finns det ett antal olika intervjuformer att nyttja sig av: 

Strukturerade intervjuer skulle av förklarliga skäl gett studien mer reliabilitet eftersom 

responsen då är mer styrd, men risken är att det går i överkant och viktiga nyanser går 

förlorade i de standardiserade frågorna (Bryman, 2011). Ostrukturerade varianter svävar mer 

runt centrala teman och låter respondenten styra intervjuns riktning i större utsträckning, men 

då är faran att materialet blir irrelevant eller väl mångtydigt (ibid). Uppsatsens ämne var redan 

tillräckligt vagt ansåg vi, men samtidigt kunde vi svårligen diskutera de teman vi ville med 

alltför riktade och direkta frågor. Den lite smått typiska svenska ambivalensen i oss gjorde att 

varken eller verkade särskilt aktuellt, varför vi såg skäl till att ha semistrukturerade intervjuer. 

Vad menar vi med det då? För att avlasta oss lite i den frågan så argumenterar Alvesson 

(2011) för att det viktiga inte är att definiera intervjuformen genom skarpa gränsdragningar, 

utan snarare beskriva graden av struktur. Hög grad av struktur stärker intervjuarens chanser 

att få relevant respons på sina frågor samtidigt som det underlättar hanteringen av det 

empiriska materialet, men det fordrar en klar idé om vilka resultat man är ute efter för att falla 

väl ut. Därför genererar sådana intervjuer sällan särskilt nyskapande eller intressanta resultat – 

de tenderar att besvara givna frågor, inte stimulera till nya (ibid). Den andra ytterligheten, låg 

grad av struktur, har en omvänd relation: En risk, och en mycket trolig sådan, är att 

respondenter sticker iväg åt olika håll i sina svar och att stora delar av intervjun går åt till att 

de får associera väl fritt utifrån de ofta något svävande frågorna (ibid).  

Alvesson (2011) menar därför att det behövs tydliga ledmotiv att efterfölja, men också en viss 

flexibilitet för att utfallet ska bli intressant. Det ställer dock stora krav på det praktiska 

utförandet av intervjun; interaktionen mellan respondent och intervjuaren blir kritisk, och den 

senares förmåga att bedöma huruvida riktningen på intervjun går åt önskat håll blir avgörande 

för resultatet (ibid). Ett nämnvärt undantag från vårt upplägg var det inledande möte, eller 

rättare sagt samtal, vilket närmast skulle kunna liknas vid en ostrukturerad intervju. Avsikten 

var då att få en viss förståelse för verksamheten och samtidigt presentera uppsatsens 

inriktning mer utförligt för vår kontakt på LFV. Det har definitivt satt en viktig och indirekt 

prägel på arbetet, eftersom syftet och intervjuguiden delvis framodlats i samförstånd baserat 

på det mötet, men det är inte en direkt del av resultatet och bör heller inte ses som så.  
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2.3.3 OPERATIONALISERING 

Att inleda med en ostrukturerad intervju och sedan forma en mer strukturerad intervjuguide 

till efterföljande intervjuer är heller en inte speciellt ovanlig taktik vid kvalitativa studier 

(Alvesson, 2011; Bryman, 2011). På det viset kunde vi först utröna vilka teman vi ville 

studera – omvärldsbevakning, informationsdelning samt innovation – och sedan formulera 

frågor som berörde dem. Det hermeneutiska förhållningssättet gjorde också att intervjuguiden 

behövde utformas på ett sätt som gav utrymme för respondenternas tolkningar av olika 

situationer, vilket gav anledning till att formulera frågorna ganska öppet. Samtidigt menade ju 

Alvesson (2011) att vi behövde viss struktur för att analysen inte skulle bli för svårhanterlig, 

och sedan vi ändå skulle genomföra nio intervjuer såg vi skäl till att inte bli alltför otydliga 

eller luddiga i våra frågeställningar heller.  

Som följd bestämde vi oss för att konstruera en förhållandevis kort och standardiserad 

intervjuguide, med möjlighet för följdfrågor och avvikelser. Det kan verka aningen 

motsägelsefullt, men tanken var att skapa en balansgång mellan öppna frågor med distinkta 

teman och en tydlig, tämligen rigorös, röd tråd i intervjun. Som stöd för det fann vi inte bara 

att Alvesson (2011) förespråkade korta, innehållsrika intervjuer utan även Kvale & 

Brinkmann (2014) som hävdar att många kvalitativa intervjuer tenderar att bli alldeles för 

långa och fyllda med oväsentligt, tomt prat som egentligen inte tillför något. Inte nog med att 

det gör transkriberingen till ett mer enerverande projekt än nödvändigt, det tar också bort 

fokus från de mest relevanta aspekterna; analysen och tolkningen av materialet (ibid).  

Vår intervjuguide bestod därför av nio frågor, samtliga antingen teoretiskt förankrade eller 

baserade på den information som uppkom under det inledande mötet, och vi räknade med att 

varje intervju skulle ta cirka 30-40 minuter. För den vetgirige finns en fullständig 

intervjuguide med motiveringar och eventuella teorihänvisningar bifogad som bilaga, men för 

att sammanfatta den röda tråden så inleddes intervjuerna med att respondenterna fick berätta 

om sin roll och deras perspektiv på sin nuvarande arbetssituation, sedan övergick det till att 

handla om omvärldsbevakning och deras uppfattningar om det, varpå det efterföljdes av 

frågor om möteskultur, transparens och utrymme för reflektion, och slutligen avrundades 

intervjun med att knyta an till innovation. Därmed handlade intervjuerna inte enbart om direkt 

hämmande faktorer för delgivning av information, utan cirkulerade kring ämnet genom att 

ställa mer indirekta frågor som sedan kunde anknytas till uppsatsens syfte.  

2.3.4 GENOMFÖRANDE 

Även om vi haft teori som utgångspunkt när vi utformat vår intervjuguide, vore det en ren 

efterkonstruktion att påstå att vi haft det under genomförandet av intervjuerna. Passande nog 

får det stöd av följande sympatiska och ganska lustiga liknelse av Alvesson (2011, s.44): 

“Interviewing as a practical activity is a bit like dinner conversations, cycling and sex; 

important and not always easy, but perhaps not something that you primarily learn to master 

through reading books.”  

Vi släpper därför den teoretiska linsen lite grand och antar en mer saklig ton när vi kortfattat 

beskriver hur intervjuerna genomfördes: Inledningsvis var tanken att genomföra dem alla 

face-to-face, men givetvis gick inte allt helt enligt plan och vi fick justera oss därefter.  
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Två av intervjuerna fick utföras via telefon på grund av sjukdom, medan fyra av dem ägde 

rum på LFVs kontor i Norrköping och tre på deras kontor i Stockholm. En av oss antog rollen 

som frågeställare och samtalsledare, medan den andra hade en mer tillbakadragen och 

reflekterande roll som såg till att relevanta aspekter blev behandlade inom tidsramen. Vi 

betonade att deras medverkan skulle vara anonym i det hänseendet att vi inte skulle nämna 

någon vid namn, men påpekade att enheten och organisationen skulle bli omnämnda i arbetet. 

Den kortaste intervjun landade på dryga 30 minuter, medan den längsta slutade på 51 minuter. 

Samtliga intervjuer spelades in med två inspelningsenheter och transkriberades genom 

nätverktyget oTranscribe. Transkriberingsarbetet delades upp jämbördigt mellan oss internt, 

varpå respondenternas svar delades in i olika kategorier – företrädesvis utefter de teman som 

berördes genom den röda tråden – för att lättare kunna urskilja skillnader och samband. Efter 

det skapade den ena av oss en sammanställning av de aspekter vi såg som mest relevanta, 

medan den andra byggde vidare på den teoretiska referensramen baserat på inledande insikter 

från intervjuerna. Parallellt med detta pågick en kontinuerlig dialog om uppsatsens fortsatta 

riktning. Att tolka och analysera respondenternas svar var på så sätt en iterativ process som 

pågick genom ett samspel mellan oss två, i syfte att öka våra möjligheter att uppfatta nyanser 

och undermeningar i intervjumaterialet. 

2.4 METODKRITIK 

Så har vi kommit till en nog så betydande del: Metodkritiken. Hanterat på rätt sätt menar vi att 

kritik inte behöver vara ett medel för att misskreditera eller fördöma något, utan ett sätt att 

skapa mening genom att rensa bort tvivel och oegentligheter. Ironiskt nog finns det en viss 

tendens att haka upp sig på oväsentligheter i samband med det – Alvesson & Sköldberg 

(2008) menar att kritik gällande kvalitativ metod ideligen fokuserar på procedurer och 

mättekniker, inte olikt den kvantitativa skolan, vilket för bort uppmärksamheten från de mer 

grundläggande problemen som kvalitativ forskning står inför; förståelsen för språkets, 

tolkningens och reflektionens roll i sammanhanget. Eftersom vi inte har en chans att täcka alla 

aspekter med vårt tillvägagångssätt kommer vi heller inte fokusera på teknikaliteter eller 

detaljer i metodkritiken, utan hålla oss till det vi finner relevant och givande för själva 

poängen med den.  

Ett klassiskt kvalitetskriterium inom både kvalitativ och kvantitativ forskning är reliabilitet, 

vilket i grunden handlar om huruvida studien går att replikera eller inte (Bryman, 2011). Vi 

ser uppenbara problem med det i vårt fall – inte minst med tanke på vårt hermeneutiska 

förhållningssätt och vår abduktiva ansats. I anslutning till det menar Kvale & Brinkmann 

(2014) att reliabilitet i kvalitativa intervjuer snarare bör behandla om respondenterna skulle 

återge samma svar på frågorna med en annan intervjuare, varvid vi kan se viss reliabilitet med 

tanke på att frågor ställdes i stort sett ordagrant utifrån intervjuguiden. Vi ansträngde oss på så 

sätt för att intervjuerna skulle likna varandra, men ställde naturligtvis följdfrågor som inte 

nödvändigtvis skulle ställas på samma sätt av andra intervjuare. Den begränsade tidsramen 

under intervjuerna gav oss dock lite utrymme att vika av från intervjuguiden och det gjordes 

aldrig några rejäla utsvävningar eller diskussioner, utan alla följdfrågor var direkt kopplade 

till frågorna i intervjuguiden.  
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Ett annat typiskt kvalitetskriterium är studiens validitet, vilket avser mäta huruvida metoden 

undersöker det som den påstås ämna undersöka (Bryman, 2011). För att applicera det inom 

den kvalitativa forskningen menar Kvale & Brinkmann (2014) att det bör koncentreras till att 

utröna om våra observationer och utfall från intervjuerna verkligen speglar de fenomen som 

intresserar oss och som vi ämnar undersöka. Med ett sådant synsätt kan vi ana ett visst mått av 

validitet, men däri blir det flera led av subjektiv tolkning och risk för snedvridningar (hur 

tolkar vi att vi har tolkat materialet) så det är tveksamt vad som egentligen bär frukt av att 

resonera i de banorna. Och när vi ändå talar om snedvridningar är det viktigt att nämna att det 

finns en risk att vi har tolkat intervjuerna på ett orimligt sätt för att vi omedvetet längtar och 

söker efter samband som egentligen kanske inte finns (se ex. Kahneman, 2011). Med andra 

ord bör man vara uppmärksam på att respondenternas svar inte alltid är ett uttryck för 

underliggande meningar eller har någon djupare betydelse, utan kanske snarare ett resultat av 

den diskurs de befinner sig i (Alvesson & Deetz, 2000). 

Vi har därför eftersträvat att ge en tydlig och transparent bild om vårt tillvägagångssätt, men 

det blir nödvändigt att tillstå att vi omöjligen kan ha frikopplat oss helt rationellt från studien 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Både Bryman (2011) och Alvesson & Sköldberg (2008) 

understryker därutöver vikten av att förstå den kontext som respondenterna befinner sig i, 

vilket för oss är en rätt så begränsad förståelse med tanke på vår marginella kännedom av 

LFV sedan tidigare. Det är dessutom vanligt att intervjupersoner antar ett 

marknadsföringsmässigt förhållningssätt och bedriver mer moraliskt historieberättande än 

sanningsenligt skildrande av situationen, vilket blir ytterligare en faktor att beakta vid 

genomläsning av resultat och slutsats (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

En annan faktor är vår (o)erfarenhet av att intervjua. Den intervjuform som tillämpats ställer 

trots allt stora krav på intervjuarens förmåga enligt Alvesson (2011), och även om vi båda 

genomfört intervjuer i studiesammanhang tidigare finns det en uppenbar risk med vår ovana i 

det avseendet. Vi upplevde visserligen inte själva att det var något direkt bekymmer, men det 

blir ett tunt argument och en klen tröst när det är vi själva som gör den bedömningen. 

Intervjuguiden är också utsatt i den frågan, men den har åtminstone fått godkännande från 

flertalet externa parter inom akademin och LFV, vilket gör den mindre omtvistlig i 

sammanhanget. 

Ur en mer objektivistisk synvinkel finns det starka skäl till att syna såväl metoden som 

resultatet med en skeptisk lins, vilket vi också själva har försökt göra genomgående under 

arbetet. Den ihärdiga betoningen på tolkning och reflektion gör även generaliserbarheten 

begränsad – vilket förvisso är ett sedvanligt problem för all kvalitativ forskning och speciellt 

för fallstudier (Bryman, 2011) – även om det kan spekuleras i huruvida flera delar av 

verksamheten eller andra organisationer kan relateras till resultatet. Vi vill därför inte göra 

något anspråk på vare sig generaliserbarhet, reliabilitet eller objektivitet, utan istället 

omfamna reflektion och tolkning som användbara verktyg till vår ambition med arbetet och 

erkänna den subjektivitet det medför. Den ständigt närvarande tolkningen är kanske arbetets 

största svaghet, men också dess främsta styrka.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Som följd av den abduktiva ansatsen har den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet växt fram successivt med varandra; vissa delar av referensramen lade därmed 

grunden för studien, medan andra delar uppkom som en följd av den. Strukturen på avsnittet 

formades dock tidigt och kan, med lite vilja, liknas vid en resa som börjar i hur omvärlden 

uppfattas och tolkas, fortsätter med hur informationen därur formas av det organisatoriska 

samspelet och avslutas med att bemöta hur informationen ska uppfattas som meningsfull.  

3.1 OMVÄRLDSBEVAKNING 

Av naturliga skäl tar vi därför avstamp i forskning inom omvärldsbevakning, men innan vi 

djupdyker vill vi göra en kort terminologisk utsållning: Business Intelligence(BI) och dess 

närbesläktade varianter för exempelvis snabbt tankarna till datasystem som ska handha 

information i organisationer, medan benämningar såsom trendspaning och foresight tenderar 

att fokusera på hur man ska fånga upp svaga signaler om framtiden (Hoppe, 2009). Vi vill 

nödvändigtvis inte exkludera innebörden av dessa begrepp helt och hållet, men samtidigt 

markera att de inte riktigt preciserar vad vi åsyftar i sammanhanget. Omvärldsbevakning blir 

mer träffsäkert under förutsättning att det inbegriper mer än att bara omvärlden – vi är trots 

allt intresserade av steget efter och hur arbetet med det ska skapa ett mervärde för 

organisationen. Vi nöjer oss dock med att poängtera det och kommer hädanefter att använda 

oss av termen omvärldsbevakning i arbetet.  

När det gäller den historiska kontexten har omvärldsbevakning som fenomen egentligen en 

ganska lång historia – Hamrefors (1999) går till och med så långt som 2 500 år tillbaka i tiden 

när han för Sun Tzu på tal som en slags upphovsman till det – men omvärldsbevakning med 

ett affärsinriktat perspektiv är en desto nyare företeelse: Hoppe (2009) benämner bland annat 

Wilensky (1967) och Aguilar (1967) som två av de tidigaste böckerna inom ämnet och 

anmärkningsvärt nog lyfte den sistnämnda redan då fram hur sällan formellt rapporterad 

information kommer till användning i sammanhanget. Det problemet verkar heller inte direkt 

ha upphört i takt med att tillgängligheten på information intensifierats; Clavier et. al (2014) 

menar snarare att det gått åt motsatt riktning, och att omvärldsbevakning ständigt misslyckas 

med att nå upp till de höga förväntningarna som det är förknippat med. Samtidigt blir det inte 

mindre viktigt att syssla med det, särskilt inte för tjänstedriven innovation (Tang, 2016), och 

Ho (2012) yrkar rentav på ett tydligt kausalt samband mellan omvärldsbevakning, innovation 

och långsiktig lönsamhet. Det här skapar något av ett huvudbry för den moderna 

organisationen – omvärldsbevakning framstår ju som undermåligt beträffande det mer 

konkreta värdeskapandet, men på samma gång avgörande för innovationsförmågan. Tidd & 

Bessant (2013, s. 362) lyckas med följande citat skapa en del klarhet i den paradoxen: 

Forecasting the future has a pretty bad track record, but nevertheless has a central 

role in business planning for innovation. In most cases the outputs, that is the 

predictions made, are less valuable than the process of forecasting itself. If 

conducted in the right spirit, forecasting should provide a framework for gathering 

and sharing data, debating interpretations and making assumptions, challenges 

and risks more explicit.  
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Figur 2. Modell från Hoppe (2009), s 111. 

Ur det perspektivet handlar omvärldsbevakning inte så mycket om att pricka rätt eller uppnå 

mätbara resultat, så mycket som det handlar om själva processen att arbeta med det. Därför är 

det viktigt att först och främst förstå vad omvärldsbevakning egentligen rör sig om, vilket 

Hoppe (2009) lyckas fånga väl genom sin illustration av underrättelsecykeln. 

3.1.1 UNDERRÄTTELSECYKELN 

Att arbeta med omvärldsbevakning handlar om att skapa en bättre förståelse för 

organisationens nuvarande och framtida verksamhetssituation genom att bistå beslutsfattare 

med relevant information om omvärlden (Hoppe, 2009). Ett sådant arbete bör sällan ses som 

en process med en början och ett slut, utan mer liknas vid ett kontinuerligt flöde, varför 

teoretiker inom området har valt att illustrera det genom en cykel istället. Hoppe (2009) är 

inget undantag och vid sammansättningen utgår han ifrån väletablerade teorier inom ämnet 

(ex. Gilad, 1988; Prescott & Smith, 1989), för att sedan landa i fyra fundamentala moment: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANERING & INRIKTNING 

Den första delen i cykeln utgörs av att en eller flera beslutsfattare har ett explicit 

underrättelsebehov som behöver tillgodoses. Behovet kan vara bestående och innebära ett 

kontinuerligt arbete, men också uppstå en följd av sporadiska förändringar i omgivningen och 

leda till en mer ad hoc-baserad omvärldsbevakning. Det påpekas flitigt i gängse litteratur 

inom ämnet att beslutsfattaren i fråga är en högt uppsatt person i någon strategisk position, 

men så behöver inte alltid vara fallet; ibland kan det handla om mer horisontellt understöd 

eller att stärka relationer med viktiga kunder för organisationen genom att förse dem med 

betydande information.  

INFORMATIONSSÖKNING & INHÄMTNING 

Nästa steg är informationssökning och informationshämtning. Ursprunget till sökandet 

varierar, men sedan det numera finns oändligt med möjligheter att hitta information – vart 

börjar man när utbudet är obegränsat? Ett sätt är att försöka klassificera informationskällor 

utefter olika kategorier, exempelvis primärkällor och sekundärkällor, och här gör sig den 

militära anknytningen påmind genom olika begrepp såsom HUMINT och TECHINT.  

INFORMATIONSSÖKNING 

 & INHÄMTNING 

BEARBETNING  

& ANALYS 

SPRIDNING  

& DELGIVNING 

PLANERING  

& INRIKTNING 



 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

13 

Trots detta är det fortfarande vanligt att omvärldsbevakningen utgår från mänskliga kontakter 

och nätverk, medan olika typer av tekniska lösningar och informationssystem fungerar som 

komplement till det. Även interna nätverk blir då en viktig del av informationsinhämtningen 

och i det avseendet blir transparens ett tungt begrepp. En informativt transparent organisation 

eller enhet gör det möjligt att få tag på rätt information, alternativt rätt kompetens för att 

analysera den, men i takt med att komplexiteten ökar i en organisation tenderar transparensen 

att minska. Därför är det sällan verktyg för inhämtningen som är det största problemet, utan 

snarare att det finns information internt som inte når rätt mottagare. Bristen på transparens är 

alltså inte bara ett problem vid delgivningen av information, utan även vid inhämtningen av 

den. 

BEARBETNING & ANALYS 

Denna del i cykeln brukar ses som den mest centrala delen, inte minst på grund av den 

utbredda användningen av underrättelsearbete som synonym men omvärldsanalys. Vad som 

menas med analys är dock inte alltid självklart sedan det används ambiguöst och blir därför 

situationsberoende, men i stora drag handlar det om att bearbeta informationen. Det finns då 

ett flertal analysmodeller som är brukliga, till exempel SWOT, PEST och STEEP, vilket ofta 

kan ge en överskådlig helhetsbild över organisationens verksamhetssituation. Att stirra sig 

blind på diverse modeller är dock inte gynnsamt, utan det vitala är att processa rå information 

och omvandla det till budskap som kan uppfylla syftet med arbetet. Analysen är trots allt inte 

värt särskilt mycket förrän den används i handling och därför blir kompetensen och den 

kreativa förmågan hos de som utför analysen avgörande för resultatet. Det erinrar än en gång 

om den mänskliga sidan med omvärldsbevakning och det blir på så sätt viktigare att lägga 

kraft på vilka människor som utför analysen än vilka metoder som används. 

SPRIDNING & DELGIVNING 

Det sista steget i underrättelsecykeln är spridningen och delgivningen av informationen, vilket 

har en betydande roll för nyttiggörandet av arbetet. Här finns det inte heller något enhetligt 

sätt att göra det på, även om sammanställda rapporter förekommer missvisande ofta i litteratur 

om ämnet och kontextuella förutsättningar är särskilt viktiga att beakta i det här skedet. Det är 

också väsentligt att komma ihåg att behovet av information finns hos användaren, vilket gör 

att den behöver anpassas efter målgruppen, inte olikt marknadsföringskommunikation. Att se 

mottagaren som en slutanvändare kan vara givande eftersom informationen då kopplas direkt 

till den nytta och effekt som den kan ha för individen. Huvudpoängen med argumentet är att 

delgivningen bör bygga på en tvåvägskommunikation för att bli fruktbar och att den dessutom 

bör vara handlingsorienterad för att informationen ska nyttjas. 

Lite senare skall vi återkomma till Hoppe (2009) och gräva djupare i den här delen av 

underrättelsecykeln, men först är det relevant att lyfta fram en mindre strukturerad variant av 

omvärldsbevakning – spontan omvärldsbevakning. Idén bakom det grundar sig bland annat i 

individens övertro på rationalitet för att lösa ostrukturerade och komplexa problem samt den 

diskrepans mellan människors perspektiv som ger upphov till kommunikationssvårigheter och 

hämmar meningsskapandet av information från omvärldsbevakningen (Hamrefors, 1999).  
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3.1.2 SPONTAN OMVÄRLDSBEVAKNING 

Hamrefors (1999) nyfikenhet väcktes av en observation under den tid han arbetade som 

praktiker inom området: Vid ett möte med en klient presenterade han information som i hans 

ögon framstod som helt förödande för klientens företag, men som denne omedelbart såg 

annan, värdefull mening med. Klienten skred därför omgående till handling baserad på 

informationen och lyckades tack vare det undvika en finansiell katastrof. Händelsen kom att 

väcka många frågor; hur kom det sig att klienten omgående förstod innebörden av 

informationen, men han själv hade så svårt att se den dolda meningen bakom? Och hur kunde 

han ha bidragit med så vital information utan att ens ha varit medveten om det? I sitt sökande 

efter svar på dessa frågor fann Hamrefors (1999) att individer ägnade sig åt en egen, spontan 

omvärldsbevakning parallellt vid den strukturerade omvärldsbevakningen och att de två inte 

bara samexisterade, utan också interagerade med varandra. Den sistnämnda varianten var väl 

utforskad i akademiska kretsar och etablerad i företagsmässiga kontexter, men den tidigare 

var inte alls omdebatterad och framstod därmed som den försvunnen länken till ämnet.  

Olikt den strukturerade omvärldsbevakningen bedrivs den spontana omvärldsbevakningen 

mer syfteslöst och impulsivt, utan varken specifika eller vaga problemformuleringar som 

grund. Istället är det en automatiserad handling som är beroende av individens perspektiv på 

sin omgivning. Det perspektivet är ett kombinerat resultat av intryck från minnen och tidigare 

erfarenheter tillsammans med den sociala miljöns inverkan, under begränsning av individens 

kognitiva förmåga. Därutöver har alla människor nyfikenhet inbyggd i sina gener och söker 

därför upplevelser som stimulerar den, vilket sammanfogat med ovanstående betyder att vi 

paradoxalt nog söker efter bekräftande och ny information samtidigt. Att försöka rikta eller få 

grepp om den spontana omvärldsbevakningen verkar följaktligen som en minst sagt 

komplicerad uppgift. Det vore emellertid ett misstag att tro att det inte alls är möjligt och i det 

hänseendet blir enactment och organisatoriskt minne väsentliga begrepp. (Hamrefors, 1999) 

Daft & Weick (1984) menar att det sistnämnda är en följd av den kollektiva uppfattningen av 

olika individers tolkningar av verkligheten och att det lagras i den organisatoriska strukturen, 

likt ett system av verklighetstolkningar. Med andra ord kan individer som inför en norm i en 

verksamhet bli utbytta ur organisationen, men normen de införde har lagrats i det 

organisatoriska minnet och består utan att någon ens behöver känna till ursprunget. Vidare 

betonar Daft & Weick (1984) specifikt den inverkan organisatoriskt minne har på 

förmedlandet och lagringen av information i organisationer, samt att de gemensamma 

referensramar som skapas kan resultera i ”blinda fläckar” för relevant information. Dessa 

fläckar är mycket svåra att uppfatta för de som är djupt involverade i organisationen och det 

är därför ofta personer utan någon direkt inblandning i en verksamhet är de som slående väl 

kan lyckas precisera problem eller möjligheter i vissa situationer; det som är helt uppenbart 

för dem har blivit osynligt för organisationsmedlemmarna (ibid).  

En annan betydande faktor är aktivering, vilket är Hamrefors’ (2009) översättning av Weicks 

(1979) ursprungliga term enactment. Begreppet uppstod under en tid då den akademiska 

managementdiskursen debatterade intensivt om huruvida en individs omgivning var en 

subjektiv eller objektiv företeelse (Smircich & Stubbart, 1985), varpå Weick (1979) 

introducerade idén att individens omgivning skapas när den interagerar med verkligheten. 
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Med det menar Weick (1979) att individens bild av omgivningen formas genom dennes 

föreställningar av den, men att de föreställningarna också förändras kontinuerligt beroende på 

situationen och att det är interaktionen däremellan som utgör underlaget för hur situationen 

blir bedömd. Därmed följer inte handling av tanke eller vice versa, utan är två parallella 

processer som samspelar med varandra i en sorts sammanvävd nu-upplevelse (ibid). 

Omvärlden bör därför inte ses som något som existerar utanför organisationen, men något 

som konstrueras genom processen av aktivering av medlemmarna inuti den, och beroende på 

hur aktiverade vi varit i liknande situationer tidigare och hur aktiverade vi är i den nuvarande 

situationen bildar vi något av följande perspektiv på omgivningen (Hamrefors, 1999, 2009): 

 Vidskepligt perspektiv: Om en individ finner sig i en situation där den aldrig har varit 

speciellt aktiverad förut riskeras beslut att bli baserade på information utan någon stabil 

verklighetsförankring. I bästa fall är det information från andrahandskällor och i sämsta 

fall rykten, förutfattade meningar eller fördomar. Det allra största problemet med ett 

sådant perspektiv är dock inte att det blir ett felaktigt beslut, utan att individen ändå 

strävar efter att uppleva att den förstår situationen. Känslan av förståelse som då uppstår 

är ogrundad, men styr ändå den framtida informationsinhämtningen, och resulterar 

därför i en förrädisk benägenhet till att fatta fler dåraktiga beslut i framtida situationer.  

 Konservativt perspektiv: Om individen däremot tidigare har varit aktiverad i en viss 

situation, men inte är det längre, så är risken stor att den fattar sitt beslut baserat på de 

insikter den har från den tidigare situationen. Det göder ett konservativt beslutsfattande, 

vilket kan vara fördelaktigt ur den aspekten att det kan baseras på goda och väsentliga 

verklighetsupplevelser, men om förhållandena förändrats tillräckligt kan informationen 

som besluten grundas på vara irrelevant och utfallet bli därefter. Kort sagt så blir 

morgondagens situationer bedömda som om de vore gårdagens händelser, vilket inte 

nödvändigtvis är direkt dåligt, men heller inte helt oproblematiskt. 

 Originellt perspektiv: Om det istället är en situation där individen inte alls har varit 

aktiverad tidigare tenderar det att leda till handlingsförlamning eftersom situationen inte 

för med sig tillräckligt med bekräftande information för att sätta igång 

perspektivbildningen. Det kan dock finnas nog med stimuli som påminner om andra, 

liknande situationer och det kan skapa associationer som leder till en originell idé om 

vad som kan göras. Idén kan lika gärna vara dumdristig som snillrik, men eftersom 

referensramarna till idéns ursprung inte delas av omgivningen finns det en olycklig 

tendens till att den bemöts med skepsis och misstro oavsett dess potential. 

 Konstruktivt perspektiv: Om individen emellertid hamnar i en situation där den varit 

aktiverad många gånger tidigare är det sannolikt att den formar ett konstruktivt 

perspektiv. Då kan all den tidigare erfarenheten direkt förknippas med situationen, 

vilket under optimala omständigheter leder till en form av expertis. Individens 

beslutsfattande baseras då till stora delar på så kallad tyst kunskap, vilket avser sådan 

kunskap som gärna inte låter sig uttryckas eller lyftas från sitt sammanhang, och det 

tenderar att producera gynnsamma och innovativa resultat. Dilemmat är att expertisen är 

situationsbegränsad och att det uppstår restriktioner i perspektivbildningen utanför just 

den situationen; högre grad av expertis kan därför öka risken för tunnelseende och 

begränsa handlingsutrymmet. 
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Figur 3. Modell från Hamrefors (1999), s.94. 

Det blir med det tydligt att perspektivbildningen är kopplad till vilken aktiveringssituation 

man befinner sig i och individens strävan efter att förstå situationen gör att den också 

kontinuerligt söker kunskap om omvärlden. I det sökandet är två aspekter särskilt 

beaktansvärda; inriktningen och intensiteten. Det förstnämnda illustrerar Hamrefors (1999) 

med följande figur: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vid övervakning är inriktningen mycket snäv och koncentrerad till ett väldefinierat område, 

vilket gör sökandet starkt beroende av aktiveringssituationen. Nackdelen med ett sådant 

sökande är att oväntad information blir förbisedd även om den skulle kunna vara relevant. 

Sökandet begränsas helt enkelt till uppenbara lösningar på uppenbara problem.  

Den andra ytterligheten, oriktad scanning, innebär istället ett mycket brett fokus där oväntad 

information upptäcks, men sällan relateras till någon uppgift eller ett specifikt syfte. I sin mest 

extrema form begränsas då inte sökandet överhuvudtaget, men det anknyts heller aldrig till 

någon aktiveringssituation och det skapas aldrig mening med informationen. 

Om sökandet däremot är fokuserat på ett syfte eller en uppgift, men samtidigt kan influeras av 

faktorer som inte är direkt kopplade till det, uppstår den gyllene medelvägen benämnd riktad 

scanning. Sökandet blir då tillräckligt fokuserat för att sannolikheten att individen ska klara 

att relatera informationen till sin aktiveringssituation är hög, men det har också ett tillräckligt 

brett omfång för att oväntad information som kan vara väsentlig uppmärksammas. 

Inriktningen säger dock ingenting om i vilken utsträckning individen scannar sin omgivning, 

vilket är nog så betydande. Baserat på Csíkszentmihályis (1990) teori om personligt flyt, även 

kallad flow, samt Amabiles (1996) upptäckter om inre och yttre motivation menar Hamrefors 

(1999) att intensiteten i den spontana omvärldsbevakningen är avhängigt av hur mycket 

motivation och kreativ frihet individen upplever i sin arbetssituation. Kreativitet och 

motivation är i sin tur starkt relaterat till mängden autonomi i verksamheten och av det följer 

den något generaliserande premissen att autonomi ökar individens benägenhet att scanna sin 

omgivning. Inre motivation och yttre motivation kan dessutom stärkas av varandra och skapa 

en synergisk effekt som ökar intensiteten i scanningen ytterligare – konsten är därför att 

frigöra medarbetare i sin arbetssituation samtidigt som man skapar en harmoni mellan deras 

perspektiv och organisationens intressen (ibid). 

SANNOLIKHET ATT UPPTÄCKA 

DET UPPGIFTSRELATERADE 
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Sammanfogas allt detta med hur det organisatoriska minnet fungerar och den sociala 

dimensionens inverkan uppstår ytterligare möjligheter för perspektivbildning, denna gång på 

mer kollektiv nivå, och när den organisatoriska kontexten träder in i sammanhanget menar 

Hamrefors (1999) att den spontana omvärldsbevakningen vanligen karaktäriseras av något av 

följande fem scanningsbeteenden:  

 Privat scanning: Vid privat scanning finns det varken inre eller yttre motivation till att 

scanna omgivningen och heller inga förutsättningar för att individer ska aktiveras i sin 

arbetssituation. Individer skulle då inte alls rikta sin uppmärksamhet till information 

som går att relatera till organisationen, utan hänge sig åt en mer privat 

omvärldsbevakning. På så sätt har individerna redan övergett organisationen mentalt 

och försöker hitta andra sätt för att kunna aktivera sig i omgivningen. Det är naturligtvis 

en tragisk situation för både individ och organisation, men också så extrem att den 

sällan, om någonsin, uppstår i verkligheten. 

 Intern scanning: Om individer däremot upplever yttre motivation i sammanhanget, 

vilket betyder att det är externa faktorer som motiverar dem och att de strävar efter 

belöningen snarare än en inre tillfredställelse, finns det möjlighet att scanningen blir 

internt inriktad istället. Den är lik den privata scanningen i flera hänseenden, med den 

avgörande skillnaden att de yttre motiveringskrafterna gör att individer ännu inte 

övergett organisationen mentalt och därför strävar efter att hitta information som går att 

relatera till verksamheten. De söker dock information som de tror andra anser vara 

värdefull – särskilt de som är överordnade i den hierarkiska strukturen i organisationen 

– men förankrar det inte själva till sin arbetssituation eller organisationens förhållanden.  

 Anarkistisk scanning: Om individer istället upplever en stark inre motivation, men har 

tämligen isolerade aktiveringssituationer, göds anarkistiska tendenser i den spontana 

omvärldsbevakningen. Intensiteten i sökandet är då kraftigt och individer samlar in 

mycket information relaterad till sin egen arbetssituation, men det kommuniceras inte 

tillräckligt med gemensamma nämnare för att uppnå en samstämmig bild av vad som är 

relevant och av den anledningen blir scanningen mer av den övervakande typen. 

Kunskapsöverföringen blir följaktligen mycket problematisk eftersom den information 

som tillförs inte uppfattas som meningsfull för övriga medlemmar. Det är nämnvärt att 

denna kombination är särskilt förekommande i kunskapsintensiva organisationer 

eftersom medarbetarna ofta är högkompetenta, starkt motiverade och har autonoma 

arbetssituationer, men det saknas samordnande logik i verksamheten. 

 Scanning i princip: Vid omvända förhållanden, det vill säga att den organisatoriska 

kontexten har en stark inverkan på perspektivet och individer främst har en yttre 

motivation, scannas omgivningen av ren princip. Individers perspektiv är då nästintill 

helt likriktat och grundas i djupt rotade kollektiva antaganden om organisationen. 

Eftersom majoriteten av organisationens medarbetare delar perspektivet ger det även en 

bedräglig känsla av trosvisshet som kan liknas vid ett Titanic-scenario: Precis som 

Titanic inte såg isberget ser organisationer heller inte de hot som förestår dem och 

omedvetenheten om allvaret i situationen gör det också svårt att få bukt med den. 

Scanningen blir alltså väldigt snäv, men uppfattas inte som så, och därför är det ett 

mycket destruktivt sätt att bevaka omvärlden.  
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 Riktad scanning: Avslutningsvis, i de fall individer har en hög inre motivation samtidigt 

som det finns goda förutsättningar för att de blir aktiverade sin i arbetssituation och den 

organisatoriska kontexten har en markant inverkan på perspektivet, uppstår riktad 

scanning. Likt den anarkistiska scanningen är den centrerad kring individers 

aktiveringssituation, men med den fundamentala skillnaden att det kommuniceras 

tillräckligt med förenande idéer och koncept för att scanningen ska orienteras bortom 

det. Den spontana omvärldsbevakningen fokuserar alltså på den omgivning som 

individer aktiverar sig i, samtidigt som de stimuleras till att vara alerta och öppna för att 

täcka aspekter i omgivningen som inte är direkt relevanta för den egna 

aktiveringssituationen, men relevanta för organisationen som helhet. Det ger också 

skärningspunkter i perspektivbildningen, vilket främjar kunskapsöverföringen 

ytterligare och minimerar de blinda fläckar som uppstår i det organisatoriska minnet.  

Att uppnå riktad scanning är givetvis eftertraktat, men i anslutning till det betonar Hamrefors 

(1999) att även den mest effektiva spontana omvärldsbevakningen behöver kompletteras av 

en organiserad för att bli riktigt resultatgivande. Den bör dock inte skötas av en isolerad enhet 

sedan deras perspektiv på omgivningen snabbt kan bli avvikande från övriga 

organisationsmedlemmars, och heller inte enbart som en deltidssyssla med relativt få 

ansvariga eftersom risken då är stor att det ständigt blir nedprioriterat för mer brådskande 

arbetsuppgifter (ibid). Med det sagt är det nu lämpligt att återvända till underrättelsecykeln 

och vidareutveckla den underliggande problematiken med att dela information. 

3.2 INFORMATIONSDELNING 

Vid det här laget är det även påpassligt att understryka att underrättelsecykeln som modell kan 

ge en väl förenklad bild av hur omvärldsbevakning bedrivs i verkligheten. Den fungerar för 

att åskådliggöra beståndsdelarna som omvärldsbevakning ofta består av, men den ger också 

skenet av att information färdas likt ett rationellt flöde och distribueras likartat till 

beslutsfattare via automatiska eller rutiniserade lösningar. Det fordrar en organisation där 

individers åskådningar sammanfaller extremt väl med varandras och att deras subjektiva 

verklighetstolkningar underordnas organisationens objektiva system (Hoppe, 2009). Det låter 

väl utopiskt, vilket gav Hoppe (2009) skäl till att kalla det ”myten om det rationella flödet”.  

3.2.1 MYTEN OM DET RATIONELLA FLÖDET 

För att ett sådant förhållningssätt till omvärldsbevakning ska vara möjligt krävs en mycket 

stabil omvärld, tämligen enkla arbetsuppgifter och standardiserade processer som följs 

mekaniskt, vilket stämmer ganska dåligt överens med den situation som många organisationer 

idag befinner sig i (Hoppe, 2009). Omvärlden präglas snarare av oförutsägbarhet och ökade 

krav, organisationer blir alltmer sofistikerade och kunskapsintensiva som följd, och i takt med 

dessa förändringar tilltar komplexiteten i verksamheter. En starkt funktionalistisk syn på 

omvärldsbevakning bidrar därför möjligen till en produktiv sådan, men den effektivitet som 

eftersträvas går också förlorad; risken är att det handlar mer om att förstå och uppfylla 

ledningens behov, istället för att nyttja den mångfald av perspektiv som ger en adekvat bild av 

organisationens faktiska behov (ibid).  
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Hoppe (2009), likt Brunsson (1982), menar dock att fasaden av rationalitet inte behöver vara 

helt förkastlig, utan till viss del en nödvändighet: Det ouppnåeliga idealet ger också en 

samhällelig legitimitet som är essentiell för att upprätthålla bilden av organisationer som 

seriösa aktörer. Analyser och rapporter innebär därför inte per automatik att det fattas bättre 

beslut, men det kan ge ett välbehövligt sken av det. Sedan modeller som underrättelsecykeln 

stärker ytan av rationalitet bör de ur den synpunkten inte alls underskattas, utan snarare förstås 

djupare. Ett första steg är då att erkänna att omvärldsbevakning inte utövas med ett neutralt 

perspektiv – en av de allra viktigaste uppgifterna med arbetet är trots allt att påverka, därför 

bör man heller inte blunda för att denna påverkan har ett eget intresse (Hoppe, 2009). Flödet 

av information från omvärldsbevakningen som matas in i de beslutsfattande organen blir 

alltså färgat av olika perspektiv, men även tolkningen av informationen influeras yttermera av 

andra perspektiv (ibid).  

I anslutning till det menar Sjöstrand (1997) att det vardagliga informella samspelet mellan 

individer har en starkare inverkan än vad som ofta tillskrivs. Den centrala skillnaden i den 

informella dialogen, eller småpratet som Sjöstrand (1997) valt att kalla det, är att det är mer 

prestigelöst och därför inte blir lika låst till de tolkningar och ställningstaganden som präglar 

det formella samtalet. Genom småpratet kan även mer formaliserade frågor diskuteras och 

bearbetas, vilket ökar förutsättningarna för att anpassa beslut efter så många organisatoriska 

intressen som möjligt (ibid). Det sociala samspelet formar följaktligen inte bara stämningen 

och kulturen på kontoret, utan även beslutsfattandet i såväl triviala situationer som mer 

strategiska sammanhang (Hoppe, 2009).  

Nästa steg är att överge tanken om att omvärldsbevakning kan effektiviseras genom att låta en 

specifik enhet ta hand om det (Prescott & Smith, 1989). Inte bara för att en isolering av 

arbetet så småningom frambringar ett avskilt perspektiv som ger upphov till konvergent 

tänkande och kommunikationssvårigheter, men också för att det informella sociala samspelet 

är en viktig del för såväl inhämtningen som delgivningen av information (Hoppe, 2009). 

Därtill menar trots allt Hamrefors (1999) att alla medlemmar i organisationen utövar någon 

form av spontan omvärldsbevakning, och deras samlade insikter bör heller inte gå förlorade 

eller outnyttjade i sammanhanget. 

Om hela organisationen ska bistå med information låter det dock som att det ganska snabbt 

kan eskalera till ett dysfunktionellt överflöd av information istället. Det är givetvis inte 

åtråvärt eller förespråkat av någon, men heller inte ett särskilt ovanligt problem för de som 

arbetar med omvärldsbevakning i praktiken (Sköld, 2013). Alvesson & Spicer (2012) menar 

samtidigt det finns ett överintresse och en överdriven tillgivenhet till information i många 

organisationer. Något som de sedermera utvecklar till att vara ett ypperligt exempel på det de 

lite kontroversiellt kallar för funktionell dumhet. 

3.2.2 FUNKTIONELL DUMHET 

Först och främst kan det vara påpassligt att plocka isär begreppet för att undanröja eventuella 

missförstånd och göra det mer begripligt: Med dumhet syftar Alvesson & Spicer (2012) 

nämligen inte på begränsningar i den mentala förmågan, utan snarare en reducerad 

användning av den.  
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Det handlar alltså inte om bristande intelligens eller dumhet som en individuell egenskap, så 

mycket som det handlar om hur det manifesteras på kollektiv nivå. En dumhet som i vissa 

avseenden stärker den organisatoriska ordningen och därav är funktionell, men på sikt även 

kan ha ganska alarmerande konsekvenser eftersom det trots allt innebär en minskad 

användning av den kognitiva förmågan. Alvesson & Spicer (2012, s. 1196) definierar 

konceptet på följande sätt: 

Functional stupidity is organizationally-supported lack of reflexivity, substantive 

reasoning, and justification. It entails a refusal to use intellectual resources outside 

a narrow and ’safe’ terrain. It can provide a sense of certainty that allows 

organizations to function smoothly. This can save the organization and its members 

from the frictions provoked by doubt and reflection. 

Det finns med andra ord en del fördelar med ett visst mått av funktionell dumhet: Mindre 

friktion i beslutsfattandet ses nog som den mest uppenbara, men det kan också underordna 

medarbetare för socialt accepterade former av ledarskap och stärka motivationen. De positiva 

effekterna tenderar dessutom att stärka den funktionella dumheten ytterligare. Emellertid kan 

medarbetare även fastna i problematiska tankemönster som skapar dissonans mellan vad 

organisationen kommunicerar och vad individen upplever. Det kan i sin tur ge upphov till 

reflektion på såväl individuell som kollektiv nivå, vilket underminerar effekten av funktionell 

dumhet. På så sätt stärks funktionell dumhet av de positiva konsekvenserna av det, medan det 

dämpas av de negativa effekterna. (Alvesson & Spicer, 2012) 

Hur uppstår det då? Med grund i Simons (1991) koncept om bunden rationalitet och dess 

implikationer på beslutsfattande menar Alvesson & Spicer (2012) att det finns formella och 

informella procedurer som vägleder hur vi reagerar på situationer och krav. När dessa blir 

inlärda så möjliggörs individen att agera utan eftertanke, vilket höjer den kognitiva 

effektiviteten(de kan då fokusera på det som kräver högre kognitiv ansträngning istället). Men 

dessa procedurer, eller skriptliknande beteenden, kan också göra människor blinda för när de 

praktiseras i sammanhang där de inte alls är tillämpliga.  

En snarlik idé framhävs av Argyris (1999) när han talar om skicklig inkompetens: Han 

argumenterar för att många ledare och medarbetare inom organisationer är skickliga i det 

avseendet att de har god kännedom om hur de ska hantera vissa situationer och att de vanligen 

gör så omedvetet, men att de är inkompetenta ur den aspekten att de lika skickligt undviker 

problematiska och svårhanterliga frågor tack vare det reflexartade handlingsmönstret. Detta 

förstärks sedan av defensiva rutiner i organisationen. Med det avses inlärda rutiner för att 

undvika vissa ärenden i rädsla för att framstå som en inkompetent eller otillräcklig kollega, 

vilket gör dem till nästintill odiskutabla. Den fundamentala logiken bakom sådana rutiner är 

främst organisationers benägenhet att kommunicera motsägelsefulla budskap till sina 

medarbetare, och om de budskapen dessutom kommuniceras axiomatiskt uppstår en ännu 

starkare otydlighet eftersom tvetydigheten i dem aldrig blir erkänd. Dessa ärenden, eller 

problematiken bakom dem, blir då nära på omöjlig att diskutera eftersom alla 

organisationsmedlemmar fortgår med vanföreställningen. Allt detta förekommer i varierande 

utsträckning i organisationer och är ytterst svårt att få bukt med utan extern assistans. (ibid) 
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Ur ett liknande perspektiv menar Alvesson & Spicer (2012) att dumhet är en motstridig 

välsignelse för organisationer: Det hindrar visserligen individer från att ställa problematiska 

frågor och underlättar för dem att uppträda enligt dominerande normer, men samtidigt göder 

det en ogrundad tilltro till mål, strategier och praktiska tillvägagångssätt i verksamheten. 

Funktionell dumhet tenderar därför att hämma reflektion och lärande, men kan också främja 

produktivitet och starka övertygelser om organisationens förmåga (ibid). I anslutning till det 

har Zika-Viktorsson, Sundström & Engwall (2006) funnit att avsaknaden av reflektion, 

lärande och återhämtning är ett symptomatiskt problem för projektintensiva arbetsmiljöer och 

att det dessutom har en starkt hämmande effekt på den långsiktiga kompetensutvecklingen. 

För att åskådliggöra ett typexempel på hur funktionell dumhet hänvisar Alvesson & Spicer 

(2012) till en IT-konsultfirma som konstruerade devisen: ’kritik är bara tillåtet om det 

framförs tillsammans med konstruktiva förslag om hur det ska bemötas’. Det marginaliserade 

den kritiska diskussionen till att enbart handla om direkta lösningar på problem, vilket 

förhindrade möjligheterna till att nyttja varandras kognitiva förmågor för att lösa dem. En 

sådan norm kan alltså vara funktionell i den aspekten att det effektiviserar möteskulturen och 

stärker arbetsklimatet, men det kan också stävja det organisatoriska lärandet (ibid). 

En del organisationer har starkt inetsade ideologier och kulturella värderingar som lovprisar 

handlingskraftighet (Brunsson, 1982). I sådana organisationer blir eftertanke och analys aktivt 

motarbetat till förmån för direkta åtgärder och initiativtagande, vilket frodar funktionell 

dumhet i verksamheten (Alvesson & Spicer, 2012). Ett annat, subtilt sätt det uppenbarar sig 

vid är tillfällen då organisationer åtar sig stora förändringsarbeten – noggranna avvägningar 

av handlingsalternativ anses då ligga i vägen för att reformerna ska bli genomförda enligt plan 

(Watson, 1994, refererad i Alvesson & Spicer, 2012). När kritisk diskussion och ventilerandet 

av problem sanktioneras på det viset medför det också en minskad benägenhet att reflektera 

kritiskt kring verksamheten, vilket är problematiskt eftersom det succesivt leder till en 

oförmåga att tänka inom vissa dimensioner och områden (Alvesson & Spicer, 2012).  

Ytterligare en illustration av funktionell dumhet är det extrema intresset för information 

(Alvesson & Spicer, 2012). Människor kräver och pratar om det, organisationer har strategier 

och taktiker relaterade till det och alla efterfrågar mer av det. Samtidigt upplever lika många 

att de blir överösta med det eftersom de inte riktigt har tid att nyttja informationen och det 

uppstår därmed ett slags överintresse och en underanvändning av information på samma gång. 

Feldman & March (1981) menar att det kan bero på att information ofta tillskrivs ett så högt 

kulturellt värde i verksamheter; information symboliserar förnuft, pålitlighet och rentav 

intelligens. Utifrån det resonemanget menar Alvesson & Spicer (2012) att information ofta 

används i mer legitimerande än funktionella syften och att det paradoxalt nog är den kulturella 

övervärderingen av information som hämmar den praktiska användningen av det. Essensen av 

argumentet fångas mycket snyggt genom nedanstående utdrag (ibid, s. 1201-1202): 

This myopic focus on information is underpinned by an inability or unwillingness to 

think about the substantive reasons associated with the use of information, to ask for 

justifications for demands for information, and to engage in broader reflexive thinking 

about information. Such a strong focus on information gives the impression of full use of 

cognitive capacity, and a sense of competence and organizational rationality. However, 

at the same time, it hides the functional stupidity confusing information with rationality. 
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Absolut transparens i den bemärkelsen att information delas tämligen ovillkorligt är således 

inte en önskvärd situation eftersom det kan ge en missledande illusion av rationalitet. 

Samtidigt har ju både Hoppe (2009) och Hamrefors (1999, 2009) påtalat transparensens 

betydelse för att skapa nytta med omvärldsbevakning och därför blir det viktigt att påpeka att 

god transparens är en mer komplicerad företeelse än ren öppenhet eller lättsinnig delgivning 

av information till sina kollegor. Orna (2004) framhäver vikten av att formulera en strategi 

kring hur information hanteras i det sammanhanget, vilket vi lite kort ska vidröra och sedan 

förena med en typologi på vad Choo (2013) kallar för informationskulturer. 

3.2.3 STRATEGI, POLITIK & KULTUR 

Orna (2004) menar att en strategi inte bör ses som en välformulerad och permanent plan att 

agera efter, utan snarare vara en iterativ process som pågår kontinuerligt i verksamheten. Det 

första steget i den processen är att försöka utröna organisationens identitet genom att enas om 

vad kärnverksamheten fokuserar på: Står kunden och förståelsen av den i centrum? Eller är 

innovation och utveckling de fundament som organisation vilar på? En organisation kan 

givetvis handla om båda två på samma gång, men Orna (2004) poängterar i samband med det 

att strategin riskerar att bli mer intetsägande än välgörande om den innehåller för många 

grundläggande idéer samtidigt. Alvesson & Spicer (2012) argumenterar dessutom häftigt för 

hur vanligt det är att strategier blir fyllda med värdeladdade modeord och skenheliga 

föreställningar om organisationen istället för verklighetsförankrade meningar om den, vilket 

resulterar i mer meningslösa dokument än nyttogörande riktlinjer för verksamheten.  

När väl det är fastställt menar Orna (2004) att det finns två andra centrala faktorer att beakta; 

politiken och kulturen. I anslutning till det förstnämnda lyfter hon fram Davenport & Prusak 

(1997), vilka har gjort en överskådlig kategorisering av hur organisationens politik formar hur 

information hanteras via fem grundtyper: 

 Teknokratisk informationspolitik: Starkt tekniskt angreppssätt till information med 

betoning på kategorisering av information och utformningen av de tillhörande 

tekniska lösningarna i sammanhanget. 

 Anarkistisk informationspolitik: Här råder en avsaknad av strategier och policys 

kring hur information skall hanteras, vilket gör individen själv ansvarig för att både 

hitta och nyttja information vederbörligt i verksamheten. Det tenderar dessutom att 

ha en självstärkande effekt; ju större ansvar som läggs på individen, desto skickligare 

blir den på att axla det ansvaret och mindre benägen att låta andra ingripa. 

 Feodal informationspolitik: Vid denna situation hanteras information främst av 

individuella enheter eller funktioner, vilket gör att det i slutändan är ett 

förhållandevis fåtal personer med mycket makt som prioriterar behov av information. 

 Monarkisk informationspolitik: Högsta ledningen styr informationsflödet och vem 

som får ta del av det. Organisationens informationsflöde blir därav beroende av 

ledningens förmåga och villighet att vidareförmedla information i verksamheten.  

 Federal informationspolitik: Här är utgångspunkten att det ska råda konsensus kring 

hur information förmedlas och struktureras i verksamheten, vilket uppnås genom att 

involvera medarbetare i en ständig dialog om hur information bör hanteras.  
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Figur 4. Modell från Choo (2013), s. 777. 

Ovanstående ger dock en väl kortfattad och förenklad bild av hur politik och 

informationsdelning samspelar i verkligheten, men Orna (2004) framhåller att det primära 

syftet i detta sammanhang är att få en grov uppskattning på organisationens nuvarande 

politiska syn på hur information skall hanteras – inte göra en gedigen analys om det. 

När det gäller organisationskulturer och vilken inverkan det har på informationsdelning har 

Choo (2013) tagit fram en illustrativ typologi. Först och främst understryker Choo (2013) att 

det finns en viss skillnad på organisationskulturer och informationskulturer, men att den 

senare kan ses som en del av den förstnämnda. Mer specifikt handlar det om värderingar 

relaterade till vilken roll och användbarhet information har för organisationen, samt vilka 

normer och andra socialt accepterade strukturer som definierar hur information färdas i 

verksamheten – tillsammans formar det sedan de referensramar som organisationsmedlemmar 

använder, uppfattar och hanterar information efter (ibid). Baserat på tidigare forskning om 

organisationskulturer och empirisk data om hur information nyttjas har Choo (2013) utformat 

nedanstående modell som ska illustrera hur informationskulturer manifesteras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationsinriktade informationskulturer har delaktighet och kommunikation som centrala 

fundament i verksamheten. Information används ofta proaktivt och de rådande normerna och 

värderingarna främjar samarbete och initiativtagande i mycket hög utsträckning. 

Informationsinhämtningen tenderar därför att bli väldigt internt inriktad och individers 

förmåga att forma sociala nätverk blir avgörande för effektiviteten i det. 

Regelföljande informationskulturer lägger stor vikt vid kontroll i sin informationsdelning. 

Organisationer med denna typ av informationskultur är vanligen större och har rikligt med 

standardiserade processer och rutiner i verksamheten. Värderingar och normer handlar främst 

om integritet, korrekthet och ansvarsskyldighet. Syftet med att dela information är ofta att 

stärka operativa delar i verksamheten med riktlinjer för att förbättra produktiviteten och av 

den anledningen får också informationsinhämtningen ett internt fokus. 
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Resultatorienterade informationskulturer ser information som ett medel för att konkurrera på 

marknaden och få strategiska övertag. Därför blir fokuset i informationsinhämtningen externt, 

samtidigt som integritet och pålitlighet blir nyckelord i de gemensamma värderingarna. 

Information används därmed främst för att förstå kunder och konkurrenter, men också för att 

mäta organisationens egna prestationer i förhållande till marknadens. 

Risktagande informationskulturer har likt den relationsinriktade en stark inriktning på 

delaktighet och proaktivt nyttjande av information. En väsentlig skillnad är dock att 

risktagande informationskulturer har ett mer externt fokus i sin informationsinhämtning, 

vilket kombinerat med ovanstående skapar gynnsamma förhållanden för ett innovativt 

arbetsklimat. Värderingar och normer stimulerar då till kreativitet och initiativtagande 

samtidigt som det uppmuntras att dela med sig av information, vilket spär på situationen 

ytterligare.  

Den risktagande informationskulturen låter dock väl chimärisk i sin renaste form, i synnerhet 

med tanke på den problematik som kan uppstå vid överflöd av information, och Choo (2013) 

inflikar att det är sällan som en organisation enbart utgörs av en informationskultur. Istället 

menar han att en organisation alltid präglas av två eller fler informationskulturer, men i 

varierande utsträckning, och att typologin kan fungera för att åskådliggöra vilket spektrum 

den rör sig inom. Genom att kollektivt reflektera över vilken informationskultur som är 

dominant kan organisationens medlemmar sedan diskutera om någon kulturell förändring 

skulle gagna dem och hur det i så fall skulle uppnås (ibid). Att påbörja ett förändringsarbete 

efter en sådan process blir även förhållandevis skonsamt eftersom det redan utvecklats en 

samstämmighet i att det överhuvudtaget behövs en förändring.  

Om vi snabbt återkopplar det till Orna (2004) och hennes idéer om hur en strategi för att 

hantera informationsflöden bör utformas, skulle en analys av informationskulturen vara en 

nog så god utgångspunkt. Orna (2004) antyder förvisso att identiteten och politiken bör vara 

av högre prioritet i det ledet, men också att kulturen har en stark inverkan på de båda, varför 

Choos (2013) modell skulle kunna vara startskottet likaså. På så sätt både startar och slutar 

förändringsarbetet med kulturen, vilket ur den synvinkeln inte alls framstår som en särskilt 

dum idé.  

Och när vi ändå talar om förändring så är det vid det här laget hög tid att se bortom den 

teoretiska sfären och ta ett kliv närmare verkligheten genom att väva in det empiriska 

materialet från vår studie. 

4. RESULTAT 

I det här avsnittet presenterar vi det empiriska materialet från intervjuerna och sammanväver 

det jämnlöpande med vår teoretiska referensram. Det är med andra ord lite atypiskt från 

många andra samhällsvetenskapliga kandidatuppsatser där det tenderar att skapas separata 

avsnitt för empiri och analys; även vi hade det som utgångspunkt, men upplevde att vi fick ta 

omvägar i både skrivandet och läsandet av arbetet, varpå vi valde att förena dem direkt 

istället. Strukturen har i första hand efterliknats vid den teoretiska referensramens, med vissa 

anpassningar efter det empiriska materialet i den senare delen, och samtlig information som 

presenteras kommer uteslutande från intervjuerna om inte annat anges. 
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Innan vi går vidare kan det vara givande att berätta lite mer om den del av LFV (FoI) som 

uppsatsen handlar om. Vi ser dock lite poäng med att redogöra för ekonomiska nyckeltal eller 

mer generell information om LFV – det tenderar att bli mer faktarabblande än 

kontextberikande – och vi har därför valt att fokusera på FoI-enhetens förutsättningar snarare 

än LFV omständigheter. 

FoI-enheten har totalt 10 anställda med varierande arbetsuppgifter och ansvarsområden inom 

forskning och innovation. De arbetar allt som oftast individuellt i projekt med olika aktörer, 

både nationellt och internationellt, och beskriver sig själva många gånger som ”spindeln i 

nätet” inom sina områden. Upprepade gånger påtalas det också att enheten består av 

”färgstarka individer” som är specialister inom sina områden och att verksamheten präglas av 

hög autonomi. Majoriteten av medarbetarna har en relativt lång erfarenhet av branschen och 

flera av dem har tidigare arbetat operativt med flygledning. För drygt ett år sedan 

genomfördes en omorganisering av enheten och de befinner sig sedan ett par månader tillbaka 

i en fas där den nya strukturen börjat sätta sig, även om det betonas att det finns en del kvar att 

arbeta med. Även LFV som helhet har genomgått stora förändringar de senaste åren och 

successivt blivit en mer slimmad organisation. Detta har även bidragit till att resurserna blivit 

mer begränsade och att medarbetarna behöver ägna sig åt mer administrativa åtaganden än 

tidigare.  

FoI-enhetens övergripande uppgift är att initiera, styra och följa upp forskningsaktiviteter som 

leder till att flygtrafikledningen blir bättre avseende aspekterna flygsäkerhet, kapacitet, 

effektivitet, kostnad, tillgänglighet och miljö. Innan ett forskningsprojekt kan startas 

presenteras projektförslaget fram för en intern styrgrupp där alla avdelningar inom LFV finns 

representerade. Om projektförslaget anses vara kvalitativt och relevant tas projektförslaget 

vidare i form av en ansökan för extern finansiering och styrelsen för den portfölj som avser 

luftfart beslutar sedan om möjlig finansiering för projektet. Ett projekt som erhållit 

finansiering tas sedan vidare till ett utförarskede. Här har FoI-enheten en styrande funktion 

och lägger normalt ut genomförandeansvaret till resursorganisationen Teknikuppdrag. De 

flesta projekten genomförs i samverkan med andra aktörer som t.ex. flygplatser, flygbolag, 

industri och akademi. 

4.1 OMVÄRLDSBEVAKNING 

I LFVs senaste årsredovisning (2015) påstås fokus på innovation, med särskild betoning på 

omvärldsbevakning, ha stärkts de senaste åren. När vi ställde frågor om omvärldsbevakning 

och hänvisade direkt till det påståendet fanns det anmärkningsvärt lite antydan till 

igenkänning hos vissa, medan andra menade att själva vetskapen kring omvärldsbevakning 

har ökat den senaste tiden och att arbetet stärkts på det viset: 

Det är ju vi som är förstärkningen. Jag vill påstå att det vi har förändrat de 

senaste åren är att vi har breddat perspektivet ganska så väsentligt på forskningen. 

Vi är på fler ställen nu och tittar ur ett bredare perspektiv. Vi har många fler 

kontaktytor och har på det sättet ökat kvantiteten på omvärldsbevakningen. 

Samtliga var dock överens om att innovationsförmågan har ökat, särskilt sedan ledningen 

explicit framhävt innovation som en av de viktigaste grundpelarna i verksamheten.  
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Det föreföll inte existera några riktlinjer eller strategier kring omvärldsbevakning, utan 

respondenterna menade på att det är en mer passiv och naturlig del av arbetet. Den forskning 

som bedrivs är så långt fram i tiden och av sådan magnitud att det blir ”nästintill omöjligt” att 

inte anpassa forskningen efter omvärlden, vilket medför att omvärldsbevakning och 

framtidsspaning automatiskt vävs in i det praktiska arbetet. Ett par respondenter menade att de 

har en särskilt bra omvärldsbevakning i Europa eftersom det är deras främsta plattform, men 

att den är mer bristfällig gällande resten av världen. En annan respondent menade även att det 

finns en benägenhet att omvärldsbevakningen blir snävt inriktad till de mest dagsaktuella 

projekten när arbetet med det är så outtalat och att avsaknaden av strategi är problemet:  

Jag tycker nog att vi är lite otydliga när det gäller omvärldsbevakning. Vi vet att vi 

håller på med det och att det är en integrerad del av vår verksamhet, men jag tror 

inte att vi har formulerat oss när det gäller någon strategi kring det. 

Det är nämnvärt att respondenten använde sig av ordet tror i sammanhanget; under flertalet av 

intervjuerna verkade det råda oklarheter kring hur man arbetar med omvärldsbevakning och i 

vissa fall osäkert om det fanns riktlinjer eller inte. När vi frågade en annan respondent om 

strategier för omvärldsbevakning påtalades det att frågan varit på tapeten ett flertal gånger 

tidigare, men att någon strategi aldrig blivit implementerad – främst på grund av den tunga 

arbetsbelastningen inom enheten – och att det inte bara skulle stärka omvärldsbevakningen, 

utan även främja transparensen i mer generell benämning: 

Nej, det vill jag inte påstå att vi har. Det borde vi ha. Det är en sådan sak som står 

på ’dåligt-samvete-listan’ […] Och absolut skulle vi behöva det, det är också en 

viktig del av transparensen. 

4.1.1 UNDERRÄTTELSECYKELN 

Hoppes (2009) underrättelsecykel framställer planering & inriktning som det första steget 

inom strukturerad omvärldsbevakning och FoI-enhetens avsaknad av strategi och riktlinjer 

gör det problematiskt att göra några direkta kopplingar till det. Däremot beskrivs kärnan med 

omvärldsbevakning kretsa kring att tillgodose olika beslutsfattares informationsbehov 

(Hoppe, 2009), medan det i FoI-enhetens fall även handlar om att bygga upp en förståelse för 

vilka faktorer som kan tänkas påverka deras forskningsprojekt. Omvärldsbevakning handlar i 

sådant fall inte bara om att tillgodose styrgruppen med relevant information, utan också om att 

själv vara medveten om de omvärldsfaktorer som kan ha en inverkan på de redan pågående 

projekten och justera dem därefter. På så sätt blir respondenterna både beslutsfattare och 

omvärldsbevakare i den bemärkelsen att de tillgodogör sig information i fler syften än att 

vidareförmedla information.  

Dessutom menar Hoppe (2009) att omvärldsbevakning mycket väl kan vara ad hoc-baserat, 

vilket blir extra tydligt i detta fall eftersom informationen behöver anpassas till de många 

olika projekt som FoI-enheten är involverad i. Det går även att se en del liknelser i hur Hoppe 

(2009) beskriver underrättelsecykelns andra steg, informationsinhämtning & 

informationssökning, och hur FoI arbetar med det. Det europeiska samverkansprojektet 

SESAR(Single European Sky ATM Research) innefattar de allra största aktörerna inom 

europeisk flygledning, med syftet att skapa möjligheter för ett gemensamt luftrum.  
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Det innefattas även av en slags informationsportal, SWIM(System Wide Information 

Management), vilket flera respondenter menade var en betydande informantkälla i 

sammanhanget, särskilt för att få insyn i deras europeiska motsvarigheters situation. I övrigt 

benämndes även mässor och nätverkande som en viktig del av omvärldsbevakning, men då i 

mer abstrakt och tvetydig form, och dessutom med viss skepsis: 

Samtidigt kan jag inte sitta och bevaka hela världen. Då blir det ju mest bara åka 

runt på mässor hela tiden och det tjänar vi väldigt lite pengar på... Man tjänar ju 

pengar på att man gör jobb och levererar någonting. Men det gäller ju att hålla 

ögonen öppna och se vad som sker. 

Citatet skönjer en något ambivalent och inte helt problemfri inställning till 

omvärldsbevakning; det anses viktigt att ”hålla ögonen öppna och se vad som sker”, men vad 

det innebär och vilka förväntningar det för med sig blir mycket tvetydigt, inte minst för 

respondenten själv. Istället raljeras det över orimligheten i att ”sitta och bevaka hela världen” 

eller ”åka runt på mässor hela tiden” och att det står i bjärt kontrast till att tjäna pengar åt 

verksamheten – inte olikt den paradox gällande omvärldsbevakning kontra lönsamhet som 

Tidd & Bessant (2013) lyfte fram. 

Svaret för lätt tankarna till de defensiva rutiner som Argyris (1999) beskriver. Det finns en 

förväntan på att arbeta med omvärldsbevakning, men det talas lite om hur det ska praktiseras 

för att mynna ut i någon egentlig nytta, vilket göder dissonans och osäkerhet. När vi som 

intervjuare då ställer frågor om ämnet till respondenten besvaras det med en försvarsliknande 

attityd, samtidigt som det tillfogas att omvärldsbevakning är en väsentlig del av 

verksamheten. Det är såklart viktigt att inte stirra sig blind på ett citat, men den här 

motsägelsefullheten var ändå ett återkommande tema på frågor om omvärldsbevakning; det 

föreföll som att det fanns en slags institutionaliserad samstämmighet om att 

omvärldsbevakning är väldigt angeläget, men när vi frågade hur det arbetades med det fördes 

snarare argument om tidsbrist och hur andra saker är mycket viktigare.  

Argyris (1999) hävdar att den bakomliggande orsaken till sådant beteende främst brukar 

handla om organisationers benägenhet att kommunicera motsägelsefulla budskap till sina 

medarbetare. I det här fallet skulle det kunna röra sig om att det talas om att man arbetar med 

omvärldsbevakning som strategi, men att det praktiska arbetet med omvärldsbevakning är så 

tvetydigt att man omedvetet intar en försvarsposition för att inte framstå som okunnig eller 

otillräcklig i avseendet. Samtidigt är det värt att anmärka att tidsbrist knappast är ett dåligt 

argument för att inte arbeta med omvärldsbevakning och att även Clavier et. al (2014) påpekar 

att nyttan med omvärldsbevakning är svår att ta på. Otydligheten i frågan kan dock på sikt 

leda till att medarbetarna förringar arbetet med omvärldsbevakning, särskilt om de är osäkra 

på vad som förväntas av dem och agerar därefter.  

Om vi återgår till Hoppe (2009) och underrättelsecykeln är den mänskliga kontakten nog så 

viktig i sammanhanget och flertalet respondenter påpekade i anknytning till det att de har ett 

givande samarbete med den operativa delen av verksamheten för att inhämta information och 

få upplysningar om deras vardag. 
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Några av de som arbetar inom FoI har även tidigare erfarenhet som flygledare, men en 

respondent påpekade att de fort tappar insynen i vad den operativa vardagen handlar om och 

att deras perspektiv snabbt blir färgat av FoI-enhetens utpräglade fokus på innovation: 

Dilemmat för oss är ju att det är bra att vi får flygledare som kan lära sig allt 

möjligt om R & D, men man måste också notera att de då tappar den dagliga 

kontakten med hur man jobbar idag […] Nu försöker vi hantera det genom att ha 

inlån och ta in nytt folk som har jobbat operativt nyligen. Men det är inte helt lätt 

även om man tar in duktigt folk, man halkar iväg från vardagen och driften ändå. 

Ett sätt de försöker överbrygga den klyfta som uppstår mellan deras mer strategiska, 

långsiktiga arbete och det mer kortsiktigt inriktade arbete som flygledning karaktäriseras av, 

är genom vad de kallar för ”operativa inlån”. Med det menas att de ”lånar” medarbetare från 

den operativa delen till att arbeta hälften av sin arbetstid tillsammans med FoI och att de 

individerna på det viset agerar som en slags informanter till enheten. Likt ovanstående 

anmärker är det dock svårt att hitta ”rätt” personer eftersom den delade arbetssituationen 

kräver att de har ett genuint intresse för såväl det operativa som det strategiska arbetet i 

organisationen och klarar att anamma båda perspektiven. Nästan samtliga respondenter är 

positivt inställda till de operativa inlånen och det planeras därför bli fler sådana tjänster i 

framtiden. Ett annat, snarlikt projekt som en respondent arbetat med tidigare är 

”omvärldspiloter”, vilket den beskriver på följande sätt: 

Vi säger att du är expert på radiokommunikation. Då ger jag dig 5 % av din tid 

där du ansvarar för omvärldsbevakning inom det teknikområdet […] Sen med 

jämna mellanrum, beroende på vad man jobbar på för område, så får man göra en 

avrapportering, både i det mer långsiktiga och kortsiktiga. Detta är ett effektivt 

sätt för att de tycker att det är kul. Specialister är specialister av en anledning – de 

vill ju borra ner sig i saker som intresserar dem. 

Det handlar alltså nödvändigtvis inte om piloter i klassisk benämning, utan om individer med 

olika spetskompetenser som arbetar en liten del av sin arbetstid med omvärldsbevakning inom 

det området. Att använda sig av operativa inlån och omvärldspiloter på det sättet är inte bara 

uppskattat av respondenterna, utan även helt i linje med vad Hoppe (2009) menar är det mest 

avgörande för det tredje steget, analysen & bearbetningen, i underrättelsecykeln: Att individer 

med hög kompetens och god kreativ förmåga analyserar informationen från 

omvärldsbevakningen. Det centrala är därför inte att diskutera analysmodeller eller tekniska 

aspekter, utan att lägga kraft på vilka det är som faktiskt utför analysen (Hoppe, 2009), och 

medarbetare med expertkompetens inom ett relevant område kombinerat med ett intressestyrt 

engagemang tordes med det synsättet vara effektiva i det arbetet. Med det förutsätts dock att 

omvärldspiloterna och de operativa inlånen får göra mer än bara agera informanter till FoI-

enheten och att de faktiskt är delaktiga vid analysen av informationen från deras 

omvärldsbevakning. Att få med det operativa perspektivet på innovationsarbete påtalas 

dessutom inte bara som användbart, utan också som en nödvändighet av respondenterna:  

Företagets kärnverksamhet är ju inte FoI inom LfV, utan det är ju att vi faktiskt 

skyfflar flygplanen hit och dit. Så man måste få insikten i hur det fungerar och för 

att göra ett bra FoI-arbete så bör man förstå hur vardagen är för de som faktiskt 

jobbar som flygledare.  
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Respondenternas uttalanden tyder på en medvetenhet om hur deras perspektiv på luftfart och 

flygledning snabbt kan bli begränsat, och likt upplägget i det teoretiska avsnittet riktar vi 

därför uppmärksamheten mot spontan omvärldsbevakning och hur det ter sig inom FoI-

enheten. 

4.1.2 SPONTAN OMVÄRLDSBEVAKNING 

Först och främst går det att se flera fördelar med att involvera medarbetare från den operativa 

delen: Liksom respondenterna själva insinuerar kan medarbetare som tidigare arbetat med 

flygledning och nu övergått till FoI, forma ett konservativt perspektiv på den operativa 

verksamheten och dess situation. Risken är att man då tror sig ha koll på vad deras omgivning 

handlar om, men i realiteten har halkat undan från den, och att man sedan agerar utifrån 

vanföreställningen att man har bra förståelse för situationen när den förståelsen egentligen 

baseras på föråldrad kunskap om situationen (Hamrefors, 1999). Emellertid antyder blotta 

insikten om att den typen av perspektiv snabbt kan uppstå att det inte är ett allvarligt problem 

för dem, sedan de då eftersträvar att inte agera och fatta beslut utefter det, och istället nyttjar 

den insyn som de operativa inlånen har. 

Dessutom kan omvärldspiloter och operativa inlån minska de blinda fläckar som kan uppstå i 

det organisatoriska minnet, genom att de personerna kan tolka och förstå information på ett 

sätt som de som är djupt involverade i FoI-arbetet inte klarar. Det finns dock viss anledning 

till skepsis när det gäller omvärldspiloter: Hamrefors (1999) betonar att risken med att låta 

omvärldsbevakning bli en deltidssyssla är att det blir nedprioriterat till förmån för annat, men 

att man ändå, bedrägligt nog, förlitar sig på att den ringa insatsen är tillräcklig. Med hänsyn 

till det kan 5 % av omvärldspiloternas arbetstid låta väl lite, särskilt om deras arbetssituation 

präglas av lika hög arbetsbelastning som det förefaller göra för respondenterna: 

Det är mycket. Det kännetecknar nog de flesta som jobbar här - vi är alla drivna 

personer som är specialister inom våra områden och vi springer fort, vi springer 

mycket, och vi tittar inte alltid bakåt eller åt sidan. Jag ser nästan efter de andra 

här och springer efter dem och försöker ibland lugna ner dem lite. Men det är 

mycket att göra, många bollar i luften, och ibland känns det som att mitt jobb är 

att släcka bränder. Så skulle jag beskriva min arbetssituation. 

Det stämmer väl överens med den något dystra bild som Zika-Viktorsson et. al (2006) gav av 

projektintensiva arbetsmiljöer, i synnerhet sedan de har många projekt löpande parallellt med 

varandra. Situationen är dock inte helt åt skogen; som vi nämnde tidigare karaktäriseras FoI-

enheten också av hög autonomi och frihet i sina arbetssituationer, vilket anses både givande 

och nödvändigt av respondenterna eftersom det främst är de själva som ska konceptualisera 

idéerna och formulera projektförslagen. En respondent beskrev arbetssituationen som ett tomt 

papper där de har möjlighet att skapa vad de vill och att ledarskapet inom FoI fungerar som en 

entusiasmerande och hjälpande ledstjärna i processen. De upplever alltså inte bara att det är 

mycket att göra, utan också att arbetssituationen är dynamisk och spännande: 

Det är jättespännande. Den är otroligt rewarding alltså. Man får väldigt bra 

feedback hela tiden på det man gör. Och feedbacken är ju mestadels positiv så det 

gör ju att man drivs på ännu mer då, eftersom det går så bra. 
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Figur 5. Egenkomponerad modell utifrån Hamrefors (1999). 

Sett till Hamrefors’ (1999) teorier skulle detta medföra en kraftig intensitet i scanningen av 

omgivningen: Medarbetarna inom FoI förefaller mycket motiverade av sina arbetsuppgifter 

och verkar även ha en frihet i sina arbetssituationer som möjliggör nyttjandet av deras 

kreativa förmågor. Korrelationen mellan hög autonomi, kreativ frigörelse och individens 

benägenhet att scanna sin omgivning verkar därigenom stämma mycket väl i det här fallet. En 

intressant aspekt som dessvärre aldrig bemöttes under intervjuerna är huruvida deras starka 

motivation till arbetsuppgifterna kommer inifrån eller från yttre faktorer, särskilt eftersom 

Hamrefors (1999) menar att de tillsammans kan ge en synergisk effekt i sammanhanget. 

När det kommer till inriktningen blir det dock inte lika entydigt. Vid frågor om vart 

omvärldsbevakningen bör riktas i såväl abstrakta som mer konkreta termer är en övervägande 

del av respondenternas svar direkt relaterade till hur konkurrenter eller kollegor i andra länder 

bedriver sin verksamhet och omvärldsbevakning. En respondent påpekar att det kan medföra 

att vissa aspekter i omgivningen inte blir täckta och att fokuset därför bör breddas: 

Om man tittar tillbaka till omvärldsbevakning så tror jag det är väldigt nyttigt 

att... Ja, man är så inkörd i sin bransch, i sin fålla, i sitt gebit – jag tror det är 

otroligt nyttigt att titta på en helt annan bransch och se hur de jobbar med att 

förändra och förbättra saker. Det tror jag man har med sig väldigt mycket av. Och 

det gör vi väl alldeles för lite. 

Lyfter vi in Hamrefors’ (1999) modell och för in respondenternas svar lite approximativt i 

den, kan vi se att inriktningen rör sig någonstans inom det vänstra spektrumet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Inriktningen på den spontana omvärldsbevakningen förefaller mycket koncentrerad till luftfart 

och flygledning, och vid följdfrågor om det finns andra områden som kan tänkas vara viktiga 

eller givande bemöttes det generellt med mer undran än förståelse. Sökandet verkar därmed 

begränsas i stor utsträckning till sådant som går att relatera direkt till arbetssituationen, men 

det som hamnar utanför de ramarna uppfattas som irrelevant, vilket hämmar möjligheterna att 

uppmärksamma mer oväntade och svårupptäckta förändringar i omgivningen med mer 

indirekta kopplingar till verksamheten.  

SANNOLIKHET ATT UPPTÄCKA 
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Av det skälet vore det nog gynnsamt om inriktningen på omvärldsbevakningen utvidgades en 

del, precis som föregående respondentcitat förespråkar, så att det uppstår en mer riktad 

scanning än elementär övervakning av omvärlden. 

Vidare är FoI-medarbetarnas arbetssituationer inte bara händelserika och spännande, utan 

också ytterst individuella och särpräglade, mycket tack vare deras distinkta ansvarsområden. 

De bedriver mestadels projekt med andra aktörer eller avdelningar i organisationen och 

samarbeten inom enheten verkar vara en mer sällsynt företeelse än en vardaglig sådan. Detta 

medför att de blir förhållandevis avskilda från varandra inom enheten och bristen på insyn 

beskriver flera respondenter som att det saknas en röd tråd mellan dem – alla är väldigt 

kompetenta och engagerade, men alldeles för insnöade i sitt eget.  

Av detta följer att FoI-enheten omfattas av medarbetare som är väldigt motiverade av sina 

arbetsuppgifter och högkompetenta inom sina områden, sammankopplat med en starkt 

utpräglad autonomi och ett stort kreativt spelrum. Det låter minst sagt som en vinnande 

kombination, men den isolerade friheten har också ett pris, vilket nedanstående 

respondentcitat framhäver på ett mycket elegant sätt: 

Alltså du har ju specialister som brinner för sitt område och sina uppgifter och då 

sticker man gärna iväg. Du kan ju leda en häst till vattnet, men du kan ju aldrig 

tvinga den att dricka. Så enkelt är det. Du kan liksom lägga upp all information 

som finns, men ser du inte att du behöver ta del av den då är det kört.  

Problemet handlar därmed inte så mycket om hur information delas, så mycket som det 

handlar om huruvida informationen uppfattas som meningsfull. När den sociala dimensionen 

förs in i sammanhanget framstår därför FoI-enheten som ett skolexempel på det som 

Hamrefors (1999) benämner anarkistisk scanning: Medarbetarna inom FoI upplever en stark 

motivation att scanna omgivningen, men har tämligen avskilda aktiveringssituationer och den 

organisatoriska kontexten gör inget ordentligt avtryck i perspektivbildningen. Intensiteten i 

sökandet är därför kraftigt och medarbetarna är duktiga på att samla in information relaterad 

till sin aktiveringssituation, men det saknas tillräckligt med gemensamma nämnare för att de 

ska uppfatta information som relaterar bortom den egna arbetssituationen. Av det skälet blir 

omvärldsbevakningen mer av den övervakande typen och kunskapsöverföringen även mycket 

problematisk eftersom den information som tillförs inte framstår som meningsfull och 

relevant av de övriga medlemmarna. 

Bristen på samordnande logik och kommunicerat helhetstänkande är den största orsaken till 

att situationen uppstår (Hamrefors, 1999), vilket med lite vilja kan liknas vid frånvaron av den 

röda tråden som omtalades av flera respondenter i varierande sammanhang: 

Som jag nämnde tidigare så är vi ett gäng individer som springer mycket, och vi 

springer åt olika håll, och jag kan känna att vi inte har någon som håller ihop oss. 

Ingen stark individ som hittar den röda tråden mellan oss.  

Allt detta stärks dessutom av Hamrefors’ (1999) påstående att anarkistisk scanning är särskilt 

förekommande i kunskapsintensiva organisationer med högkompetenta medarbetare, vilket 

FoI-enheten tveklöst bör klassas som. Med det har vi redan successivt övergått till att prata 

om hämmande effekter i informationsdelningen, vilket vi nu ska gräva djupare i. 
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4.2 INFORMATIONSDELNING 

Vid direkta frågor om informationsdelning och transparens blottades en anmärkningsvärd 

diskrepans i respondenternas svar – en del menade att det var svårt att sålla ur all information 

som delades och att det fanns ett överflöd av den, medan andra menade att återkopplingen var 

dålig och att det snarare var ett underintresse av information som var problemet: 

Transparensen måste öka, vilket också föreslagits och diskuterats länge. Jag 

försöker vara väldigt öppen och transparent och tala om allt jag tänker och gör – 

både kort och långsiktigt – men är det ingen som läser? Kan ingen relatera? 

I samband med det framkom det också att de varierade ansvarsområdena inom enheten 

tangeras olika väl med varandra, och inte särskilt förvånande hade de lättare att förstå 

varandras informationsbehov om de upplevde mer tydliga knytpunkter i dem. En respondent 

framhävde även insiktsfullt hur ovanstående attityd kan ha en dubbelverkande effekt: 

Det finns otroligt mycket effektivitet att göra i informationsdelning mellan 

individer, både inom enheten och inom organisationen. Om den som skulle sprida 

informationen lade lite mer tid på att definiera vilka den skulle skicka till och hur 

man skulle skriva det så skulle man tjäna väldigt mycket. Det där är vi väldigt 

olika bra på. En del sprutar ju bara ur sig information som är ganska 

ostrukturerad, och det kan bitvis vara bra för det kommer mycket information, men 

ganska snabbt så leder det också till att det blir inflation i det. 

4.2.1 MYTEN OM DET RATIONELLA FLÖDET 

Att först definiera vilka informationen är relevant för innan man obetänksamt delar med sig 

av den påminner om de fördelar Hoppe (2009) framhävde med att se mottagaren av 

information som en slutanvändare; då görs kopplingen till effekten eller nyttan av 

informationen det kan tänkas ha för individen direkt, vilket underlättar att överbrygga klyftan 

mellan de ofta divergerande perspektiven. Detta tankesätt påtalas av respondenter i samband 

med att motivera projektförslag till styrgrupper eller göra projektbeskrivningar till andra 

enheter, men ses alltså som en bristvara när det gäller den interna informationsdelningen. 

Vidare är en så kunskapsintensiv och komplex verksamhet som FoI även präglat av en mer 

oförutsägbar omvärld än motsatsen, varför deras mer abstrakta och mindre funktionalistiska 

syn på omvärldsbevakning kan vara gynnsam i den mån att den inte blir alltför inriktad på 

produktivitet eller att uppfylla specifika beslutfattares behov (Hoppe, 2009). Det är dock inte 

gynnsamt om det råder tvivel om vad omvärldsbevakning innebär och i det avseendet menar 

Sjöstrand (1997) att den informella dialogen spelar en avgörande roll. Den informella 

dialogen blir mer prestigelös och därför inte lika låst till de tolkningar och ställningstaganden 

som präglar det formella samtalet (Sjöstrand, 1997), vilket effektivt skulle kunna urholka de 

defensiva rutiner och försvarsliknande attityder som verkar ha uppstått i frågan. Därtill menar 

en respondent att detta skulle öka förutsättningarna för mer effektiv samverkan inom enheten: 

Om vi pratar med varandra så tror jag också att vi kan samverka bättre. Annars 

blir det så att alla ska springa runt och tycka sina projekt är jätteviktiga… Många 

är också så stressade – väldigt, väldigt stressade.  



 

4. RESULTAT 

 

33 

Flera respondenter upplevde även att det saknades utrymme och relevanta forum att dela 

information inom, men det fanns en förhoppning att kommande förbättringar i intranätet 

skulle leda utvecklingen åt rätt håll. Det påtalades även att bristen på transparens gör sig som 

mest synlig i efterhand och att det många gånger dyker upp information som hade varit 

relevant under de tidigare faserna av ett projekt alldeles för sent:  

Det är just det här med att vi måste öka transparensen i de riktigt tidiga skedena, 

vilket jag vet är jättesvårt, men menar att vi måste börja resonera mycket mer 

inom enheten om vad vi har i tankarna. […] Vi måste liksom få insyn i varandras 

huvuden och hitta ett sätt för det, utan att skapa någon rapporthysteri. 

Det var också flera respondenter som menade att transparensen var alltigenom god, 

åtminstone inom enheten, och en särskilt viktig punkt i det avseendet var de 

informationsmöten som hölls varannan vecka. De beskrevs i korthet som att enheten samlas 

på ett av LFVs kontor och ägnar den dagen åt att diskutera aktuella händelser och relevant 

information inom ansvarsområdet, samt närtida planering för varandra. Det är dock nämnvärt 

att strukturen på dessa möten var på väg att förändras vid tidpunkten för intervjutillfället, 

vilket föreföll klokt eftersom det inte var en enda av respondenterna som ansåg att dessa 

möten fungerade bra i sin nuvarande form: 

Det där har varit under diskussion senaste tillfället, vad som är effektivt och vad 

man ska lägga tid på och inte. Alltså generellt sett, det som vi noterat är att det 

ibland blir lite mycket information om vad man gör istället för att ta nytta av de 

som sitter runt bordet […] Det har en tendens att man, vilket jag tror inte är helt 

ovanligt på avdelningsmöten inom vilket företag som helst, att man informerar vad 

man gjorde förra veckan och vad ska jag göra den här veckan, men vi vill ha lite 

mer djup i mötet än så. Att det verkligen blir en rådgivande funktion, eftersom vi 

har väldigt olika områden.  

Till följd av detta har det inte bara varit ett problem med nyttan av dessa möten, utan även 

motivationen till att överhuvudtaget gå på dem. Eftersom medarbetarna arbetar så pass 

individuellt blir dessa möten också en plattform för den informella dialogen, eller småpratet 

som Sjöstrand (1997) kallar det, vilket skulle kunna vara en anledning till att 

mötesdiskussionen blir oväsentlig eller på en ”basal nivå” som en annan respondent uttryckte 

det. Som tidigare påtalats leder även den höga arbetsbelastningen till tuffa prioriteringar för 

medarbetarna och deras internationella fokus medför därtill en hel del resande, vilket gör att 

vissa respondenter inte bara upplever dessa möten som ineffektiva, utan också bekymmersamt 

tidsödande i en redan stressfull arbetssituation: 

Möten är för mig icke levererbar tid. Sitter jag i ett informationsmöte så är det tid 

jag lägger där jag inte kan leverera något, och då kan jag tycka att det är bättre 

att vi får sådana möten att bli arbetsmöten. Så, det har mest varit information, 

och det är egentligen information som man skulle kunna skicka i mail  

istället… Jag är lite kritisk. 

Lika enhetligt som FoI-enheten uttryckte missnöje med dessa möten, menade de också att 

dessa möten i dagsläget var väsentliga för att få en nyttig och viktig insyn i varandras 

arbetssituationer. Den kommande förändringen var därför både väntad och välkomnad, och 

riktningen mot mer strategiskt fokus låg helt i linje med vad respondenterna eftersträvade.  
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Ser vi tillbaka till diskrepansen mellan synen på överflöd och underintresse av information var 

det också under dessa informationsmöten som effekten av det kulminerade till en både 

kontraproduktiv och prekär situation: 

När mötena handlar mer om att informera om vad jag har gjort och vad jag ska 

göra så förlorar vi innehållen och därmed också transparensen. Så jag blir 

medveten om vad mina kollegor gör, men EGENTLIGEN så är jag ju inte 

medveten om vad mina kollegor gör… Skulle man ha möten där man jobbar mer ur 

ett strategiskt perspektiv, där man går igenom områdena och vad vi ska jobba 

med, så får man ju en större inblick i hela organisationen och kanske en förståelse 

för varför jag måste backa ibland för att vi bör lyfta fram ett annat område. 

Den bild av hur arbetet med omvärldsbevakning kan stärka innovationsförmågan ur ett mer 

övergripande perspektiv som Tidd & Bessant (2013) förmedlar efterfrågas därmed av 

respondenten, men den faktiska situationen blir en annan; det verkar snarare som att 

medarbetare berättar vad de gör för varandra, men någon egentlig insyn i den faktiska 

arbetssituationen uppnås aldrig, vilket istället väcker tankarna till Alvesson & Spicers (2012) 

koncept om funktionell dumhet. 

4.2.2 FUNKTIONELL DUMHET 

Det framstår mer som en närsynt fokusering på att dela med sig av information, än att lägga 

vikt vid huruvida informationen har bäring för övriga mötesmedlemmar, vilket leder till en 

typ av dominoeffekt som hämmar informationsdelningen ytterligare. Inte bara för att det blir 

tidsödande och tar utrymme från mer väsentliga aspekter, utan också för att den ökade 

medvetenheten om överflödet, eller inflationen som en respondent kallade det, av information 

verkade minska motivationen till att dela med sig av information överhuvudtaget. Emellertid 

var ju inte den medvetenheten helt unison bland medarbetarna, och medan vissa då blir mer 

försiktiga med vilken information de delar med sig av, så blir andra mer enträgna att dela 

information som ett resultat av deras kollegors återhållsamhet. På det sättet blir medarbetarnas 

uppfattningar om informationsflödet självuppfyllande och diskrepansen mellan dem reflexiv. 

Detta kan även liknas vid de skriptliknande beteenden som Alvesson & Spicer (2012) menar 

kan stärka funktionalitet och produktivitet, men också hämma reflektion och lärande: Man 

agerar mer efter inlärda beteenden än eftertanke under dessa möten och blir på så sätt mer 

kognitivt effektiv under dem, men den ökade funktionaliteten det medför gör också individen 

blind för när dessa beteenden går till överdrift eller nyttjas i sammanhang där de inte alls är 

tillämpliga. Och precis som Alvesson & Spicer (2012) vederbörligt menar att negativa 

effekter av funktionell dumhet kan ge upphov till reflektion och därigenom underminera det, 

har också nedanstående respondent reflekterat över svårigheterna med dessa möten: 

Inom FoI så har vi väldigt starka individer vilket gör att det nästan blir som ett 

vakuum i vissa lägen; man tar inte de initiativ som man borde göra, men tar ett 

överinitiativ i andra områden. Med det menar jag att till exempel när vi sitter på 

ett enhetsmöte… Vi är vuxna människor, vi har erfarenheter av att leda människor 

och grupper, men när vi sitter tillsammans så blir vi näst intill oförmögna att styra 

upp det. Går vi vidare till nästa möte som vi själva håller så är det inga problem, 

men när vi sitter tillsammans så blir det ett problem. Men jag måste säga att 

ambitionen, och önskan om att vilja göra något bättre av det, finns ju där hos alla. 
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Det påpekades genomgående under alla intervjuer att det knappast är någon individ som 

agerar bromskloss, utan att problemet snarare handlar om hur enheten samverkar och 

kommunicerar. Ändock benämndes återigen färgstarka karaktärer, eller ”starka individer” i 

det här fallet, som ett skäl till att den nuvarande mötesformen inte fungerar. En annan 

respondent menade att det inte bara påverkar hur dessa möten går till, utan även att det 

genererar en slags ”kammarmentalitet” som blir ett ytterligare skäl till den bristande 

mötesnärvaron: 

Mötena har delvis varit bra, men delvis.. Väldigt mycket spilltid. Och sen att vi 

saknar medlemmar – det är väldigt starka karaktärer här på FoI kan jag ju lugnt 

säga. Och vissa dyker bara inte upp, utan sitter på kammaren och 

finular och håller på istället. 

När det gäller informationsdelning i mer allmän benämning var mätbarhet högt uppe på 

agendan, speciellt i samband med att motivera projekt till externa parter. I anslutning till det 

menar Alvesson & Spicer (2012) att information tenderar att få en mer legitimerande än 

funktionell roll, vilket också Hoppe (2009) och Brunsson (1982) påpekar, och därtill hävdar 

inte behöver vara rakt igenom negativt. Respondenterna menade att det finns en stark 

ingenjörskultur i organisationen och många olika ekonomiska intressen som efterfrågar 

mätbarhet, varför man gärna även vill mäta innovation, men att det inte är helt enkelt: 

Avsaknaden av mätbar information är ju förstås ett problem. Man vill kunna mäta 

det mesta. Och vad man använder man mätvärden till då? Ja, det är egentligen för 

att kunna göra saker bättre, göra saker effektivare. Oftast när vi pratar 

utvecklingsprojekt så pratar vi ju om att man som ett resultat av ett projekt gör 

någonting effektivare eller till en lägre kostnad, men här pratar vi ju om själva 

forskningsprocessen med projekten. Då gäller det väl att hitta ett sätt att mäta 

lagom mycket för att få fram en snabb intrimning. Vi skulle kunna mäta hur mycket 

som helst, men det skulle också ta mycket resurser. 

En annan respondent beskrev detta som ”ingenjörens dilemma”, varpå den retoriskt och 

insinuant ställde frågan om man inte alls ska försöka mäta innovation bara för att det är svårt. 

Ytterligare en annan respondent ställde sig dock skeptisk till det och betvivlade den slutgiltiga 

nyttan med att mäta innovation:  

Det går inte… Siffror, ja kanske... Men statistik – lögn, förbannad lögn och 

statistik. Kundnyttan kan ju vara där ändå, men hur mäter man den? Surveys? 

Undersökningar och enkäter? Eller trycka på gröna eller röda knappar när man 

passerat security? […] Hur får man nytta av det?  

Den retoriska frågan om innovation ska mätas eller inte är komplex och det vore väl 

vederhäftigt att tro sig kunna besvara den någorlunda adekvat i detta sammanhang. Likväl, 

precis som ovanstående respondentcitat antyder och Alvesson & Spicer (2012) påpekar är det 

viktigt att information och mätbarhet inte tillskrivs ett alltför högt kulturellt värde i 

verksamheten, eftersom det då bedrägligt enkelt kan bli förväxlat med rationalitet. Det skulle 

inte bara leda till en överdriven tilltro till information, utan även skapa en obalans mellan 

intresset och användningen av det, vilket hämmar den mer substansfyllda och gynnsamma 

informationsdelningen (Alvesson & Spicer, 2012). 
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Eftersom en betydande del av FoI-enhetens arbete består av att motivera och beskriva projekt 

för externa parter, med mycket varierande kunskap inom projektens forskningsområden 

tillfogade flera respondenter, finns det också en risk att mätbarhet och närbesläktad 

information blir mer en fråga om legitimering än funktion. Likt Hoppe (2009), Brunsson 

(1982) och Alvesson & Spicer (2012) betonar så behöver det inte vara helt missgynnsamt, 

men väl erkännas så inte beslutsfattandet blir myopiskt inriktat på det. FoI-enheten 

karaktäriseras emellertid av hög autonomi och fritt spelutrymme, varför detta inte alls verkar 

vara ett problem när det gäller den interna informationsdelningen inom enheten, men likt 

nedanstående respondentutdrag indikerar finns det anledning att beakta frågan på en mer 

organisatorisk nivå:  

Jag upplever det som ett problem att man kanske inte alltid har en klar bild av 

vilka förväntningar på den typen av värden som man kan få utifrån mätbarhet och 

resultat. Och det beror på flera saker. Jag vet att det finns mål på procentuellt 

genomförda och införda implementeringar i operativ verksamhet av 

forskningsprojekten. Och det där är intressant, om man tror att det är så att man 

kan göra den mätningen, för det fungerar inte riktigt så. […] För det jag gjorde 

förra året är väldigt svårt att sätta en siffra på idag – om det verkligen blev som 

tänkt. Därav menar jag att den typen av mått på resultat är svåra att sätta. 

Här lyfts blicken till ett helhetsperspektiv där politiska och kulturella aspekter indirekt blir 

involverade, vilket väl tangerar den sista delen av den teoretiska referensramen. 

4.2.3 STRATEGI, POLITIK & KULTUR 

Att göra någon rimlig bedömning av hela LFVs kultur eller politik beträffande information 

utifrån det empiriska materialet blir dock mycket svårt och ganska tvivelaktigt. Likväl finns 

det skäl till att beröra åtminstone vissa delar med hur kultur och politik kan påverka 

informationsdelningen – om än på ett försiktigt sätt – eftersom flera respondenter vidrörde de 

aspekterna självmant. Exempelvis var det en respondent som gjorde ett intressant utlåtande 

om förhållandet mellan politik och omvärldsbevakning: 

Det man kan tillägga då om man tittar på omvärldsbevakning är att mycket 

handlar om politik och att man måste öppna dörrarna. Man ska inte vara rädd för 

att öppna dörrarna. Min ambition är att ha väldigt öppna dörrar och bjuda in, 

men det innebär också att min ambitionsnivå måste vara högre än alla andras. För 

om min ambitionsnivå stannar tidigare, så kommer de andra att köra förbi mig tids 

nog. Men så länge jag har en högre ambitionsnivå så får jag också en viktig insyn 

i vad de andra gör.  

Med det synsättet blir meningen med att dela med sig av information dubbelbottnad; det 

framstår möjligen som att det görs i rent kunskapsöverförande syften, men poängen är 

egentligen att skaffa sig insikter om mottagarens belägenhet. Respondenten tillade att det kan 

låta manipulativt, men också att det var ett effektivt sätt för att komma på djupet i 

omvärldsbevakningen, bortom formella dokument och mer ytlig information. Så samtidigt 

som det anmärktes av flertalet respondenter att det inte finns någon gemensam strategi 

beträffande omvärldsbevakning inom FoI-enheten, föreföll det ändå finnas ett strategiskt 

förhållningssätt till det på individuell nivå. 
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En annan respondent menade emellertid att gemensamma strategiska riktlinjer var väsentligt 

och att avsaknaden av det blev en grund till bristande hantering av information: 

Att ha en mottagare för det du producerar och det du forskar inom så att du kan 

sätta det i ett sammanhang är essentiellt. Och tillåta strategin – det måste 

förbättras i strategin för oss alla och att man pratar mer om den. […] För det är 

verkligen ett problem hur man hanterar informationen, eller kanske snarare – hur 

man inte hanterar informationen. 

Än en gång påtalades vikten av dialog och samtal om strategin för att den ska kunna bli en del 

av det vardagliga arbetet och information hanteras på ett välfungerande sätt. Orna (2004) 

argumenterar för att det även är på det viset som själva strategin bör formas; genom att göra 

det till en iterativ och mer informell process så blir meningsfullheten i strategin ständigt 

omprövad, vilket minskar risken för att det blir (ännu)en handling utan någon gedigen 

förankring i verksamheten. Med andra ord läggs tonvikten på att den ska vara uppdaterad och 

aktuell för situationen, snarare än att den ska fungera allmängiltigt och vara välformulerad. 

Samme respondent summerade sedan det nuvarande läget inom enheten på följande sätt:  

Vi har inte tid, kapacitet eller förmåga att tänka tillsammans strategiskt på 

medellång och lång sikt. Att rikta in oss där vore… Ja, jag tror vi kör våra egna 

race ganska mycket. 

Det påpekades också av respondenterna hur grundläggande det är för FoI-enheten att det finns 

en delad bild om vilken riktning organisationen rör sig, för att de på så sätt ska veta inom 

vilka områden det uppfattas som relevant att forska. Den varierade graden långsiktigt 

respektive tidsnära fokus som präglar de olika avdelningarna inom LFV, gör också att de 

behöver organisera verksamheten på ett sätt som för med sig en viss ”stuprörseffekt”: 

[…] det finns ju lite av en stuprörseffekt också, beroende på att man organiserar 

en verksamhet som LFV i olika stuprör, just för att man måste hantera sin 

verksamhet på det viset. Det innebär ju också att det finns en viss begränsning i 

hur man kan korsa information mellan de olika stuprören i verksamheterna. Man 

har försökt rå bot, man känner till problemet, men det kommer ju väldigt mycket 

ner till att det är individer som har djup kunskap inom områden och som tar till sig 

ny information också. Och att ha den medvetenheten om ’Vilka är det som mer är 

intresserade av den här informationen?’… Det kan vara svårt att avgöra det på en 

individnivå, samtidigt som man inte vill ha en organisation som spammar hela 

resten av organisationen utifrån att man inte vet om det är bra eller inte.  

Detta väcker återigen tankarna till Hoppe (2009) och fördelen med att se mottagaren av 

information som en slags slutanvändare, men det problematiseras genom respondentens 

beskrivning av hur skiftande kunskapsnivån är i organisationen. Allteftersom individer 

djupdyker och blir mycket kunniga inom vissa områden får de också svårare att förstå vilken 

information som framstår som irrelevant för andra och hur den ska paketeras för att bli 

begriplig. Expertis framstår på så sätt vara en tudelad välsignelse – inte olikt hur Hamrefors 

(1999) beskriver hur det möjliggör nyttjandet av tyst kunskap och därigenom kan leda till 

innovativa resultat, men att det också kan begränsa perspektivbildningen och göda 

tunnelseende.  
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Figur 6. Egenkomponerad modell utifrån Choo (2013). 

RELATIONSINRIKTAD 

 

REGELFÖLJANDE 

 

VÄRDERINGAR & NORMER SOM 

FRÄMJAR DELAKTIGHET 

Sedan FoI-enheten arbetar mycket på projektbasis ställde vi även frågor om 

framgångsfaktorer bakom väl genomförda sådana och i samband med det var det 

anmärkningsvärt många gånger individen och dennes interna sociala nätverk som dök upp 

som en avgörande faktor:  

Vi har ju den där berömda projekttratten... Det bygger ju mycket på 

projektställaren, idésprutan och den personens kunskap. Det är oftast de som är 

väldigt erfarna och känner personer i organisationen som går direkt till den som 

de vet är duktig på det området. Vilket ibland stökar till det när du försöker 

beställa resurser för de personerna är redan 200 % bokade.  

Avsaknaden av strategiska riktlinjer gällande informationsdelning och omvärldsbevakning  

kombinerat med den återkommande betoningen på individens inflytande för att kompensera 

det, påminner starkt om det Davenport & Prusak (1997) kallar för en anarkistisk 

informationspolitik: Individen är då den som är ytterst ansvarig för att både hitta och nyttja 

information tillbörligt i verksamheten, vilket är en situation som uppstått som en naturlig 

konsekvens av uteblivna strategier och policys i sammanhanget. Detta tenderar dessutom att 

ha en självstärkande effekt; ju större ansvar som läggs på individen, desto skickligare blir den 

på att axla det ansvaret och mindre benägen att låta andra ingripa. 

När det gäller kulturen på LFV och vilken inverkan det har på hur de hanterar och delar 

information, blir Choo (2013) och hans illustrativa typologi över informationskulturer aktuell. 

Det kan vara värt att påminna om att informationskulturen bör ses som en del av 

organisationskulturen, men att det mer specifikt avser de värderingar relaterade till 

information och dess roll, samt vilka normer och andra socialt accepterade strukturer som 

definierar hur information färdas i verksamheten (ibid). Därutöver påstår Choo (2013) att det 

sällan är enbart en informationskultur som rör sig i en organisation och att typologin snarast 

ska fungera för att åskådliggöra vilket spektrum den rör sig inom, varför vi har valt att 

visualisera den på följande vis efter att ha sammanfogat den med vårt empiriska material:  
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Notera först och främst att detta är en ganska grov uppskattning och att modellen knappast 

ämnar illustrera informationskulturen på LFV i sin helhet, utan snarare vilka tendenser som 

uppenbarade sig i denna studie. Med det sagt föreföll det alltså finnas en tämligen stark 

riktning mot en resultatorienterad informationskultur – med betoning på integritet före 

externt fokuserad informationsinhämtning – och även vissa indikationer mot en 

relationsriktad informationskultur.  

I resultatorienterade informationskulturer ses information som ett medel för att konkurrera på 

marknaden och skaffa sig strategiska övertag, varför det används frekvent för att mäta 

organisationers prestation i förhållande till andras (Choo, 2013). Detta faller väl i linje med 

den gängse inställningen till mätbarhet och dess betydelse för verksamheten, samt hur 

respondenterna förhöll sig till omvärldsbevakning och dess primära syfte; det verkade först 

och främst handla om att förstå sig på den närliggande omvärlden i form av konkurrenters och 

samarbetspartners situation: 

Fjärrstyrda torn är väl det område där vi kanske har mest omvärldsbevakning, 

eftersom där är det high competition och där leder vi dessutom så det är lite roligt. 

Men där har vi väldig koll på hur långt bakom våra konkurrenter är då. 

Lägg därtill uttalanden som det om sambandet mellan omvärldsbevakning och politik, och hur 

man lite manipulativt bör öppna sina egna dörrar för att få reda på vad som döljer sig bakom 

andras, och kopplingen till en resultatorienterad informationskultur blir än starkare. 

Emellertid menade ju även flera respondenter att individens förmåga att nyttja sitt nätverk 

kunde vara en ganska avgörande faktor för projekts utfall, särskilt för initieringsfasen i dem, 

vilket för tankarna mot en annan sorts informationskultur: 

[…] Det beror på vem som är projektställaren, därför att en del är väldigt 

proaktiva och är redan ute och pratar med folk de känner. Andra kör egna race 

och sen kommer de tillbaka och då är det upp till resurshållaren att plocka rätt 

person, vilket inte alltid är säkert att den vet. 

Choo (2013) beskriver relationsinriktade informationskulturer som att information nyttjas 

proaktivt i större utsträckning samt att värderingar som underlättar initiativtagande och 

samarbete blir mer framträdande, varför informationsinhämtningen tenderar att bli mer internt 

inriktad och individers förmåga att forma sociala nätverk blir avgörande för effektiviteten i 

det. Paradoxalt nog finns det därmed vissa tecken på att informationskulturen var 

relationsinriktad samtidigt som den var resultatorienterad, men kopplingen till den 

förstnämnda blir mer svag än tydlig och giltigheten i det diskutabel. Avslutningsvis nämnde 

Choo (2013) hur typologin skulle främja kollektiv reflektion över vilken informationskultur 

som är dominant inom verksamheten och på så sätt stimulera till diskussion bland 

medarbetare om huruvida eventuella förändringar är möjliga eller ens eftersträvade, vilket 

också för oss vidare till nästa del med arbetet – diskussionen. 

5. DISKUSSION 

Vi ser detta avsnitt som ett tillfälle att nyansera resultatet lite grand och reflektera mer fritt 

kring dess praktiska innebörd för FoI-enheten, samt lyfta fram vad vi anser skulle vara 

intressant att studera vidare i såväl andra kandidatuppsatser som studier på högre nivå. 
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I metoden påpekade vi bland annat vår ringa erfarenhet av att intervjua och här bör det också 

observeras hur vi svårligen kan ha fått en gedigen helhetsbild av verksamheten genom enbart 

nio intervjuer, särskilt med tanke på att vi inte har någon avsevärd insyn i varken luftfart eller 

storföretagsvärlden sedan tidigare (vilket å andra sidan även bör ha resulterat i färre 

förutfattade meningar). Syftet med arbetet är dock att bidra med perspektiv på vad som 

hämmar delgivningen av omvärldsrelaterad information inom FoI-enheten och resultatet bör 

också tolkas därefter. Vi vill även prata lite kort om arbetets koppling till innovation och 

bemöta eventuella skeptiska synpunkter i det avseendet:  

Först och främst har studien genomförts på en organisation som har innovation som ledord för 

verksamheten, inom en enhet vars explicita arbetsuppgifter syftar till att hitta möjligheter för 

innovation och skapa projekt som leder till det, varför medarbetarna inom den relaterar i 

princip samtliga arbetsaktiviteter till det. Redan där menar vi att det uppstår en tydlig 

anknytning till innovation sedan vi undersökt faktorer som hämmar dem från att nyttja 

omvärldsrelaterad information, vilket har ett indirekt samband med deras innovationsförmåga. 

För det andra menar vi att omvärldsbevakning, eller åtminstone den syn som presenterats på 

det i detta arbete, kan vara ett lika självklart element av innovationsprocessen som 

idégenerering eller idéimplementering, vars relevans få skulle opponera sig mot. Vi är därmed 

medvetna om att arbetet inte alltid påvisar en direkt koppling till innovation, men menar att 

det väl har en indirekt koppling till det genom att vi koncentrerat oss på en beståndsdel av 

innovation och studerat det på en enhet vars själva syfte centrerar kring innovation. 

Vidare är det nämnvärt att både informationsdelning och omvärldsbevakning är komplexa 

fenomen som inte bara är sammanflätade med varandra, utan även med många andra 

organisatoriska element. Det finns därför tveklöst ytterligare relevanta aspekter och 

dimensioner som vi antingen inte berört alls eller mycket knapphändigt i detta arbete – inte 

minst intranätens och informationssystemens roll i sammanhanget – men som vi valt att inte 

inrikta oss på till förmån för sådant som vi funnit mer träffande för FoI-enhetens situation. 

INFORMATIONSMÖTEN & INFORMELL DIALOG 

Vi var väl förberedda på att respondenterna skulle vara kritiska till den nuvarande 

mötesstrukturen, men när vi väl ställde frågor om det var det lite som att öppna Pandoras box. 

Ingen respondent var sen med att understryka ineffektiviteten i dem och alla efterlängtade mer 

strategiskt inriktade diskussioner och nyttjande av varandras kompetenser. Lyckligtvis skulle 

mötesstrukturen göras om efter årsskiftet och de respondenter som var delaktiga i den 

förändringsprocessen menade att den nya mötesformen skulle hindra mer oväsentligt prat från 

att uppstå och fokusera på långsiktig strategi och samverkan. Att de uppmärksammat 

problemet och arbetat fram en lösning på det är självfallet ett gott tecken, men vi vill i 

anslutning till det flagga för att avsaknaden av informell dialog kan vara mer bekymmersam 

än vad en mötesreform klarar att hantera. Med det menar vi att deras arbetsförhållanden 

karaktäriseras redan av hög individualitet och det är inte otroligt att ovidkommande 

diskussioner under möten kan vara ett symptom på att det saknas utrymme för mer informella 

samtal gruppen sinsemellan. Det betyder förvisso inte att man ska avsätta särskild tid för 

kallprat eller uppmuntra till alldagliga konversationer under möten, men det är angeläget att 

komma ihåg att irrelevanta diskussioner inte bara bottnar i dysfunktionella mötesstrukturer. 
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Därtill uttrycktes det även av flertalet respondenter att dessa möten spelar en viktig roll för att 

få insyn i sina kollegors arbetssituationer, men hur det ska bemötas framöver faller, av 

förklarliga skäl, i skymundan. Därmed inte sagt att det inte kommer att uppnås – den mer 

strategiska och rådgivande möteskaraktären som faktiskt eftersträvades av samtliga 

respondenter kan säkerligen vara tillräcklig för att skapa förutsättningar för samhörighet och 

insyn – men det kan vara värt att reflektera en smula över i vilken utsträckning enheten ska 

samverka innan den aspekten förringas som ett självklart utfall av mer effektiva möten. Detta 

skulle även vara intressant att följa upp i fortsatta studier, inte bara inom FoI-enheten på LFV, 

utan även andra kunskapsintensiva organisationer med högautonoma enheter och starkt 

individualiserade arbetssituationer. Vår hypotes är att det är extra problematiskt att skapa en 

välfungerande möteskultur under sådana förutsättningar eftersom arbetssituationen centrerar 

så mycket kring individen i det övriga sammanhanget.  

MOTIVATION & TID 

Som tidigare nämnt frågade vi heller aldrig specifikt om ursprunget till respondenternas starka 

motivation, vilket blir ytterligare ett föremål för vidare studier. Den arbetsglädje och det 

intresse som uppvisades föreföll dock genuint, varför vi bedömer att det främst var inre 

motivation det handlade om – särskilt med tanke på hur respondenterna fann sin 

arbetssituation som spännande och dynamisk trots den höga arbetsbelastningen. Och tidspress 

var trots allt ett ständigt återkommande tema och karaktäristiskt inslag under intervjuerna; 

flera respondenter tillade skämtsamt hur de hade samvetskval över hur mycket de reste och en 

respondent verkade så extremt mån om att minutiöst effektivisera sin tid att det framstod mer 

nitiskt än förnuftigt. Flera respondenter tillfogade dock att situationen var tillfällig som följd 

av den senaste omorganiseringen och menade att arbetsbelastningen skulle lugna ned sig 

snart, men det var ändå uppseendeväckande i våra ögon eftersom de olika uttalandena 

korrelerade så starkt med varandra – vi vill inte framstå som några slags hobbypsykologer, 

men det är sällan någon som har tråkigt på vägen till utmattning.  

Tidsbristen var dock mer aktuell ur en annan synpunkt: När ska det avsättas tid för 

omvärldsbevakning och samtal om strategiska riktlinjer kring det om arbetsvardagen 

egentligen består av mer brandsläckning än proaktivt handlande? Frågan blir särskilt prekär 

eftersom kostnaden för att inte ta tag i det är så tvetydig och vinsten med det likaså. Hur 

motivera en satsning till externa och överordnade parter om nyttan med den är mer abstrakt än 

konkret? Den typen av omvärldsbevakning de bedriver nu låter sig gärna inte mätas. 

Överbetoning på planering och design är dessutom ganska vanligt inom enskilda fallstudier 

och den akademiska diskursen i allmänhet, men lika enkelt som det är att advocera lösningar 

utan att ta hänsyn till praktiska förhållanden runtomkring, så är det också svårt att inbegripa 

verklighetens alla omständigheter i en och samma kontext. Poängen blir snarare att belysa och 

diskutera en viss problematik inom en liten del av verkligheten – utan att fastna i destruktiva 

förenklingar eller receptliknande lösningar – så att helheten kan förbättras. Förhoppningen är 

att resultatet från detta arbete kan tydliggöra angelägenheten lite grand, men vi är väl 

medvetna om att det aldrig kan bli så konkret som vinsten med att prioritera frågor som är mer 

dagsaktuella och brännande. Likväl hävdar vi ståndaktigt att omvärldsbevakningen behöver 

bli mer riktad och breddad för att vara tillfredställande för en så konkurrensutsatt verksamhet. 
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Utgångspunkten kan då nästan oundvikligen bli annat än att lägga tid på att skapa 

samstämmighet i vad det innebär att bedriva omvärldsbevakning och hur det kan nyttjas, inte 

olikt det sätt Orna (2004) framställde att en strategi bör utformas eller hur en respondent 

skarpsynt exemplifierade att benchmarking av andra branscher bör vara en del av de mer 

taktiska direktiven. Annars riskerar man att fastna i en kontraproduktiv tankeloop som 

förringar omvärldsbevakning till något mystiskt och flummigt som aldrig genererar något 

reellt värde, enbart för att det är komplext och tidskrävande. 

PERSPEKTIVBILDNING & VIRTUELL OMVÄRLD 

Ytterligare en intressant aspekt att undersöka närmre, dock på en mer avancerad nivå än 

denna och inte specifikt bundet till LFV eller FoI-enheten, är hur perspektivbildning ter sig i 

en arbetssituation som blir alltmer virtuell. I verkligheten utsätts vi ideligen för sammanhang 

som förser oss med både bekräftande och ny information i varierad mängd, men inom 

virtuella plattformar är i princip all information tillgänglig jämt och det är nog inte helt 

konsekvensfritt. Exempelvis pratas det mycket om ”alternativa fakta” i den allmänna 

diskursen för tillfället, men det är egentligen inte ett särskilt nytt fenomen, utan snarare 

vidden av dess makt som tilltagit i takt med hur vi tillägnar oss information. Vår nyfikenhet 

bottnar i effekten som den virtuella delen av vår omvärld har på perspektivbildningen och den 

spontana omvärldsbevakningen, men också omvärldsbevakning och arbetssituationen som 

helhet. Mer information och tillgänglighet tenderar ofta att framstå som något alltigenom 

positivt, men utifrån det vi berört i denna uppsats tycks den bilden vara något förskönad och 

frågan är vad som egentligen händer med vår omgivning när den formas lika mycket genom 

virtuell som verklig interaktion?  

Detta är också något som bör beaktas vid utformningen av intranät och gigantiska 

informationshubbar av typen SESAR och dess R & D-bibliotek. Fördelarna med att designa 

bättre system och skriva smartare algoritmer som underlättar för information att nå rätt 

mottagare vid rätt tillfälle är både många och obestridliga, men när det blir tillräckligt 

effektivt riskerar det också att cementera åsikter på ett sätt som kan ge ett ganska snävt 

perspektiv på verksamheten och dess omvärld. Om en medarbetare inom en viss enhet med ett 

starkt intresse för ett visst ämne får sin information skräddarsydd efter de förutsättningarna, 

blir det heller inte så konstigt att det är svårt för andra parter som inte delar samma 

förutsättningar att ta till sig informationen när den väl delas. Detta är knappast en 

revolutionerande tanke, men det är ändå förrädiskt enkelt att förbise hur klyftan mellan 

avsändare och mottagare ökar i takt med att informationssystemen blir smartare. 

Kontextanpassad information låter både trevligt och effektivt, men frågan är om utmaningarna 

med det uppmärksammas tillräckligt? Hjärnan är trots allt inte en passiv mottagare av 

information och det sociotekniska sambandet blir därför en allt viktigare aspekt i kontexten. 

Slutligen tyckte vi likt respondenterna att arbetet med operativa inlån var en spännande 

arbetsmetod, vars utveckling vore väl värd att följa upp i vidare studier. Det är noterbart att 

det bara var vissa respondenter som själva gjorde kopplingen till omvärldsbevakning, men att 

nästan samtliga omtalade dem som givande inslag för deras arbete eftersom det gav ett viktigt 

perspektiv på den operativa vardagen. Det låter berikande i sammanhanget och att titta på hur 

det fungerar mer praktiskt och vilka möjligheter det för med sig vore minst sagt intressant.  
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HUR HÄMMAS MEDARBETARE FRÅN ATT DELA INFORMATION OM OMVÄRLDEN? 

 

6. SLUTSATS 

 

Först och främst är det anmärkningsvärt att omvärldsbevakning inte bedrivs strukturerat, utan 

menas vara en mer passiv del av arbetet. Frånvaron av strategiska riktlinjer gällande 

omvärldsbevakning medförde även svårigheter för medarbetarna att avgöra vilken 

information som skulle kunna vara relevant för övriga medlemmar och det verkar inte finnas 

någon enhetlig bild av vad det innebär att arbeta med omvärldsbevakning rent praktiskt. 

Intressant nog var det också lite av en röd tråd under intervjuerna att det saknades en röd tråd 

för att skapa sammanhållning inom enheten i den frågan. Allt detta göder en osäkerhet som 

förringar omvärldsbevakningens betydelse i förhållande till annat, vilket i sin tur hämmar det 

praktiska utövandet av det. Dessutom förefaller utrymmet för mer informell dialog tämligen 

begränsat, vilket visserligen inte behöver vara särskilt dramatiskt i sig, men betyder att det 

saknas ett betydande element i det sociala samspelet för att skapa kollektiv mening med 

informationen. Den mest talande faktorn i sammanhanget är dock kombinationen av 

olikartade perspektiv och bristen på samstämmighet: 

Arbetssituationen är mycket autonom och arbetet sker i största grad individuellt inom olika 

strategiska områden, vilket gör det problematiskt för medarbetarna att relatera till varandras 

arbetssituationer på en mer djupgående och betydande nivå. Att delge information anses inte 

mindre viktigt för det, men eftersom arbetssituationerna är så individualiserade och det inte 

reflekteras tillräckligt över vilken bäring informationen har för övriga medlemmar resulterar 

det i en obalans mellan intresset och användningen av information. Flera medarbetare 

uppfattar det därför som att information delas överflödigt, medan andra inte begriper varför så 

få tillägnar sig informationen de delar med sig av, vilket skapar något av ett status quo inom 

enheten: Vissa försöker av förklarliga skäl bli mer försiktiga och restriktiva med vilken 

information de delar, men de som ser bristande användning av information som det största 

problemet reagerar på den återhållsamheten genom att dela ännu mer information. På så sätt 

blir uppfattningarna om informationsflödet självuppfyllande och diskrepansen mellan dem 

reflexiv.  

Avslutningsvis förefaller medarbetarna inom FoI-enheten väldigt motiverade av sina 

arbetsuppgifter och högkompetenta inom sina områden, vilket sammankopplat med deras 

högst individualiserade och autonoma arbetssituation medför en kraftig intensitet i den 

spontana omvärldsbevakningen. Emellertid blir inriktningen i den snäv eftersom deras 

aktiveringssituationer är ytterst distinkta och djupinriktade, samtidigt som den organisatoriska 

kontexten har en förhållandevis svag inverkan. Det gör också kunskapsöverföringen och 

informationsdelningen mycket problematisk eftersom informationen inte uppfattas som 

tillräckligt relevant för de övriga medlemmarna. Det handlar därför inte så mycket om hur 

information delas, så mycket som det handlar om huruvida information ska uppfattas som 

meningsfull, likt en respondent insiktsfullt konstaterade. En sådan situation uppkommer 

främst som en konsekvens av bristen på kommunicerat helhetstänkande och samordnade 

logik, i synnerhet beträffande omvärldsbevakning i detta sammanhang, och det blir också den 

enskilt största faktorn som hämmar medarbetarna från att delge information om omvärlden.  
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6.1 INNOVATIONSBIDRAG 

Vad göra då? Att ”kommunicera mer helhetstänkande och mer samordnande logik” blir trots 

allt lite svårt att ta på, men vi ville heller inte landa i väl förskönande och receptliknande 

lösningar på en så komplex situation. Svaret blev en slags gyllene medelväg där vi försöker 

lyfta fram innebörden på en mer praktiknära nivå än vad vi gjort genom uppsatsen, men heller 

inte svävar iväg och börjar spekulera aningssvagt i ”quick fixes”: 

Till att börja med lämnades ett anonymiserat transskript av de två sista frågorna från 

intervjuerna över till vår handledare på FoI-enheten på deras efterfrågan. Att mäta innovation 

är lite av ett enigma, kanske särskilt inom högtekniska och ingenjörstunga branscher eftersom 

de är duktiga på att mäta så mycket annat, och de splittrade expertmeningarna om hur (eller 

om) det ska göras ansågs vara särskilt insiktsgivande för dem. Vid tillfället då det 

överlämnades presenterades också resultatet av arbetet och lärdomar under processen, varefter 

en diskussion om relevans och innebörder för FoI-enheten förelåg. Då bearbetades flera av de 

centrala teman som arbetet handlar om, men också andra kontextuella aspekter som kan 

påverka informationsdelningen och vad som bör bli nästa steg för FoI-enheten om de vill 

utveckla sin omvärldsbevakning. Och om några åtgärder ska vidtas måste det först och främst 

erkännas att det existerar ett behov för förändring överhuvudtaget. Utgångspunkten bör då bli 

att diagnostisera den nuvarande omvärldsbevakningen och analysera effektiviteten i den, 

varvid detta arbete kan fungera som underlag till det. Därefter kan situationen hanteras på ett 

lämpligt sätt och vi har följande tankar och idéer om hur: 

Strategi & riktlinjer: Detta har berörts tidigare under arbetet, men det är svårt att inte 

återkomma till det. Att advocera för några specifika metoder eller rutiner när det inte finns 

några riktlinjer för hur omvärldsbevakningen ska bedrivas eller samsyn om vad som ska 

uppnås med den kan visa sig bli en fälla som vi gärna inte vill falla i. Praktiska och konkreta 

idéer såsom att implementera ett visst BI-system, att rekrytera en specialist som arbetar 

explicit med omvärldsbevakning eller att införa enkla rutiner som avser att stärka 

omvärldsbevakningen blir lätt verkningslösa åtgärder om det inte finns ett övergripande syfte 

och tydliga förväntningar på vad som ska åstadkommas med det – dessa grundläggande frågor 

behöver därför behandlas på ett strategiskt plan först. 

Vision & mening: En annan kritisk aspekt som går hand i hand med ovanstående är hur 

decentraliserad enheten är. Det finns en tendens att kärnkompetensen, eller åtminstone den 

inhysta uppfattningen av vad den innebär, går förlorad när verksamheten fragmentiseras till 

diverse högautonoma enheter. FoI genomsyras dock av en organisatorisk ideologi och kultur 

som tydligt framhäver säkerhet, luftfart och innovation som grundpelare i verksamheten. 

Kärnkompetensen inom LFV och vad FoI ska uppnå är med andra ord raffinerat och ganska 

självförklarande, men poängen med att vara en samverkande enhet verkar inte lika självklart. 

Därför behöver FoI-enheten hitta en intern vision eller paroll att enas under. Inte för 

existensberättigandets eller extern legitimerings skull, utan för att införliva syftet med att vara 

en enhet i det vardagliga arbetet. Att ha en samstämmig bild av det skulle inte bara rikta 

omvärldsbevakningen på ett önskvärt sätt, utan också underlätta meningsskapandet av den 

eftersom delad information som sammanfaller med den visionen då blir uppfattat som 

relevant av medarbetarna, oavsett perspektiv eller arbetssituation. 
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Systematik & processer: När väl den spontana omvärldsbevakningen optimerats kan 

omvärldsbevakningen effektiviseras genom att understödjas av en mer organiserad sådan. Det 

innebär att införa processer och en systematik i arbetet så att det blir en naturlig del av den 

organisatoriska vardagen. En grundregel är då att inte fokusera på de områden som redan 

täcks inom ramarna för den spontana omvärldsbevakningen, det skulle faktiskt kunna ha en 

kontraproduktiv effekt på sikt, utan att koncentrera sig på de blinda fläckar som existerar som 

följd av medarbetarnas varierade aktiveringssituationer. Mer konkret skulle det vara lämpligt 

att låta någon bära ett ansvar för den strukturerade delen av omvärldsbevakning inom enheten 

och att den individen specifikt inriktar sig på att fånga upp relevant information som den anser 

att övriga missar. Det är dock viktigt att den är väl införstådd med de kulturella aspekterna 

och hur arbetssituationen ser ut för medarbetarna om det ska fungera; notera därför att 10 % 

av arbetstiden blir knappt för att uppnå något mer än halvmesyrer, men att det heller inte är en 

god idé att låta en helt utomstående person arbeta med det på heltid.  

Ett annat exempel är att väva in de operativa inlånen och göra dem till en aktiv del av 

omvärldsbevakningen genom att bjuda in dem till de informationsmöten som hålls varannan 

vecka. Frekvensen i det avgörs nog bäst av FoI-enheten själva, men poängen skulle vara att 

diskutera mer fritt och informellt kring relevanta trender och behov. Det finns en allmän 

tendens till att underskatta mindre strategiskt involverade medarbetare när det gäller de 

frågorna, men det är att underminera deras förståelse för verksamheten och under mer 

informella förutsättningar kan den florera på ett sätt som skulle kunna vara mycket användbar.   

Det rör sig alltså inte så mycket om att lösa problem eller att uppfylla behov, så mycket som 

det handlar om att uppdaga och förstå dem. 

Slutligen, även om vi förstår att det inte finns någon uppsjö av tidsluckor till det, förespråkar 

vi mer informell dialog om omvärldsbevakning. Bara genom att göra det bekräftas idén att 

omvärldsbevakning är en viktig del av verksamheten och det sociala samspelet kan ha en 

oanat positiv effekt på informationsdelningen. Ett belysande exempel är den lite galna idén att 

lyfta nivån på trafikledning till att gälla även rymdfart som en gång lyftes fram av en 

medarbetare. Huruvida det är givande och realiserbart är givetvis en central aspekt, men 

oavsett är det ett sådant samtalsklimat man vill åt om omvärldsbevakningen ska mynna ut i 

mer innovativa idéer. Det kan tyckas banalt, men resultatet av det verkar sällan vara det.  

Till sist vill vi även inflika att det låg en sorts validering av resultatet eftersom handledaren 

inte bara kunde känna igen sig i vissa delar under diskussionstillfället, utan också menade att 

uppsatsen gav ett givande perspektiv på deras aktuella situation och omvärldsbevakningens 

betydelse i det sammanhanget. Därmed får vi ändå ryggdunka varandra lite grand och anse 

vår ambition som uppnådd. Stort tack till alla som har bidragit till studien och hoppas det gett 

Er som läst en ljuv eftersmak. Det har nämligen vi fått :-)
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BILAGA 1 

Nedan följer den version av intervjuguiden som användes under intervjuerna. För att hålla 

tiden gjorde vi en ungefärlig uppskattning till varje fråga, vilket bedömdes utifrån frågans 

komplexitet och betydelse för undersökningen, men den följdes inte helt nitiskt alltid. Under 

varje fråga följer syftet med den och eventuella följdfrågor vi ansåg viktiga att komma ihåg 

under intervjutillfället, men de varierade såklart och tilltog i takt med att vi utförde fler 

intervjuer. 

INTERVJUGUIDE VER. 2.2 

00:00-02:00. Första frågan: Beskriv kort din roll på LFV. 

Syfte: Inledande fråga för att få igång samtal och få en bild av deras arbetsuppgifter. 

02:00-05:00. Andra frågan: Beskriv din nuvarande arbetssituation. 

Syfte: Att få en inblick i hur de uppfattar sin arbetssituation. Operationaliserad utifrån 

Hamrefors (1999) och vilken inverkan arbetssituationen har på omvärldsbevakningen.  

05:00-09:00. Tredje frågan: Hur vi bevakar omvärlden påverkas av det perspektiv vi har. Med 

andra ord ser en nyanställd troligtvis inte samma saker som relevant som en mer erfaren 

anställd gör. Föreställ dig att du nu ska ge råd till en nyanställd om vart du anser att den bör 

rikta sin uppmärksamhet - vilka områden skulle du då nämna först? Varför?   

Syfte: Att få i vad de anser viktigt inom omvärldsbevakningen, med särskild koppling till 

Hamrefors (1999) och spontan omvärldsbevakning, men också Hoppe(2009) och övrig teori 

inom området. Själva tolkningen av frågan blir också en del av svaret, därför blir det 

väsentligt att inte exemplifiera eller hjälpa dem på traven om inte det är absolut nödvändigt. 

Eventuella följdfrågor:  

 Har ni någon strategi för er omvärldsbevakning?  

 Vad anser du är det viktigaste att omvärldsbevaka för er just nu? 

 I årsredovisningen står det att fokus på innovation och särskilt omvärldsbevakning har 

stärkts de senaste åren. Upplever du att ert arbete med omvärldsbevakning har stärkts? 

09:00-12:00. Fjärde frågan: Ni har briefingmöte var 14:e dag där ni beskriver relevanta 

händelser och information inom ert ansvarsområde samt närtida planering för varandra. 

Beskriv hur du upplever att dessa möten går till. 

Syfte: Främst operationaliserad utifrån den inledande intervjun och den konversation som 

förelåg med syftet att få en inblick i möteskulturen och hur den påverkar 

informationsdelningen. 

 



Eventuella följdfrågor:  

 Anser du att dessa möten uppnår sitt syfte? 

12:00-15:00. Femte frågan: Att få fram relevant information till rätt person vid rätt tillfälle är 

inte alltid enkelt och det kan finnas olika skäl till det. Upplever du FoI-enheten som 

transparent? Motivera. 

Syfte: Operationaliserad utifrån frågeställningen och ämnar ge en bild av hur mycket insyn de 

har i varandras arbete samt hur transparens och informationsdelning hänger ihop, vilket är ett 

genomgående tema inom flera teoribildningar (Se ex. Orna, 2004; Hoppe, 2009; Hamrefors, 

1999). 

Eventuella följdfrågor:  

 Upplever du LFV som en transparent organisation?  

 Uppstår det ofta situationer där information finns, men ändå inte når fram? 

15:00-19:00. Sjätte frågan: Att våga diskutera oklarheter och reflektera kring misstag kan 

främja organisatoriskt lärande och utveckling, men är också tabubelagt eftersom vi gärna inte 

erkänner fel eller vill peka ut bristfälliga prestationer. Upplever du att det finns utrymme för 

reflektion och ifrågasättande inom din enhet? 

Syfte: Operationaliserad från Argyris (1999) och Alvesson & Spicer (2012), vilka menar att 

utrymmet för reflektion och ifrågasättande påverkar hur information uppfattas och delas. 

Eventuella följdfrågor:  

 Är reflektion och ifrågasättande något som överhuvudtaget diskuteras? 

19:00-22:00. Sjunde frågan: Ett forskningsprojekt på LfV ska normalt sett gå igenom flera led 

innan det blir godkänt och utförs sedan i huvudsak av en utförarenhet. Med andra ord är det 

flera instanser involverade som inte har varit delaktiga genom hela processen, men ändå kan 

ha en avgörande betydelse för projektets framgång. Hur tror du att det påverkar utfallet? 

Syfte: Direkt operationaliserad utifrån den inledande intervjun och den konversation som 

förelåg. Ämnar ge en bild av hur de motiverar innovationsprojekt externt och hur de ser på 

hur information uppfattas och hanteras bortanför enheten.  

Eventuella följdfrågor:  

 Om respondenten endast tar upp positiva eller negativa aspekter - fråga om motsatsen? 

 Upplever du det som svårt att motivera projekten till någon speciell part? 

22:00-25:00. Åttonde frågan: Allt det som vi har diskuterat kan på olika sätt relateras till 

innovation och en återkommande svårighet i det sammanhanget är att generera mätbara 

värden. Upplever du det som ett problem? Om ja, när? 



Eventuella följdfrågor:  

 Hur stort utrymme får mer subjektiva mätverktyg? 

Syfte: Att ta reda på hur medarbetarna ser på den lite problematiska relationen mellan 

innovation och mätbarhet. Främst operationaliserad utifrån den inledande intervjun och den 

konversation som förelåg, men till viss del också kopplad till Alvesson & Spicer (2012) och 

överflöd av information. 

25:00-29:00. Nionde frågan: Samtidigt kan man fråga sig – hur mäter man något som ännu 

inte realiserats? Att exempelvis mäta potentiell nytta av ett innovationsprojekt i ekonomiska 

termer kan vara fruktbart, men ger inte alltid en rättvis helhetsbild. Vad anser du är relevant 

att mäta i förhållande till innovation? Nämn fem värden. 

Syfte: På ett sätt en slags följdfråga till föregående, men avsikten var att pressa ut mer 

information om relationen mellan mätbarhet, informationsflöden och innovation. Direkt 

operationaliserad utifrån den inledande intervjun och den konversation som förelåg, men 

också för att knyta ihop säcken lite grand. 

Avslutningsvis, finns det någonting du tänkt på under intervjun som skapar möjligheter eller 

problem relaterat till uppsatsens ämne som du tycker att vi inte berört? 


