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Instrument/Begrepp/Modeller  
 
BNP: Bruttonationalprodukt. Produktion som härrör från 

produktionsfaktorer inom ett lands gränser, oavsett vem som äger 
dem (Dobson & Palfreman 2002 s. 210).  

 
CAQDAS: Computer-assisted qualitative data analysis software (Bryman & 

Bell 2005 s. 586). Dataprogram för administration, innehållsanalys 
och tolkning av texter (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 
137).  

 
Femkraftsmodellen: Modell som mäter en industris lönsamhetspotential eller 

attraktivitet med avseende på nivån av hot i en industri (Porter 
1980 se Barney 2002 s. 78).  

 
Resursbaserat synsätt: Synsätt på företag som utgår från ett företags distinkta förmågor 

och kompetenser vid strategiformulering, det vill säga som tar ett 
inifrån och ut perspektiv (Agarwal m.fl. 2012 s. 13).   

 
S-C-P: Structure-Conduct-Performance. S-C-P baserade modeller kan 

bland annat användas för att utifrån industrin analysera företags 
hot och möjligheter i omgivningen (Barney 2002 s. 75-76).  

 
Sekundäranalys: Analys av data som görs av forskare vilka sannolikt inte varit 

inblandade vid insamlingen av dessa data och vars syfte de 
ursprungliga forskarna inte haft eller tänkt sig (Bryman & Bell 
2005 s. 594).  

 
SCB: Statistiska centralbyrån (SCB) är en svensk statlig 

förvaltningsmyndighet, som sorterar under Finansdepartementet 
och ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik 
(Wikipedia).  

 
SOFT: Satisfactory, Opportunity, Fault and Threat. Soft-modellen är 

enligt Koo (2011 s. 63) den modell vilken swot-modellen 
härstammar från.  

 
SPSS: Statistikprogram för bland annat kvantitativa analyser (Bryman & 

Bell 2005 s. 274).  
 
TOWS: Threats, Opportunities, Weaknesses and Strenghts. Tows-modellen 

är ett verktyg för situationsanalys och en introduktion till swot, 
närmare bestämt det verktyg som senare blev swot-modellen 
(Weirich 1982).  

 
UK Data Archive: UK Data Archive är Storbritanniens största databas för digital 

forskningsdata inom de vetenskapliga inriktningarna samhälle och 
humaniora (UK Data Archive, hemsidan).  
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VRIO:  Value, Rarity, Immobility and Organization (Värde, Sällsynthet, 
Imiterbarhet och Organisation). Ramverk som avser frågor vilka 
företag kan ställa utifrån dessa avseenden, för att bedöma resurser 
(Barney 2002 s. 159-160).  
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Sammanfattning 
Titel:   Swot-modellen – Modellen, dess användning och användbarhet 

för framgångsrika företag i regionen 
 

Nivå:   C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 
Författare:    Joachim Saillard 

 
Handledare:  Lars Torsten Eriksson 
 
Datum:   2012-07-16 
 
Bakgrund: Swot-modellen ger en struktur för beskrivning och analys av en 

organisations starka samt svaga sidor, dess externa hot och 
möjligheter. Modellen har funnits i cirka 50 år och nått stor 
spridning. Vad har forskningen om swot-modellen hittills kommit 
fram till? Hur ser små- och medelstora företag i Gävleregionen på 
modellen i sina praktiker? 

 
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att göra en state-of-the-art genomgång av 

forskningen om swot-modellen samt visa hur en grupp regionala 
små- och medelstora företag använder modellen samt kritiskt testa 
Framför-databasens potential som empiriskt material. Avsikten är 
att lägga en grund samt skapa en utgångspunkt för fortsatt 
forskning om modellen som verktyg för företagsutveckling i den 
regionala miljön.  

  
Metod:  Studien bygger på en genomgång av ett stort antal 

forskningsartiklar om swot-modellen. De flesta artiklar analyserar 
enskilda aspekter av modellen, medan några visar sig ge en 
översikt över olika modellstudier. Eftersom det visar sig att ytterst 
få studier redovisar empiriska data om modellens användning och 
fortsatta empiriska studier behövs, har en genomgång också gjorts 
av swot-kommentarer i en databas för regionala företag – det så 
kallade Framför-projektet som drivs av bland annat Svenskt 
Näringsliv, Aktiv Revision och kommunerna i Gästrikland. I 
databasen finns registrerade data för små- och medelstora företag, 
åren 2002-2012. Databasen bygger på standardiserade intervjuer 
där svar registrerats om swot-data. Baserade på dessa har en 
sekundäranalys gjorts och den empiriska genomgången har 
behandlats som en pilotstudie om företags beskrivning av interna 
faktorer.  

 
Resultat & slutsatser:  Studien ger en analys av forskningen om swot-modellen. Den visar 

att antalet teoretiska studier om swot-modellen ökat, medan få 
empiriska studier gjorts. Den empiriska delen visar att företagen i 
regel är väl förtrogna med modellen, men inte alltid har aktuella 
värden för dess huvudkategorier. Den aktuella databasen behöver 
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förstärkas och modellen ges en bättre koppling till aktiv 
implementering.   

 
Förslag till fortsatt  
forskning:   Fortsatta studier behövs om företagens strategiska 

beslutssituationer utifrån swot-modellen som utvärderingsverktyg, 
och möjligen andra kompletterande teorier/modeller.  

 
Uppsatsens bidrag:  Studien ger en överblick över den hittillsvarande forskningen om 

swot-modellen, dess användning och användbarhet för olika 
organisationer. Eftersom förvånansvärt få empiriska studier hittills 
gjorts kan uppsatsens empiriska studie ses som ett särskilt 
forskningsbidrag. 

 
Nyckelord:  Swot, företag, interna faktorer det vill säga starka och svaga 

sidor, strategisk planering, Framför-databasen, swot-modellens 
dualperspektiv. 
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Abstract 
Title:   The swot model – the model, its usage and usefulness for 

successful firms in the region 
 
Level:  Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author:    Joachim Saillard  
 
Supervisor:   Lars Torsten Eriksson 
 
Date:   2012-07-16 
 
Background: The swot-model provides a structure for description and analysis of 

an organizations strong and weak sides, its opportunities and 
threats. The model has existed approximately 50 years and has 
attained a big spread. What has the present research on swot 
concluded? How do small- and medium sized firms in the region of 
Gävle treat the model in their practices? 

 
Aim:   The aim of the thesis is to do a state-of-the-art review on the 

research concerning the swot-model, and to show how a group of 
regional small- and medium sized firms use the model as well as to 
conduct a critical examination of the Framför-databases potential 
as empirical substance. The intention is to form a basis and starting 
point for future research, regarding to the model as a tool for 
business development in the regional environment.  

 
Method:  The study is founded on a review of a big number of research 

papers about the swot-model. Most of them analyze certain aspects 
of the model, while others seem to give a summary over different 
model studies. Since there has been shown to be exceedingly few 
studies who account for empirical data about the models use and 
further empirical studies is needed, a review of a database 
containing swot-comments – the so called Framför-project which is 
run by the Federation of Swedish Enterprise, Aktiv Revision and 
the municipalities in Gästrikland, has also been carried out. In the 
database there are registered data for small- and medium sized 
firms between the years 2002-2012. The database builds on 
standardized interviews of which swot-data have been registered. 
Based on this, secondary analysis has been carried out and the 
empirical review has been attended as a pilot study about firms’ 
descriptions of their internal factors.  

 
Result & Conclusions:  The study provides an analyze on research concering the swot-

model. It shows that the number of theoretical studies about the 
swot-model has increased, while few empirical studies have been 
carried out. The empirical part of the study shows that the firms 
generally are well familiar with the model, but that they don’t 
always have current values for its main categories. The current 
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database needs to be strengthened and the model given a better 
connection to active realization.  

 
Suggestions for  
future research:  Future research is needed about the firms strategic decision 

situations with the swot-model as an evaluation tool as starting 
point, and possibly other complementing theories/models.  

 
Contribution of  
the thesis:  The thesis provides an overview over the research up until now 

concerning the swot-model, its use and usefulness for different 
organizations. Since surprisingly few present empirical studies 
have been carried out, the empirical study that the thesis provides 
can be seen as a particular research contribution.   

 
Key words:  Swot, firms, internal factors i.e. strong and weak sides, strategic 

planning, the Framför-database, swot-model dual perspective.  
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1 Inledning 
 
I detta avsnitt redovisas bakgrund, problem, frågeställning och syfte. Intentionen är att ge en 
inblick i det som kommer avhandlas.  
 

1.1 Bakgrund 
Idén till uppsatsen kommer från uppsatsförslag som publicerades på HiG’s blackboardsida 
vårterminen 2012. Det passade mig bra att välja ämne härifrån. På det sättet kunde jag komma 
igång. Ämnesvalet swot var något jag tyckte kunde vara relevant och intressant att forska 
kring eftersom jag stött på swot-modellen i en tidigare kurs i marknadsföring. Jag betraktade 
också ämnesvalet som en utmaning på grund av dess komplexitet, och eftersom jag inte 
fördjupat mig inom ämnet tidigare. 
 

1.1.1 Introduktion 
I en värld som förändras snabbt och som karakteriseras av inhemsk och global konkurrens 
kämpar företag för att överleva. Politiska och ekonomiska kriser, expanderande industriella 
gränser, konkurrerande aktiviteter, samverkande förehavanden och varierande filosofier 
skapar en mängd begränsningar som företag måste handskas med. Ständigt föränderliga och 
nya teknologier, avregleringar, ökande konsumentbehov- och förväntningar skapar press och 
ställer företag inför ständig risk och osäkerhet vid formulering av strategier. Komplexa 
organisatoriska interna problem, effektiv tillämpning, kompletterande och samverkande av 
resurser, kombinerat med intern politik och behov av att åstadkomma nivåer av ypperlighet 
skapar spänning (Castells 2010 s. 272-277; Panagiouto 2003 s. 8; Porter 1998 s. 78).  
 
Företag existerar således inte i ett vakuum, utan snarare samexisterar de och konkurrerar och 
samverkar i en multidimensionell och sammanhängande miljö karakteriserad av tvetydighet 
och komplexitet (Castells 2010 s. 272-277; Panagiouto 2003 s. 8; Porter 1998 s. 78). Att 
förstå denna miljö är fundamentalt för formulering av strategier, och strategisk planering. 
Som ett resultat av detta finns en mångfaldighet av strategiska planeringsverktyg som hjälper 
företagsledare att formulera strategier med hänsyn till företagets omgivning. Ett av de 
vanligaste strategiska planeringsverktygen är swot-modellen (Panagiouto 2003 s. 8).  
 
Swot-modellen är ett analysverktyg som olika organisationer använder i sin planering (Helms 
m.fl. 2011 s. 270). Förkortningen swot står för strenghts, weaknesses, opportunities and 
threats (Glaister & Falshaw 1999 se Duarte m.fl. 2006 s. 233), och som ett verktyg kan den 
bland annat bistå med verkställandet av många olika slags analyser såsom interna och externa 
omgivningsanalyser (Duarte m.fl. 2006 s. 233). Swot-analys kategoriserar olika 
organisatoriska spörsmål till styrkor, svagheter möjligheter och hot (Helms m.fl. 2011 s. 270) 
genom att exempelvis definiera de styrkor som kan utökas, svagheter som kan åtgärdas, 
möjligheter som kan fångas och hot som kan neutraliseras (Duarte m.fl. 2006 s. 234).   
 
Enligt Helms & Nixon (2010 s. 215-216) är många forskare inom strategisk management 
överens om att swot-modellen tillhandahåller en grund för realisering av en önskad 
rätlinjighet avseende organisatoriska problem eller frågor. Ghazinoory m.fl. (2011 s. 24-25) 
menar att swot-modellen varit populär (bland forskare och praktiker) under de senaste 
decennierna trots konkurrens från andra modeller, och trots en mångfald av instrument och 
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ansatser inom strategisk management har tusentals undersökningar och hundratals 
forskningsartiklar använt swot under de senaste åren. Swot-modellen fortsätter också att öka i 
användning, utöver individuella företag, till länder, regioner och handelsblock (Helms & 
Nixon 2010 s. 240).  
 

1.2 Problem 
I sin utveckling behöver organisationer verktyg som ger en sammanhållen beskrivning och 
analys av verksamheten. Swot-modellen har presenterats i ekonomutbildningen som ett sådant 
verktyg, men hur använder företag modellen och hur användbar anser de att den är? Vad är 
egentligen modellens starka och svaga sidor? Viken är den samlade kunskap som forskningen 
om modellen hittills har kommit fram till? Vilka teoretiska frågor är forskningen koncentrerad 
kring? Vad har den empiriska forskningen visat och vilka är forskningens vita fläckar för 
fortsatta studier?  
 

1.2.1 Swot-modellen utifrån ett kritiskt perspektiv  
Enligt Barney (2002 s. 21) finns en svaghet i swot-modellens tillämplighet som begränsar 
dess användning; svagheten består i en avsaknad av riktlinjer angående identifikation av swot-
komponenter. Helms & Nixon (2010 s. 236) har liknande resonemang då de menar att swot-
modellen inte ger guidning eller riktlinjer till användare och att ett företags situation ofta är 
mer komplex än det som ryms i modellen – därför kan den ge missledande resultat. 
Panagiotou (2003 s. 8-9) menar att swot-modellen är vag, har flera begränsningar samt ger lite 
hjälp till användare på grund av dess ostrukturerade metod. Utöver detta har den ingen eller 
dålig anknytning i teori vilket gör att dess enkla struktur inte kan backas upp (Helms & Nixon 
2010 s. 239-240). Detta indikerar problem för användare (till exempel företag). 
 
Ghazinoory m.fl. (2011 s. 24; 34-35) antyder liksom Helms & Nixon (se ovanstående stycke) 
att swot-modellen har begränsningar som exempelvis att det finns svårigheter med att 
fastställa olika faktorers plats i modellen, svårigheter med definition och prioritering av 
faktorer, subjektivitet samt att dess enkelhet kan göra att den används på ett slarvigt sätt.  
 
Detta har resulterat i att nya modifierade versioner av swot-modellen tagits fram för att 
förbättra dess resultat. Det har även testats att kombinera swot-modellen med andra modeller, 
men de flesta nya modeller och modifikationer är dock relativt begränsade i sin tillämpning 
och vidsynta till sin natur, då några viktiga strategiska organisationsområden tas upp medan 
andra förbises (Panagiotou 2003 s. 8-9). Swot-modellen har således begränsningar och 
alternativa modeller av samma kvalitet verkar saknas vilket skulle kunna tänkas hämma 
användning och användbarhet.  
 
Enligt Agarwal m.fl. (2012 s. 12) består kritiken mot swot av dålig förankring i teori, den 
stödjer sig på subjektiva intuitioner, osystematisk metod, undviker kvantifiering och saknar 
förutsägelsemakt. Vidare menar de att det finns bevis för att företagsledare använder swot lite 
i praktiken. De hävdar också att en undersökning visade att swot försämrade prestation samt 
att modellen inte var till någon nytta alls. Samtidigt menar de att den grundläggande idén 
bakom swot verkar vara resonabel. Således en indikation om att swot inte bara går att kritisera 
utan även kan vara mer negativ för användare än positiv.  
 
När forskare använder swot-teknik är en huvudfråga integrering av empiriska och 
matematiska tekniker i swot, för att motverka dess brister och felfunktioner, vilket gör swot-
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applikation komplext (Ghazinoory m.fl. 2011 s. 42). Detta skulle kunna tala för svårigheter 
med empiriskt material i studier om swot-modellen. Enligt Helms & Nixon (2010 s. 240) har 
swot-verktyget inte varit föremål för empiriska test och därför finns ett behov av det inom 
forskningen. Novicevic & Harvey (2004 s. 89) har en liknande uppfattning då deras 
resonemang antyder att det finns en behövlighet av empirisk forskning med swot-modellen 
som verktyg. Alltså kan empiri i swot-studier ses som en utmaning för forskningen.  
 

1.2.2 Swot-modellen utifrån möjligheter 
Likväl verkar swot-modellen vara ett viktigt analysverktyg inom företagsstrategi eftersom den 
hjälper beslutsfattare att ta hänsyn till viktiga aspekter angående företagsmiljö, samt hjälper 
dem att organisera tankar vid strategisk planering, vilket är viktigt för beslutsfattande 
(Panagiotou 2003 s. 8). Samtidigt menar vissa forskare att modellen har en plats i modern 
strategisk management (Helms & Nixon 2010 s. 234-235). Ghazinoory m.fl. (2011 s. 24-25; 
31; 42) framhåller swots enkla struktur som dess största fördel och menar att swot är en 
populär analysmodell. Intresset för swot ökar bland forskare vilket visar sig i det antal 
forskningsartiklar som kan relateras till swot (Ghazinoory m.fl. 2011 s. 27). Alltså en 
antydning om att swot är en förnuftig teoretisk modell trots sina begränsningar samt att den 
också verkar öka i popularitet bland användare. 
 

1.2.3 Utgångspunkt 
Det som framgår av ovanstående text i problemavsnittet antyder divergerande uppfattningar 
angående swot-modellens användningsmöjligheter samt att det finns ett behov inom swot-
forskning, av att verkställa så kallade empiriska test i kombination med swot-verktyget. Med 
anledning därav är det intressant att undersöka modellens användning och användbarhet för 
företag då detta kan vara av intresse, dels för företagen men även för framtida forskning om 
swot-modellen. Det är också tänkvärt att testa ett empiriskt material utifrån modellen för att 
potentiellt bidra till forskningen.  
 

1.3 Frågeställning 
I. Vilka starka respektive svaga sidor (interna organisationsfaktorer) har de undersökta 

företagen redovisat och hur kan de kopplas till swot-modellen? 
 

1.4 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera swot-modellen, dess användning och 
användbarhet för små- och medelstora företag i en regional miljö samt kritiskt granska 
Framför-databasens potential som empiriskt material. Avsikten med detta är att skapa 
underlag och utgångspunkt för en fördjupningsstudie på avancerad nivå.  
 

1.5 Studiens uppläggning 
Efter genomgång av den teoretiska referensramen (Kapitel 2) och metodfrågor (Kapitel 3) 
redovisas en empirisk sammanställning baserad på en databas om regionala företag i 
Gävleborg (Kapitel 4). Teori och empiri förs sedan samman i en analys (Kapitel 5) och 
reflektioner rapporteras (Kapitel 6). Studien avslutas med mina slutsatser (Kapitel 7).  
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2 Teori 
 
I detta avsnitt redogörs för forskningsdokumenterade erfarenheter av swot-modellen. För 
övrigt behandlas swot-modellen i de flesta grundböcker som en basmodell i marknadsföring 
(se till exempel Kotler m.fl. 2008 s. 135-138). Sammanfattning och teorival framförs i slutet 
av kapitlet.  
 

2.1 Swot-modellen 
Nedan (Teori, avsnitt 2.1) redogörs för en beskrivning av swot-modellen, dess ursprung, 
utveckling, användning och användbarhet, dess funktion i praktiken, swot som strategiskt 
planeringsverktyg, teknik för beslutsfattande och dess betydelse inom strategisk management, 
swots interna och externa faktorer och förklaringsmodeller, swot i kombination med andra 
modeller och teorier, kritik samt positiva aspekter.  
 

2.1.1 Beskrivning 
Swot är en akronym för strenghts, weaknesses, opportunities and threats (Barney 2002 s. 19). 
Strenghts and weaknesses (styrkor och svagheter) är interna faktorer till exempel effektivitet, 
kapacitet och företagsstruktur. Opportunities and threats (möjligheter och hot) avser externa 
faktorer till exempel leverantörer, kunder, marknadstrender och sociala förändringar (Helms 
& Nixon 2010 s. 216). De interna faktorerna ligger inom organisationens kontroll och är 
därmed påverkbara medan de externa faktorerna ligger utanför organisationens kontroll och är 
därför icke-påverkbara (Ghazinoory m.fl. 2011 s. 25; Novicevic & Harvey 2004 s. 87).  
 
Swot kan ses som ett strategiskt planeringsverktyg (Glaister & Falshaw 1999 se Helms m.fl. 
2011 s. 270) och managementteknik för beslutsfattande (Ghazinoory m.fl. 2011 s. 24; 
Panagiotou 2003 s. 8). Modellen kan också ses som ett analysverktyg för att analysera interna 
och externa företagsmiljöer (Duarte m.fl. 2006 s. 233) och som ett utvärderingsverktyg för 
olika ekonomiska förhållanden bland annat företags konkurrensfaktorer (Novicevic & Harvey 
2004 s. 87), implementering av managementsystem i företag och strategisk utveckling för 
högre utbildning (Helms m.fl. 2011 s. 271) samt andra organisatoriska utvärderingar som är 
avhängiga strategisk planering (Helms & Nixon 2010 s. 218):  
 

        Interna faktorer     Externa faktorer 
           (påverkbara)                                (icke påverkbara) 

 
Fig. 2-1: swot-modellen, utan strategiska kopplingar 
(Barney 2002 s. 20).  

 
Styrkor 
till exempel 
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Svagheter 
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företagsstruktur 
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Möjligheter 

till exempel  
kunder 
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2.1.2 Ursprung 
Det finns olika uppfattningar om var swot härstammar från. Vissa menar att modellen 
kommer från Stanford-professorn Albert Humphrey. Dock finns inga akademiska referenser 
som stöder denna uppfattning. Vidare finns uppfattningar om att swot skulle kunna 
härstamma från akademiker på Harvard eller att det var Ansoff1 som myntade konceptet. 
Oavsett vem som myntade termen går det att fastställa swot-användning och dokumentation 
under ett halvt sekel (Helms & Nixon 2010 s. 216).  
 
Ghazinoory m.fl. (2011 s. 25) menar att det var Weihrich (1982) som introducerade swot-
matrisen som ett verktyg för situationsanalys och att Weihrich kan ses som en viktig swot-
referens eftersom han har tillhandahållit några klassiska exempel. De menar vidare att swot-
analys går att spåra tillbaka till 1950 och 60-talet och hänvisar då till Panagiotou (2003) som 
menar att swot ursprungligen kommer från Harvard Business School. Helms m.fl. (2011 s. 
270) anser att swot-analys (för första gången) beskrevs av Learned m.fl. (1969).  
 
Enligt Xiaomin (2000 se Duarte m.fl. 2006 s. 234) verkställdes swot-analys ursprungligen i 
komplexa företagsmiljöer i syfte att formulera affärsstrategier. Han menar vidare att swot-
analys härstammar från två akademiker på Harvard under 1950-talet. Novicevic & Harvey 
(2004 s. 85) har liknande resonemang då de menar att swot introducerades år 1969 av forskare 
på Harvard. Vidare anser de att modellen blev populär under 1970-talet bland annat på grund 
av dess förmåga att hjälpa ledare planera rätlinjighet mellan ett företags resurser och dess 
omgivning.  
 
Panagiotou (2003 s. 8) anser att swot-modellen har sitt ursprung i början av 1950-talet som ett 
resultat av att två Harvardprofessorer utredde organisatoriska strategier i relation till 
omvärlden. Modellen användes bland annat för att analysera fallstudier. I slutet av 1950-talet 
utsträckte en annan Harvard-professor detta tänkande genom att antyda att alla organisationer 
måsta ha definierade mål och följa dem. I början av 1960-talet diskuterades (på affärsskolor) 
företags styrkor och svagheter i relation till möjligheter och hot i omgivningen och swot sågs i 
detta sammanhang som ett stort framsteg inom strategiskt tänkande.  
 
Enligt Koo (2011 s. 63) härstammar swot från SOFT-modellen (satisfactory, opportunity, 
fault and threat) som utvecklades vid Stanford forskningsinstitut under åren 1960-1970 av en 
grupp forskare. När SOFT presenterades på ett seminarium i Zürich år 1964 ändrades F till W 
och modellen kallades istället för swot. Weihrich (1982; 1999 se Koo 2011 s. 63) modifierade 
ansatsen och presenterade TOWS (vilket är detsamma som swot) i en strategisk matris där 
interna faktorer matchades med externa. Ovanstående (Teori, avsnitt 2.1.2) ger till viss del en 
oklar uppfattning om swots ursprung. Det finns dock indikationer på att det skulle kunna vara 
Harvard eller Stanford.  
 
 

                                                 
1 Igor Ansoff var professor i Strategic Management United States International University i San Diego samt vid 
andra universitet i USA. Han har också varit gästprofessor vid Handelshögskolan i Stockholm. Ansoff har 
författat ett sextiotal böcker och artiklar inom området företagsstrategi (Bengtsson & Skärvad 2011 s. 29).  
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2.1.3 Utveckling 
Antalet forskningsartiklar som kan knytas till swot har stadigt ökat sedan den första artikeln 
publicerades år 1982. Enligt artiklarna som publicerats därefter verkar swot inte ha använts i 
någon större omfattning fram till år 1993. Efter år 1993 börjar antalet artiklar som går att 
knyta till swot öka markant för att mellan år 2005-2009 ligga på cirka 300 stycken, vilket kan 
jämföras med intervallet år 1982-1993 då det totala antalet artiklar var 24 stycken 54 % av det 
totala antalet artiklar som publicerats härrör från åren 2005-2009. Tillväxten i antalet 
publicerade swot-artiklar antyder att intresset för swot-analys ökar bland forskare 
(Ghazinoory m.fl. 2011 s. 26-27).  
 
Tidigare forskning 
Det finns en del tidigare forskning gjord om swot där swot-analys använts i många 
forskningsartiklar som verktyg för att studera bland annat organisationer eller länder (till 
exempel Al-Mubaraki & Busler 2010; Duarte m.fl. 2006; Helms m.fl. 2011). Ett fåtal 
forskningsartiklar fokuserar på swot-modellen utifrån ett metodologiskt perspektiv. De som 
gör det bygger antingen sin argumentation kring publicerade forskningsartiklar vilka 
innehåller ordet swot (Ghazinoory m.fl. 2011; Helms & Nixon 2010) eller ger andra alternativ 
till swot (Panagiotou 2003).  
 
Deras forskning visar (som nämnts) i huvudsak brister i modellens metodologi men lyfter 
även fram modellens fördelar (Ghazinoory m.fl. 2011; Helms & Nixon 2010) samt ger 
alternativ till hur modellen skulle kunna användas på ett mer reliabelt sätt bland annat genom 
att förankras i teori och/eller kombineras med andra teoretiska modeller (Panagiotou 2003). 
Forskningen kring swot-metodologi verkar följaktligen vara begränsad men swot-analys 
verkar vara ett vanligt redskap i många olika studiesammanhang. Nedan (Teori, avsnitt 2.1.3) 
redogörs för forskning utifrån modellens användning och användbarhet.  
 
Helms & Nixon (2010 s. 218) har gjort en undersökning om swot-modellen utifrån bland 
annat problem, trender och användning, där 141 forskningsartiklar legat till grund. Studien 
visade att swot-analys frekvent tillämpats i artiklar där organisatoriska utvärderingar legat till 
grund för strategisk planering. Swot-verktyget användes bland annat i de studerade artiklarna 
som ett verktyg för studier av individuella organisationer, vid jämförelser mellan två 
organisationer och vid utvärderingar av flera organisationer. De vanligaste 
utbildningskategorierna var sjukvård, regering- och icke vinstdrivande samt vinstdrivande 
företag. Flera av de undersökta artiklarna fokuserar alltså på organisationer vilket antyder att 
swot kan vara användbar för organisationer.  
 
Ghazinoory m.fl. (2011 s. 31-32) har gjort en liknande studie där de undersökt 557 
forskningsartiklar om swot. Syftet med studien var att skapa en enkel referensram kring swot, 
som läsare kan använda sig av, samt att skapa underlag som kan användas för modellens 
framtida utveckling. Deras studie visar likheter med Helms & Nixons (se ovanstående stycke) 
då de studerade artiklarna visar att sjukvård och generell företagsledning var de vanligaste 
ämnen swot använts inom. I de artiklar som fokuserade på företagsledning tillämpades swot 
bland annat i företagens strategiformuleringsprocesser beträffande företags- och funktionell 
nivå. De flesta swot-artiklar tillhör detta område.  
 
Enligt Ghazinoory m.fl. (2011 s. 31-33) tillämpas swot generellt i företags politik, beslut, 
strategi och planering. De beskriver också olika nivåer av swot-tillämpning exempelvis 
företags- nationell- och regional nivå, där företagsnivå var den mest använda följt av nationell 
och regional. Swot verkar således vara en vanlig tillämpningsmodell (i 
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forskningssammanhang) och då med fokus på organisationer som studieobjekt. Nivåer av 
tillämpning stöder också denna uppfattning. Detta ger en indikation om att swot-modellen 
skulle kunna vara användbar för organisationer exempelvis som utvärderingsverktyg.  
 

2.1.4 Användning och användbarhet 
Enligt Barney (2002 s. 21) kan swot användas som en organiseringsmodell eftersom den 
specificerar vilka strategiska frågor som är viktiga för företag. Den kan också användas som 
analysverktyg för att hjälpa strategiska tänkare att skapa innovativa och ekonomiskt 
gynnsamma strategier då den i regel leder till formulering av klara mål (Panagiotou 2003 s. 8-
10). Swot-modellen beskrivs inom ett flertal olika användningsområden till exempel vid 
analyser av länder, kontinenter, statliga byråer, företag, ekonomier och andra 
undersökningsobjekt (Duarte m.fl. 2006 s. 233-234; Helms m.fl. 2011 s. 270).  
 
I företag och marknadsföring är det ganska vanligt med swot-analyser för att få full förståelse 
för vilken typ av affärssituation som helst. Swot-analysen anses bland annat kunna destillera 
styrkor och svagheter till kärnkompetenser och kärnproblem vilka kan implementeras i 
handling. Modellen har använts av otaliga praktiker och marknadsföringsforskare samt är ett 
populärt verktyg för studenter som pluggar strategi, eftersom den bland annat hjälper till med 
klargöranden av relationer i omgivningen (Helms & Nixon 2010 s. 216; 229; 233).  
 
Swot-modellen har använts i många studier. Den stöddes i en litteraturstudie som handlade 
om integrering av analytiska hierarkiska processer och dess tillämpningar. I en annan studie 
försökte rätlinjighet att skapas mellan swot och produktlivscykelanalys, och försök gjordes att 
återkonstruera modellen genom att addera förändring som en ny dimension. Området hälsa 
som sysselsättning har också varit fokus för swot-analys där en studie om 
produktivitetsuppehållande modeller bedömdes med hjälp av swot. Swot har i studier vidare 
införlivats med optioner för att skapa mer flexibla strategiska planer. En annan studie 
fokuserade på klusterbaserade ekonomiska utvecklingsstrategier där swot-modellen var en del 
i processen (Helms & Nixon 2010 s. 229-230).  
 
Vidare har swot använts i en undersökning där så kallade NGO’s (non-governmental 
organizations) som handlingspartners, och med affärsintressen skulle klassificeras. I en annan 
undersökning studerades antaganden, ansatser och implikationer av uppskattande 
efterforskningar och handlingsforskning för organisatorisk utveckling, där swot användes för 
att sammanfatta eller ge en översikt, som interventionsansats. Swot anses också vara ett 
viktigt verktyg i byggindustrin samt kan rekonceptualiseras där marknaden fortfarande är 
förändringsbar, och kan därmed bli ett ännu mer användbart marknadsföringsverktyg. Swot-
analys har vidare använts i en studie för att assistera företagsledare i att omvandla sina företag 
till så kallade E-företag (Helms & Nixon 2010 s. 231-233).  
 
Ghazinoory m.fl. (2011 s. 29; 31-33) har listat de tio mest citerade forskningsartiklarna om 
swot fram till och med juni år 2010. Bland dessa återfinns ovan nämnda litteraturstudie om 
analytiska hierarkiska processer samt studien om byggandet av en strategi för E-företag. De 
antyder vidare att swots tillämpningsområden är (1.) jordbruk, (2.) hälsa och sjukvård, (3.) 
turism, (4.) generell företagsledning, (5.) marknadsföring och marknadsplanering samt (6.) 
omgivning/miljö. Det vill säga generell företagsledning är ett av de vanligare 
tillämpningsområdena för swot.  
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Swot-modellen var (som nämnts) frekvent använd i studier av organisationer och bland dessa 
återfinns vinstdrivande företag som en av de vanligaste organisationskategorierna. Bland 
annat tillämpades swot-analys för att bedöma ett företags lärprocess och för att hitta 
karakteristika för ett tillväxtföretag (Helms & Nixon 2010 s. 218; 224). Ghazinoory m.fl. 
(2011 s. 31-33) redogör för olika nivåer av swot-tillämpning och menar att bolags- eller 
företagsnivå är den vanligaste nivån. Nationell och regional nivå gick också att utläsa. 
Ovanstående (Teori, avsnitt 2.1.4) antyder således att swot är frekvent använd inom många 
olika områden samt att modellen har hög användbarhet.  
 

2.1.5 Hur fungerar den i praktiken? 
Swot-analys i praktiken görs genom att styrkor används eller omsätts, svagheter stöttas upp, 
möjligheter används för investeringar och hot identifieras. Det är viktigt att göra en 
distinktion mellan interna och externa faktorer (Teori, fig. 2-1) – om dessa blandas ihop är 
swot-modellen inte användbar. Interna faktorer är kontrollerbara medan externa faktorer är 
okontrollerbara (Teori, fig. 2-3), dock går externa faktorer att påverka (Olsen 2008).  
 
För att fylla swot-analysen behöver data samlas in. Data till de interna faktorerna kan 
exempelvis vara information från kundfeedback eller från anställda genom att företag till 
exempel gör surveyundersökningar. Gällande interna faktorer är det särskilt viktigt att samla 
in information som säger något om företags förmågor, resurser eller processer. Angående de 
externa faktorerna behöver sekundärdata (som kan tänkas påverka företaget) samlas in från 
omgivningen, industrin/marknaden eller genom konkurrensdata. Primärdata kan också samlas 
in bland annat i form av kundfeedback (Olsen 2008). 
 
Vad görs med denna insamlade information? Utifrån informationen generas en lista av idéer 
som görs om till målframställning- eller formulering. Idéer kan genereras genom att matcha 
styrkor med möjligheter eller att matcha svagheter med styrkor. Finns det till exempel en 
styrka i företaget som kan framkalla en svaghet, eller hur kan en styrka omsättas till en 
möjlighet i omgivningen? Gällande hot behövs en medvetenhet, finns det till exempel 
möjligheter som kan frambringa hot (Olsen 2008)? 
 
Således går swot-analys ut på följande: första steget är att hitta relevant data. Andra steget är 
att se till att göra något med datan – eftersom huvudsyftet är att formulera strategier utifrån 
den och använda swot-verktyget för att utvärdera de här strategierna, för att utveckla 
väsentliga mål vilka hjälper organisationen framåt (Olsen 2008).  
 

2.1.6 Strategiskt planeringsverktyg 
Swot-modellen anses vara ett av de mer populära, respekterade och utbredda 
managementverktygen för strategisk planering (Glaister & Falshaw 1999 se Helms & Nixon 
s. 216; 230; Helms m.fl. 2011 s. 270; Panagiotou 2003 s. 8). Bland annat är swot-verktyget ett 
av de mest användbara elementen i den strategiska planeringsprocessen för att det 
tillhandahåller ett summerande klargörande av en organisations strategiska position, tillämpad 
från företags- och funktionell nivå ner till individnivå (Helms & Nixon 2010 s. 229).  
 
Denna uppfattning stöds av olika studier som granskats där swot bland annat använts i 
kombination med finansiell analys och situationsanpassade planeringstekniker för att 
undersöka strategiska planeringsaktiviteter i företag. I flera andra studier har swot också 
tillämpats på organisatoriska utvärderingar av strategisk planering vid exempelvis jämförelse 
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av två eller flera företag (Helms & Nixon 2010 s. 218; 233). Uppfattningen stöds också av de 
vetenskapliga tidskrifter (Marketing Intelligence & Planning; Long Range Planning) där swot 
är mest förekommande då namnen på dessa antyder att strategisk planering är ett huvudtema 
(Ghazinoory m.fl. 2011 s. 28).  
 

2.1.7 Teknik för beslutsfattande 
Swot-modellen har enligt Panagiotou (2003 s. 8) rapporterats vara mer använd än någon 
annan managementteknik för beslutsfattande. Den kan med fördel användas i komplexa 
strategiska situationer för att reducera mängden information och underlätta beslutsfattande 
(Helms m.fl. 2011 s. 270). På detta sätt är swot-modellens enkla uppbyggnad användbar som 
ett verktyg för att underlätta komplexa beslutssituationer. Den kan konstrueras snabbt och en 
fördel är att många perspektiv kan tas i beaktning vid till exempel brainstorming (Helms & 
Nixon 2010 s. 216).  
 

2.1.8 Strategisk management 
Swot-modellen anses ha en plats i strategisk management och av vissa anses den vara en 
kärna inom disciplinen. Modellen har till stor del vunnit sin popularitet på grund av dess 
förmåga att gestalta strategisk management som komplexa inbördes förhållanden. Swot anses 
vidare vara ett förträffligt strategiskt ledningsverktyg (Helms & Nixon 2010 s. 230-231; 233). 
Ghazinoorys m.fl. (2011 s. 31-33) undersökning visar att området generell företagsledning är 
ett av de studieområden där swot är mest tillämpad (Teori, avsnitt 2.1.3). Främst är det 
ledning och strategiformulering på bolags eller företagsnivå som då fokuseras och detta 
antyder också att modellen har en plats i strategisk management.  
 

2.1.9 Interna och externa faktorer 
Interna faktorer i swot-modellen inkluderar natur- och finansiella resurser, arbetskraft, 
utbildningsnivå, marknader och produkter för handelsmöjligheter, teknologi, kapitalstruktur, 
kapacitet och effektivitet, image, struktur, projekt och marknadsföring. Externa faktorer 
innefattar kunder, konkurrenter, marknadstrender, partners och leverantörer, sociala 
förändringar, olika miljö- ekonomiska, demografiska, politiska och regulativa problem eller 
frågor samt kulturella och historiska faktorer (Duarte m.fl. 2006 s. 234; Ghazinoory m.fl. 
2011 s. 25; Helms & Nixon 2010 s. 216; Helms m.fl. 2011 s. 270).  
 

2.1.10 Förklaringsmodeller 
Swot-modellen kan framställas i en strategisk matris där de olika komponenterna kopplas 
ihop genom fyra kombinationer. Syftet är att matcha interna med externa faktorer. Av 
betydelse är skillnaden i kontrollerbarhet mellan de interna och externa faktorerna det vill 
säga de interna faktorerna (vilka fokuseras i uppsatsen) är inom organisationens kontroll 
medan de externa inte är det. S står för styrkor, O för möjligheter, T för hot och W för 
svagheter (Ghazinoory m.fl. s. 25).  
 
I fig. 2-2 illustreras swot utifrån ett strategiskt perspektiv vilket tydliggör modellens 
förhållande till strategi. Genom att ta fram ett antal faktorer som passar in i matrisens 
komponenter kan företag använda matrisen som utgångspunkt vid till exempel 
strategiformulering. Faktorer kan tas fram genom att till exempel gruppera interna och externa 
spörsmål vid brainstorming (Teori, avsnitt 2.1.7). Faktorerna kan därefter kopplas till 
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varandra bland annat genom att undersöka hur en styrka kan användas som möjlighet i 
omgivningen (Teori, avsnitt 2.1.5) så kallad SO-strategi eller hur svagheter kan omvandlas till 
möjligheter (WO strategier): 
 
  

Styrkor 
 
Svagheter 

 
Möjligheter 

 
SO (strategier) 

 
WO  

 
Hot 

 
ST  

 
WT 

Fig. 2-2: swot-modellen, strategisk matris 
(Ghazinoory m.fl. 2011 s. 25).  
 
En annan modell går ut på att planeringsaktivitet kräver objektivt beslutsfattande medan 
marknadsföringsintelligens kräver subjektiva omdömen. Därför behövs en formell mall i 
swot-modellen för att hantera logiska inkonsekvenser i matchningen av swots komponenter. 
För denna mall behöver swots komponenter konfigureras. Modellen resulterar i ett 
dualperspektiv på swot där en dikotomisering görs i två avseenden. Omständigheterna i fig. 2-
3 indikerar att swot-modellens komponenter är komplexa samt avhängiga inre och yttre 
faktorer:  
 

Åtråvärda  Icke åtråvärda 
 
               Okontrollerbara 
 

 
 
Möjligheter 

 
 
Hot 

 
               Kontrollerbara 

 
 
Styrkor 

 
 
Svagheter 

Fig. 2-3: swot-modellen, dualperspektiv  
(Novicevic & Harvey 2004 s. 87-88).  
 
Ytterligare en modell anger de förhållanden då swot-modellen ger maximalt med värde för 
användare. Modellen utgår från två generella problem med swot-modellen: den utvecklades 
under en tid då marknaden var stabil och den används ofta ostrukturerat, generellt samt 
oorganiserat. Problemen ligger således utanför själva modellen. Förhållandena i fig. 2-4 
antyder att komplexitet hänger ihop med swot-modellen samt att en förståndig användning av 
modellen är avhängig vissa villkor:  
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Fig. 2-4: swot-modellen, optimala förhållanden  
(Ghazinoory m.fl. 2011 s. 43).  
 

2.1.11 Swot i kombination med andra teorier/modelle r 
En del forskare menar att det går att kombinera swot-modellen med andra teoretiska modeller 
(Helms & Nixon 2010 s. 238) exempelvis för att förbättra swots effektivitet (Ghazinoory 
2011 s. 35). Nedan (Teori, avsnitt 2.1.11) redogörs för några alternativ: 
 
Resursbaserat synsätt, VRIO-ramen, S-C-P baserade modeller och femkraftsmodellen 
Swot-modellen kan på ett fördelaktigt sätt kombineras med andra teorier och modeller till 
exempel resursbaserat synsätt på företag, S-C-P modeller och VRIO-ramen (Agarwal m.fl. 
2012 s. 17; Barney 2002 s. 21-22; 159-172; Helms & Nixon 2010 s.236-237). En annan 
modell som kan kombineras med swot-modellen är Porters2 femkraftsmodell (Helms & Nixon 
2010 s. 233; 238-239).  
 

2.1.12 Kritik 
Swot-modellen ger ingen guidning till användare, det vill säga modellen har en brist på 
riktlinjer för användning (Novicevic & Harvey 2004 s. 86; Panagiotou 2003 s. 9) och den 
anses ateoretisk det vill säga ha dålig anknytning i teori (Novicevic & Harvey 2004 s. 86), 
                                                 
2 Michael E. Porter är professor vid Harvard Business School och främst inriktad på ämnen som internationell 
konkurrenskraft, konkurrensanalys och strategi. Han är också konsult åt ledande företag och regeringar i flera 
länder (Bengtsson & Skärvad 2011 s. 143).  
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vilket Helms & Nixon (2010 s. 239) menar är en av modellens största svagheter. Vidare anses 
kategorisering av variabler vara en utmaning samt arbetet beroende av rigorös intern och 
extern analys (Helms m.fl. 2011 s. 271). Modellen anses bland annat vag och överförenklad. 
Den kräver noggrannhet vid exempelvis brainstorming, och experter i brainstorming-team. 
Den skapar problem med kategorisering av variabler, det finns klassificeringssvårigheter och 
ingen strategisk riktning tillhandahålls (Helms & Nixon 2010 s. 234-239).  
 
Det finns också en del begränsningar med swot bland annat inadekvata definitioner av 
faktorer då det till exempel finns faktorer som passar i flera av swot-komponenterna, inte 
passar in i någon samt brist på information för att specificera faktorer precist. Vidare finns det 
brister i prioritering av faktorer då till exempel faktorer ges lika stor betydelse eller faktorer 
betonas för lite eller för mycket. Översubjektivitet i generering av faktorer förekommer också 
vilket ger kompilatorskevheter såsom faktorer som representerar åsikter och inte fakta, ej 
överensstämmande var faktorer hör hemma och faktorer som missas på grund av för stor 
mångsidighet (Pickton & Wright 1998 se Ghazinoory m.fl. 2011 s. 34).  
 

2.1.13 Positiva aspekter 
Swot-modellen är (som nämnts) ett av de mest respekterade och utbredda verktygen för 
strategisk planering – detta stöds av forskning. Vidare är dess plats i strategisk litteratur 
bekräftad. Den är enkel, går att konstruera snabbt och användare kan tjäna på att använda den 
(bland annat genom den diagnostiska makt den tillhandahåller) om de använder den fokuserat 
(Helms & Nixon 2010 s. 215-216; 234).  
 
Modellen har hög popularitet bland användare (forskare och praktiker) samt en imponerande 
förmåga att matcha interna faktorer i företag med externa faktorer i omgivningen, genom en 
enkel strategisk matris (Teori, fig. 2-2) som verkar förnuftig. Den är flexibel på det sättet att 
den kan kombineras med andra metoder och den har ett brett tillämpningsområde. Swot är i 
grunden en logisk ansats med vilken varje organisation borde bedöma sin interna och externa 
miljö för att adoptera sin strategi, bland annat för att swots största fördel är dess enkelhet 
(Ghazinoory 2011 s. 24-25; 31; 42-43). 
 

2.2 Sammanfattning och teorival 
Swot-modellen består av 4 komponenter: styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Dess 
ursprung är oklart; det skulle kunna vara Harvard Business School men även Stanfords 
forskningsinstitut. Modellens utveckling har varit stor de senaste åren och det finns 
antydningar om att användningen av swot kommer fortsätta öka. Tidigare forskning om swot-
modellen utifrån ett metodologiskt perspektiv är begränsad. Swots användning och 
användbarhet verkar vara bred respektive hög. Modellen har tillämpats inom många olika 
områden och i ett flertal olika situationer bland annat i studier som behandlat organisationer, 
länder och processer.  
 
Modellen kan framförallt ses som ett strategiskt planeringsverktyg eller analysverktyg inom 
strategisk management men även som en teknik för beslutsfattande och som ett 
utvärderingsverktyg. Swot-modellens interna faktorer avser bland annat resurser, 
marknadsföring och företagsstruktur. Externa faktorer är exempelvis leverantörer, kunder och 
sociala förändringar.  
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Några modeller som visar swot utifrån olika infallsvinklar är swot-modellen -strategisk 
matris, -dualperspektiv och -optimala förhållanden. Swot-modellen kan effektiviseras genom 
att integreras med andra modeller och teorier bland annat VRIO-ramen och 
femkraftsmodellen. Den största kritiken som riktas mot modellen är att den är ateoretisk, 
subjektiv och brister i guidning till användare. Swots största fördel är dess enkelhet.  
 
Vid en sökning på swot i Libris biblioteksdatabas ger det inga eller ett fåtal träffar (på svenska 
och utifrån ett metodologiskt synsätt). Det verkar alltså finnas begränsat med svensk litteratur 
om swot-modellen och den litteratur som finns beskriver endast modellen och dess funktion 
som analysverktyg – således inga teoretiska fördjupningar. Även engelsk/amerikansk 
litteratur utifrån ett metodologiskt perspektiv verkar saknas. Bristen på litteratur om swot har 
lett till att jag sökt teorier på andra håll framförallt i form av vetenskapliga artiklar på Internet. 
Dessa anses enligt Backman (2008 s. 19) ha högst status bland vetenskapliga dokument vilket 
är positivt för teoriernas trovärdighet i uppsatsen. Valet av teori har därmed skett utifrån ett 
litet urval varför det kan sägas inte ha varit ett val, utan det enda alternativet.  
 
Av de forskningsartiklar som jag hittade om swot var det få av dessa som fokuserade på swot 
utifrån ett metodologiskt perspektiv (4 stycken) och dessa har använt andra artiklar som 
empiri. Det är dessa (swot-metodologiska forskningsartiklar) jag utgått från som teoretisk 
referensram i uppsatsen. Valet att utgå från de swot-metodologiska forskningsartiklarna var 
lämpligt då en avgränsning i uppsatsen gjorts på swot-modellen – således inte i analyssyfte 
som analysverktyg eller liknande vilket är vanligt, utan uppsatsen fokuserade på själva 
modellen.  
 
En tydlig argumentation som författarna till forskningsartiklarna (vilka jag använder som 
teori) för är att swot-modellen saknar teoretisk förankring. Detta antyder att valet av teori i 
uppsatsen möjligen går att anmärka på. En del i min undersökning är att skapa underlag för 
vidare forskning om swot-modellen vilken i framtiden skulle kunna leda till teoretisk 
förankring av modellen. Valet av teori har därför varit komplicerat och knapphändigt bland 
annat för att det inte funnits mycket teorier inom uppsatsämnet.  
 
Ett alternativ till teorier i uppsatsen skulle kunna ha varit att använda Porters teorier i 
kombination med teorier om swot bland annat eftersom Porter anses framstående inom 
strategiområdet. Genom att använda Porters teorier skulle uppsatsen kunnat ha blivit mer 
inriktad på företags externa miljö och en noggrann marknadsanalys hade kunnat göras, vilket 
skulle kunna ha förbättrat uppsatsens fokus på de externa komponenterna (O och T) i swot-
modellen. Detta hade kunnat ge svar på bland annat långsiktig lönsamhet för företag. I min 
uppsats är det mer fokus internt på företags styrkor och svagheter än externt på möjligheter 
och hot – då passar teorier om swot bättre än Porters branschstruktur inriktade (Bengtsson & 
Skärvad 2011 s. 144).  
 
Ytterligare anledningar till att externa faktorer valdes bort är dels på grund av den swot-data 
som fanns tillgänglig och som var föremål för empiriskt test (Framför-databasen se Metod, 
avsnitt 3.7.1) vilken var avgränsad till interna faktorer, och dels eftersom studien då skulle bli 
för omfattande. 
 
Den nackdel som användning av Porters teorier skulle innebära i jämförelse med de jag 
använt är bland annat för lite fokus inåt på styrkor och svagheter. Med tanke på antagandet i 
uppsatsen om en snabbt förändrande och labil omvärld är swot-teorierna mer lämpliga som 
utgångspunkt. Porter (1980 s. XV-XVI) menar att det inåtvända synsättet (interna faktorer) 
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kan vara användbart, men att det inte kan ersätta behovet för företag, att förstå industristruktur 
och konkurrensposition.  
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3 METOD 
 
I kapitlet redogörs för kunskapsansats, huvudstrategi, data och datainsamlingsmetod, 
dataanalysmetod, reliabilitet, validitet, empirival, metodkritik, källkritik och sammanfattning. 
Syftet är öppenhet vilket förhoppningsvis bidrar till studiens vetenskaplighet.  
 

3.1 Deduktiv kunskapsansats 
I uppsatsarbetet har jag haft befintliga teorier som utgångspunkt. Jag har till exempel utgått 
från den teoretiska swot-modellen och teorier om denna. Utifrån modellen och teorier har jag 
undersökt verkliga förhållanden i ett flertal företag. Således är grunden för studien en 
teoretisk modell och tillhörande teorier – en sådan typ av kunskapsansats överensstämmer 
med deduktiv ansats (Bryman & Bell 2005 s. 23-26; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 
83; Jacobssen 2000 s. 34). 
 
Deduktiv ansats har en fördel i att förväntningar skapas om den verklighet forskaren ska 
studera och på detta sätt kan den ge riktlinjer till forskaren vilket kan tänkas underlätta bland 
annat datainsamling. För en oerfaren forskare (som jag själv) var därför en deduktiv ansats 
lämplig. En nackdel med deduktiv ansats skulle kunna vara att empiri förbises eftersom 
implikationen av deduktiv ansats är att forskaren utifrån sina förväntningar letar efter 
specifika företeelser (Bryman & Bell 2005 s. 23-26; Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 
83; Jacobssen 2000 s. 34). 
 

3.2 Huvudstrategi tvärsnittsdesign 
Tvärsnittsdesign avser studier där ett flertal fall studeras i olika avseenden vid en viss tidpunkt 
i syfte att komma fram till kvantifierbara data som kan granskas för att hitta mönster när det 
gäller olika slags samband (Bryman & Bell 2005 s. 65). I uppsatsen undersöktes ett flertal 
företag och dess koppling till olika variabler. Data var från en viss tidpunkt (år 2009) och den 
kan sägas ha varit kvantifierbar eftersom den kunde sorteras in under olika kategorier med 
avseende på antal företag som angett liknande data. Uppsatsen syftade också till att hitta 
samband mellan variabler; detta visade sig dock vara svårt på grund av det empiriska 
materialets analyserbarhet (Empiri, avsnitt 4.4).  
 
Således är uppsatsens huvudstrategi kongruent med tvärsnittsdesign. Fördelar med 
tvärsnittsdesign är att den ofta leder till en hög extern validitet samt är lätt att replikera medan 
en nackdel kan vara att den ofta ger en låg intern validitet (Bryman & Bell 2005 s. 65) vilket 
jag undersöker närmare i avsnittet »Validitet».  
 

3.3 Data och datainsamlingsmetod 
Data jag samlade in till undersökningen stämmer överens med kvalitativ sekundärdata 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 87-88) och den samlades in från Framför-databasen 
(Metod, avsnitt 3.7.1) vilken bygger på ett enkätfrågeformulär (Bilaga 1), som använts i 
intervjusituationer med VD/chefer inom olika företag. Databasen består av kvalitativ och 
kvantitativ data beroende på vilka enkätfrågor data härrör från. Den data som jag använt i min 
uppsats är från fråga 8 (består av en vad- och en hurfråga) och denna fråga kan tänkas 



METOD 

27 

utmynna i kvalitativ data vilket den i mitt fall gjorde (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 
87).  
 
Det är svårt att avgöra vilken typ av data som vore att föredra eftersom datavalet är avhängigt 
studien och dess kontext samt frågor om tillgänglighet, tid och kostnad. Det finns teorier om 
att kvalitativa data skulle kunna tillföra en studie mer nyanser men ge en lägre precision och 
en mindre enhetlighet. Kvantitativa data kan ge sken av en stor exakthet men förutsätter att 
behandling och insamling av data har skett på ett korrekt sätt, annars kan kvantitativa data 
leda till en pseudoprecision (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 87-88). Kvantitativa data 
kan på detta sätt sägas öka kraven på forskaren. Således finns tendenser om att kvalitativa 
data skulle kunna vara lättare att hantera och därmed passa bättre för oerfarna forskare. 
Därmed kan kvalitativ data ha ansetts lämplig för undersökningen.   
 

3.3.1 Primärdata 
Inga primärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 87) har använts i uppsatsen, dock har 
försök gjorts till att inhämta primärdata från tre företag. Denna potentiella primärdata var 
tänkt som komplement till den huvudsakliga Framför-empirin. Två av företagen från Framför-
databasen hade i sina enkätsvar angett swot som arbetsmetod (Empiri, tabell 2) varför det 
skulle vara av värde att ställa några kompletterande frågor till dem. Dessa företag kontaktades 
via email med en förfrågan. Ett av företagen svarade att de inte jobbade aktivt med modellen 
varför de inte trodde de skulle kunna tillföra undersökningen något av värde och det andra 
företaget svarade aldrig. 
 
Ett annat företag hade angett arbete utifrån modeller i enkätsvaren (Empiri, tabell 2) och detta 
företag kontaktades via brev med en förfrågan. Företagen som kontaktades var Know IT 
Gävleborg AB, Simson PowerTools AB och Svenska Processteknik AB. Ett positivt svar från 
något av företagen hade kunnat tillföra uppsatsen värde i form av nya perspektiv. En fördel 
med primärdata är att den hade kunnat höja kvaliteten på undersökningen, dock är det möjligt 
att den också skulle leda till högre kostnader och ta mer resurser (tid) i anspråk (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011 s. 87-88).  
 

3.3.2 Sekundärdata 
Eftersom det empiriska materialet redan finns insamlat i en databas (Framför-databasen) har 
data karaktären av sekundärdata. Det finns både fördelar och nackdelar med sekundärdata. 
Några fördelar är bland annat tid och pengar samt möjligheter till longitudinella analyser. 
Särskilt studenter som skriver uppsatser har endast begränsat med tid och/eller ekonomiska 
resurser för att genomföra arbetet, och sekundärdata kan då vara ett lämpligt alternativ. 
Nackdelar är bland annat att det kan ta tid för forskaren att bli bekant med materialet och att 
det är svårt att kontrollera kvaliteten på datamängden (Bryman & Bell 2005 s. 230-232; 235-
237).  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s. 88) menar att det vid datainsamling är lämpligt att 
göra en avvägning mellan dess tillgänglighet, kostnad och kvalitet. Sekundärdata har i min 
uppsats varit fördelaktig avseende tillgänglighet och kostnad (pengar och tid) eftersom den 
person som var ansvarig för databasen skickade data till mig via mail. Det gick således snabbt 
och utan kostnad. Kvalitet är något jag kommer antyda varit en negativ aspekt av datavalet 
vilket jag tar upp mer om i avsnitten »3.8 Metodkritik», »6.2 Framför-empirin» och »7.2 
Swot-modellen – användningen i det empiriska materialet». 



METOD 

28 

 

3.4 Dataanalysmetod 
Den dataanalysmetod jag använt i uppsatsarbetet överensstämmer med sekundäranalys 
(Bryman & Bell s. 231). Huruvida analysmetoden är kvalitativ eller kvantitativ är enligt 
Åsberg (2001 s. 270) mindre viktigt då det är egenskaper hos data som är kvalitativa eller 
kvantitativa – således inte analys, forskning, metod et cetera. Med tanke på Åsbergs artikel 
vilken argumenterar mot en för bred användning av begreppen kvalitativ och kvantitativ har 
jag i examensarbetet varit sparsam med dessa begrepp. I princip är det endast med avseende 
på data som begreppen används i uppsatsarbetet, vilket överensstämmer med Åsbergs synsätt. 
 

3.4.1 Sekundäranalys 
Sekundäranalys är analys av data som inte forskaren samlat in själv. Metoden hänger ihop 
med sekundärdata då det är sekundärdata som analyseras i en sekundäranalys. De fördelar och 
nackdelar metoden inrymmer är i princip desamma som redogjorts för ovan (Metod, avsnitt 
3.3.2). Data som analyserades i studien är insamlad av studenter som går första året på HiG’s 
ekonomprogram. Analysen överensstämmer således med typen sekundäranalys och denna 
skulle kunna innebära en nackdel som består i att forskaren (jag) vid återanvändning av data 
som HiG-studenterna samlat in inte har samma sociala kontextuella förståelse som 
studenterna hade, vilket kan försvåra tolkningen (Bryman & Bell 2005 s. 230-231).  
 

3.4.2 Genomförande av analys 
Ett företag åt gången undersöktes med avseende på enkät-/intervjufrågornas svar och en tabell 
skapades med de mest förekommande egenskaper och arbetssätt som företagen angett. 
Företagens namn beskrevs vertikalt och variabler horisontellt. Data från enkät/intervjusvaren 
som gick att knyta till variablerna tolkades och placerades in under respektive variabelkolumn 
och företagsrad i tabellen. Sammanlagt blev det data från 76 företag, 3 av företagen hade inte 
angett något som gick att knytas till variablerna (Empiri, avsnitt 4.4).  
 
Alla företags svar gick inte att koppla till samtliga variabler utan många av företagens svar 
kunde endast kopplas till en eller två av variablerna. Med denna tabell (tabell 2) som 
utgångspunkt skapades 4 tabeller till (tabell 3, 4, 5 och 6) varav 3 med variablerna distinkt 
och en sammanställningstabell med samtliga variabler. I de distinkta tabellerna rangordnades 
variablernas mest förekommande innehåll i absoluta och relativa tal. Utifrån dessa användes 
teorier och modeller för att analysera data i analysavsnittet som ligger till grund för slutsatser 
(Analys, avsnitt 5).  
 

3.4.3 Alternativ analysmetod 
En alternativ analysmetod skulle kunna ha varit att tillämpa innehållsanalys. Metoden går ut 
på att analysera dokument och texter (tryckta, handskriva eller i elektronisk och visuell form) 
för att kvantifiera innehållet i på förhand bestämda kategorier (Bryman & Bell 2005 s. 213; 
227-229; 230-231). Data från databasen skulle kunna betraktas som elektroniskt dokument 
och eftersom data kategoriserades verkar det som om innehållsanalys hade kunnat fungera vid 
analysen. 
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Fördelar med innehållsanalysmetoden är att den är enkel att replikera, betraktas som objektiv, 
flexibel samt ger möjligheter till longitudinella analyser. Nackdelar är bland annat att 
metoden anses ateoretisk, beroende av det/de dokument som studeras och tolkningsmoment 
vilka är ofrånkomliga (Bryman & Bell 2005 s. 213; 227-229; 230-231). Metoden uppvisar 
således likheter med sekundäranalys men den skulle kunna ha givit analysen en tydligare 
struktur på grund av de riktlinjer som beskrivs hänger ihop med metoden.  
 

3.5 Reliabilitet 
Reliabilitet kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s. 61) beskrivas som ett 
mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. Enligt Bryman & Bell (2005 s. 
93-94) kan reliabilitet beskrivas som grad av följdriktighet, pålitlighet och överensstämmelse 
hos mått på begrepp. Trost (2007 s. 64) menar att reliabilitet handlar om att mätningar inte ska 
vara utsatta för slumpinflytelser och att de ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. 
Sakkunniga har således en samstämmig uppfattning om reliabilitetsbegreppet vilket stöder 
implikationen av reliabilitetsteorin samt indikerar att den går att använda i uppsatsarbetet. 
Den samstämmiga uppfattningen motverkar också så kallade definitionsskillnader vilka kan 
skapa oklarhet i implikationen av begrepp utifrån ett kritiskt tänkande/källkritiskt perspektiv 
(Hultén m.fl. 2007 s. 42; 86).  
 

3.5.1 Tolkning av empiriska data (tillförlitlighet)  
Data vilka jag använde i min undersökning (Empiri, avsnitt 4.4) har förmodligen redan tolkats 
en gång av de studenter som utförde standardiserade intervjuer. Troligtvis har den inte tolkats 
ytterligare av någon person efter det utan den har hamnat direkt i databasen, men det går inte 
att säga säkert. Det skulle kunna ha skett ytterligare en tolkning, till exempel i arbetet med att 
sammanställa material i databasen. När jag använt data har jag gjort en tolkning utifrån 
företagens angivna enkätsvar. Detta innebär att empiriska data som ligger till grund för 
undersökningen har tolkats åtminstone två gånger.  
 
Som nämnts har jag inte samma sociala kontextuella förståelse för fenomenet som de 
studenter vilka utfört intervjuerna har och därför skulle min tolkning ha kunnat bli 
missvisande. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s. 61) är reliabilitet ett problem 
inom tolkande undersökningar på grund av intersubjektivitet. Bryman & Bell (2005 s. 94) har 
liknande resonemang då de menar att subjektiva tolkningar kan leda till låg 
interbedömarreliabilitet. Det finns således risk för låg reliabilitet i undersökningen på grund 
av intersubjektiva tolkningar.  
 

3.5.2 Registrering av enkätsvar (tillförlitlighet) 
Som nämnts är det studenter som samlat in empirin under sitt första studieår vid HiG’s 
ekonomutbildning. Med tanke på att de är studenter samt att det är deras första år vid 
universitetet är det troligt att de inte har någon forskningserfarenhet utan att de snarare kan 
betraktas som nybörjare inom forskning vilket också en granskning av enkäten indikerar (jag 
återkommer till detta i avsnittet »Metodkritik»). Det kan därför tänkas att registrering av svar 
inte skett optimalt vid intervjuernas genomförande. Enligt Trost (2007 s. 64) kan detta 
påverka reliabilitetsprecisionen negativt. Det finns risk för att detta skett och därigenom 
påverkat reliabiliteten i min undersökning.  
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3.5.3 Enkätsvaren brister i konstans (stabilitet) 
Vid tillfälle av att samma undersökning skulle göras om vid ett senare tillfälle till exempel 
efter 5 år är det troligt att samma enkätfrågor skulle ge andra svar. Det kan tänkas bero på 
exempelvis förändringar i företagens interna och externa omgivning. Detsamma kan tänkas 
gälla för det fall samma undersökning skulle göras på en annan grupp av företag inom ett 
annat geografiskt område, då det även i ett sådant fall vore troligt att svaren skulle bli 
annorlunda. En hög reliabilitet förutsätter att en förnyad undersökning ger samma resultat 
(Trost 2007 s. 64) vilket inte är troligt i min uppsats, dels på grund av tidsaspekten och dels på 
grund av företagens karaktär samt en föränderlig marknad. Dessa omständigheter skulle 
således kunna bidra till undersökningens låga reliabilitet. 
 

3.5.4 Andra undersökningar som använt Framför-datab asen 
Glazkova & Larsson (2012 s. 14) menar att det finns osäkerhet gällande studenternas 
registrering av svar då det inte går att säkerställa studenternas noggrannhet, vilket 
överensstämmer med min egen uppfattning (Metod, avsnitt 3.5.2). De valde ändå att lita på 
enkätsvaren då ett flertal aktörer (Metod, avsnitt 3.7.1) stod bakom studien. Detta anser jag 
inte vara tillräckligt som skäl för att enkätsvaren ska anses trovärdiga då kopplingen mellan 
studenterna som registrerar svar och de aktörer som står bakom Framför-projektet kan anses 
svag. Undersökningen kompletterades med sekundärdata i form av årsredovisningar (enligt 
dem själva) för att öka reliabiliteten vilket antyder att de trots allt ansåg Framför-databasens 
reliabilitet relativt låg.  
 
Hellgren & Johansson (2012 s. 9) ansåg att deras studie hade hög reliabilitet på grund av 
handlingar som de vidtagit i arbetet, bland annat att de tagit hänsyn till samtliga företag. De 
kopplar således inte reliabilitetsbegreppet till det empiriska materialet (Framför-databasen) 
varför deras mätning av reliabilitet inte utgår från Framför-databasen som empirisk källa. 
Vidare resonerar de kring data i Framför-databasen vilken baserats enbart på företagsledares 
syn på framgångsmotivatorer vilket de menar skulle kunna vara en brist i det empiriska 
materialet. De diskuterar också omkring tolkningssvårigheter på grund av olika intervjuare 
samt att värdet av empirin är avhängigt de personer som gjorde intervjuerna (Hellgren & 
Johansson 2012 s. 10).  
 
Dessa omständigheter menar de kan ha påverkat deras undersökning i en negativ riktning. 
Följaktligen går det inte att dra några slutsatser utifrån Hellgrens & Johanssons (2012) studie 
gällande Framför-databasens påverkan på utredningsarbetens eller undersökningars reliabilitet 
men deras studie tyder dock på att det finns brister i Framför-databasen som empirisk källa 
och dessa skulle kunna ha en negativ inverkan på olika avseenden av akademiska arbeten, 
bland annat reliabilitet.  
 

3.6 Validitet 
Validitet beskrivs som ett mätinstruments förmåga att mäta det som avses. En dikotomisering 
av begreppet kan göras i inre och yttre validitet. Med inre validitet menas ett mätinstruments 
förmåga till överensstämmelse mellan teoretisk definition av begrepp och begreppet i sig. 
Med yttre validitet avses överensstämmelse av det mätvärde som erhålls när definitionen av 
begreppet ställs mot verkligheten (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 60-61).  
 
Bryman & Bell (2005 s. 95) har liknande teorier om validitet. De anser att validitet är 
indikatorer som utformats i syfte att mäta om ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga. 
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Trosts (2007 s. 65) uppfattning korrelerar med ovanstående (Metod, avsnitt 3.6) då han anser 
att validitet innebär att ett instrument eller fråga mäter det som avses. Samstämmigheten 
mellan författarnas uppfattningar om validitetsbegreppet antyder att implikationen av 
validitetsbegreppet kan användas i uppsatsen. Den motverkar också så kallade 
definitionsskillnader vilka kan skapa oklarhet i implikationen av begrepp utifrån ett kritiskt 
tänkande/källkritiskt perspektiv (Hultén m.fl. 2007 s. 42; 86).  

3.6.1 Inre validitet 
Undersökningens syfte var bland annat att mäta egenskaper (styrkor och svagheter) i företag. 
Definitionen av egenskaperna utgick från teorier om swot-modellens interna faktorer vilket 
innebär att de egenskaper som kan härröras från andra infallsvinklar (exempelvis olika 
grundsynsätt hos företagen) inte togs hänsyn till. Den mätbara definitionen av begreppet 
egenskaper i företag tar således inte hänsyn till alla aspekter och synsätt (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011 s. 60-61). 
 
Företagens egenskaper har mätts genom subjektiva mått (företagens egen uppfattning om 
egenskaper) och det är oklart vad företagen har för grundsynsätt. Därför är det svårt att avgöra 
om företagens uppfattning om sina egenskaper överensstämmer med den operationella 
definitionen av egenskaperna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 60-61). Företagens 
subjektiva mått kan därför sägas minska den inre validiteten vilket enligt Bryman & Bell 
(2005 s. 67) är vanligt vid tvärsnittsdesign.  
 

3.6.2 Yttre validitet 
Undersökningen syftade (som nämnts) till att mäta företags egenskaper (styrkor och 
svagheter). Den operationella definitionen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 61) som 
använts för egenskaper utgick från teorier om swot-modellens komponenter. Egenskaperna 
har hämtats från verkligheten i form av företagens subjektiva uppfattningar. Återigen har 
subjektivitet en betydelse då denna verkar minska validiteten.  
 
Men det är dock positivt för undersökningens yttre validitet att informationen hämtats direkt 
från företagen även om det finns olika uppfattningar om vad företag är (i det här fallet 
aktiebolag). Data har till exempel inte hämtats från företagens hemsida eller från reklamblad 
vilket troligen skulle minska yttre validitet. Låg reliabilitet påverkar dock validitet i en 
negativ riktning och drar ner den totala validiteten i undersökningen (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011 s. 61).  
 

3.7 Empirival 
Som tidigare nämnts är det vid informationsinsamling lämpligt att göra en avvägning mellan 
kostnad, tillgänglighet och kvalitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 88). En intervju 
kan ta mycket kostnad (tid) i anspråk bland annat på grund av utförande, transkription och 
sammanställande av intervjufrågor. En enkät kan ta mycket kostnad (tid och pengar) i anspråk 
bland annat på grund av utformning av enkätformulär och administrationskostnader. Dessa 
metoder för empiriinsamling har således relativt höga kostnader. De kan dessutom tänkas leda 
till otillgänglig data vid till exempel ej besvarade enkäter eller intervjuer som skett i en icke-
optimal intervjusituation (Bryman & Bell 2005 s. 230-231). Valet av empiri i form av en 
databas går således att motivera med dess implikation i form av kostnadseffektivitet (tid och 
pengar) samt tillgänglighet. 
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3.7.1 Framför-databasen 
Framför-databasen bygger på det så kallade Framför-projektet som syftar till att välja ut de 
mest framgångsrika företagen i Gästrikland varje år. Framför-projektet stöds av bland annat 
Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, kommunerna i Gästrikland och HiG. Några av målen 
med projektet är att lyfta fram företag och entreprenörskap i samhället och att erbjuda 
studenter en praktisk länk till sina studier. Projektet har pågått i cirka 10 år och för varje år 
finns data registrerat i databasen. Data samlas in av studenter som går första terminen på 
ekonomprogrammet, genom standardiserade intervjuer (Bilaga 1, enkätfrågeformulär). 
Kriterierna för framgång är enligt Aktiv Revision bland annat att företagen ska vara 
aktiebolag, ha en omsättning på minst 4 miljoner kronor, existerat i minst 4 år samt ha en 
ökad omsättning med bibehållen vinst (Glazkova & Larsson 2012 s. 6-7): 
 

År Antal företag som har blivit intervjuade 

2011 81 st 

2010 90 st 

2009 79 st 

2008 66 st 

2007 64 st 

2006 75 st 

2005 94 st 

2004 91 st 

2003 81 st 

Summa företag 721 st 

Tabell 1: Framför-databasens empiriska materialomfattning 
(Shamirany 2012). 

3.7.2 Bekvämlighetsurval 
Enligt Bryman & Bell (2005 s. 124-126) är bekvämlighetsurval vanliga inom ämnena 
management och ekonomi. Med anledning av att jag var begränsad i mina studiemöjligheter 
var det omöjligt att åka runt till företag för att göra intervjuer. Det var också problem med att 
ordna enkätdataprogram som hade kunnat underlätta utformandet av en enkät. En postenkät 
skulle möjligtvis kunnat tänkas leda till svårigheter då jag vid undersökningstillfället inte hade 
någon lämplig svarsadress att ange (Trost 2007 s. 31; 46).  
 
Möjligen skulle jag kunnat ange HiG som svarsadress och ta hjälp av någon vid skolan, som 
tog emot svar och vidarebefordrade dem till mig, men då skulle jag kanske besvära någon 
vänlig människa (som kanske har annat för sig än att vara en mellanhand) med mitt projekt. 
Enkäter är också möjligt att utforma via gmail-adressen (HiG) dock måste detta ske via 
internetuppkoppling och min tid vid Internet var begränsad varför det troligtvis skulle ha 
inneburit tidsproblem att utforma en enkät på detta sätt. En resonabel enkät är ingenting som 
utformas under en handvändning utan det är en process i vilken ofta gediget arbete ligger 
bakom (Trost 2007 s. 12; 31). Av bland annat dessa anledningar skedde valet av empiri med 
ett bekvämlighetsurval i åtanke (Bryman & Bell 2005 s. 124-126). Databasen var för tillfället 
tillgänglig för mig och den var tillräcklig som empiri i uppsatsen.  
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3.7.3 Populationsval 
Populationen bestod av aktiebolag i Gästrikland som verkade år 2009 (Metod, fig. 3-1) och 
detta val är inte något jag varit med och påverkat eftersom jag (vilket nämnts tidigare) använt 
det empiriska material som fanns tillgängligt. Urvalsramen var Framför-databasen och urvalet 
bestod av de 79 företag (Metod, fig. 3-1) som fanns registrerade i databasen år 2009, det vill 
säga de mest framgångsrika företagen i Gästrikland detta år (Metod, avsnitt 3.7.1). Urvalet 
skulle kunna vara representativt för framgångsrika aktiebolag i Gästrikland, men detta 
förutsätter att de 79 företagen kan ses som en miniatyr av det totala antalet framgångsrika 
aktiebolag i Gästrikland vid den här tidpunkten. I så fall skulle resultaten av studien kunna 
generaliseras till framgångsrika aktiebolag i Gästrikland (Trost 2007 s. 25-26; 29).  
 

3.7.4 Val av variabler 
Uppsatsens frågeställning syftade till att besvara hur de undersökta företagens interna 
organisationsfaktorer kunde kopplas till swot-modellen (Inledning, avsnitt 1.3). Det var därför 
lämpligt att välja starka och svaga sidor samt arbetssätt som variabler då dessa kunde kopplas 
till de interna organisationsfaktorerna (starka och svaga sidor direkt; arbetssätt indirekt genom 
att den variabeln avsåg mäta hur företagen arbetar utifrån starka respektive svaga sidor). 
Således finns en överensstämmelse mellan uppsatsens frågeställning och de variabler som 
valdes (Bilaga 1, fråga 8).  
 
Starka sidor 
Variabeln starka sidor har mätts genom företagsledarnas eller VD’s subjektiva bedömningar 
eller åsikter av vad de ansåg var bolagets starka sidor vid intervjutillfällena (Bilaga 1, fråga 
8). Denna variabel var enklast att tolka utifrån det empiriska materialet och det verkar också 
som om flest intervjuade personer var villiga att lämna svar på denna fråga (Empiri, avsnitt 
4.4).  
 
Svaga sidor 
Variabeln svaga sidor har liksom starka sidor mätts genom företagsledarnas eller VD’s 
subjektiva bedömningar eller åsikter av vad de ansåg var bolagets svaga sidor vid 
intervjutillfällena (Bilaga 1, fråga 8). Variabeln var något svårare att tolka än starka sidor och 
färre intervjuade personer verkar också ha varit villiga att lämna svar på frågan (Empiri, 
avsnitt 4.4).  
 
Arbetssätt 
Denna variabel har mätts på samma sätt som ovanstående variabler och skulle enligt frågan i 
enkätfrågeformuläret varit avhängig dessa (Bilaga 1, fråga 8). Dock har det i många svar inte 
gått att fastställa avhängighet bland annat eftersom data som samlades in till variabeln var 
svårtolkad. Många av företagen har till exempel bara angett att de arbetar med något 
(exempelvis teknologi) men inte utifrån teknologi som stark eller svag sida. Detta framgår av 
datasammanställningen där det vid en koppling står till exempel svagheter eller styrkor 
framför de angivna arbetssätten (Empiri, avsnitt 4.4).  
 

3.8 Metodkritik 
Ovan (Metod, avsnitt 3) har jag haft ett kritiskt förhållningssätt till de metoder jag använt 
samtidigt som jag redogjort för och förklarat mina val av dem. Nedan (Metod, avsnitt 3.8) 
undersöker jag ett par specifika metoddelar vilka jag anser är av särskild betydelse utifrån ett 
kritiskt perspektiv. 
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3.8.1 Brister i enkätfrågeformuläret 
En granskning av enkätfrågeformuläret som använts vid empiriinsamling till databasen visar 
brister i bland annat enkätens frågor och svarssätt – så kallade instrumentfel. Till exempel. är 
frågorna inkonsekventa, otydligt strukturerade och otydligt formulerade. En del av svarssätten 
är obefogade och enkätens utformning tar inte hänsyn till målgruppen (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011 s. 103; 175; Gillham 2008 s. 115-118; Trost 2007 s. 65-66; 74-76; 
82; 84; 91; 98). Enligt Bryman & Bell (2005 s. 131) kan en oklar formulering av frågor leda 
till datainsamlingsfel vilka kan ge upphov till felkällor i en undersökning.  
 
Dessa brister implicerar att kvaliteten på insamlad data skulle kunna vara bristfällig vilket är 
en av sekundärdatakällans begränsningar, i synnerhet då den inte kommer från erkända källor 
såsom UK Data Archive eller SCB. Att det är studenter som går första året på universitet som 
samlat in datan och inte erfarna forskare talar också för en lägre datakvalitet (Bryman & Bell 
2005 s. 235-239). Kvaliteten på data är följaktligen en omständighet som skulle kunna ha 
påverkat uppsatsen negativt, trots att en del av uppsatsen syftade till att fastslå just detta, det 
vill säga att göra en bedömning av ett empiriskt material – Framför-databasen.  
 

3.8.2 Dataanalys 
Numera finns en mängd olika dataprogram till exempel SPSS och CAQDAS, för analys av 
olika slags data (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 137). Det är möjligt att användningen 
av ett sådant typ av program skulle ha resulterat i en noggrannare och mer rättvis analys. 
Enligt Bryman & Bell (2005 s. 466-468) underlättar ett dataprogram analys, men det tar inte 
bort tolkningsmomentet. Det finns också negativa aspekter av dataprogram bland annat att 
data kan dekontextualiseras.  

3.8.3 Bortfall och urvalsfel 
Det fanns bortfall i datamaterialet (tre av företagens enkätsvar framgick ej) och bortfall kan 
leda till att resultaten snedvrids. I mitt insamlade datamaterial bestod bortfallet av en liten del 
företag och det är därför troligt att detta inte påverkat undersökningen nämnvärt. Dock fanns 
urvalsfel vilka bestod i att data inte var jämnt fördelade mellan variablerna och detta kan 
utgöra grund till felkälla vilket kan ha påverkat undersökningen negativt (Bryman & Bell 
2005 s. 113-114; 131).  
 
Orsaken till bortfallen är svår att klarlägga. Det skulle kunna bero på brister i 
enkätfrågeformuläret då en granskning av det bland annat visar bristande empati med 
målgruppen (Metod, avsnitt 3.8.1). Bortfallen har förmodligen inte påverkat reliabilitet och 
validitet i undersökningen eftersom de var få, dock kan urvalsfelen ha haft viss inflytande då 
de möjligen skulle kunna tänkas snedvrida reliabiliteten för företagens angivna starka sidor i 
jämförelse med de svaga, då fler företags starka sidor framgick av enkätsvaren (Analys, 
avsnitt 5.2-5.3). Variabeln starka sidor kan därför anses ha högre reliabilitet. Urvalsfelen 
skulle också kunna tänkas ha påverkat validitet eftersom de undersökta företagen verkar ha 
varit mindre villiga att berätta om sina svaga sidor (Analys, avsnitt 5.1-5.2) vilket indikerar att 
mätningen inte är optimal.  
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3.9 Källkritik 
Syftet med källkritik är att undersöka källans validitet, relevans och reliabilitet. Validitet 
betyder att källan ska mäta det den utger sig för att mäta, relevans innebär att källan ska vara 
väsentlig för frågeställningen och reliabilitet betyder att källan ska vara fri från systematiska 
felvariationer. Vid en källkritisk bedömning är det lämpligt att börja klassificera källorna 
utifrån dessa förhållanden samt att använda sig av de källkritiska kriterierna samtidskrav, 
tendenskritik, beroendekritik och äkthet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167).  
 
Jag kommer därför i nedanstående underavsnitt att med utgångspunkt i validitet, relevans och 
reliabilitet samt med hjälp av de källkritiska kriterierna bedöma några källor som använts i 
uppsatsen. Bedömningen kommer också att utvidgas till att innefatta olika synpunkter av 
kritiskt tänkande, bland annat utifrån några vanliga problem med datakällor, vilka ingår i ett 
kritiskt förhållningssätt till informationskällor (Hultén m.fl. 2007 s. 42; 81-86).  
 

3.9.1 Litteratur 
En bok jag använt mig av i uppsatsarbetet är Gaining and sustaining competitive advantage 
av Barney. Därför är det lämpligt att försöka bedöma den utifrån klassificeringarna och de 
källkritiska kriterierna.  
 
Validitet 
Bokens syfte är att summera och integrera den senaste forskningen i strategisk management 
och dess sammanhängande discipliner på ett sätt som gör dem tillgängliga för studenter samt 
praktiker, och på ett sätt som underlättar dess tillämpning. Boken är från 2002 och det Barney 
kan tänkas mena med den senaste forskningen är svårt att klarlägga (Barney 2002 s. XIV-
XV). Det skulle kunna vara de 5 eller 10 senaste åren det vill säga 2002 -5 eller -10 år. 
Eftersom Barney anses som en av de mest framstående inom fältet är det troligt att det är den 
senaste forskningen som han då redogjorde för i boken, dock utifrån hans eget perspektiv och 
synsätt. 
 
Den andra delen av bokens syfte var att den senaste forskningen skulle göras tillgänglig samt 
underlätta tillämpning för studenter och praktiker (Barney 2002 s.XIV-XV). Tillgängligheten 
kan sägas vara god då boken går att låna vid landets bibliotek. Boken kan också sägas 
underlätta tillämpning av den senaste forskningen bland annat eftersom teorier och teoretiska 
modeller i boken kan tillämpas i studier och uppsatsarbeten på ett enkelt sätt. Således verkar 
det som om boken mäter det den utger sig för att mäta och validitetsklassificeringen antyder 
att boken är valid (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167). För att kunna uttrycka sig om 
bokens grad av validitet skulle efterforskningar behöva göras om huruvida Barney, när han 
skrev boken, tog hänsyn till all forskning inom strategisk management och dess discipliner.  
 
Relevans 
Boken tar upp den strategiska analysens logik och inom ramen av denna redogörs för teorier 
om utvärdering av bland annat företags styrkor och svagheter. Dessa utvärderas utifrån det 
resursbaserade synsättet på företag (Barney 2002 s. V). Frågeställningarna i uppsatsen syftade 
till att klargöra styrkor och svagheter i företag och undersöka om de kunde kopplas till swot-
modellen. Således finns en överensstämmelse mellan boken och uppsatsens frågeställningar 
vilket antyder att källan har relevans (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167). En 
begränsning är att bokens teorier utgår från det resursbaserade synsättet. 
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Reliabilitet 
Om boken är reliabel det vill säga fri från systematiska felvariationer är svårt att avgöra 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167). Eftersom boken baseras på tidigare forskning 
förutsätter reliabiliteten att även forskningen är fri från systematiska felvariationer vilket är 
svårt att fastslå. Barney i egenskap av att vara auktoritet inom fältet har troligtvis gjort en 
rigorös undersökning inför arbetet med boken och detta antyder att boken är reliabel. Men den 
forskning som Barney lutat sig mot och som han använt i arbetet med boken är svår att 
bedöma och går därför inte att uttala sig om, vilket gör att bokens reliabilitet är svår att 
fastställa. 
 
Samtidskrav 
Då boken är utgiven år 2002 är det möjligt att en del hänt inom forskningen sedan dess. Det 
resursbaserade synsättet på företag är det Barney använder som grund för sina teorier och 
detta synsätt har varit giltigt många år och är det än idag. Det är också en av de mest 
accepterade synsätten (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 168). Det betyder att teorierna i 
boken inte är felaktiga men att det är möjligt att nu cirka 10 år efter boken utgivits, skulle 
kunna gå att revidera det som skrivits i boken – det vill säga komplettera/utsträcka teorierna 
för att de ska vara mer precisa. 
 
Tendenskritik 
Barney är (som nämnts) en framstående forskare med stor erfarenhet och flera akademiska 
utmärkelser. Det kan tänkas att en sådan persons intressen är att utveckla och sprida kunskap. 
På det sättet finns inga intressen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 168) som skulle 
snedvrida informationen i boken eftersom en forskare förväntas vara neutral och redogöra för 
samtliga fakta. Barney skulle kunna ha så kallade partsintressen (Hultén m.fl. 2007 s. 87-89) 
av att till exempel framhålla sin ståndpunkt inom området som exempelvis förespråkare av 
det resursbaserade synsättet – detta skulle i så fall kunna leda till att boken inte tar upp andra 
perspektiv som kanske vore intressanta för läsaren. Ståndpunkten eller partsintresset framgår 
dock i boken vilket gör att läsaren är medveten om avgränsningen. Det är således svårt att se 
att bokens tendenskritik eller författarens partsintresse skulle göra den till en opålitlig källa.  
 
Beroendekritik 
Det är svårt att avgöra beroendekritiken eftersom olika personer kan ha olika uppfattning om 
boken och tolka det som står i den olika. Om två personer läst boken och återger olika saker 
behöver det således inte vara på grund av boken i sig utan snarare beror det på 
intersubjektivitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 168). Huruvida det finns samband 
mellan boken samt andra böcker och forskning är oklart. Troligen finns det samband och 
troligen bygger denna bok på tidigare böcker samt forskning och antagligen bygger boken 
också vidare på forskning och andra böcker.  
 
Äkthet  
Bokens äkthet går att undersöka genom att bläddra igenom den samt läsa delar i den och titta 
på fram- och baksida. Eftersom det är en bok är det enkelt att undersöka äktheten och den är 
med stor sannolikhet äkta och således ingen förfalskning. Värre hade det varit om boken 
laddats ner från Internet från någon oseriös sökmotor eller som e-bok. Då hade det varit 
svårare att bedöma äktheten eftersom informationen då varit av digital karaktär vilket inte går 
att kontrollera fysiskt på samma sätt. Bidrar till osäkerheten gör även Internet med det stora 
flöde av information som passerar dagligen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 168; 
Hultén 2007 s. 84).  
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3.9.2 Forskningsartiklar 
Emerald är en databas på Internet som jag använt som källa för att ladda ner 
forskningsartiklar. Övervägande del av artiklarna som använts i uppsatsarbetet kommer från 
denna databas varför det är lämpligt att undersöka källan utifrån källkritiska klassificeringar, 
teorier om Internet och källkritik (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167) samt olika 
synpunkter av kritiskt tänkande (Hultén 2007 s. 42).  
 
Validitet 
Databasen Emeralds inriktning är enligt deras hemsida böcker och forskningsartiklar om 
företag och management (Emeralds hemsida). Vid en sökning i databasen på artiklar verkar 
det finnas ett flertal artiklar med denna inriktning. Detta indikerar hög validitet hos källan 
eftersom det finns en överensstämmelse mellan det källan utger sig för att mäta och det den 
faktiskt verkar mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167). Detta antyder att den som 
källa har hög validitet.  
 
Relevans 
Uppsatsens frågeställningar berör frågor om företag och management vilket enligt hemsidan 
är databasen Emeralds huvudområde (Emeralds hemsida). Således verkar det finnas en 
överensstämmelse mellan uppsatsens frågeställningar och databasen Emeralds innehåll vilket 
indikerar relevans hos källan (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167).  
 
Reliabilitet 
Enligt hemsidan är alla artiklar fackgranskade för att säkerställa hög kvalitet (Emeralds 
hemsida) och detta indikerar hög reliabilitet eftersom då i stort sett samtliga artiklar som 
laddas ner från Emerald bör vara tillförlitliga (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 167). 
Det kan tänkas att det ändå inte är så eftersom de personer som granskar artiklarna kan ha en 
dålig dag och kanske inte vid varje granskning presterar optimalt. Dock kan tänkas att själva 
proceduren med en fackgranskning av alla artiklar leder till att övervägande artiklar som 
publicerats verkligen håller den goda kvalitet som förväntas av dem. 
 
Dominoeffekt 
Ett vanligt problem med datakällor är den så kallade dominoeffekten vilken implicerar att 
sanningshalten i ett visst påstående eller uppfattning förvrängs ju fler led som påståendet eller 
uppfattningen har passerat. En källkritisk regel är därför att använda sig av förstahandskällor 
(Hultén m.fl. 2007 s. 86). De artiklar som ligger till grund för uppsatsen skulle vid en första 
anblick kunna tänkas vara förstahandskällor. Vid en närmare anblick är det dock så att 
artiklarna ofta hänvisar till andra källor i sina resonemang.  
 
I mina källhänvisningar har jag försökt att tydliggöra dominoeffekten genom att göra så 
kallade sekundärkällhänvisningar där detta inte inneburit för mycket komplikationer, vilka 
skulle försvåra för läsaren. Användandet av sekundärkällhänvisningar implicerar således en 
dominoeffekt vilken skulle kunna tänkas påverka resultatet av uppsatsen negativt. Jag har 
dock genom mitt agerande konsekvent tydliggjort denna potentiella effekt genomgående i 
uppsatsen, vilket betyder att läsaren är medveten om den och kan därigenom göra en egen 
bedömning gällande eventuella feltolkningar.  
 
Övrigt 
Emerald är en erkänd och välkänd databas med lång branscherfarenhet (enligt egen utsago 
över 40 år). Den är också enligt egen utsago ledande inom publicering av global forskning 
med inriktning mot företag och management. Emeralds kunder är ett flertal organisationer 
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runtom i världen bland annat ledande universitet, affärsskolor och regeringar (Emerald PDF 
dokument). Emerald anges av Eriksson & Wiedersheim-Paul som lämplig databas för 
tidskriftsartiklar och HiG’s hemsida länkar till Emerald. HiG är en välkänd högskola varför 
det går att utgå från att de möjligen gjort en bedömning av Emerald och att den bedömningen 
var god. Dessa omständigheter antyder enligt teorier om Internet och källkritik att Emerald 
som källa har autenticitet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 170; Hultén 2007 s. 89-90).  
 
Originalkällan för de vetenskapliga artiklar som hämtats från Emerald är vetenskapliga 
tidskrifter i tryckt form (kan också finnas elektroniskt) vilket antyder en hög kvalitet då 
tryckta publikationer ofta genomgår kvalitetskontroll innan materialet trycks (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2011 s. 170-171). Jag har inte kollat upp några av de tryckta tidskrifterna 
rent fysiskt för en jämförelse mellan internetkällans version av en artikel och originalartikeln. 
Detta hade sannolikt kunnat öka källans trovärdighet.  
 
Emeralds domännamn överensstämmer med förväntningarna om den server domännamnet 
ligger på och det finns sätt att kontakta de ansvariga för hemsidan/databasen. Artiklarna som 
finns att ladda ner från Emerald finns även i andra databaser som exempelvis Wiley vilket 
betyder att artiklarna finns i olika databaser som är oberoende av varandra. Detta antyder att 
artiklarna är riktiga samt att källan Emerald är autentisk (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 
s. 171).  
 

3.10 Sammanfattning 
En deduktiv kunskapsansats i kombination med tvärsnittsdesign har varit utgångspunkten för 
examensarbetet. Sekundärdata från en databas (Framför-databasen) var den huvudsakliga data 
som användes samt granskades i uppsatsarbetet och utifrån den har sekundäranalys gjorts.  
 
Testet av det empiriska materialet det vill säga granskningen av databasen visade en låg 
reliabilitet såväl som en låg validitet. Resultatet av mina reliabilitets- och 
validitetsbedömningar gick till viss del att anknyta till andra undersökningar som använt 
Framför-databasen som empirisk källa. Fördelar med databasen som empirisk källa var att 
den var lättillgänglig samt kostnadseffektiv medan en nackdel var kvaliteten på 
datamaterialet. Den största anledningen till att databasens data ansågs ha en låg kvalitet verkar 
ha varit tillvägagångssättet vid datainsamlingen.  
 
De källor som använts i uppsatsarbetet bestod främst av forskningsartiklar vilka anses ha hög 
akademisk status och kan därför anses trovärdiga. Något som gick att anmärka på gällande de 
flesta av dessa var att det vid en närmare anblick visade sig vara så kallade andrahandskällor, 
vilket ur ett källkritiskt perspektiv implicerar en nackdel då förstahandskällor anses vara mer 
attraktiva för utredare eller forskare. De negativa effekterna av andrahandskällor visar sig 
genom så kallade dominoeffekter vilket kan leda till att olika kunskapsuppfattningar 
förvrängs och ger upphov till feltolkningar.   
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4 Empiri 
 
I detta avsnitt presenteras inledning och motiv, urval, avgränsningar, empiriska data och 
sammanfattning. Syftet är att ge en överblick över det material som ligger till grund för analys 
och kritisk granskning.  
 

4.1 Inledning och motiv 
Gällande empiriskt forskningsunderlag om swot-modellen verkar detta vara begränsat då 
många av forskningsartiklarna jag granskat är så kallade teoretiska fördjupningar (den typen 
av studie som jag planerar att verkställa på avancerad nivå). Det som framgår ur empirisk 
synvinkel av mina granskade forskningsartiklar är följande:  
 
Empiriska studier i socialpsykologi har kommit fram till att två distinkta mentala modeller 
kan användas för att förklara inkonsekventa personlighetsdrag. Genom att använda en ansats 
kallad utvärderingsbalans gick det att få motsägelsefulla personlighetsdrag att stämma 
överens på en nivå som korrelerade med det övergripande utvärderingsmålet. Utifrån en 
marknadsföringsledares perspektiv resoneras kring att åtråvärda och icke åtråvärda 
kategoriseringar av faktorer spelar en utvärderande roll och dessa går att koppla till swot-
modellens interna och externa faktorer (Novicevic & Harvey 2004 s. 89). En antydan ges 
också om att empirisk forskning behövs med swot-modellen som forskningsverktyg, för att 
bland annat testa vissa hypoteser.  
 
Swot som verktyg har inte varit föremål för empiriska test och därför behövs det empiriska 
test (Helms & Nixon 2010 s. 240). En granskning av Framför-databasen, vilken utförs i denna 
C-uppsats skulle kunna ses som ett empiriskt test vilket motiverar studiens behandling och 
avgränsning av det empiriska materialet.  
 
När forskare använder swot-teknik är en huvudfråga integrering av empiriska och 
matematiska tekniker i swot, för att motverka dess brister och felfunktioner, vilket gör swot-
applikation komplext (Ghazinoory m.fl. 2011 s. 42). Detta skulle kunna tala för svårigheter 
med empiri i studier av swot-modellen och motiverar därför studiens avgränsning gällande det 
empiriska materialet.  
 
Således har ett av huvudsyftena med examensarbetet varit att granska ett empiriskt material 
(Framför-databasen) utifrån swot-modellen eller att göra ett empiriskt test av Framför-
databasen med utgångspunkt i swot-modellen, inte att samla in empiriskt material från ett 
flertal olika källor. En komplettering av empirin är planerad för D-uppsatsen, då det är tänkt 
att finnas en såväl teoretisk som empirisk utgångspunkt i form av denna C-uppsats. Nedan 
(Empiri, avsnitt 4.2-4.4) redogörs för det empiriska material som använts i examensarbetet 
samt varit föremål för prövning.  
 

4.2 Urval  
Urvalet för undersökningen är de 79 företag vilka registrerats i Framför-databasen år 2009. 
Framför-databasen bygger på det så kallade Framför-projektet som syftar till att välja ut de 
mest framgångsrika företagen i Gästrikland varje år. Framför-projektet stöds av bland annat 
Svenskt Näringsliv, Aktiv Revision, kommunerna i Gästrikland och HiG (Metod, avsnitt 
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3.7.1). Företagen består mestadels av små- och medelstora företag men även stora företag 
förekommer. Företagen har karaktären av aktiebolag vilket bland annat innebär att de är 
vinstdrivande.  
 

4.3 Avgränsningar 
De företag som undersöktes är lokaliserade inom Gästrikland eftersom det empiriska 
materialet (Framför-databasen se Metod, avsnitt 3.7.1) avser företag i den delen av landet. 
Studien fokuserar således på företag inom ett avgränsat geografiskt område. Den empiriska 
granskningen har också avgränsats till interna organisationsfaktorer (starka och svaga sidor). 
 

4.4 Sammanställning av data 
Tabell 2 visar företagen i kolumn 1 rad 2-87 samt variablerna starka och svaga sidor samt 
arbetssätt i kolumn 2-4 rad 2-87. 7 rader i tabellen är kopior av rad 1 (se markering). 
Bortfallet blev 3 företag och dessa markeras med ett kryss. Företagen består av bland annat 
advokat- och arkitektbyrå, städ-, fastighets-, reklam- samt foto och radioföretag, målerifirma, 
IT, åkeri, järn-, stål- och mekanisk industri, bageri och restaurang:  
 
Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
Advokatfirman 
Åhlén & Lyreskog 
AB  

Kunskap 
 

Likviditet Framgår ej 

ALU Fönster i 
Åshammar AB
 
  

Produkt- 
innovativa 

Begränsat 
kapital 

Framgår ej 

B Hedlunds åkeri AB
 
 
  

Framgår ej Distribution Gemenskap 
och moral 

Back´s Mack AB
 
 
  

Framgår ej Framgår ej Svaga sidor: 
Personal och yttre 
ordning 

Band och 
montageteknik i 
Gävle AB 
  

Dubbelt ledarskap Framgår ej Svagheter: 
Utvärdering 

Bernö 
Trädgårdscentrum 
AB 
  

Personal, sortiment  
och service 
 

 

Ledarskap Framgår ej 

BNT Nordic AB
  

Genomgående 
kvalitetstänk 

Framgår ej Produktkvaliteten 

Bolsoni Auramo AB
 
 
  

Flexibel och snabb  
i förändringar 

Litet företag, 
sjukfrånvaro= 
risk 

Framgår ej 
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Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
Cadcam-IT i Gävle 
AB 
 
  

Framgår ej Framgår ej Utbildning av 
personal 

Call-Up Förvaltning 
AB 
 
  

Kvalitet För lite resurser Starka: Kvalitets-
utveckling. Svaga: 
Expansion  

Carpa AB 
 
  

Kundfokus Beroende av 
personal,lokal-
utformning 

Framgår ej 

Cat-Ann Mode AB Snabba leveranser Framgår ej Framgår ej 

Celebra AB Framgår ej Framgår ej Utbildning av 
personal 

CHS Bokning 
Service AB 
 

Framgår ej Framgår ej Affärsidé och bra 
personal 

Cibes Lift AB Framgår ej Framgår ej Rekrytering, produkt-
design 

Conny Blom 
Skogsentrepenad AB 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

Cykelbyggar'n 
Sweden AB 

Framgår ej Framgår ej Utbildning, 
kundfokus 

Dinners Gävlebro AB Innovation och  
kreativitet 

Kvalitet Utbildning, 
nytänkande 

Estremont AB 
 

Flexibilitet Personal Stabil tillväxttakt 

Fartygsservice Gävle 
AB 

Service Framgår ej Bibehållande av god 
servicenivå 

Ockelbo 
Fastighetsservice AB 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

Fastighetssnabben 
AB 

Framgår ej Framgår ej Rekrytering, 
utbildning personal-
trivsel 

FLA Geoprodukter 
AB 

Framgår ej Framgår ej Rätt personal och bra 
löner 
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Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
H I Coffee shop AB 
(Wayne´s coffee) 

Råvaror och intern 
kommunikation 

Framgår ej Framgår ej 

Hedesunda Rostfira 
AB 

Framgår ej Framgår ej Svaga sidor: 
Expansion, resurser  

Holmgren Bygg i 
Gävle AB 

Styrning och 
samordning  
i projekt 

Organisation och 
överbelastade 
kontor 

Framgår ej 

Gävle Foto och 
Radio AB  

Stark Framgår ej Teknologisk 
utveckling 

Gävle 
Takentreprenader AB 
 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

ILA Städ- och 
Fastighetsservice AB 

Tillgänglighet Lovar för mycket Framgår ej 

Industrirörteknik i 
Gävle AB 

Kompetent personal Framgår ej Framgår ej 

Intercard 
International AB 

Framgår ej Personal, kontroll  
av marknad och 
infrastruktur 

Framgår ej 

Interlan Gefle AB Kunskapsinriktade, 
socialt och tekniskt 

Strategi och  
kundkontakt 

Kompetens-
utveckling 

IP Hjelte AB 
(Industriprofil) 

Brett sortiment Service Vara lyhörda 

Johan Skoog 
Arkitektkontor AB 

Framgår ej Framgår ej Vidare- och special-
utbildning av 
personal + mer 
personal 

KH Måleri AB Framgår ej Fördelning av  
arbete 

Framgår ej 

KdM Olssons Bröd 
AB 

Effektivitet Marknadsföring Framgår ej 
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Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
K Mularis 
industritjänst AB 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

KILAB, 
Kedjeexperten i 
Lingbo AB 

Service Personalbrist Framgår ej 

Kilometer 
ReklamByrå AB 

Personal, lyhördhet, 
service, kundfokus  
och integration av 
aktiviteter 

Kompetens och  
behöver fler  
kunder 

Framgår ej 

Klub Teknik AB Innovativt och 
serviceinriktat 

Litet bolag,  
lite personal  
och  
lite utrymme 

Framgår ej 

Know IT Gävleborg 
AB 

Framgår ej Framgår ej Swot- och 
konkurrentanalys 

Kontors 
Fackhandlarna i 
Gävle AB 

Framgår ej Framgår ej Framgår ej 

Kök och Bad Gävle 
AB (KVIK) 

Framgår ej Framgår ej Starka: Rutiner och 
kultur 

Lindströms åkeri i 
Sandviken AB 

Framgår ej Framgår ej Kommunikation och 
delaktighet 

LTM i Gävle AB Flexibilitet och 
kompetent 
personal 

Utländska kunder, 
hemsida och  
marknadsföring 

Framgår ej 

Mattes Bröd i 
Ockelbo AB 

Framgår ej Framgår ej Personalmöten och 
daglig kontakt med 
kund 

Midroc Electro AB Närhet till kund och 
resurser att ta sig an 
stora projekt på grund 
av stort företag 

Konkurrens med  
små företag, svårt 
att slå dessa  
prismässigt 

Utvärdering av 
projekt 

 

N.G. Sundbergs 
Smidesfirma i Gävle 
AB 

Framgår ej Framgår ej Goda kundrelationer 
genom kvalitet. 
Effektivisering 
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Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
Nea Nord AB Industrisektionen som 

genererar kvalitet och 
pengar och håller  
vad de lovar. 
Kompetent personal 

Byggsektionen.  
Tidsproblem 

Framgår ej 

Nordsika Retail 
Dealer AB 

Framgår ej Framgår ej Fortsätta arbetet på 
lokal nivå 

NUTRONIK AB Framgår ej Framgår ej Kundfokus 

Nämerfors 
Industriservice AB 

Framgår ej Framgår ej Utbildning och 
kvalitetsförbättring 

Profilplåt i Järbo AB Framgår ej Framgår ej Kontakt med med-
arbetare 

Prosystem AB Ledaren Litet företag,  
(samtidigt en  
utmaning) 

Inga titlar på de 
anställda, högt i tak 
och relationer 

Pöyry Sweden AB Framgår ej Framgår ej Teknisk utveckling 
och utbildning.  

Rehcon Engineering 
AB 

Framgår ej Framgår ej Likviditet och behålla 
kunnig personal 

Rex Revision AB Hög kvalitet,  
Samarbete och 
sammanhållning.  
Ingen byråkrati 

Framgår ej Framgår ej 

Rostteknik i Gävle 
AB 

Brett omfång,  
gör nästan allt  
som har med  
bilar att göra 

Framgår ej Det går alltid att 
förbättra saker 

Sandvikens 
formmekaniska AB 

Framgår ej Framgår ej Försöker utbilda bort 
de svaga sidorna 

Sandvikens kakel och 
Golv AB 

Framgår ej Framgår ej Jobba med 
långsiktiga kunder 
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Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
Sekreterar Jouren i 
Gävle AB 

Serviceinriktade,  
bra rykte och  
kundkrets 

Framgår ej Vill behålla ett bra 
rykte 

Simson Power Tools 
AB 

Få anställda Få anställda Utbildning, 
expertråd, hjälp av 
proffs 

SKF Coupling 
System AB 

Kvalitet, leverans  
och kundfokus samt 
försöker hela tiden  
att förbättra detta 

Geografisk 
placering långt från  
marknaden 

Nya produkter, 
förbättringar i det 
starka  

Smaksak AB Öppen dialog, chefen  
är med på golvet, 
effektivitet i transport 
och miljövänligt tänk 

Dåliga på företags-
ekonomi 

Framgår ej 

Stu AB Utbildning Framgår ej Framgår ej 

Svenska 
Processteknik AB 

Kompetens, modeller  
för beslutsfattande, 
leverantörer, stort 
kontaktnät och 
erfarenhet 

Framgår ej Kontakt med 
leverantörer och 
arbete utifrån 
modeller 

Svetscenter i Gävle 
AB 

Leverans, kunskap  
och nära till beslut 

Sämre inköpspriser 
på grund av mindre  
grossist 

Framgår ej 

T Hellgren Allservice 
AB 

Personal Chefen Intern kommun-
ikation 

TCC Holding AB Framgår ej Dokumentation  
och struktur i  
pappersarbete 

Framgår ej 

Telemarketing-
gruppen i Gävle AB 

Varumärke Kunskap  Utbildning 

Tele och Satteknik i 
Sandviken AB 

Bredd ger möjligheter Inte nischade  Med att få fler jobb 

Triennium 
fastighetsentreprenad 
AB 

Framgår ej Framgår ej Starka: Uppföljning, 
kommunikation, 
service, kundfokus, 
teknologi 



EMPIRI 

46 

Företag Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
Trivsamt i sandviken 
AB 

Kvalitet och  
service 

Marknadsföring  
och hemsida 

Svaga: mer tid och 
anställa fler folk 

Trycktrean AB  Närhet till kund,  
service 

Framgår ej Kundanpassning 

Tunnplåt i Gävle AB Flexibilitet, ekonomi  
och resurs i form av 
lager 

Chefen är otydlig  
på grund av 
svårigheter  
med att få 
konvergens  
i mål 

Framgår ej 

Vi kan tak AB Framgår ej Framgår ej Enkät till kunder 

Wikblom Hydralik & 
Rörteknik AB 

Kunskap och  
personal 

Ojämn orderingång Framgår ej 

VVS-montörerna i 
Gästrikland AB 

Handplockad  
personal och bra  
service 

Underbemanning Rekrytering 

Åkeritjänst i Gefle 
AB 

Personal +stort 
kontaktnät 

Framgår ej Flexibelt byte av 
chaufför 

Tabell 2: data från företagen  
(Framför-databasen 2009, tolkade svar från enkätfråga 8). 
 

4.5 Sammanfattning 
Det har visat sig att empirisk forskning om swot-modellen är knapphändig samt att 
svårigheter med tillämpning av empiri existerar utifrån ett swot-forskningsperspektiv bland 
annat i form av komplexa spörsmål. Det har också framkommit att ett behov finns av att göra 
empiriska test utifrån swot-modellen, dels för att se om ett empiriskt material är hållbart och 
dels för att testa swot-modellen empiriskt. En av avsikterna med uppsatsjobbet har varit just 
detta.  
 
Urvalet för empirin var 79 företag varav det empiriska bidraget registrerats som swot-data i 
Framför-databasen. Företagen bestod av mestadels små- och medelstora företag som driver 
verksamhet i Gävleregionen. Av dessa fanns bland annat advokatbyrå, IT-företag, stålindustri 
och restaurangverksamhet. Den empiriska granskningen avgränsades till interna 
organisationsfaktorer det vill säga starka och svaga sidor hos företagen.  
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras data från föregående kapitel. De variabler som kommer att redogöras 
för är starka och svaga sidor (interna organisationsfaktorer) samt hur företagen arbetar utifrån 
dessa (arbetssätt). Variablerna kommer att analyseras i syfte att undersöka hur de kan kopplas 
till swot-modellens interna faktorer (styrkor och svagheter).  
 

5.1 Starka sidor 
Tabell 3 visar de organisationsfaktorer som företagen har redovisat som starka sidor samt de 
starka sidor som inte gick att utläsa (Framgår ej), i enkätsvaren. Antal gånger avser mängd 
företag som angivit en viss organisationsfaktor som stark sida. Eftersom vissa företag angett 
flera egenskaper som starka sidor och andra företag nämnt egenskaper som endast förekom en 
gång (de flesta av dessa har inte tagits med i analysen) kan antal gånger överstiga eller 
understiga det totala antalet företag.  
 
Andel avser antal angivna starka sidor eller antal starka sidor vars svar inte framgick av 
enkätsvaren, i relation till summan av antal gånger. Andel av företag syftar på antal företag 
som angett en viss egenskap som stark eller som inte angett något (Framgår ej), i relation till 
det totala antalet (79) företag – det vill säga ett slags mått på svarsfrekvensen. En jämförelse 
mellan summan av Andel av företag för starka respektive svaga sidor visar till exempel ett 
lägre tal för svaga sidor (Analys, tabell 4) vilket ger en indikation om att företagen var mer 
villiga att prata om starka sidor än om svaga. Detta tankeresonemang illustreras också i posten 
Framgår ej där siffran är lägre för svaga sidor.  
 
Starka sidor är i vissa fall överlappande vilket framgår av tabellrutan längst ner till höger där 
summan inte blir 100 %. Exempelvis finns företag som angett personal och service som starka 
sidor, vilket innebär att samma företag kan stå för flera av de starka sidor som redovisas i 
tabellen:  
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Starka sidor3  

 
 
Antal gånger4  

 
 
Andel5  

 
Andel av 
företag6 

 
Framgår ej 

 
34 

 
38 % 

 
43 % 

Personal   9 10 % 11 % 
Kunskap/Kompetens   8   9 %  10 % 
Service   8   9 % 10 % 
Kundfokus   6   7 %   8 % 
Kvalitet   6   7 %   8 % 
Utbud/Sortiment   4   5 %   5 % 
Leverens/Leverantör   4   5 %   5 % 
Flexibilitet   4   5 %   5 % 
Innovation   3   3 %    4 % 
Ledarskap/Styrning   3   3 %   4 % 
 
Summa 

 
89 

 
100 % 

 
113 % 

Tabell 3: starka sidor  
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 122). 
 

5.1.1 Starka sidor – koppling till företagen  
Tabell 3 antyder att de flesta företag inte angett några starka sidor (43 %) eller att det inte gått 
att utläsa deras starka sidor utifrån datasammanställningen (Empiri, avsnitt 4.4). Tabell 3 
indikerar också att de vanligaste starka sidor som angetts av företagen är personal (11 %), 
kunskap/kompetens och service (10 %) samt kundfokus och kvalitet (8%).  
 

5.2 Svaga sidor 
Tabell 4 visar de organisationsfaktorer som företagen har redovisat som svaga sidor samt de 
svaga sidor som inte gick att utläsa (Framgår ej), i enkätsvaren. Antal gånger avser mängd 
företag som angivit en viss organisationsfaktor som svag sida. Eftersom vissa företag angett 
flera egenskaper som svaga sidor och andra företag nämnt egenskaper som endast förekom en 
gång (de flesta av dessa har inte tagits med i analysen) kan antal gånger överstiga eller 
understiga det totala antalet företag.  
 
Andel avser antal angivna svaga sidor eller antal svaga sidor vars svar inte framgick av 
enkätsvaren, i relation till summan av antal gånger. Andel av företag syftar på antal företag 
som angett en viss egenskap som svag eller som inte angett något (Framgår ej), i relation till 
det totala antalet (79) företag. Svaga sidor är i vissa fall överlappande vilket framgår av 
tabellrutan längst ner till höger där summan inte blir 100 %. Exempelvis finns företag som 
angett personal och kundfokus som svaga sidor, vilket innebär att samma företag kan stå för 
flera av de svaga sidor som redovisas i tabellen:  
 
 

                                                 
3 Oberoende variabel.  
4 Absolut frekvens.  
5 Relativ frekvens.  
6 Relativ frekvens.  
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Svaga sidor7  

 
Antal 
gånger  

 
 
Andel  

 
Andel av 
företag 

 
Framgår ej 

 
44 

 
68 % 

 
56 % 

Personal   7 11 %   9 % 
Kundfokus   3   5 %   4 % 
Marknadsföring   3   5 %   4 % 
Litet företag   3   5 %   4 % 
Kunskap/Kompetens8   2   3 %    3 % 
Kvalitet   1   2 %   1 % 
Service   1   2 %   1 % 
Likviditet   1   2 %   1 % 
 
Summa 

 
65 

 
100 % 

 
83 % 

Tabell 4: svaga sidor  
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 122). 
 

5.2.1 Svaga sidor – koppling till företagen 
Tabell 4 antyder att de flesta företag inte angett några svaga sidor (56 %) eller att svaga sidor 
inte gått att utläsa utifrån enkätsvaren eller datasammanställningen (Empiri, avsnitt 4.4). 
Vidare pekar tabell 4 på att de vanligaste svaga sidor som företagen redogjort för är personal 
(9 %), kundfokus, marknadsföring och litet företag (4 %).  
 

5.3 Arbetssätt 
Tabell 5 visar de organisationsfaktorer som företagen har redovisat som arbetssätt samt de 
arbetssätt som inte gick att utläsa (Framgår ej), i enkätsvaren. Antal gånger avser mängd 
företag som angivit en viss organisationsfaktor som arbetssätt. Eftersom vissa företag angett 
flera arbetssätt och andra företag nämnt arbetssätt som endast förekom en gång (de flesta av 
dessa har inte tagits med i analysen) kan antal gånger överstiga eller understiga det totala 
antalet företag.  
 
Andel avser antal angivna arbetssätt eller det antal arbetssätt vars svar inte framgick av 
enkätsvaren, i relation till summan av antal gånger. Andel av företag syftar på antal företag 
som angett ett visst arbetssätt eller som inte angett något (Framgår ej), i relation till det totala 
antalet (79) företag. Arbetssätt är i vissa fall överlappande vilket framgår av tabellrutan längst 
ner till höger där summan inte blir 100 %. Exempelvis finns företag som angett personal och 
kundfokus som arbetssätt, vilket innebär att samma företag kan stå för flera av de arbetssätt 
som redovisas i tabellen:  
 
 
 
 
 

                                                 
7 Oberoende variabel.  
8 Avser Kunskap/Kompetens i ett bristande avseende det vill säga att det finns för lite eller för dålig 
kunskap/kompetens.  
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Arbetssätt9  

 
Antal 
företag  

 
 
Andel  

 
Andel av 
företag 

 
Framgår ej 

 
28 

 
42 % 

 
35 % 

Personal10 17 26 % 22 % 
Kundfokus   8 12 % 10 % 
Utveckling11   5   8 %   6 % 
Kommunikation   3   5 %   4 % 
Expansion   2   3 %   3 % 
Utvärdering   2   3 %   3 % 
Likviditet   1   2 %   1 % 
 
Summa 

 
66 

 
100 % 

 
84 % 

Tabell 5: arbetssätt  
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 122). 
 

5.3.1 Arbetssätt – koppling till företagen  
Tabell 5 antyder att de flesta företag inte angett arbetssätt eller att det inte gått att tolka 
arbetssätt utifrån datasammanställningen (Empiri, avsnitt 4.4). Vidare pekar tabell 5 på att de 
vanligaste arbetssätten är personal (22 %), kundfokus (10 %), utveckling (6 %) och 
kommunikation (4 %).  

5.4 Variabelsammanställning 
Tabell 6 visar innehållet i de mest förekommande variablerna företagen har redovisat:  
 
Variabler: Starka sidor Svaga sidor Arbetssätt 
 Personal Personal Personal 
 Kunskap/Kompetens Kundfokus Kundfokus 
 Service Marknadsföring Utveckling 
 Kundfokus Litet företag Kommunikation  
 Kvalitet   

Tabell 6: variabelsammanställning 
 

5.4.1 Personal 
Flest företag har angett personal som stark sida, svag sida och arbetssätt (Analys, tabell 6). 
Faktorn går att koppla till teorier om swot-modellens interna faktorer då den överensstämmer 
med den interna faktorn arbetskraft (Teori, avsnitt 2.1.9). Företagens syn på faktorn personal 
(genom att visa att de arbetar med faktorn) antyder att faktorn är kontrollerbar vilket 
överensstämmer med swot-modellens dualperspektiv (Teori, fig. 2-3). Att personal är en 
kontrollerbar faktor utifrån företagens syn ger stöd åt swot-modellens teorier om interna 
faktorer och åt den teoretiska swot-modellens dualperspektiv. Det antyder också att swot-

                                                 
9 Beroende variabel.  
10 Avser utbildning och rekrytering.  
11 Avser teknologi, kvalitet, produkt, kompetens och teknisk utveckling.  
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modellen skulle kunna vara användbar för företagen då de med hjälp av modellen skulle 
kunna omsätta faktorn i potentiella värdeskapande strategiska spörsmål (Teori, avsnitt 2.1.10).  
 

5.4.2 Kundfokus 
Efter personal är kundfokus den mest förekommande faktorn som företagen har angivit 
(Analys, tabell 6). Faktorn kan knytas till marknaden som intern faktor i swot-modellen. Den 
kan också kopplas till swot-modellens dualperspektiv vilket antyder att kundfokus är en 
kontrollerbar intern faktor (Teori, fig. 2-3). Företagens syn på kundfokus (bland annat som 
angivet arbetssätt) skulle kunna översättas till att vara ett förhållningssätt till kunder, det vill 
säga inte kunder i sig. Kundfokus som intern faktor kan vilseleda då den skulle kunna tänkas 
utgöra en extern faktor i modellen. Företagens syn på kundfokus som intern faktor i swot-
modellen antyder att swot-modellen är användbar för företagen – eftersom de i så fall utifrån 
till exempel arbetssätt som svag sida, med hjälp av swot-modellens strategiska matris (Teori, 
fig. 2-2), skulle kunna omvandla svagheten till en möjlighet i omgivningen.  
 

5.4.3 Kunskap/Kompetens 
Kunskap/Kompetens är en av de mest förekommande faktorerna avseende företagens syn på 
starka och svaga sidor; den ingår inte i arbetssätt (Analys, tabell 3; 4). Faktorn 
kunskap/kompetens överensstämmer med swot-modellens interna faktor utbildningsnivå 
(Teori, avsnitt 2.1.9). Företagens syn på faktorn antyder således att swot-modellen är 
användbar för företagen då de till exempel skulle kunna använda modellen för att kategorisera 
faktorn. Utifrån en potentiell kategorisering skulle faktorn kunna användas eller omsättas i 
företagens strategi med hjälp av den strategiska swot-matrisen (Teori, fig. 2-2).  
 

5.4.4 Service 
Service är relativt frekvent angiven av företagen som stark och svag sida, dock ej som 
arbetssätt (Analys, tabell 6). Faktorn skulle kunna gå att koppla till teorier om swot-modellens 
interna faktorer då den kan tänkas hänga ihop med bland annat produkt och kapacitet (Teori, 
avsnitt 2.1.9). Företagens syn på service som intern faktor i swot-modellen antyder således att 
swot-modellen är användbar för företagen då faktorn med stöd av swot-modellen kan 
kategoriseras och användas i företagens strategi (Teori, avsnitt 2.1.10).  
 

5.4.5 Kvalitet 
Kvalitet har angivits av företagen som stark och svag sida (Analys, tabell 6). Faktorn går inte 
direkt att koppla till swot-modellens interna faktorer men den skulle kunna tänkas vara 
sammanhängande med till exempel produkt som intern faktor i swot-modellen (Teori, avsnitt 
2.1.9). Företagens syn på kvalitet som intern faktor i swot-modellen antyder att swot-
modellen är användbar för företagen av den orsaken att swot-modellen skulle kunna 
möjliggöra för företagen att kategorisera faktorn, och utnyttja detta vid till exempel 
strategiformulering (Teori, avsnitt 2.1.10).  
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5.4.6 Likviditet 
Likviditet har av företagen angivits som svag sida och arbetssätt (Analys, tabell 6). Den går 
att koppla till teorier om swot-modellens interna faktorer eftersom den skulle kunna ses som 
finansiell resurs (Teori, avsnitt 2.1.9). Eftersom företagen angett att de arbetar med faktorn 
skulle den kunna kopplas till swot-modellens dualperspektiv som en icke-åtråvärd 
kontrollerbar faktor (Teori, fig. 2-3). Men det är troligt att detta inte kan sägas gälla generellt 
då det endast var 2 företag som angav likviditet som intern organisationsfaktor (Analys, tabell 
4; 5). Företagens syn på likviditet antyder att swot-modellen är användbar för företagen då 
likviditetsfaktorn i likhet med övriga avhandlade faktorer (Analys, avsnitt 5.4) skulle kunna 
skapa värde åt företagen, genom swot-modellen, i form av till exempel strategisk information 
som beslutsunderlag (Teori, avsnitt 2.1.7; 2.1.10).  
 

5.4.7 Marknadsföring 
Marknadsföring har angetts av 3 företag som svag sida (Analys, tabell 4). Faktorn går att 
anknyta till teorier om swot-modellens interna faktorer då den är direkt överensstämmande 
med swot-faktorn marknadsföring (Teori, avsnitt 2.1.9). Den skulle också kunna placeras in i 
swot-modellens dualperspektiv i nedre rutan till höger (Teori, fig. 2-3), som icke-åtråvärd 
kontrollerbar intern faktor. Dock är det inte troligt att detta kan sägas gälla generellt då det 
bara var tre företag som angett faktorn som svaghet. Företagens syn indikerar dock att swot-
modellen skulle kunna vara användbar för företagen av samma anledningar som angetts 
gällande övriga faktorer (Analys, avsnitt 5.4.1-5.4.6).  
 

5.4.8 Kommentar 
Ovanstående (Analys, avsnitt 5.4) pekar enhetligt på att företagens syn på interna 
organisationsfaktorer är överensstämmande med swot-modellens teoretiska syn på interna 
faktorer (Teori, avsnitt 2.1.9). Trots bortfallen (många av företagens svar framgick ej) ger 
företagens helhetssyn stöd åt swot-modellens interna faktorer (teoretiskt) samt antyder att 
modellen skulle kunna tillämpas bland företagen i deras regionala miljö.  
 

5.5 Sammanfattning 
De flesta företagen har inte angett något som gått att koppla till interna organisationsfaktorer 
(starka och svaga sidor samt arbetssätt) det vill säga det fanns många bortfall, vilket kan 
tänkas bero på datamaterialet. En vanlig stark och svag sida företagen angivit som intern 
organisationsfaktor är personal. Företagen har också angivit denna organisationsfaktor som 
arbetssätt, vilket implicerar att de arbetar utifrån starka och svaga sidor.  
 
För övrigt antyder samtliga av de vanligaste faktorer som företagen angivit att företagens syn 
(empiri) på interna organisationsfaktorer är överensstämmande med swot-modellens (teori) 
syn på interna faktorer. Detta indikerar i sin tur att teoretiska resonemang om swot-modellen 
kan ges stöd åt samt att modellen skulle kunna vara tillämpbar för företagen i deras regionala 
miljö.  
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6 Reflektioner 
 
I kapitlet kommer jag att reflektera kring de erfarenheter och funderingar som uppkommit 
under arbetet med uppsatsen samt utifrån dessa återknyta till bland annat problem, syfte, 
metod och analys. Nedan (Reflektioner, avsnitt 6) redogörs för swot-modellens interna 
faktorer samt Framför-empirin.  
 

6.1 Swot-modellens interna faktorer 
Nedan (Reflektioner, avsnitt 6.1) redogörs för subjektivitet och användbarhet, kompletterande 
teorier/modeller och företagsstrategisk koppling, sekundär swot-analys, svaga sidor utifrån ett 
utredarperspektiv, negativt versus positivt och utvärderingsverktyg på individnivå.  
 

6.1.1 Subjektivitet och användbarhet 
Analysen visar att företagens syn på starka och svaga sidor (i många fall) direkt går att koppla 
till swot-modellens interna faktorer (Analys, avsnitt 5.4). Men vad säger detta om företagens 
syn på starka och svaga sidor utifrån swot-modellen? Egentligen inte mycket mer än att swot-
modellen skulle kunna vara användbar för många av företagen. Det finns dock ett problem i 
att det är företagens uppfattningar (subjektiva bedömningar) av deras starka och svaga sidor 
som redovisats och således inte fastställda interna organisationsfaktorer med uppbackning av 
till exempel teori, vilket kan tänkas skapa en diffus användning samt hämma användbarhet.  
 
Utifrån en sådan perception finns det risk för att (vid tillfälle av att företagen använder swot-
modellen) resultatet blir skevt. Detta kan tänkas bero på bland annat klassificeringssvårigheter 
av interna faktorer och översubjektivitet i generering av faktorer (Teori, avsnitt 2.1.12). 
Följaktligen verkar inte företagens syn (i detta fall) vara tillräcklig för att swot-modellen ska 
kunna implementeras (exempelvis i företagens strategi) på ett vederhäftigt sätt. Detta 
resonemang stöds av att företagens angivna starka och svaga sidor ofta var desamma (Analys, 
avsnitt 5.4) det vill säga företagen angav samma egenskaper för starka och svaga sidor, vilket 
pekar på subjektiva uppfattningar och inte fastställda starka respektive svaga sidor.  
 
Det är alltså positivt att företagens syn på interna faktorer i swot-modellen ger stöd åt 
modellens användning men för att företagen ska kunna utnyttja modellen på ett gynnsamt vis 
(för dem själva) verkar inte deras subjektiva bedömningar av starka och svaga sidor räcka. 
Hur kan då företagen göra för att säkerställa att de starka respektive svaga sidor de angivit 
fördelaktigt går att använda utifrån swot-modellen?  
 

6.1.2 Kompletterande teorier/modeller och företagss trategisk koppling 
Som nämnts (Teori, avsnitt 2.1.11) går användning av swot-modellen att effektivisera genom 
integrering med andra teorier och modeller. Detta skulle kunna vara ett alternativ för 
företagen. Exempelvis skulle en bedömning eller utvärdering kunna göras (utifrån ett 
resursbaserat synsätt på företag och med hjälp av VRIO-ramen) huruvida en angiven stark 
eller svag sida är plausibel och graden av plausibilitet skulle kunna mätas genom att jämföra 
företags resurser utifrån VRIO-ramens frågor. Detta resonemang får stöd av Helms & Nixon 
(2010 s. 236-237) vilka menar att det resursbaserade synsättet fördelaktigt kan kombineras 
med swot-modellen och av Agarwal m.fl. (2012 s. 17) som menar att VRIO-ramen 
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fördelaktigt kan användas ihop med swot-modellen för analys av interna faktorer (Teori, 
avsnitt 2.1.11).  
 
Med en sådan utsträckning av modellen är det möjligt att swot-analys ger tillförlitligare 
resultat och swot-analys skulle i så fall kunna användas i företagens strategi. Interna faktorer 
skulle till exempel kunna placeras i swot-modellens strategiska matris (Teori, fig. 2-2), för att 
kopplas till externa faktorer genom exempelvis Porters femkraftsmodell eller SCP-baserade 
modeller (Teori, avsnitt 2.1.11). Swot-modellens dualperspektiv (Teori, fig. 2-3) skulle kunna 
användas för att ytterligare kategorisera olika interna faktorer, och för att förstärka 
trovärdigheten av swot-analys skulle swot-modellen för optimala förhållanden (Teori, fig. 2-
4) kunna tillämpas. Swot-modellens företagsstrategiska koppling verkar alltså vara av 
betydelse men endast utifrån vissa förutsättningar, som till exempel att swot-modellens 
(empiriska) faktorer är korrekt återgivna av företagen.  
 

6.1.3 Sekundär swot-analys 
En återkommande faktor som beskrevs av företagen som stark och svag sida samt arbetssätt 
var personal (Analys, avsnitt 5.4.1). För att motverka subjektivitet och därmed öka 
tillförlitligheten av swot-analys, skulle i ett sådant fall sekundär swot-analys kunna 
verkställas. Med sekundär swot-analys menas att göra om samma analys två gånger men vid 
olika tillfällen. På detta sätt utsträcks modellens otydliga struktur och diffust användande 
motverkas. Idén om sekundär swot-analys verkar inte vara vedertagen inom fältet varför den 
kan vara värd en eftertanke eller reflektion.   
 

6.1.4 Utifrån ett utredarperspektiv (svaga sidor) 
Av analysen framgår att en större andel av företagens starka sidor än svaga sidor framgick av 
enkätsvaren (Analys, avsnitt 5.1-5.2). Det vill säga en tendens om att företagen skulle kunna 
vara mer villiga att kommunicera med externa parter angående deras starka sidor än deras 
svaga sidor. Detta skulle kunna bero på till exempel konkurrens med andra företag samt 
rädsla att läcka känslig information som exempelvis används i företags konkurrensstrategier.  
 
Om det är på det sättet skapar detta en utmaning för forskare som är intresserade av att studera 
swot-modellens svaga sidor utifrån ett företagsperspektiv. Swot-modellens svaga sidor skulle 
därför kunna kompletteras/utsträckas med fler teorier som avser interna swot-faktorer samt 
särskilda riktlinjer skulle möjligen behövas för framställningen av dessa. En utmaning för 
framtida forskning är således att ta fram metoder för framtagande av svaga sidor (interna 
organisationsfaktorer) hos företagen i syfte att studera swot-modellen.  
 

6.1.5 Negativt versus positivt 
För att återknyta till uppsatsens problem där en tvetydighet argumenterades för gällande swot-
modellens potentiella användbarhet (Inledning, avsnitt 1.2), verkar det som om de positiva 
aspekterna med swot är fler än de negativa utifrån perspektivet användbarhet. Detta 
resonemang får stöd av analysen som visar att kongruensen mellan swots teoretiska interna 
faktorer och företagens interna organisationsfaktorer är hög (Analys, avsnitt 5.4), vilket 
indikerar hög användbarhet och ger stöd åt swot-modellen utifrån möjligheter (Inledning, 
avsnitt 1.2.2).  
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Nästa steg är att klargöra hur modellen kan användas av företag på ett tillförlitligt sätt. Detta 
ger inte uppsatsen svar på och därför är de negativa aspekterna av swot-modellen (Inledning, 
avsnitt 1.2.1) fortfarande aktuella – vilket motiverar vidare forskning (Slutsatser, avsnitt 7.5). 
Uttryckt annorlunda; modellens användbarhet verkar vara hög hos företag, men ett 
klargörande verkar saknas om hur den kan användas på ett resonabelt sätt.  
 

6.1.6 Utvärderingsverktyg på individnivå 
I uppsatsen har swot-modellen framför allt undersökts med avseende på organisationsnivå 
(Inledning, avsnitt 1; Teori, avsnitt 2; Empiri avsnitt 4; Analys, avsnitt 5) trots att den går att 
tillämpa på individnivå (Teori, avsnitt 2.1.3; 2.1.6). Det framgår också i uppsatsen att swot-
analys är vanligt men att swot-modellen även verkar fungera som ett verktyg för 
utvärderingar av till exempel organisationer (Teori, avsnitt 2.1.3-2.1.4). Därför är det 
intressant att reflektera kring hur swot-modellen skulle kunna användas som 
utvärderingsverktyg för organisationer på individnivå. 
 
Med utgångspunkt i swot som utvärderingsmetod- eller verktyg skulle en organisations 
fungerande eller icke-fungerande kunna beskrivas och analyseras. Detta skulle till exempel 
kunna ske genom att utreda grupprocesser i företag med hjälp av swot-modellen. Personalen 
skulle kunna involveras i swot-analyser och varje enskild avdelning i ett företag skulle 
därigenom kunna ta fram sina starka och svaga sidor. Genom att involvera personalen är det 
möjligt att ge dem en känsla av medbestämmande eller en känsla av att de är med och 
påverkar organisationen vilket i sin tur skulle kunna leda till exempelvis bättre arbetsmiljö, 
effektivisering samt minskad psykisk ohälsa och mindre sjukskrivningar.  
 
Resonemanget stöds av analysen vilken visar att faktorn personal är en återkommande stark 
och svag sida samt ett återkommande arbetssätt, som företagen redovisat (Analys, avsnitt 
5.4.1) och genom teorier om styrkonceptet empowerment vilka antyder att medinflytande är 
en motivationsfaktor på många arbetsplatser, vilket premierar styrning i företag (Glor s. 2005 
s. 1; 14-15). 
 

6.2 Framför-empirin 
Nedan (Reflektioner, avsnitt 6.2) redogörs för Framför-empirin utifrån syfte, problem och 
frågeställning. Vidare ges förslag till upplägg av en alternativ databas, bortfallens inflytande 
på uppsatsen diskuteras, datas kongruens med uppsatsens frågeställningar samt alternativa 
urval och deras potentiella påverkan på resultatet redogörs för.  
 

6.2.1 Utifrån uppsatsens syfte 
Företagen som finns i databasen har karaktären av regionala företag. Det verkar sålunda vara 
rätt företag (med avseende på syftet) som studien fokuserar på. Om databasen hade varit 
uppbyggd av forskare (istället för studenter) hade den därför kunnat ge undersökningen samt 
andra empiriska undersökningar avsevärt större värde (Metod, avsnitt 3.8.1).  
 
Databasen eller Framför-empirin överensstämmer således väl med den del av syftet som 
avsåg studera företag i dess regionala miljö och att kritiskt testa ett empiriskt material men 
mindre väl med intentionen om att beskriva och analysera swot-modellens användning och 
användbarhet för dessa företag (Inledning, avsnitt 1.4). Detta eftersom den i princip endast 
indikerar att swot kan användas av företagen och inte mer. Framför-empirin verkar alltså vara 
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av betydelse för det faktum att swot-modellen verkar ha hög användbarhet (Teori, avsnitt 
2.1.4), dock finns inga garantier för vederhäftig användning (Reflektioner, avsnitt 6.1.5) och 
detta beror potentiellt på databasens låga kvalitet (Metod, avsnitt 3.5-3.6; 3.8.1).  
 

6.2.2 Utifrån uppsatsens problem 
En granskning av det enkätfrågeformulär som användes vid datainsamling till databasen 
visade att databasen som empirisk källa hade låg kvalitet (Metod, avsnitt 3.8.1). Denna 
omständighet stärker uppfattningen om swot-modellens negativa aspekter bland annat 
subjektivitet och klassificeringssvårigheter (Inledning, avsnitt 1.2.1).  
 
En annan databas med högre akademisk trovärdighet, som källa i uppsatsen skulle istället ha 
kunnat ge stöd åt swot-modellen utifrån möjligheter (Inledning, avsnitt 1.2.2) då resultatet 
antagligen skulle ge mer reliabla indikationer om swots användbarhet och därmed leda till att 
en säkrare slutsats kunnat dras angående swot-modellens användbarhet hos de undersökta 
företagen. Detta hade också kunnat leda till att hela studien givits en högre 
sammanvägd/helhets trovärdighet. Det bristfälliga empiriska materialet (Framför-databasen) i 
examensarbetet vägs dock upp av det värde som den kritiska granskningen av detta bidrar 
med kunskapsmässigt (Slutsatser, avsnitt 7.4). Det är ändock ett alternativ att göra om samma 
typ av undersökning med en annan databas som empirisk källa.  
 

6.2.3 Utifrån uppsatsens frågeställning 
Framför-databasen verkar inte ha givit ett stort bidrag till uppsatsens teoretiska del då dess 
egentliga funktion i princip endast varit att tillhandahålla subjektiva och ej tillförlitliga (på 
grund av den kritik som går att rikta mot dess datainsamling och på grund av bortfallen) mått 
på företagens organisationsfaktorer (Empiri, avsnitt 4.4). Framför-databasen bidrar således 
med att besvara en del av frågeställningen (Vilka starka respektive svaga sidor (interna 
organisationsfaktorer) har de undersökta företagen redovisat?) men i övrigt ger den endast 
vaga indikationer om kopplingen till swot-modellen.  
 
Den andra delen av frågeställningen (Hur kan de undersökta företagens starka och svaga sidor 
kopplas till swot-modellen?) får inte något substantiellt svar och detta kan tänkas bero på 
Framför-databasens datainsamlingsmetoder (Metod, avsnitt 3.5-3.6; 3.8). Intervjuer med 
företagen hade troligen kunnat ge mer väsentliga svar på den andra delen av frågeställningen 
då svaren och argumentationen kring svaren förmodligen lättare hade kunnat stödjas och 
verifieras med teorier och modeller. Men möjligheten fanns att den kritiska granskningen 
skulle ge ett negativt utslag och detta behöver inte nödvändigtvis vara negativt för uppsatsen i 
sin helhet då en del av syftet gick ut på att fastställa just detta.  
 

6.2.4 Alternativ databas 
En idé som uppkommer utifrån uppsatsens argumentation om att empirin (Framför-databasen) 
varit bristfällig är hur databasens empiri skulle kunna förbättras för att bli av större kvalitet 
för användare. Ett svar på denna fråga skulle kunna vara att göra strukturella ändringar i 
Framför-databasens datainsamlingsmetoder. Istället för att låta studenterna göra 
standardiserade intervjuer utifrån det bristfälliga enkätfrågeformuläret (Metod, avsnitt 3.5.1-
3.5.2; 3.8.1) skulle enkätfrågeformuläret (utifrån hur det ser ut nu) kunna struktureras om av 
experter för att det ska bli professionellt.  
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Studenternas uppgift skulle då bli att skicka ut enkäter till företag och sammanställa data, i 
förslagsvis ett dataprogram. Denna data kan lagras i databasen och utgöra värdefull empiri för 
forskare. Detta tillvägagångssätt innebär en fördel för studenterna (tidsmässigt) och det ger 
insikt om hur en professionell enkät ska se ut samt hur data från den kan sammanställas – 
således värdefull kunskap inför potentiella fortsatta studier. Med tiden skulle enkäten kunna 
utvecklas genom exempelvis utvärdering av data som samlats in från företagen för att gynna 
ett pågående ständigt förbättringsarbete, samt korrigeras för förändringar i företagens interna 
och externa miljö.  
 

6.2.5 Bortfallens potentiella inflytande på uppsats en 
Bortfallens (den andel av företagen vars svar inte framgick av enkätfrågorna) påverkan på 
undersökningen är värd några reflektioner då den var betydande i samtliga företagsvariabler 
(Analys, avsnitt 5.1-5.3). Bortfallsfelen kan ha påverkat resultatet av undersökningen då det 
generellt gäller att varje bortfall snedvrider resultatet (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 
125). Hur kan det då ha påverkat resultatet? Exempelvis skulle bortfallen ha kunnat leda till 
tolkningsfel om det är så att de företag som inte har svarat skulle angett svar som skiljde sig 
från de företag som har svarat (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011 s. 175).  
 
Ovanstående resonemang (Reflektioner, avsnitt 6.2.5) ger alltså en indikation om att studiens 
resultat inte skulle kunna gå att använda. Det som talar för att studiens resultat trots detta 
skulle kunna gå att använda är bland annat den höga överensstämmelse som existerar mellan 
insamlad data och uppsatsens frågeställning (Reflektioner, avsnitt 6.2.6) vilken antyder att 
uppsatsen presenterar resultaten av en god mätning. En annan sak som talar för resultatets 
användning är den låga andelen bortfall (3 stycken) vilken pekar på att bortfallen inte 
påverkat undersökningen nämnvärt (Metod, avsnitt 3.8.3). Urvalsfelen är dock ett problem 
och det är svårt att se hur de inte skulle påverka undersökningens resultat. De verkar dock 
vara relativt jämnt fördelade (Analys, tabell 3-5) vilket talar för att resultaten inte påverkats 
avsevärt negativt.  
 
Studiens användbarhet är också avhängig uppsatsens syfte och då syftet (Inledning, avsnitt 
1.4) till exempel inte varit att ta fram reliabla tillämpningsmetoder för swot-användning, utan 
istället att skapa en potentiell grund för detta genom att beskriva och analysera modellen, dess 
användning och användbarhet antyder detta att studien (trots bortfallen) har en hög 
användbarhet. Studiens syfte möjliggör således dess användbarhet, trots bortfall samt 
knapphändig empiri.  
 

6.2.6 Datas kongruens med uppsatsens frågeställning  
Framför-databasen tillhandahåller data av olika sorter. En kategori data som är framträdande i 
databasen är swot-data i form av starka och svaga sidor hos företag (Bilaga 1, fråga 8). Min 
undersökning avgränsades till interna organisationsfaktorer (starka och svaga sidor). Således 
finns det en direkt överensstämmelse mellan uppsatsens frågeställning och Framför-databasen 
som empiri. Detta resonemang leder till en fördel i att använda Framför-databasen då den 
mäter det som undersökningen avser mäta. Detta är positivt för undersökningen även om det 
är subjektiva mått som avses. Trots de nackdelar som redovisats härröra till databasen 
(Metod, avsnitt 3.5-3.6; 3.8.1) går det inte att bortse från den mätfördel denna ger i jämförelse 
med till exempel andra databaser. Datan är sålunda hämtad från ett giltigt register även om 
registrets datainsamlingsmetoder kan ifrågasättas.  
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6.2.7 Alternativa urval och deras potentiella påver kan på resultatet 
Urvalet för undersökningen var aktiebolag på en regional nivå (Empiri, avsnitt 4.4) men swot-
modellens tillämpningsområde är (som nämnts) brett (Teori, avsnitt 2.1.3-2.1.4). Därför vore 
det intressant att upprepa undersökningen på till exempel kommuner, landsting, stat, enskilda 
firmor eller icke-vinstdrivande företag för att se om samma resultat erhålls. Vid tillfälle av att 
samma resultat skulle erhållas vid ett annat urval skulle resultatet kunna stödja uppfattningen 
om breda tillämpningsområden (Teori, avsnitt 2.1.3-2.1.4) samt öka intresset för swot-
modellens aktualitet och relevans utifrån ett samhällsperspektiv. Det kan tänkas att andra 
typer av organisationer än vinstdrivande kan ha lika stor nytta av swot-modellen, vilket 
tidigare forskning ger stöd åt (Teori, avsnitt 2.1.3).  
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7 Slutsatser 
 
I kapitlet redogörs för swot-modellen – kopplingar till teorin,– användningen i det empiriska 
materialet och – användbarhet, studiens kunskapsbidrag, förslag till vidare forskning samt 
kursens läromål och min egen kunskapsprocess.  
 

7.1 Swot-modellen – kopplingar till teorin 
Studien visar att de vanligaste organisationsfaktorer vilka företagen redovisat var personal, 
kunskap/kompetens, kundfokus, kvalitet, service, marknadsföring och likviditet (Analys, 
avsnitt 5.4). Samtliga av dessa gick att koppla direkt till swot-modellens interna faktorer på 
det sättet att den teoretiska synen på swot-modellens interna faktorer överensstämde med 
företagens syn på interna organisationsfaktorer (Analys, avsnitt 5.4.8).  
 
Många av företagens redovisade starka och svaga sidor gick också att koppla till swot-
modellens dualperspektiv (Teori, fig. 2-3) samt i förlängningen även till swot-modellens 
strategiska matris (Analys, avsnitt 5.4). Företagens syn, kan därför sägas ge indikationer om 
att swot-modellens syn på interna organisationsfaktorer är kongruent med verkligheten i de 
undersökta bolagen, samt skapar förutsättningar för en eventuell företagsstrategisk 
användning av swot-modellen i de undersökta företagen (Analys, avsnitt 5.4).  
 
Det faktum att studien visar kongruens mellan företagens interna organisationsfaktorer och 
swot-modellens interna faktorer (Analys, avsnitt 5.4.8), kan vidare sägas stödja den teoretiska 
uppfattningen om swot-modellens utbredda och höga användbarhet, i synnerhet på regional 
nivå då det var regionala företag som undersöktes (Teori, avsnitt 2.1.3-2.1.4). Studien verkar 
också ge stöd åt swot-modellens teoretiska syn på interna organisationsfaktorer då den 
antyder att dessa är giltiga (se föregående stycke).  
 
Swot-modellens dualperspektiv (Teori, fig. 2-3) ges även det stöd av studien då den antyder 
att den teoretiska dualperspektivmodellen är användbar (Analys, avsnitt 5.4). Studien visar 
också att den strategiska swot-matrisen (Teori, fig. 2-2) vid en fördjupad undersökning skulle 
kunna användas i företagens strategiska beslutssituationer (Slutsatser, avsnitt 7.5). Studien ger 
således stöd åt swot-modellen som teoretisk modell inom företagsekonomin.  
 
Vidare visar studien att företagens syn på swot-faktorer är osäker, vilket beror på icke-
tillförlitliga mätningar (Reflektioner, avsnitt 6.1.1). Denna konklusion överensstämmer med 
teorin (Inledning, avsnitt 1.1.2) vilken antyder att riktlinjer för identifikation av faktorer 
saknas samt att det föreligger svårigheter att mäta faktorer (Teori, avsnitt 2.1.12). Detta 
indikerar att en utveckling av modellen behöver göras, för att skapa förutsättningar för 
pålitliga swot-faktormätningar.  
 
En sådan utveckling skulle kunna göras genom att operationalisera faktorerna, göra dem 
mätbara och mer plausibla med hjälp av VRIO-ramen samt teorier om ett resursbaserat 
synsätt på företag. På detta sätt skapas förutsättningar för en vederhäftig användning av 
modellen i företagens strategiska angelägenheter samt möjligen också en pålitlig kombinering 
med andra modeller som till exempel femkraftsmodellen och SCP-baserade modeller 
(Reflektioner, avsnitt 6.1.2). Detta handlande skulle kunna sägas stödja en av uppfattningarna 
om swot-modellens fördelar i form av flexibilitet (Teori, avsnitt 2.1.13).  
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Genom en utsträckning av swot-modellen blir den sannolikt ett värdefullt och tillförlitligt 
strategiskt verktyg för företag (Reflektioner, avsnitt 6.2.2) och dess företagsstrategiska 
koppling valideras samt ger upphov till implementering av strategier i företag, med swot-
modellens strategiska matris (Teori, fig. 2-2). Denna skulle kunna användas som till exempel 
ett verktyg för underlättande av komplexa beslutssituationer genom bland annat brainstorming 
(Teori, avsnitt 2.1.7) eller för att gruppera interna och externa faktorer, vilka kan användas 
som underlag för strategiformulering (Teori, avsnitt 2.1.10). Kopplingen till teorin visar 
följaktligen potential för swot-modellen inom företagsekonomin, dock behöver modellen 
utsträckas/utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för, samt en starkare anknytning till 
aktiv implementering.  
 

7.2 Swot-modellen – användningen i det empiriska ma terialet 
Studien indikerar att företagens syn på interna organisationsfaktorer verkar vara aktuell 
eftersom den överensstämmer med teorier om interna organisationsfaktorer (Analys, avsnitt 
5.4.8), vilket antyder att swot-modellen är tillämpbar bland de regionala företagen. Dock visar 
resultatet osäkerhet angående de starka och svaga sidor företagen redovisat (på grund av 
subjektivitet) vilket kan skapa en diffus användning (Reflektioner, avsnitt 6.1.1), och därför 
verkar studien, utifrån swot-modellen, inte ha lika stor betydelse praktiskt som teoretiskt.  
 
Studiens praktiska betydelse är framför allt en indikation om att swot-modellen är användbar 
för företagen, men inte att företagens interna organisationsfaktorer är de som företagen angivit 
(Reflektioner, avsnitt 6.1.1). Därför skulle tillförlitligare svar behövas från företagen för att 
stärka swot-modellens potentiella användning för företagen. Problemet med företagens osäkra 
bedömningar av sina organisationsfaktorer skulle kunna motverkas genom till exempel att 
sekundär swot-analys implementeras i eller tillämpas på företagen (Reflektioner, avsnitt 
6.1.3). Tillämpningen av swot går enligt studien också att utöka (Reflektioner, avsnitt 6.1.6) 
till individnivå (Teori, avsnitt 2.1.6), genom att involvera personal i företagens swot-analyser 
(Analys, avsnitt 5.4.1).  
 
Empirin i studien (Framför-databasen se Metod, avsnitt 3.7.1) är den empiri som fokuserats 
och varit tillgänglig för mig i arbetet med uppsatsen (Metod, avsnitt 3.7.2) och studien visar 
att den bidrar med låg reliabilitet och validitet samt andra brister i uppsatsen (Metod, avsnitt 
3.5-3.6; 3.8.1). Databasen behöver således förstärkas (Reflektioner, avsnitt 6), och swot-
modellens användning i Framför-projektet begränsas därmed av det empiriska materialet 
(Framför-databasen). Detta antyder att en komplettering av empirin behöver göras, vilket är 
planen för ett fortsättningsarbete (Slutsatser, avsnitt 7.5), för att stärka swot-modellens 
presumtiva vederhäftiga användning. Således visar den kritiska granskningen av databasen 
brister, vilka kan tänkas påverka undersökningar (vilka använder databasen som empirisk 
källa) negativt. Dessa brister i examensarbetets empiriska material vägs dock upp av det 
empiriska test som verkställts på det, vilket kan ses som ett särskilt forskningsbidrag 
(Slutsatser, avsnitt 7.4).  
 
Framför-empirin lyfter vidare fram swot-modellens negativa aspekter (Reflektioner, avsnitt 
6.2.2) och databasens låga kvalitet som empirisk källa verkar vara en av orsakerna till att en 
pålitlig potentiell swot-användning bland företagen inte gått att säkerställa (Reflektioner, 
avsnitt 6.2.1). Detta resonemang leder vidare till slutsatsen att databasen behöver 
kompletteras (Reflektioner, avsnitt 6.2.3) vilket skulle kunna ske genom en fördjupad studie 
(Slutsatser, avsnitt 7.5) där swot-modellen kombineras med andra teorier och teoretiska 
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modeller (Reflektioner, avsnitt 6.1.2). Det går således att dra nytta av databasens mätfördel 
vad gäller swot-data (Reflektioner, avsnitt 6.2.6) genom att i en fördjupad studie (Slutsatser, 
avsnitt 7.5) komplettera informationen från företagen med exempelvis intervjuer.  
 

7.3 Swot-modellen – användbarhet 
Studien visar att swot-modellens användbarhet är hög då swot-modellen verkar vara 
tillämpbar för att omsätta organisationsfaktorer i företagens strategi (Analys, avsnitt 5.4.8) 
samt flexibel på grund av att den skulle kunna gå att kombinera med andra teorier/modeller på 
ett potentiellt reliabelt sätt (Reflektioner 6.1.2). Slutsatsen om hög användbarhet 
överensstämmer med teorin (Teori, avsnitt 2.1.3-2.1.4; 2.1.10) samt swot-modellen utifrån 
möjligheter (Inledning, avsnitt 1.2.2). Men kvaliteten på modellens användbarhet är 
fortfarande oklar (Reflektioner, avsnitt 6.1.1) bland annat eftersom de swot-värden företagen 
angivit inte gått att säkerställa (Reflektioner, avsnitt 6.1.5).  
 
Användbarhetens plausibilitet skulle kunna ökas genom att utsträcka modellens användning i 
integration med andra teorier och modeller – under denna förutsättning verkar modellen 
kunna ge en tillförlitligare användbarhet för bland annat företagsstrategiska förehavanden 
(Reflektioner, avsnitt 6.1.2). Studien visar också att swot-modellens användbarhet (utöver 
organisationsnivå) även innefattar individnivå (Analys, avsnitt 5.4.1) vilket stöds av teorin, 
(avsnitt 2.1.6) samt slutsatser (avsnitt 7.2).  
 
Vidare visar studien att swot-analys är användbar i praktiken (Teori, avsnitt 2.1.5) eftersom 
praktiserande av interna organisationsfaktorer verkar vara en vanlig företeelse bland de 
undersökta företagen (Analys, avsnitt 5.4). I praktiken går swot-användning ut på att samla in 
data som används för strategiformulering (Teori, avsnitt 2.1.5). Detta skulle enligt studien 
kunna ske genom att företagen samlar in data och med hjälp av denna samt VRIO-ramen 
operationaliserar de interna organisationsfaktorerna (Slutsatser, avsnitt 7.1), för att på detta 
sätt göra faktorerna mätbara och öka deras plausibilitet.  
 
Därefter skulle de identifierade tänkbara organisationsfaktorerna kunna användas i den 
strategiska swot-matrisen (Teori, fig. 2-2), för att därigenom skapa underlag för företags 
strategiska beslutssituationer (Slutsatser, avsnitt 7.5). Genom denna metod kan tänkas att 
förutsättningar skapas för strukturerat och tillförlitligt swot-användande i praktiken, vilket 
stärker modellens användbarhet.  
 

7.4 Studiens kunskapsbidrag 
Studien är till del en beskrivning och analys av swot-modellen och ger därför en introduktion 
till modellen i svensk akademisk litteratur. Eftersom studien verkar vara den första i Sverige 
att fokusera på swot-modellen utifrån ett metodologiskt perspektiv går den att använda som 
utgångspunkt för vidare forskning. Den kan också därför refereras till av andra forskare, 
studenter eller utredare som är intresserade att använda forskningsdokumenterade erfarenheter 
av swot-modellen i sin forskning och i sina uppsatser eller utredningar.  
 
Utifrån den kritiska granskningen av modellens användning i Framför-projektet samt hur 
användbar modellen verkar vara för företag ger uppsatsen en guidning för användare, vilken 
kan tänkas minska den tvetydighet och de divergerande uppfattningar som existerar kring 
modellens användbarhet. Detta kan tänkas underlätta val genom att minska ambivalens hos 
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potentiella användare. Studien lyfter alltså fram swot-modellens möjligheter/positiva aspekter 
samtidigt som den inte bortser från de negativa.  
 
Vidare beskriver och analyserar studien Framför-databasen och dess datainsamlingsmetoder 
utifrån ett kritiskt perspektiv samt ger förslag till förbättringar och lyfter fram väsentliga 
aspekter att betänka med avseende på Framför-databasens användningsmöjligheter som 
empirisk källa. Denna kunskap kan vara av värde för studenter och forskare som tänkt 
använda eller använder Framför-databasen som empiri i akademiskt arbete. Kunskapen kan 
också tänkas vara av värde för databasens ansvariga då de skulle kunna använda den vid 
möjliga förbättringsåtgärder. Till sist bidrar den kritiska granskningen med ett empiriskt 
forskningsunderlag, i form av att ett empiriskt material testats utifrån swot-modellen, vilket 
kan tänkas ackumulera kunskap om swot-forskning.  
 

7.5 Förslag till vidare forskning 
Slutsatserna (avsnitt 7.1-7.3) indikerar att swot-modellen är aktuell och användbar för företag 
i dagens samhälle. Detta resultat/resonemang stöder tidigare forskning och swot-modellen 
utifrån möjligheter – Helms & Nixon (2011 s. 215-216) vilka menar att swot-modellen är 
populär bland användare och har en plats i den strategiska litteraturen samt Ghazinoory m.fl. 
(2011 s. 27) som menar att swot-modellens popularitet och användning är i en uppåtgående 
fas (Inledning, avsnitt 1.2.2). Detta gör att det finns anledning att forska kring swot-
metodologi. Eftersom det finns ett intresse utifrån företagen och därigenom även utifrån ett 
samhällsperspektiv (samhällets ekonomi är till del avhängig företagens framgång i form av 
bland annat entreprenörskap) skulle framgångsrik forskning om swot indirekt kunna påverka 
företagens prestation och därigenom ett lands BNP (Helms m.fl. 2011 s. 270-271).  
 
Enligt Barney (2002 s. 22) är swot-modellens komponenter viktiga företagsaspekter som är 
väsentliga att analysera för att företagets strategi ska bli framgångsrik och leda till 
konkurrensfördelar. I slutsatser (avsnitt 7.1-7.3) framgår bland annat att swot-modellen skulle 
kunna kombineras med VRIO-ramen och femkraftsmodellen utifrån ett resursbaserat synsätt 
på företag. VRIO-ramen skulle till exempel kunna användas för att göra en noggrannare 
bedömning av företagens interna organisationsfaktorer och femkraftsmodellen kan utgöra den 
externa länken till företagens omgivning.  
 
Följaktligen är en idé till vidare forskning att studera företagens strategiska beslutssituationer 
utifrån swot-modellen och därigenom samtidigt undersöka swot-modellens potential som 
utvärderingsverktyg för företag. Ett intresse till detta kan sägas finnas hos de framgångsrika 
företagen (då de kan tänkas vilja behålla eller utsträcka sin framgång) och utifrån forskning 
(en undersökning av detta slag kan tänkas utsträcka modellen metodologiskt). Swot-modellen 
verkar dessutom vara ett lämpligt fokus för en sådan typ av studie då den anses som en av de 
vanligaste managementverktygen för beslutsfattande (Teori, avsnitt 2.1.7).  
 

7.6 Läromålen och min egen kunskapsprocess 
Nedan (Slutsatser, avsnitt 7.6) redogörs för läromålen och min egen kunskapsprocess. Då 
examensarbetet är en studiekurs är det lämpligt att dokumentera dessa avseenden. 
 
Kursens första mål var att »identifiera, analysera och presentera ett företagsekonomiskt 
problem» (Kursplan). Ett problem kan enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2011 s. 27) 
definieras som avvikelsen mellan ett existerande tillstånd och ett önskat tillstånd eller bara 
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som ett missnöje med ett existerande tillstånd. Uppsatsens problem kan definieras som 
avvikelsen mellan den negativa och positiva uppfattning som finns om swot-modellen i teorin 
eller som ett missnöje bestående av bristande klargörande av vad detta innebär (Inledning, 
avsnitt 1.2). Detta problem samt dess olika tillstånd redogörs för detaljerat och konkretiseras 
utifrån ett företagsperspektiv (Inledning, avsnitt 1.2) – med andra ord analyseras det samt 
presenteras, och det första läromålet kan därför anses uppfyllt.  
 
Det andra läromålet i kursen var att »ge erfarenhet av att välja och använda några av de 
vanligaste metoderna att samla in och bearbeta analysunderlag» (Kursplan). I studien 
användes tvärsnittsdesign som huvudstrategi (Metod, avsnitt 3.2) och sekundäranalys (Metod, 
3.4.1-3.4.2) för att bearbeta analysunderlaget (Empiri, avsnitt 4.4) och dessa metoder är enligt 
Bryman & Bell (2005 s. 46; 230-231) vanliga. I metodavsnitten (3.2; 3.4.1-3.4.2) beskriver 
jag överensstämmelsen mellan de metoder jag använt och dess teoretiska definition samt för-, 
nackdelar och motiv – på detta sätt ger jag en erfarenhet av att välja och använda vanliga 
metoder för att samla in och bearbeta analysunderlag och därmed kan det andra kursmålet 
anses vara uppfyllt.  
 
Kursens tredje mål var att »genomföra och författa resultaten av en utredning på ett 
sammanhängande sätt med hänsyn till syfte, teori- och metodval samt slutsatser» (Kursplan). 
Eftersom resultatet av studien visade att swot-modellen är användbar för företag och syftet 
var att undersöka modellens användbarhet och användning går det att säga att resultatet 
(Slutsatser, avsnitt 7.1-7.3) sammanhänger med syftet (Inledning, avsnitt 1.4).  
 
Teorivalet forskningsartiklar om swot-modellen, bland annat utifrån ett 
användningsperspektiv, är sammanhängande med ovanstående delar (slutsatser och syfte) och 
metodvalet (Metod, avsnitt 3) att samla in swot-data från en databas, ger information från 
verkligheten som sammanhänger med swot-modellen utifrån ett användningsperspektiv och är 
därmed sammanhängande med de andra delarna (resultat, syfte och teorival). Till följd därav 
är samtliga (i kursplanen angivna) delar i uppsatsen sammanhängande. Resultaten har 
dokumenterats varför det tredje lärmålet kan anses uppfyllt.  
 
I början av examensarbetet var jag mindre bra på informationssökning. När jag sökte blev det 
ofta tusentals träffar och det var svårt att sålla bland dessa. Det tog också lång tid att hitta 
förnuftiga artiklar som gick att använda. Detta är något som förändrats under arbetet med 
uppsatsen. Numera kan jag (oftast) snabbt och enkelt hitta den information jag behöver 
använda och de artiklar som är relevanta för de problem jag är ute efter att lösa. Således har 
min kunskap eller förmåga gällande informationssökning förbättrats avsevärt.  
 
En annan aspekt av min egen kunskapsprocess är dokumenterad kunskap och 
förhållningssättet samt användningen av denna. I början av kursen förhöll jag mig mindre 
kritiskt till mina källor (även om jag tidigare hade ett kritiskt förhållningssätt). Jag refererade 
också endast till mina källor utan att använda dem till något vettigt det vill säga jag återgav 
endast fakta från källor. Under uppsatsarbetet har jag istället intagit ett konsekvent kritiskt 
förhållningssätt till källor samt slutat att endast referera till dem – jag utnyttjar numera mina 
källor och använder dem till specifika problemlösningsresonemang eller för att argumentera 
kring eller analysera olika ståndpunkter eller tillämpa olika nivåer av kunskap. Alltså har mitt 
kritiska perspektiv och tänkande utsträckts och jag har börjat skriva kunskapsanvändande 
istället för kunskapsrefererande.  
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Vidare har jag lärt mig hur en tillmötesgående uppsatsstruktur kan se ut, planering av 
studieprojekt, nya ord, snabbare läsning, och konstruktiva lösningar på olika problem. Jag har 
fått ett vetenskapligt perspektiv på min tillvaro vilket hjälper mig att se klarheten i vardagliga 
ting och företeelser (utanför den akademiska världen). Nya differentierade perspektiv på 
verkligheten har lett till en bredare förståelse för mänskliga fenomen vilket givit en högre 
tolerans inför mina medmänniskor. Jag har också lärt mig att uppsättande av mål är väsentligt 
för att lyckas. Det känns nu som om jag är väl förberedd för skrivningen av en eventuell D-
uppsats våren 2013.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 
Fråga 8 har varit relevant för uppsatsarbetet: 
 
Enkätfrågeformuläret vilket användes för datainsamling till databasen. 
FRAMFÖR 2010 
 
Företagets org nr: ______________ 
 
Företagets marknadsföringsnamn:_____________________ 
 
Intervjupersonens namn:_________________ Titel: _________________ 
 
Epostadress: 
______________________ Antal år i företaget:_________ 
 
Intervjuare (namn, epost, 
telefonnummer) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
 
Datum:_____________________ Ort:_____________ 

 
1 Kan ni kortfattat beskriva bolagets historik? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
2 Var vänlig att kortfattat beskriva bolagets affärsidé? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Hur gör ni för att medarbetarna skall förstå affärsidén? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
3 Finns bolaget etablerat på andra orter i Sverige? _____ 
 
Om ja, vilket år skedde det? ______ 
 
Vilken är företagets huvudmarknad? (t ex kommunen, länet, övr Sverige) 
___________________________________________________ 
Exporterar bolaget varor eller tjänster? ________ 
 
Om ja, till vilka länder? __________ 
 
Importerar bolaget varor eller tjänster? ___________________ 
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4 Kan ni uppskatta de tio största kundernas andel av det senaste årets försäljning? 
(ringa in rätt alternativ) 

 
25% 50% 75%  100% 

 
5 Vill bolagets ägare och företagsledning att bolaget skall växa?________ 
 
Om bolaget vill växa, vilket eller vilka tillväxtmål finns? 
__________________________________________________________ 
 
6 Arbetar bolaget med fastställda ekonomiska mål? ( T ex soliditet, lönsamhet på 
investerat kapital, försäljningsökning, omsättningshastighet på lager) _________ 
 
Om ja, vilka nyckeltal använder ni? ______________________________ 
________________________________________________________________ 
 
7 Vilka faktorer bedömer ni vara de viktigaste för företagets framgång/ lönsamhet? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
8 Vet ni vilka som är bolagets starka och svaga sidor? _________ 
 
Om ja, hur arbetar ni med att bibehålla starka och förbättra svaga sidor? 
____________________________________________________ 
 
9 Undersöker ni vad era kunder tycker om produkter/ tjänster? ______ 
Hur genomför ni dessa undersökningar? _______________________ 
_______________________________________________________ 
 
10 Hur bedömer ni att nedanstående faktorer påverkar bolagets 
konkurrenskraft? Ringa in ett svarsalternativ vid var och en av följande punkter. 

 
Ingen påverkan   Stor påverkan 

 
En oklar affärsidé hos bolaget   1 2 3 4 5 
 
Förändrad lagstiftning eller andra   1 2 3 4 5 
utökade myndighetskrav 
 
Aggressiva konkurrenter    1 2 3 4 5 
 
Tillgång på bra medarbetare   1 2 3 4 5 
 
Hålla hög kvalitet på varor/tjänster   1 2 3 4 5 
 
Förmåga att motivera medarbetare   1 2 3 4 5 
 
Tillgång på externt kapital    1 2 3 4 5 
 
Annan faktor, (ange vilken)   1 2 3 4 5 
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_______________________ 
 
11 Var vänlig och bemöt följande påståenden om företaget. Ringa in ett svarsalternativ 
vid var och en av följande punkter!  

Instämmer inte alls  Instämmer helt 
 
Företagets investeringar    1 2 3 4 5 6 7 
i produkter och tjänster 
syftar till att främja tillväxt 
 
Företaget satsar medvetet på att   1 2 3 4 5 6 7 
etablera relationer med nya 
kunder 
 
Företaget satsar på att utveckla   1 2 3 4 5 6 7 
relationer med viktiga befintliga 
kunder 
 
Det är hård konkurrens på    1 2 3 4 5 6 7 
vår marknad 
 
Företagsledningen diskuterar ofta   1 2 3 4 5 6 7 
konkurrenternas starka och svaga 
sidor 
 
Företagets anställda känner till och   1 2 3 4 5 6 7 
arbetar i enlighet med företagets 
affärsidé och visioner 
 
Företagets anställda är delaktiga   1 2 3 4 5 6 7 
i beslut som rör deras dagliga 
verksamhet 
 
Företaget är berett att ta risker för   1 2 3 4 5 6 7 
att utnyttja nya affärsmöjligheter 
 
Företaget skulle ta chansen att   1 2 3 4 5 6 7 
växa om möjligheter uppkom 
 
12 Kan ni kortfattat beskriva hur företaget arbetar med miljöfrågor, gymnasie och 
högskolekontakter, sponsring, arbetsmiljöfrågor? 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
13 Kan ni kortfatta beskriva vad som görs av bolaget för att medarbetarna skall utvecklas, 
trivas och stimuleras? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
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14 Finns det externa styrelseledamöter i bolaget? _________ 
 
Om ja, hur har dessa rekryterats och vilken roll har styrelsen? 
_____________________________________________________________ 
 
Om nej, varför har bolaget valt detta arbetssätt? 
_____________________________________________________________ 
 
VI VILL TACKA DIG FÖR ATT DU TOG DIG TID ATT SVARA PÅ 
VÅRA FRÅGOR !! 
 
 
 
 
 
 
 


