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Omvärldsanalys – vad?

• En systematisk process för att bevaka och 
analysera omvärldsinformation och dra 
strategiska slutsatser av den.

•Att en person eller organisation, i ett speciellt 
syfte som rör den egna verksamhet, undersöker 
delar av sin yttre omgivning.



Omvärldsanalys – varför?

•Ge stöd åt beslutsfattandet i en organisation.

•Göra bedömningar av vad som väntar i framtiden.  
Att undvika överraskningar. 

• Systematiskt identifiera och utvärdera konsekvenser 
av i nuläget övervägda handlingsalternativ.

•Att byta ”ostrukturerad säkerhet” mot ”strukturerad 
osäkerhet”.

• Förbilliga och effektivisera kommunikation. 



Omvärldsanalys – hur?

Omvärldsanalysen bygger på öppenhet för en 
mångfald metoder. Detta skiljer den från mycket 
vetenskapligt arbete, som är striktare i sin 
metodtillämpning. Samtidigt är grunden 
densamma: strävan att nå en ökad kunskap om 
verkligheten.



En kort och enkel beskrivning av tillvägagångssättet 
vid omvärldsanalys kan memoreras genom 
akronymen ABF, som står för:

Anskaffa→ Bearbeta→ Förmedla





Det strategiska perspektivet

Förknippat med:

•Problem av systemövergripande, fundamental och 
existentiell natur

•Beslut på hög central nivå som berör systemets 
samlade resurser

•Behov av integrerad kunskap och helhetssyn

• Långsiktighet och framförhållning



Strategiskt tänkande

- är framåtblickande
- är medvetet
- rymmer beslut och vägval





Grunden: en omvärldskarta

Invärld

Närvärld

Omvärld

Vi själva

Omvärlden vi känner 
och är beroende av

Omvärlden vi inte
känner men är 
beroende av

Omvärlden vi känner och 
vill (och kan?) påverka

Våra 
konkurrenter

Vad detta betyder:



En mer utvecklad 
omvärldskarta, där olika typer 
av omvärldsfaktorer har 
identifierats. 
I nästa steg kan det handla om 
att identifiera vilka av dessa 
faktorer som har betydelse för 
den egna organisationen 
= vilka man ska välja att 
fokusera den egna 
omvärldsanalysen på.



Perspektiv inom analysverksamhet

•Separationsperspektivet (omvärlden analyseras 
separat från det egna systemet)

•Relationsperspektivet (fokus på kopplingen 
mellan omgivningen och den egna 
organisationen)

•Systemperspektivet (beroendet av omvärlden är 
så stort att avgränsning inte är möjlig)

Det är detta vi 
kommer att 
fokusera på





Gränssnitt (eng. interface)

”en väldefinierad och formellt beskriven 
kontaktyta mellan två system eller enheter”

(Nationalencyclopedin)



Exempel – omvärldsanalys i 
församling i Svenska kyrkan

•Definitionsfrågan: Församlingen och dess omvärld

•Omvärldsanalys som ”gränssnittsanalys”

•Datainsamling





Hur många ringar behöver 
vi rita för att ringa in 
organisationen?

Testfråga:
Vad syftar vi på 
när vi säger ”vi”?



Invärld

Omvärld

Gränssnittet





Citat från rapporten

”Om församlingens verksamhet skall vara 
samhällsrelevant (vilket väl är ett rimligt mål, om 
än givetvis inte det enda) måste den alltså bygga 
på en kunskap om det samhälle den befinner sig i. 
Att nå sådan kunskap kräver ett grundligt 
insamlande av fakta om omvärlden. Men – och 
detta är själva poängen med modellen – det 
kräver också en grundläggande självkännedom.”





Frågor till er!

•Hur börjar ni en omvärldsanalys? Vad är det som bör –
och kan – undersökas?

•Hur vill ni beskriva målet för omvärldsanalysen? 

•Vad skulle vara en relevant omvärldsfråga för er 
organisation där ni befinner er nu?



Formulera en omvärldsfråga
• Omvärldsfrågan tar sin utgångspunkt i syftet med 

omvärldsanalysen och identifierar vad det är vi vill 
undersöka.

• För att underlätta den fortsatta processen är det viktigt att 
frågan är:

- En riktig fråga (alltså något som skulle kunna gå att besvara)

- Tydlig och innehåller väl definierade begrepp

- Framåtsyftande, d.v.s. har ett framtidsperspektiv

- Avgränsad i tid och rum

Viktigt att tänka på är alltså frågans tydlighet, att den har en rimlig omfattning
(avseende det område som ska studeras) och ett rimligt tidsperspektiv!





Hur gör man i praktiken?

•Det finns en hel del litteratur som ger både 
övergripande råd och praktiska tips, men man 
bör också noga tänka igenom följande:

- Uppdraget
- Vad vi vet om oss själva
- Resurser, praktiska möjligheter
- Vilka delar av omvärlden som är relevanta för vår 

studie
- Strategiskt perspektiv, tidsperspektiv







Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot





Trendspaning



Vad är en trend?

• Trend – ”en stabil, långsiktig förändring i samhället 
avseende till exempel ekonomi, demografi, värderingar, 
intressen eller konsumtionsmönster”                               
(man skiljer mellan metatrender, medellånga trender och korta 
trender) mottrender och parallella trender

• Tendens – är svagare och kan inte beläggas (på samma 
sätt som en trend) men kan utvecklas till en trend 

•Händelse – ”skiljer sig från trender genom att de saknar 
riktning och varaktighet. Man brukar skilja på förutsägbara 
händelser, som du kan förbereda dig inför och 
oförutsägbara händelser”



Diskussionsfråga

Vilka trender kan du iaktta som du tror har 
relevans för din organisation?









Ni har börjat identifiera vägval inför framtiden!

Vilka trender uppfattade ni som tydligast? 
Vilka är de tydligaste tecknen på dessa trender?

Vilka trender har störst betydelse för er egen 
organisation?
Hur kan ni hantera dem?


