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Att fånga en föränderlig värld - En utredning av omvärldsanalysens nuläge 
och utvecklingspotential inom Regionförbundet Örebro 

 

 

Syftet med denna studie är att identifiera och kartlägga den omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys som sker i den dagliga verksamheten på Regionförbundet Örebro. Detta 

för att i en nästa fas under normativ diskurs kunna diskutera hur ett systematiserat 

arbetssätt med omvärldsanalys och bevakning kan bli en integrerad del i organisationen. 

Frågeställningen har utgått ifrån aktiviteter rörande det nuvarande arbetssättet på 

Regionförbundet Örebro för att sedan genom omvärldsanalytiska perspektiv ge förslag på 

utvecklingsområden.  

 Under uppsatsen har intervjuer skett med ett antal personer som ansetts ha 

huvudroller inom förbundet och baserat på intervjusvar och styrdokument har en analys 

skett där vi pekat ut delar som kunnat förbättras i verksamheten och således gett förslag på 

sådana. Slutsatserna blir en del av förbättringspotentialen då de kommer som aktiva 

lösningar och förslag att direkt kunna anpassas i organisationen. 

 Våra förslag på förbättringar utgörs av ett antal konkreta punkter så som ett bredare 

allmänt informationsutbud samt ett införande av olika rutiner och metoder årsvis.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

Master´s thesis in political science, alignment environmental scanning 

By: Hannes Björkbacka, Alexander Blomqvist &Petter Krantz, spring 2012 

Tutor: Mats Lindberg 

 

To capture an inconstant world – An investigation of the contemporary 

social and environmental analysis within Regionförbundet Örebro 

 

The first aim of this thesis is to descriptively identify and chart the activities of the 

strategic intelligence and environmental scanning that take place at the regional 

collaboration network Regionförbundet Örebro. This identification is essential in reaching 

the comprehensive and primary aim of the thesis: to discuss, through normative discourse, 

what the options of improvement are and in which ways systematic operations can be 

integrating parts in the organization. In order to offer guidance of development from the 

perspectives of environmental scanning, the question at issue has emanated from activities 

concerning the present methods of working at Regionförbundet Örebro.  

 During the creation of this thesis, several interviews have been made with people 

who are regarded to be key roles within the regional collaboration network. An analysis 

has been made, based on governing documents and answers from the interviews, where 

possible improvements of the business have been identified. The inferences become parts 

of a greater potential of amelioration since they are presented as active solutions and 

proposals that can be directly adaptable to the organization. 

 Our proposals of improvements/ameliorations are constituted by a number of 

concrete/explicit points such as: a wider public information supply and an introduction of 

several annual routines and methods. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figur 1: “Karta Örebroregionen” 
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1. Inledning 

Om du frågar personer som studerar till läkare eller maskinoperatör vad de kommer att bli 

när de är färdiga med sin utbildning, så kommer de kunna beskriva sitt framtida liv med 

endast titeln på sitt yrke och det kommer att besvara de flesta följdfrågor samtidigt. Om du 

frågar en snickare hur han försörjer sig kan han svara att han är i hantverkarbranschen och 

det i sig svarar också på frågan utan någon större detaljredovisning. Om du frågar någon 

som läser omvärldsanalys så blir svaret omgående mer komplext och ger samtidigt upphov 

till fler frågor än vad det besvarar.  

 Det handlar inte om att begreppet i sig är särskilt svårtytt, det säger sig självt; man 

bevakar och analyserar omvärlden. Den stora kärnfrågan uppstår när man ska förklara för 

frågeställaren vad man menar med ordet omvärld. Precis som själva ordet antyder så rör vi 

oss nu i en värld där vi själva inte är i det yttersta fokuset och därför inte heller kan 

kontrollera det som händer, men om vi vet var vi ska leta kan vi finna tendenser och 

trender i allting som sker runt om oss och som kan göra oss mer redo att agera fördelaktigt 

redan i ett proaktivt skede. En genomsnittlig student på ett universitet är inte direkt känd 

för att vara någon ekonomiskt stark person. Inkomsten kommer i de flesta fall från den 

centrala studiestödsnämnden, CSN, och ska täcka alla utgifter man har under månaden. 

Hyra ska betalas, kurslitteratur ska inhandlas, mat ska ätas och om man har lite tur så finns 

det några få slantar kvar till annat när den 25:e känns väldigt avlägset. Många väljer att 

dryga ut kassan genom att arbeta några dagar i veckan. Då kommer nästa problem; om du 

jobbar över ett visst antal timmar varje vecka så kommer CSN att börja dra in på ditt 

studiestöd istället. Med viss bitterhet kan vi dra slutsatsen att CSN är ett såpass vitalt 

element för studenter att det är högst relevant för dem att hålla koll på 

studiestödsnämndens regler och förordningar, för gör de inte det lider de ironiskt nog en 

risk att jobba för mycket och då få ut mindre pengar än vad som skulle varit fallet om de 

jobbat mindre. Som omvärldsbevakare vore då ett rimligt förslag att hålla en kontinuerlig 

koll på regelverket för att vid en förändring kunna analysera och agera redan innan regeln 

träder i kraft och dra ner på sin arbetsvecka ifall det är det gynnsamma i den situationen. 
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 Men det räcker inte riktigt där. En grundval inom omvärldsanalys är att förvänta sig 

det oförväntade. X-faktorer, det vill säga faktorer som vi inte kunde ha med i våra 

beräkningar kan plötsligt ändra spelplanen totalt och det visar sig ofta att det är det man 

minst anar som kan vara det viktiga.1 I vårt fall med studenterna skulle en sådan yttring 

kunna bestå i att all universitetsutbildning plötsligt blir avgiftsbelagd. Man ser det inte 

komma eftersom vi med vårt samhälles syn och förespråkning av ett livslångt lärande av 

allt att döma inte vill försämra vårt lands utbildningsnivå genom att göra utbildningen 

förbehållen de med mycket pengar. Men om vi ändå tvingas se scenariot där Sveriges 

ekonomi rasar till den grad att det står mellan att stänga sjukhus och att hålla universiteten 

och högskolorna fria så är det fortfarande en möjlig utkomst och därmed någonting som 

måste beräknas när man skickar in sin ansökan. Den beräkningen skulle vi kunna kalla för 

omvärldsanalys. 

Det handlar i det yttersta om att beslut ska kunna fattas genom ett välgrundat 

underlag och inte genom gissningar och hypoteser.2 Så om en snabb och högst godtycklig 

analys av situationen ovan tar in faktorer som Sveriges nuvarande BNP och ideologi av 

livslångt lärande så skulle vi nog ändå råda en nybakt gymnasiestudent att skicka in sin 

högskoleblankett. 

I det större perspektivet handlar det inte längre om hur våra privatekonomier kan 

komma att förändras genom våra val utan hur händelser i omvärlden kan få stor betydelse 

för hur hela samhällen kommer att utvecklas och därmed skapa nya möjligheter eller 

problem. En konflikt i Uganda kan få som konsekvens att ett större antal människor 

hamnar i flykt och kommer till Sverige och till en specifik stad. Genom att proaktivt kunna 

följa flyktingströmmarna kan vi skapa en högre beredskap med akutboenden och i det 

längre loppet arbeten som gagnar välfärden. En höjning av vattennivån i Mälaren sätter nya 

villkor för infrastrukturen att anpassa sig med skyddsvallar, samtidigt kan det öppna 

möjligheter för marinbiologer och fiskare. Därmed inte sagt att även den mindre aktören 

inte kan dra nytta av samhällets svängningar. En lokal fönsterhandlare i London kände av 

de sociala motsättningarna mellan civila och polis som rådde i staden och köpte sålunda 

                                                
1
 Frankelius, Per (2001), Omvärldsanalys. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi, s.29 

2
 Hamrefors, Sven (2002), Den uppmärksamma organisationen – Från business intelligence till intelligence 

business. Lund: Studentlitteratur, s.11 
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upp sig på ett stort lager glas för att direkt kunna tillhandahålla en attraktiv produkt när 

upploppen som han visste skulle komma väl inträffade.  

Omvärldens svängningar med sådana här hot och möjligheter är full av exempel 

och anekdoter som visar människor som blivit ekonomiskt oberoende eller hemlösa över 

en natt och de skapar många gånger en fascination över hur händelsekedjor verkligen kan 

påverka på så många olika sätt. Då vårt personliga intresse låg i att studera de här 

fenomenen från grunden var vi tvungna att komma in på en plattform som aktivt jobbade 

med och behandlade omvärldsanalys på alla nivåer. Från enskilda lokala händelser till 

globala tendenser. Så till denna uppsats kontaktade vi regionförbundet i Örebro.  

 

1.2 Ämnesval, syfte och frågeställning 

Ämnesvalet till denna uppsats utgår ifrån ett förslag som kom ifrån Regionförbundet 

Örebro. Man hade under en tid upplevt att det saknades en struktur för inhämtandet av 

relevant information att användas inom organisationen. När ett behov av inhämtande 

tydligt kunde identifieras så anlitades oftast konsulthjälp inom just det 

verksamhetsområdet. En uppgift och kostnad som man gärna hellre såg skulle kunna ligga 

inom verksamhetens egna väggar. Av den anledningen utgör ett systematiskt och 

strukturerat inhämtande av relevant information basen för ämnesvalet. Regionförbund är 

en relativt ung företeelse byggda för att stärka ett samarbete mellan en regions kommuner 

och främja dess tillväxt och välmående. De har alltså genom sin roll som regionförbund en 

central position när det kommer till att dra nytta av samhällets förändringar på olika nivåer 

och är därmed av relevans när det gäller uppsatsskrivande inom ämnet. Ett 

beställningsjobb växte fram där vi i samarbete med utvalda nyckelpersoner inom 

regionförbundet skulle identifiera ett behov av omvärldsbevakning och i ett nästa skeende 

försöka systematisera hur det behovet kan tillgodoses.   

Första delmålet med uppsatsen är att kartlägga hur Regionförbundet Örebro 

bedriver omvärldsbevakning och omvärldsanalys i nuläget. Detta är en nödvändighet för 

att nå vårt primära syfte; att genom normativ diskurs diskutera förbättringspotential och 

utvecklingsalternativ. Studien vill genom detta ge en utökad förståelse för kommunala 

samverkansorgan i Sverige samt en ökad praktisk kunskap inom ämnet omvärldsanalys, 

varpå uppsatsen kommer att delas upp i tre delar; i första delen beskrivs företeelserna 
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Regionförbund samt ämnet omvärldsanalys med ambition att förstå hur och varför de är 

kompatibla med varandra. Andra delen är en analytisk del där de resultat som inhämtats 

även sätts i en normativ och praktisk diskurs, för att i den tredje och sista delen, genom 

resultaten av empirin, diskutera hur detta kan utnyttjas praktiskt i verksamheten.  

I följande kapitel kommer många resonemang kretsa kring regionförbund och 

omvärldsanalys samt deras funktioner. För att kunna analysera dessas kompatibilitet med 

varandra blir det snart uppenbart att en springande punkt är att förstå den förstnämndas 

verksamhet till fullo. Därför är det viktigt att poängtera redan på det här stadiet att 

förståelsen kring den egna verksamheten i många avseenden är avgörande för 

omvärldsanalysens plats i densamma. Därför blir den första uppgiften att finna svar på 

frågan: 

 

● Hur arbetar RFÖ med omvärldsbevakning och omvärldsanalys i nuläget? 

 

När vi anser att vi har ett gott underlag kommer vidare diskussioner att kretsa kring 

nästkommande frågor:  

 

● Hur skulle en mer systematiserad omvärldsbevakning och omvärldsanalys kunna 

integreras i verksamheten? 

● Vilka förändringar kan förbättra RFÖ:s arbete med OVA och OVB? 

 

1.3 Metod och material 

Empiri till denna uppsats kommer att utgöras dels genom intervjumaterial och dels genom 

dokument ifrån Regionförbundet Örebro. Det är en fallstudie där både praktik och teori 

måste anpassas efter fallets behov. En första kontakt med RFÖ etablerades genom 

omvärldsanalytikern Anders Niklasson. Där diskuterades och beslutades att uppsatsens 

upplägg skulle baseras på ett antal nyckelpersoners uppfattningar angående nuläge och 

förbättringspotential gällande RFÖ:s omvärldsbevakning och omvärldsanalys. För att 

identifiera nyckelpersoner togs hjälp av ovan nämnde Niklasson med anledningen att vi i 

det skedet inte hade tillräcklig insyn i organisationsstrukturen. Under arbetets gång har vi 

dock kunnat återknyta hans val av personer till en organisationskarta funnen på RFÖ:s 
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hemsida där det framkommit att de har befattningar som chefer över de olika 

avdelningarna på Regionförbundet och de utgör alltså empirifundamentet för uppsatsen. 

 

Figur 2: “Organisationskarta över Regionförbundet Örebro” 

 

Av personerna inom organisationskartan har alla, undantaget Getzman och Lenke, 

intervjuats under perioden den 16:e april och den 9:e maj 2012. Deras frånfälle motiveras 

av att Getzman under perioden var mammaledig och Lenke var under tidpunkten mellan 

två jobb och således inte längre tillräckligt involverad. Utöver ovan har även 

informationsansvarig Sofia Kjörk och omvärldsanalytiker Anders Niklasson intervjuats då 

deras roller har ansetts väsentliga för utredningen. Inför intervjutillfället har ett 

övergripande frågebatteri delats ut med övergripande överskådlighet och ytterligare 

information har delgetts ifall det varit ett önskemål. Frågorna har utgått ifrån tre 

huvudkapitel om omvärldsbevakning, omvärldsanalys och utvecklingspotential och utöver 

dessa övergripande har underfrågor använts för att föra samtalet framåt och för att inte köra 

fast i ett spår. Ambitionen med frågorna har varit att hålla dem så öppna som möjligt med 

så lite påverkan ifrån frågeställaren som möjligt och är tänkta som ett försök att ringa in 

personernas verksamhetsområde. Intervjuernas karaktär har inte varit av arten fråga - svar, 

snarare har svaren kommit i en mer berättande och monologisk prosa. Detta har vi upplevt 

som en fördel då även kringliggande information som vi inte skulle ha reagerat på har 



14 

 

tagits upp och sedan utvecklats. Responsen har många gånger utgjorts av uppmuntranden 

till att berätta mer om specifika saker.     

Anonymitet har erbjudits samtliga men också avböjts. Under intervjun med 

Andersson deltog även, på hans initiativ och med vårt samtycke, fyra stycken 

representanter från hans kontor. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av digital 

inspelningsutrustning och finns förvarade och tillgängliga.3 Av empirin har endast utvalda 

delar transkriberats och då i form av citat och resonemang som återkommer under kapitel 

fem och framåt. Anledningen till att inte hela svaren har transkriberats är helt enkelt 

tidsbrist då hela materialet består av cirka sju timmars inspelningar. Samtliga intervjuer har 

genomförts i RFÖ:s lokaler och varje intervju har haft som riktlinje att hållas runt en 

timme även om det inte följdes pedant.  

Vad som kommer att behandlas som teori och tidigare forskning utgörs av ett antal 

omvärldsanalysteorier hämtade ur moderna läroböcker i ämnet så som innovatören Per 

Frankelius Omvärldsanalys och organisationsteoretikern Sven Hamrefors Den 

uppmärksamma organisationen. Vidare kommer ett antal rapporter från Institutet för 

framtidsstudier bidra till de teoretiska kapitlen. 

Dokument som har använts utgörs bland annat av nyhetsbrev, verksamhetsplaner, 

strategiska planer och årsredovisningar som utgivits av Regionförbundet Örebro. Vissa av 

de dokument som vi tagit del av är inte offentliga av en eller annan anledning och kommer 

därför inte få någon plats att bidra till våra slutsatser. Däremot har sådana dokument 

bidragit till vår förståelse runt regionförbund varpå vi sökt stöd för dem på annat håll. Den 

stora anledningen till att grundligt beskriva vad företaget, i vårt fall regionförbundet, är 

som både Lundqvist och Frankelius påpekar, att företaget är basen för vad vi kallar 

omvärldsanalys. “Vet vi inte vad företaget är kan vi heller inte definiera någon omvärld”.4 

 

 

 

 

                                                
3
 Inspelat intervjumaterial finns sparat och dokumenterat i författarnas ägo och delas ut vid förfrågan och 

godkännande ifrån intervjupersonerna själva. Opponent, examinator och kommentator undantaget. 
4
 Frankelius (2001), s.19  
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 1.4 Avgränsningar 

Den första avgränsningen vi har gjort är urvalet av just Regionförbundet Örebro. I Sverige 

finns 13 olika regionförbund, samt ytterligare ett antal andra varianter av kommunala 

samverkansorgan, och uppgiften att ta sig an samtliga ter sig alldeles för stor för 

magisteruppsatsens omfattning och skulle dessutom ineffektivisera arbetet. Det är dels den 

geografiska närheten till just RFÖ, dels det faktum att vi ville arbeta mot en organisation 

eller myndighet varpå studiens frågeställning kom från en “kund”, men det är också 

mycket tack vare den goda kontakt som etablerades som valet föll på RFÖ.  

En andra avgränsning är valet av intervjupersoner. På Regionförbundet Örebro 

arbetar cirka 50 personer under olika befattningar. Många arbetar med uppgifter som de 

facto inte inbegriper omvärldsanalysarbete som vi känner begreppet, som exempelvis 

ekonomiassistenter eller sekreterare. Vad vi relevant behövde för studien var personer som 

på ett eller annat sätt var involverade i bevakning och analys av omvärlden. Vi gav då 

Anders Niklasson i uppgift att identifiera sådana personer och även om han skötte själva 

urvalet så godkände vi hans förslag då vi ansåg att de individerna kunde ge en god grund 

för kvalitativa intervjuer.  

Vidare kan arbetets omfattning diskuteras. Frankelius nämner att omvärldsanalys 

egentligen handlar om tre centrala frågor: Vilken information är relevant för just vår 

organisation? Hur bör man stimulera inflödet av den? Hur omsätter man den till fruktbara 

handlingar?5 Detta arbete kommer i främsta hand att inriktas på endast de två första 

punkterna, delvis på grund av att arbetet i sig är av stark praktisk prägel som det är och 

delvis för att vi inte har mandat att omsätta våra teorier och förslag i praktisk diskurs då vi 

inte arbetar på RFÖ. Möjligheten hade kunnat prövas vid ett längre projekt med ordentlig 

uppföljning men under rådande omständigheter och nuvarande utformning ser vi inte hur 

detta skulle kunna lösas, varpå vi i stora drag kommer att behöva röra oss mer i det 

hypotetiska spåret. 

 

 

 

                                                
5
 Frankelius (2001), s.25 
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1.5 Metodproblem och dess lösningar 

Vi möter omgående ett antal metodiska svårigheter i uppsatsen som vi avser förhålla oss 

till och finna lösning på. För det första finns inte någon tidigare forskning gällande 

omvärldsanalysarbete i RFÖ att tillgå. Utredningar har skett på annat håll, bland annat 

inom Västerbottens region, men då har de i regel vart inriktade på att jämföra kommuner, 

landsting och regionförbunds arbete med omvärldsfrågor och inte själva införandet av 

systematisk omvärldsanalys och bevakning.6 Då vi inte har någon metodisk grund som 

passar vår undersökning så måste vi själva försöka bygga oss en sådan för att sedan 

anpassa den till vår empiri. Då vårt syfte är att genom normativ diskurs diskutera 

förbättringspotential och utvecklingsalternativ så måste också metoden i viss mån styras av 

analysresultaten.  

 En annan utmaning ligger i att få teoretisk och praktisk kunskap att matcha. Om vi 

finner teoretiska belägg för att en viss metod bör ha möjlighet att bidra till positiv 

förändring så är det först efter att en sådan metod prövats i praktiken och utvärderats som 

vi kan komma till slutsatser. Detta kan få följder för uppsatsens vetenskaplighet; om det 

behov av omvärldsbevakning som vi ämnar identifiera hos RFÖ, inte kan tillgodoses 

genom våra teoretiska utgångspunkter kommer vi bli tvungna att på egen hand försöka 

resonera fram lösningar. Man kan argumentera för att det är en praktisk vetenskaplighet, 

men som inte alltid kommer kunna relateras till teoretiska ansatser. 

 Ett annat problem har med tolkningsramar att göra. Den metod vi använt oss av i 

form av intervjuer gör att det egentligen bara är intervjuobjektens upplevda verklighet vi 

kan luta oss emot. Därför kommer som komplettering en liten dokumentstudie att göras för 

att försöka uppskatta hur väl intervjupersonernas verklighetsbild stämmer överens med den 

värdegrund och verksamhetsplan så som den finns beskriven i styrdokument. Under 

utredningens gång kommer det att framgå när vi utgår ifrån intervjumaterial och när vi 

använder dokument. 

  

 

 

                                                
6
 Se till exempel Rönngren (2011)  
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1.6 Definitioner och benämningar  

Vilket redan antytts under ordlistan vid inledningen kommer löpande genom texten flera 

begrepp att återkomma i olika skepnader. Ett allmänt regionförbund förkortas ibland till 

RF och vidare i plural till förbunden. När vi talar om Regionförbundet Örebro kommer det 

på vissa delar att förkortas till RFÖ, och ibland till det mer allmänna förbundet. Vår 

förhoppning och ambition är att det genom kontexten inte ska behöva råda några 

oklarheter.  

 Omvärldsbevakning och omvärldsanalys är två begrepp som kommer att användas 

löpande. Det är av vikt att de redan från början pekas ut som två skilda aktiviteter även om 

de många gånger inte följer kronologiskt på varandra. Under teorikapitlet kommer de att 

definieras och det kommer att redogöras för deras alternativa tolkningar och synonymer 

men vår ambition genom uppsatsen är att här använda oss av dessa benämningar och 

alternativt när diskursen tillåter det kortformerna bevakning och analys, eller än mer 

kortfattat: OVB och OVA. 

 

 1.7 Disposition 

Uppsatsen kommer överliggande att struktureras efter tre stycken delar och ett antal 

kapitel. Den första delen är uppdelad på inledning, bakgrund och teori där inledningen är 

tänkt att föra läsaren in i ämnet och ge en översiktlig bild av det kommande innehållet samt 

sätta de tekniska ramarna runt utredningen. Den nästkommande bakgrundsdelen kommer 

att beskriva regionförbund i allmänhet och Regionförbundet Örebro i synnerhet. I 

teorikapitlet om omvärldsanalytiska ansatser kommer en uppdelning ske i kapitel över 

omvärldsanalys samt underrubrikerna bevakning, omvärldsanalys som ett systemtänkande 

och omvärldsanalys som en process. 

 Under den andra delen av utredningen tar en analys vid där vi i det första kapitlet 

ämnar beskriva den verksamhet som sker i RFÖ:s regi idag för att sedan försöka måla upp 

en utvecklingspotential. 

 Den tredje delen kommer främst att rikta sig mot RFÖ där vi kommer att diskutera 

möjliga förslag till förbättringar och presentera olika tillvägagångssätt med 

metodförklaringar.   
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2. Bakgrund - Regionförbund 

 2.1 Regionförbund 

Att besvara den grundläggande frågan vad är ett regionförbund? visar sig vara lättare sagt 

än gjort. Delvis har det sina orsaker i att de skiljer sig från län till län på ett flertal punkter, 

i allt från hur de finansieras till vilka huvudsakliga frågor de har på sin agenda. Därtill är 

regionförbunden som sådana en relativt ny företeelse, i vissa län har de inte funnits i mer 

än ett fåtal år. Därför sker en utveckling kontinuerligt, som mellan respektive län tar sig 

delvis olika riktningar och som därtill fortlöper i olika takt. Man kan övergripande beskriva 

vad ett regionförbund är rent allmänt, men inte med exakthet. Trots det så har vi likväl 

försökt att nedan göra det så långt det är möjligt. Efter en allmän redogörelse om 

regionförbund och dess förhållande till andra myndigheter och organ kommer i 

bakgrundskapitlet sedan en fördjupning om Regionförbundet Örebro. 

På Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida står följande skrivet om 

regionförbund: “Ett kommunalförbund som har samtliga kommune”samverkansorgan med 

ett regionalt utvecklingsansvar. Det kallas vanligtvis Regionförbund”.7 Regionförbundens 

uppgifter kretsar på ett eller annat sätt kring målet att stärka den region de är verksamma i, 

såväl ekonomiskt som politiskt.8 Vidare kan deras arbete med de regionala 

utvecklingsfrågorna grovt sett delas in i två typer av insatser: “dels sådant som görs för att 

påverka privata och offentliga verksamheters möjlighet att utvecklas och dels sådant som 

görs för att den miljö där dessa verkar blir så gynnsam som möjligt”.9 Vad gäller arbetet 

kring att få företag att utvecklas görs insatser på det näringspolitiska området, exempelvis i 

form av projektinsatser inom tillväxtprogram samt deras koppling till högskolorna. När det 

kommer till de insatser som görs för att utveckla miljön där företagen är verksamma ligger 

det primärt hos kommunerna att ansvara för (exempelvis när det handlar om hjälp med 

lokaler och lokal företagsservice). Däremot kan kommunerna effektivisera sitt arbete 

                                                
7
 SKL, http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/regionala_forbund (hämtad 2012-04-09) 

8
 Mörck, Johan (2008), Regionalt samhällsbyggande i otakt: en studie av den varierande framväxten av 

samverkansorgan. Diss. Örebro: Örebro universitet, s.74 
9
 Sveriges Kommuner och Landsting (2004),  Nya Samverkansorgan – Regionfrågans 

utveckling i landet 2003. Stockholm, s.22 
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genom att samarbeta inom ramen för samverkansorganet i länet.10 Regionförbunden arbetar 

alltså med en mängd olika frågor, men den övergripande uppgiften de har är att “ansvara 

för den gemensamma angelägenheten regional utveckling”.11 

Inom varje regionförbund finns en regionfullmäktige, som är högsta beslutande 

organ. Regionfullmäktige väljs av en styrelse, som i sin tur utgör regionförbundets 

beredande och verkställande organ.12 Regiondirektören är chefen på regionförbundet. 

Tanken är att den partipolitiska mandatfördelningen i fullmäktige ska spegla den politiska 

sammansättningen så som den ser ut i länets kommuner och landsting.13 Den beslutande 

församlingen består av representanter från medlemmarna (alltså kommunerna och, 

beroende på dess medlemskap, också landstinget). Enligt kommunallagen, som vi 

återkommer till nedan, har den beslutande församlingen också i uppgift att tillsätta de 

organ som krävs för att kunna genomföra kommunalförbundets uppgifter. Då dessa 

uppgifter varierar mellan olika län skiljer sig också utformning och antal av nämnder, 

utskott och politiska beredningar.14 

 

Regionförbundens framväxt 

I Johan Mörcks avhandling beskriver han 1990-talet som en ”regionaliseringsvåg som 

svepte över landet.”15 Han skriver att de “nyregionala idéerna” var bakomliggande krafter 

till regionförbunden. Många som bar dessa idéer ansåg att regional utveckling sker bäst när 

regionerna får växa inifrån, snarare än utifrån. Med utifrån syftar han på stöd från staten. 

Inom denna idéram finns också tankar om att ekonomin växer sig som starkast när lokala 

och regionala idéer får verka.16 Mörck beskriver således regionförbundens uppkomst som 

en konsekvens av decentraliseringsprocessen som på ett “traditionsenligt vis” pågått det 

senaste århundradet. Dessutom gav den ekonomiska krisen under första halvan av 1990-

talet en insikt om att länen nu av egen kraft var tvungna att “finna en lösning på sina 

                                                
10

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.22 
11

 Mörck (2008), s.29 
12

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.13 
13

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.12 
14

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.14 
15

 Mörck(2008), s.13 
16

 Mörck (2008), s.51 
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struktur- och tillväxtproblem”.17 En annan bakomliggande förklaring till regionförbundens 

framväxt kan förklaras av följande citat från den förre riksdagsledamoten Ulrika Messing: 

 

För att Sverige skall fortsätta att utvecklas i positiv riktning är det helt avgörande att landets olika delar 

utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. Globaliseringen ”kräver” innovativa regioner. Vi kan med andra 

ord inte längre säga att går det bra för Sverige så går det bra för våra regioner. Vi har kommit till en punkt 

där motsatsen är en bättre beskrivning av verkligheten: Går det bra för våra regioner, så går det också bra 

för Sverige!
18

 

 

I ett tidigt skede var kommunallagen, som antogs 1991, ett viktigt steg för 

regionförbundens framväxt (lagen om samverkansorgan i länen bygger nämligen på 

“bestämmelser om kommunalförbund i kommunallagen”19). Denna lag (kommunallagen) 

reglerade ansvarsområden och organisation för kommuner och landsting.20 Skepsisen till 

ett större  inflytande på regional nivå kvarstod dock i flera år, men efter regeringens 

proposition Den regionala samhällsorganisationen (prop. 1996/97: 36), som innebar att 

man på försök i fyra län provade på en förlaga till de kommande regionförbunden, 

mildrades en stor del av det tidigare tvivlet.21 Det visade sig bland annat att medborgarna i 

länet fick större inflytande över sin regions utveckling genom sin ökade demokratiska 

förankring samt att politiker som verkade lokalt och regionalt genom sin kunskap om 

regionen hade en gynnsam inverkan för dess tillväxt och välfärd.22 Tvivlet mildrades dock 

inte bara genom att försökslänen upplevde det nya regionala samarbetet som positivt. 

Istället var ett annat och kanske lika viktigt kvitto på framgången det faktum att politikerna 

i minst 12 av de 17 län som inte var försökslän började förbereda sig för likartade former 

av samarbete likt de man bevittnade i försökslänen.23 Efter denna lyckade 

försöksverksamhet kom regionförbundens definitiva genomslag då Lagen om 

                                                
17

 Statskontoret (1999), Gamla län blir nya regioner? Stockholm: Statskontoret, s.9 
18

 Ds 2001:15. Första året. Rapport om tillväxtavtalen. Näringsdepartementet. 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 
19

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.10 
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samverkansorgan blev verklighet i början av 2002. I lagtexten förklaras samverkansorgan 

som “en kommunalt beslutande församling inom ett län med särskild uppgift att svara för 

regionala utvecklingsfrågor i länet”.24 Dessa ansvarsområden blir officiella efter att det 

lämnats en anmälan till regeringen. Vidare skrivs att “ett kommunalförbund som har 

samtliga kommuner i länet som medlemmar och där även landstingen kan ingå som 

medlem kan utgöra ett samverkansorgan”.25 Länets samtliga kommuner måste alltså enligt 

lag ingå, medan landstingets medlemskap är frivilligt och upp till respektive län att besluta 

om.  
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Regionförbundens utbreddhet i landet 

Samverkansorganens utformning skiljer sig åt mellan länen. På vissa håll har man 

regionförbund, på andra kommunförbund. På kartan nedan illustreras utbredningen av de 

två formerna för kommunal samverkan i Sverige. 

 

 

Regionförbund 

Kommunförbund 

Regioner Ej regionförbund, de har ej heller listats som 

kommunförbund på SKL:s hemsida.
26

 Region Halland 

blev 1 januari 2012 en region med utvecklingsansvar.
27

 

Region Gotland fick även 1 januari regionfullmäktige 

istället för kommunfullmäktige, efter att tidigare varit 

endast landsting och kommun. Men eftersom de är 

direktvalda och har beskattningsrätt kan de inte bilda 

regionförbund.
28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: ”Samverkansorgan i Sverige” 

 

                                                
26

 Löfgren, Ingeborg - Kommunala förbund, http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/regionala_forbund 

(hämtad 2012-05-07) 
27
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Kravet på konsensus 

Förutsättningen för att få bilda ett regionförbund är, som ovan nämnts, att samtliga 

kommuner i länet inte bara inträder utan också medverkar i detsamma. Det står i Lagen om 

samverkansorgan. Detta medför både för- och nackdelar. En av fördelarna är att det i 

någon mening blir en känsla av att alla kommuner då är involverade och arbetar för att 

utveckla och förbättra länet. Samtidigt kan det finnas en viss problematik kring det faktum 

att en enda kommun kan bryta upp hela organets existens genom att dra sig ur, något som 

varje kommun har rätt att göra oberoende orsak. Det skulle kunna medföra att man helt 

enkelt undviker att driva vissa känsliga och svåra frågor inom ett regionförbund, frågor 

som potentiellt kan vara av största vikt att diskutera för det aktuella länet och dess fortsatta 

utveckling. Det kan alltså finnas svårigheter i att arbeta långsiktigt då det hela tiden finns 

en överhängande oro i dels att någon kommun ska dra sig ur, men också att man inte kan 

driva igenom vissa frågor även om en absolut majoritet av kommunerna vill göra det. I en 

rapport från 2003, där man presenterar erfarenheter från regionförbundens första levnadsår 

står det att läsa angående detta: “I inte mindre än sju län var det oavsett bakomliggande 

orsak enstaka kommuner som i kraft av sitt veto stjälpte övriga kommuners och landstings 

vilja att ta ett större ansvar för den regionala utvecklingen i länet”.29 

 

Finansiering 

Finansieringen för regionförbunden skiljer sig mellan de olika länen, men den absoluta 

majoriteten av intäkterna kommer från antingen stat, kommun eller landsting (i de 

arbetsuppgifter som överförts till samverkansorganen från länsstyrelsen är det likväl staten 

som officiellt står som finansiär). Utöver detta kan regionförbunden söka anslag till vissa 

projekt från exempelvis EU eller genom den regionala strukturfonden. Generellt är det 

ändå medlemmarna, det vill säga kommunerna och landstingen, som står för den 

huvudsakliga finansieringen. I jämförelse är den statliga finansieringen generellt sett 

marginell. Vidare, vid premissen att landstingen är en del av samverkansorganet, står de 

också ofta som huvudfinansiär av den anledningen att flertalet av de uppgifter de tidigare 

hade nu överförts till samverkansorganets regi. En viss problematik har dock tillkommit 

med anknytning till detta då landstingen fått en relativt svag representation (det vill säga 

                                                
29

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.43 
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tilldelning av mandat) i förhållande till de pengar man skjuter till.30 Men även detta skiljer 

mellan länen, och fördelningen av finansiering mellan kommun och landsting är beroende 

av vilka uppgifter som samverkansorganet står som ansvariga för.31 Till sist är det även 

möjligt, om än ovanligt, att privata intressenter kan stå som finansiärer för vissa projekt.32 

 

Förhållande kommun - regionförbund 

Förutom de statliga uppgifter regionförbunden tagit över, har man även fått överta en del 

av ansvaret från landstingens regionala enheter och från de regionala kommunförbunden 

(vilket vi återkommer till nedan). Uppgifterna har då överförts till att verka inom ramen för 

den gemensamma organisationen. Till viss del har även kommunerna valt att förlägga vissa 

uppgifter till att lösas gemensamt inom samverkansorganet för att på så sätt effektivisera 

arbetet. Det kan röra sig om frågor som skolor, kultur och barnomsorg. Däremot har 

samverkansorganen i den meningen inte övertagit någon verksamhet direkt från 

kommunen.33 En av de stora fördelarna  med att samverkansorganen övertar uppgifter på 

det här sättet är att det uppstår samordningsvinster, inte minst genom att man förenar och 

centrerar resurser och kunskaper.34 

 

Regionförbundens relation till länsstyrelsen 

Länsstyrelsen är en myndighet som finns i Sveriges samtliga län. En del i deras uppgift är 

att, precis som regionförbunden, stärka den region de verkar i. Enligt 

länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007: 825) har man i uppdrag att arbeta med följande 

punkter: 

 

● livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor 

● regional tillväxt 

● infrastrukturplanering 

● hållbar samhällsplanering och boende 

● energy och klimat 

● kultur och miljö 

                                                
30

 Mörck (2008), s.31 
31

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.24 
32

 Calmestig 10:15 
33

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.19 
34

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.32 
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● skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar 

● naturvårdsamtmiljö- och hälsoskydd 

● lantbrukochlandsbygd 

● fiske 

● jämställdhet 

● integration.35 

 

Efter att Lagen om samverkan trädde i kraft har regionförbunden fått ta över vissa 

uppgifter som tidigare låg på länsstyrelsens bord. Dessa uppgifter är att: 

 

1. utarbeta program för länets utveckling 

2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförandet av programmet 

3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling 

4. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur m.m. vid upprättande  

av länsplaner för regional infrastruktur 

5. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet 

6. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen.36 

 

Det är sedan upp till regeringen, efter de fått in en anmälan om övertagande av ansvar och 

uppgifter, att besluta vid vilken tidpunkt detta ska ske.37 Av dessa punkter ligger fokus 

primärt på de regionala tillväxtprogrammen. För att förbättra arbetet har regionförbunden 

på flera håll tagit över personal från länsstyrelsen för att få den kompetens som krävs38 

(och för den delen även från landstinget, men detta återkommer vi till senare). En 

uppgiftsdel som fortfarande ligger hos länsstyrelsen är likväl att samordna de statliga 

insatserna i det regionala utvecklingsarbetet.39 

Länsstyrelsen i Örebro beskriver sig som en “viktig länk mellan människor och 

kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. 

Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och 

                                                
35

  Länsstyrelsen Örebro län, Vårt uppdrag, http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/om-lansstyrelsen/vart-

uppdrag/Pages/default.aspx (hämtad 2012-04-26) 
36

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.18 
37

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.10 
38

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.26 
39
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informera regeringen om länets behov.”40 Landshövdingen har förutom sin politiska roll en 

stor representativ roll för länet. Länsstyrelsens roll har ändrats en hel del sedan 

omstruktureringen: “Samtidigt som den nya lagen om samverkansorgan i länen (2002:34) 

gav kommuner och landsting möjlighet att överta vissa regionala utvecklingsfrågor från 

länsstyrelserna kom länsstyrelsens roll att mer renodlas till att vara statens regionala 

företrädare”.41 För att markera detta ytterligare utses sedan 2003 inte längre länsstyrelsens 

styrelse av landstinget, utan av regeringen.  

 

Regionförbundens relation till landstinget 

I Sverige finns 20 landsting, som till största delen finansieras av landstingsskatten. Genom 

sitt långtgående självstyre kan de anpassa sin verksamhet till de regionala och lokala 

förutsättningar som råder. Därmed ser deras uppdrag och åtaganden inte likadana ut 

överallt, men de har däremot några obligatoriska uppgifter som gäller för alla. Dessa  

ansvarsområden rör hälso- och sjukvård, tandvård fram till 20 års ålder samt 

kollektivtrafiken (i några län sköts den senare av dessa tre uppgifter i samarbete med 

kommunerna). Utöver detta kan landstingen åta sig en rad frivilliga uppdrag som främjar 

regional utveckling såsom kultur-, turism- och utbildningsfrågor.42 Efter att Lagen om 

samverkansorgan blev verklighet fick regionförbunden överta ansvar från vissa av de 

uppgifter som tidigare varit landstingets, alltså på ett liknande sätt som ovan beskrivits om 

om länsstyrelsens och regionförbundets nya ansvarsfördelning. Vilka dessa uppgifter är 

och på vilket sätt det har skett skiljer det sig dock en hel del åt från län till län. Som 

exempel kan nämnas att Regionförbundet i Kalmar län samt Region Halland övertagit hela 

landstingets verksamhet, sånär som på hälso- och sjukvården samt tandvården. Det rör sig 

bland annat om turism, kultur, kollektivtrafik, infrastrukturfrågor och hållbar utveckling.43 
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 Länsstyrelsen Örebro län, Om länsstyrelsen,http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/om-
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41

 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.30 
42

 SKL, http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_landsting_och_regioner (hämtad 2012-04-20) 
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 Sveriges Kommuner och Landsting (2004), s.21 
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Regionförbundens samverkan och konkurrens sinsemellan 

RFÖ håller andra regionförbund som konkurrenter å ena sidan och samarbetspartner å 

andra sidan. De studerar ofta utvecklingen av deras arbete i den region de är verksamma 

samtidigt som det sker en hel del kommunikation mellan dem. Denna konkurrens är 

således inte blodig, utan innehåller många element av samarbete. Som exempel kan 

nämnas att man vid utformandet av ett förbunds hemsida valde att, efter förfrågan, kopiera 

ett annat förbunds webstruktur och att den typen av samarbete där man kan ta nytta av 

varandra anses som positivt. Det finns också exempel på att man mellan förbunden, även 

här i samförstånd, valt att ta delar av varandras kommunikationspolicys.
44

 Gränsen mellan 

samarbete och konkurrens är likväl tillsynes hårfin. I skapelsen av regionförbundet kan 

man tänka sig att detta är grundtanken; att regionförbunden ska konkurrera för att Sveriges 

tillväxt ska maximeras. Om detta är en naturlig och tursam effekt eller en medveten tanke 

bakom grundandet av regionförbunden kan man endast spekulera i.  

 

Regionförbundens ambitioner 

Vid en överblick bland regionförbundens hemsidor utmärker sig ett antal återkommande 

drag i de sätt man profilerar sig på. Inte minst lyfts värden som utveckling, livskvalitet och 

tillväxt fram. Generellt, och som tidigare nämnts, arbetar regionförbunden med frågor som 

kretsar kring att göra regionen mer attraktiv både för folk som bor och är verksamma där 

men också med målet att locka till sig nya invånare och företag. Som ett tillvägagångssätt 

för att nå dessa mål har många regionförbund valt att arbeta fram en regional 

utvecklingsstrategi (RUS) där några värdeladdade ord, ofta i en välformulerad mening, får 

symbolisera de visioner man har för invånarna i regionen. För att konkretisera en väg mot 

denna vision mynnar det ofta ut i ett antal verksamhetsområden. Här följer exempel på hur 

tre regionförbund valt att uttrycka sina mål och visioner med verksamheten, samt de 

verksamhetsområden som ska leda dem dit: 

 

 

 

                                                
44

 Kjörk 33:00 
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Regionförbundet Östsam: Här är det övergripande målet att “utveckla en 

konkurrenskraftig plats att bo, verka och arbeta i”.45 För att finna vägar att nå dit har tre 

verksamhetsområden upprättats: samhällsbyggnad, kompetensförsörjning och företagande 

samt kultur och kreativitet.46 

Regionförbundet Sörmland: De profilerar sig med sin slogan “"Det ska vara enkelt 

att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland”.47 Genom de fyra 

verksamhetsområdena trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap, 

kompetensutveckling och arbetskraftstillgång samt miljö- och klimatfrågor hoppas man 

kunna nå dit. Avslutningsvis påvisar man att “internationalisering, hållbar utveckling och 

ungdomars värderingar är perspektiv som genomsyrar vår verksamhet”.48 

Region Dalarna: Vid en överblick av Region Dalarnas hemsida kan man inte finna 

någon välformulerad vision eller tydlig uppdelning av verksamhetsområden på samma sätt 

som i de två exemplen ovan. Man har istället valt att uttrycka sig som följer: “Region 

Dalarnas uppgift är att ansvara för, samordna och effektivisera det regionala 

utvecklingsarbetet i Dalarna. I det ligger att ta tillvara länets möjligheter och främja den 

regionala utvecklingen inom en rad olika områden som är betydelsefulla för tillväxt och 

sysselsättning i regionen. Det handlar om regional utvecklingsplanering, tillväxtprogram, 

omvärldsanalys, projektmedel för regional utveckling, infrastrukturfrågor och det samlade 

ansvaret för det strategiska arbetet”.49 
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 2.2 Regionförbundet Örebro 

Regionförbundet Örebro består av 12 kommuner: Askersund, Degerfors, Hallsberg, 

Hällefors, Karlskoga, Kumla, Laxå, Nora, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg och Örebro. 

Även Örebro läns landsting räknas in.50 Förbundet grundades i januari 2006 på beslut av 

kommunerna och landstinget i Örebro. Det utsågs sedan av regeringen till 

samverkansorgan och fick därför utvecklingsansvaret för regionen, vilket innebär att RFÖ 

själva med statliga medel får prioritera vad som bör utvecklas inom exempelvis 

infrastruktur. Orsaken till uppkomsten av detta regionförbund var att man ville öka 

tillväxten och locka till sig företag till regionen. Efter en bred dialog med ungefär 1000 

personer inom kommunerna i länet framarbetade man en utvecklingsstrategi för regionen 

och kom överens om att följande fyra områden är något att satsa på: 

 

1. Kunskap och kompetens 

2. Innovationer och entreprenörskap 

3. Lustfyllda möten och upplevelser 

4. Den öppna regionen51 

 

Dessa fyra områden kan dock uppfattas som något abstrakta. Till exempel kan “Den öppna 

regionen” låta visionärt. Därför har man även utformat förbundsordningar för att i dessa 

konkretisera vad man vill uppnå. I RFÖ:s förbundsordning 2011 formulerade man följande 

verksamhetsområden.  

 

● Näringslivsutveckling. Med detta innebär verksamheten att skapa ett gynnsamt 

klimat för företag att etablera sig i regionen. Exempelvis genom att förhindra långt 

beslutsfattande eller på något sätt underlätta tillströmning av nya affärsidéer. 

● Turism. Kilsbergen är ett populärt turistmål, även stora satsningar har genomförts 

på varndringsleder och cykelbanor.  

                                                
50

 Regionförbundet Örebro, Det här är Regionförbundet Örebro, 
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● Kommunikationer. Örebro är en stark logistikregion där man försöker locka till sig 

företag att etablera lager. Här har man haft internationella samarbeten med andra 

länder för att förbättra logistiken. 

● Infrastruktur. En förbättring av motorvägen E18 har pågått en längre tid och RFÖ 

har genomfört projekt inom detta område. Det har även varit två stränga vintrar 

som haft förödande konsekvenser för tågtrafiken där RF har arbetat för att 

förebygga liknande händelser i framtiden. 

● Arbetsmarknad. Arbetslösheten är hög i Örebro vilket RFÖ aktivt försöker 

förbättra. 

● Livslångt lärande och social välfärd.  

● Miljö och samhällsbyggnad. 

● Internationellt samarbete. Omvärldsbevakning av vad som sker i Bryssel är ytterst 

angeläget för regionförbundet. Inom EU fattas många beslut som påverkar enskilda 

regioner vad gäller politik. RF ansöker även anslag från EU för att genomföra vissa 

projekt vilket kräver OVB över vad som händer i Bryssel. 

● Fritid och rekreation.52 

 

Regionförbundet Örebros organisation 

Den politiska organisationen i RFÖ illustreras i figuren nedan. 

 

Figur 4: Politisk organisation i Regionförbundet Örebro 
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31 

 

 

RFÖ:s högsta beslutande organ är regionfullmäktige med 57 ledamöter som till två 

tredjedelar utses av de 11 kommunerna och de andra av landstinget. Mandatfördelningen 

speglar valresultatet i länets kommuner. Styrelsen består av 11 ledamöter som utser 

rapportörer för att bevaka politiska områden som rör allt mellan internationellt arbete och 

filmverksamhet. Totalt är detta 10 områden som bevakas av 2 rapportörer var. 2011 

tillsattes även Nämden för energi och klimat som består av 5 ledamöter. 53 Som vi påtalade 

tidigare ser alltså organisationskartan över RFÖ ut på följande sätt: 

 

 

Figur 5: “Organisationskarta över Regionförbundet Örebro” 

 

RUS-kansliet är en stab som sköter projektfinansiering, analys, internationell samordning 

samt omvärldsanalys. Det är den enhet som arbetar samordnande med aktörer både inom 

regionförbundet och externt och ser till att den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 

efterlevs. Denna enhet har enligt RFÖ genomfört sina mål med gott resultat och personerna 

inom RUS-kansliet har landat väl i sina roller. 
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Koncernen RFÖ har enheter som arbetar med områdena Regionalt tillväxtarbete, kultur, 

social välfärd och energi I dessa enheter finns det grupper och personer som arbetar med 

diverse projekt för att stärka regionen. Projekt som koncernen RFÖ genomför stannar inte 

enbart vid dessa enheter. RFÖ är delägare i företag som arbetar med utvecklingsfrågor, 

vilket illustreras i figuren nedan. 

 

 

Figur 6: ”Koncernen Regionförbundet Örebro” 

 

Koncernen RFÖ har enheter som arbetar med områdena Regionalt tillväxtarbete, kultur, 

social välfärd och energikontor. Inom dessa enheter finns det grupper och personer som 

arbetar med diverse projekt för att stärka regionen. Projekt som koncernen RFÖ genomför 

stannar inte enbart vid dessa enheter. RFÖ är delägare i företag som arbetar med 

utvecklingsfrågor. Dessa bolag agerar precis som RFÖ som en aktör för att främja bland 

annat näring och utbildning i regionen. Almi Företagspartner AB som exempel ägs till 49% 

av RFÖ och resterande av staten. De har separat organisation men RFÖ haft någon enstaka 

styrelsepost i vissa bolag. Det finns en del samarbete mellan dessa organisationer och 
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RFÖ, bland annat har det tagits fram en gemensam handlingsplan för det 

entreprenörskapsfrämjande systemet. Utan att fördjupa sig alltför mycket i dessa företag 

kan man nämna att Inkubera AB samarbetar med Örebro universitet för att främja 

utvecklingsprogram för kunskaps- och teknikbaserade företag medan Almi Företagspartner 

AB existerar som en kompletterande aktör på marknaden till nytta för småföretag i 

utvecklingsfaser. 54  

 

3. Omvärldsanalytisk teori - definitioner och till vilken nytta? 

Att i ett samlat verk innefatta allting som en omvärldsanalys är och kan vara är 

förmodligen omöjligt då det dels finns ett väldigt omfång av aspekter och modeller som 

används idag, men framför allt eftersom att omvärlden i sig inte är ett statiskt tillstånd som 

låter sig analyseras som ett sådant. Allt eftersom omvärlden förändrar sig ställer det också 

nya krav på analysmodellerna att förändra sig men till de metoder som har en mer central 

plats brukar nämnas trendanalyser, scenarioanalyser, proaktiva handlingar och 

konkurrentanalys. Samuel Bohman beskriver omvärldsanalys som ett mångtydigt begrepp 

med flera alternativa tolkningar som haft en rad olika namn så som miljöstudier, 

intressentstudier, perspektivstudier, framtidsstudier, framtidsanalys och, så klart, 

omvärldsanalys men också att oavsett namnet så syftar de här aktiviteterna till att ta fram 

beslutsunderlag för planering och beredskap inför framtiden.55 Om en omvärldsanalys inte 

kan uppfylla de målen har den förlorat sitt syfte och är därmed obefogad. Vidare menar 

Torbjörn Lundqvist att ett sätt att definiera omvärldsanalys är att beskriva vad som är 

kärnan i verksamheten som sådan. Han hänvisar till vikten av att se arbetet som en process 

i flera nivåer och aktiviteter där åtminstone de två första punkterna nedan måste ses som 

nödvändiga för att det ska kunna kallas omvärldsanalys:  
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○ Att spåra trender och viktiga tilldragelser inom vetenskap, teknik, ekonomi, 

politik, samt sociala förhållanden (inom ett eller flera av dessa områden 

beroende på verksamhet) 

○ Att definiera potentiella hot, möjligheter eller förändringar till följd av dessa 

trender och tilldragelser 

○ Att främja en framtidsorientering i tänkandet hos beslutsfattare 

○ Att uppmärksamma beslutsfattarna på trender som konvergerar eller 

divergerar, interagerar, växer snabbare eller avklingar.56 

 

Vi ska ha anledning att komma tillbaka till dessa trender och “viktiga tilldragelser” längre 

fram. Bohman skriver att det idag framställs två grundläggande inriktningar inom ämnets 

läroböcker: omvärldsanalys som systemtänkande och omvärldsanalys som en process,57 

även om Frankelius poängterar att mycket av den befintliga litteratur som finns i ämnet 

tenderar att inrikta sig främst på konkurrentanalysspåret och framför allt de delar som hör 

till business intelligence-området, och att problemet med det perspektivet är att det då 

handlar mer om att bevaka en annan spelare på marknaden istället för att fokusera på i 

vilken form spelplanen är just idag.58 En total brytning dem emellan tror vi dock inte är 

varken möjlig eller önskvärd då de går in i varandra för mycket. Dessa båda synsätt 

kommer dock att behandlas längre fram. 

 

 3.1 Omvärldsbevakning 

Alla människor omvärldsbevakar på sitt sätt. En del går på konferenser och seminarier eller 

söker i databaser. Men de allra flesta av oss nöjer sig med att läsa tidningen i lugn och ro 

eller socialisera oss med vänner och bekanta över en kopp kaffe. Alla de aktiviteterna 

syftar i hög grad till att skaffa sig en merkunskap inom vilket ämne som än kommer på tal 

fastän många nog inte ser det så. De flesta skulle nog säga att de bara försöker hänga med 

och vara uppmärksamma på sådant som händer runt omkring dem utan högre ambitioner 
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 Lundqvist, Torbjörn (2010), Omvärldsanalys - till vilken nytta? Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 

s.12  
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att göra någonting med informationen som sådan. Hamrefors nämner den till en kognitiv 

process som enbart utgår ifrån vad vi själva tänker och har ett intresse av och stundens 

ingivelse styr.59 

Att bedriva en strukturerad omvärldsbevakning innebär däremot i grund och botten 

att hålla en organiserad bevakning över på förhand givna områden. Man identifierar ett 

antal faktorer som man upplever har en stor betydelse för en själv eller den egna 

organisationen och bevakar dem sen. En vanlig fallgrop när ett företag startar en sådan här 

verksamhet är att omvärldsbevakningsenheter tenderar att samla in sådan information som 

ligger i linje med det som det redan finns kännedom om. Människor har en benägenhet att 

söka information som enbart stödjer befintliga uppfattningar och detta gäller även för 

organisationer. Man kan konstatera att omvärldsbevakning har effekt på 

omvärldskunskapen men ofta främst genom att den bekräftar redan invanda och 

önskevärda tankesätt. Problemet uppstår när vi inser att det är genom vår egen doxa
60

 vi 

tolkar dessa nya förändringar i omvärlden. Människor vill vara rationella och förväntar sig 

en förnuftsram där deras egen verklighetsbild kan hjälpa dem att förstå nya fenomen. Om 

den däremot utmanar redan etablerade sanningar så kommer organisationen snart att 

försöka skydda sig ifrån den.61 Hamrefors skriver att ”Man kan se det som att den 

organiserade omvärldsbevakningen fungerar som ett smörjmedel eller en länk mellan de 

frågor som berör organisationen och de som berör medarbetaren. I idealfallet skall den 

organiserade omvärldsbevakningen göra de frågor som är ingens angelägenhet till allas 

angelägenhet.”
62

 Vidare pekar han på en tendens organisationer har att placera funktioner 

för omvärldsbevakning på redan etablerade avdelningar inom den egna organisationen och 

då främst de som tycks ha den främsta kontakten med vad man uppfattar som 

verksamhetens omvärld. Till exempel är det vanligt inom försvaret att det hamnar på 

säkerhetsavdelningen av anledning att det är säkerhet som är ”omvärlden”. I liknande fall 

tillkommer det inom myndigheter ofta på informationsavdelningar att sköta bevakningen 

eftersom de sysslar mycket med digital omvärld. Felet med det är att man själva på förhand 

                                                
59
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då har definierat vad som är ens egen omvärld och det kan i slutändan bara utmynna i att 

man får en klubb för inbördes beundran som ständigt bekräftar de synsätt och den 

information man redan har. Det föranleder oss att tala om vilken roll en omvärldsbevakare 

faktiskt borde ha. Hamrefors nämner att man bör organisera bevakningen efter principen 

”sambo, men i skilda världar”. Med det menar han att den person eller avdelning som är 

ansvarig för omvärldsbevakningen måste ha en tillräcklig insyn i verksamheten för att 

förstå vilka krafter som driver den och vad som motiverar beslutfattarnas tankebanor för att 

kunna sätta det i perspektiv och förstå organisationens omvärld. Detta höjer krav på 

omvärldsbevakaren att dels se omvärlden på ett sätt som inte de andra arbetarna gör, och 

det kan han inte göra om han inte vet hur de själva ser på sin omvärld. Dock kan ingen 

människa fullt ut se genom en annans tolkningsramar men om du kommer som extern kraft 

kommer du inte ens nära. Det är helt enkelt inte möjligt att hyra in hjälp på området. För 

det andra bör samma person inte vara involverad i de dagliga processerna då det är mycket 

svårt att frigöra sig från att dras in i dem och istället fortsätta söka bekräftande information 

som ligger i linje med vad som vill höras. Omvärldsbevakning ska vara en kraft som 

utmanar befintliga tankebanor. Inte tvärtom.
63

 

Ifall omvärldsbevakning handlar om att strukturerat söka efter information i redan 

på förhand givna områden, hur ska den då kunna höja en beredskap för faktorer som vi inte 

hade räknat med? Ett vattentätt system är förmodligen omöjligt att finna men ett förslag 

skulle kunna vara att förvänta sig att olika reaktioner kommer uppstå till följd av redan 

pågående trender. År 2004 pendlade drygt 237 000 människor till Stockholm. År 2010 

hade den siffran ökat med mer än 30 000. Med det i begrundande kan vi börja anta att 

någonting kommer att ske ifall inte infrastrukturen följer med i utvecklingen. Vad som kan 

ske är hypotetiskt men stora trafikstockningar och försämrad miljö i området kan tänkas 

höra till lågoddsarna. Omvärldsbevakning kan alltså höja en beredskap och bli effektivare 

om den ingår i en process för strategisk planering. 

 I och med den utökade digitaliseringen och globaliseringen så har också den 

tillgängliga samlade kunskapen vuxit till oöverskådliga nivåer vilket förändrar 

organisationers möjlighet att omvärldsbevaka effektivt. Lundqvist skriver att “mängden 

med information och kunskap som potentiellt kan vara till nytta överskrider med råge det 
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som kan insamlas och analyseras, och inte minst användas i strategiskt beslutsfattande.”64 

Detta skapar i sin tur ett tillstånd av att inte hinna med att sålla i all information som man 

ändå tror finns tillgänglig och att det krävs en viss kompetens för det vilket ökar 

efterfrågan på diverse konsulter och analytiker. 

 Vidare menar han att den analys som utförs idag i allra högsta grad är beroende av 

IT-lösningar och att behovet kommer att utökas i framtiden, men också att de mer 

traditionella metoderna som nätverkande och tidningsläsning också har betydelse.65 

 

 3.2 Omvärldsanalys som systemtänkande 

Att inrikta sig på omvärldsanalys som ett systemtänkande innebär i praktiken att se 

företaget som en del av ett större system som påverkas av andra krafter än de inifrån. 

Bohman demonstrerar att vår affärsmässiga omvärld kan betraktas utifrån tre olika nivåer 

och presenteras i en så kallad lökmodell.66 Den första inre kärnan får beteckna vår egen 

organisation, här symboliserat av ett fotbollslag. Vi bestämmer vilka spelare som ska 

användas på vilka positioner och vilken strategi som ska användas vid olika situationer. 

Vinner vi bollen i eget straffområde har ett antal spelare i uppgift att snabbt ställa om för 

kontring och gå i anfall medan andra ska släpa efter för att täcka upp eventuella luckor. 

Den konkurrentanalys Frankelius talar om skulle med det här perspektivet placera sig i 

närvärlden, alltså sådant utanför vår egen organisation som vi ändå kan vara med och 

påverka. Vi kan analysera våra motståndares försvarsspel och förhoppningsvis identifiera 

luckor i det som vi kan utnyttja. Om deras högerback kontinuerligt spelar en hög boll in 

mot mitten av planen så kan en av våra spelare sättas på att försöka skära av bollbanan in 

mot mitten varje gång högerbacken har bollen och därigenom vinna mark. Med stor 

sannolikhet kommer han till slut att inse att vi har genomskådat honom och försöka lägga 

om sitt eget spel. Av den anledningen så är han inte heller någon faktor som vi inte kan 

påverka själva då varje beslut från vår sida kommer att tvinga fram någon form av reaktion 

från hans. Det är ett dynamiskt spel och krafter i samtliga lager kan komma att ge en 

påverkan i ett annat lager. 
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 Omvärlden kan, förenklat, sägas vara faktorer som vi inte kan påverka själva; för 

att fortsätta med fotbollsmetaforen så skulle det kunna innebära att en tyngre boll som ger 

mer precision på marken har införts i seriespel eller att vår träningsanläggning blivit 

förstörd till följd av översvämningar. Detta ställer nya krav på oss som spelare och det 

betonar det interagerande växelspelet i systemet. 

 

 

 

Figur 7: “Omvärldskarta”  
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3.3 Omvärldsanalys som processtänkande 

Bohman beskriver omvärldsanalys som process till att det tar sin utgångspunkt i hur arbetet 

förlöper över tid och delas upp i olika faser eller steg och att det centrala konceptet är den 

så kallade underrättelsecykeln.67 

 

         

Figur 8: “Underrättelsecykeln” 

 

Underrättelsecykeln används för att beskriva ett momentförlopp som består av ett antal på 

förhand givna steg som varierar lite beroende på vilken författare du frågar.68 Viktigt att 

poängtera är att åtminstone den första och den tredje punkten enligt vårt sätt att se på 

cykeln snarare placerar sig under omvärldsbevakning och inte analysarbetet även om 

cirkelresonemanget är mycket talande för hur de kontinuerligt går in i varandra. I vilket fall 

utpekar Hamrefors de här stegen till fem moment där det första är att definiera 

underrättelsebehovet och att man genom det fokuserar på att vilja förstå orsakssamband i 

omvärlden.69 Ett behov av det här slaget kan enligt Genf70 vara följden av antingen trender, 

tendenser eller händelser samt aktörer. Trender betecknar långsiktiga förändringar i en viss 
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riktning och som har en tydlig rörelse. Det kan ofta handla om stora fenomen så som 

urbanisering eller globalisering, alltså sådant som hänt och kan “bevisas” med fakta. 

Händelser å sin sida är fenomen som uppstår och som saknar någon varaktig riktning. Ett 

krig eller en strejk kan till exempel både starta och avslutas lika plötsligt som de kom. Man 

skulle här, liksom omnämnt i tidigare kapitel, kunna argumentera att många händelser är 

följden av trender varit en stor fördel med omvärldsanalys visar sig. Aktörer är andra 

spelare som kan påverka trender åt olika håll. Sveriges regering kan ge ett extra bidrag till 

människor som bilpendlar i syfte att få dem att åka mer kollektivt och genom att studera 

hur de agerar kan vi få reda på vad de tror om utvecklingen. 

Behovet ska vara utformat efter att ge perspektiv på tre frågor rörande förändringar 

i omvärlden. För det första ska det beskriva vad det är som har hänt. Om det är en händelse 

som ligger långt utanför personens vanliga handlingsmiljö kan det vara svårt att ta till sig 

information, då den uppenbara referensen till det egna arbetet kan saknas och att det då kan 

vara svårt för beslutsfattare att ta till sig underlaget då det inte tjänar till att bekräfta den 

egna handlingsmiljön. För det andra ska definitionen försöka ge en bild av varför saker 

händer och det blir då viktigt att förstå eventuella orsakssamband redan på det här stadiet. 

Och för det tredje ska definitionen lämna öppet för både alternativa tolkning samt en 

diskussion om varthän utvecklingen kan tänkas ta vägen nu.71 

Utifrån det inringade behovet målar man sedan upp hypoteser eller scenarion om de 

samband som man vill förstå. I nästa led följer en materialinsamling. Den kan utgå ifrån i 

stort sett vilka källor som helst och inte sällan kommer mycket av den ifrån den egna 

organisationen. Hamrefors påpekar fördelen att det då blir en mer fokuserad 

materialsökning än vad som skulle ha skett om man letar på måfå fast en invändning 

kvarstår att det nog handlar mer om ett omvärldsanalysarbete nu. I nästa steg ska materialet 

analyseras och faktagrundsbaserade scenarion ska kunna fastställas genom det och i sista 

hand ska det delges till beslutsfattare. Underrättelsecykeln är vad som oftast benämns 

business intelligence och definieras av Luhn till:  
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Business is a collection of activities carried on for whatever purpose, be it science, 

technology, commerce, industry, law, government, defense, et cetera. The communication 

facility serving the conduct of a business (in the broad sense) may be referred to as an 

intelligence system. The notion of intelligence is also defined here, in a more general 

sense, as “the ability to apprehend the interrelationships of presented facts is such a way 

as to guide action towards a desired goal.
72
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Del II: Analys 
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5. Nulägesanalys 

5.1 Behovsstyrd omvärldsbevakning 

Att omvärldsbevaka för en organisation som RFÖ innebär i breda ordalag att man ska vara 

lyhörd för förändringar inom sitt område och att vara öppensinnad nog att ta åt sig av 

informationen. För det mesta är informationen av sådan varierande karaktär att man får 

svårt att sålla i vad som kan tänkas vara relevant för just oss. Med det extrema 

informationsflöde som går in i RFÖ blir en viktig del av arbetet att kunna värja sig mot all 

den kunskap som erbjuds men som inte kan användas konkret i den egna verksamheten. 

Regiondirektör Magnus Persson exemplifierar processen med orden: “Visst är det väl 

jättekul att veta vad alla stjärnor på himlen heter, men vad ska vi egentligen göra med den 

informationen om vi inte behöver den?”73 Och det har han så klart en tydlig poäng i fram 

tills den dagen regionens kommuner beslutar att man vill ha en astronomiavdelning och då 

det inte finns värst mycket som tyder på att det kommer bli aktuellt så består frågorna 

angående hur man rangordnar informationen och vart gränsen går för vad som kan anses 

vara relevant eller inte. Av den anledningen upplever vi att en samlad bild över RFÖ:s 

omvärldsbevakning utgår ifrån just det aktuella behovet av den. Ett behov som gör att man 

börjar nysta i saker och ting och man måste på förhand veta vad det är man letar efter för 

upplysningar. Och då förbundets verksamhet ständigt skiftar i karaktär så skiftar också 

dess behov varpå frågan inte låter sig ringas in särskilt lätt då vad som var relevant igår kan 

vara förlegat i morgon. Om man efter att ha haft ett inbrott investerar i ett nytt villalarm 

och monterar upp det så gör man det för att man upplever ett tydligt behov utav det. Men 

det är inte förrän nästa gång man blir utsatt för inbrottsförsök som man ser någon konkret 

nytta med det, blir man inte det kommer man aldrig över huvud taget få reda på om det nya 

larmet fungerar eller inte. 

Samtidigt kan information som plockats upp av en person beröra en avdelning på 

RFÖ men vara oviktig för en annan vilket ställer höga krav på att den interna 

kommunikationen fungerar. Det är en stor fördel att vara del av ett så omfattande nätverk 

som Regionförbundet är eftersom det finns så många agenter som på egen hand kommer 

över information och samtidigt kan rationalisera sig fram till vem som kan tänkas behöva 

den. Samtidigt visar det på en svaghet i systemet ifall den ena personen är sjuk en dag och 
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kommunikationen uteblir och det begränsar även inflödet till att utgå från andra personers 

tolkningsramar gällande vad som är relevant. 

 Något egentligt mål med omvärldsbevakning generellt står inte att finna i något 

styrdokument men Persson berättar att det är en uttryckt önskan ifrån kommunerna, i det 

här fallet arbetsgivarna, att de vill att vi vet.74 Det finns alltså en uttalad förväntan om att 

RFÖ ska vara den gemensamma plattformen för omvärldskunskap som finns i regionen. 

Man ska inneha underlag för att snabbt kunna besluta i frågor. Avdelningen för 

infrastruktur gör en metafor till en militärmakt där man ser sig själva som dels en 

underrättelsetjänst men som även kan fungera som armé i en operativ fas,7576 och den 

liknelsen stämmer bra överens med bilden som växer fram; att man ska vara 

förutsättningsskapande för näringslivet. Eller som omvärldsanalytikern Anders Niklasson 

uttrycker det: “vi ska vara bäst på omvärldsbevakning”.77  

Sven Hamrefors pekar på vikten av att se en organisations processer ur två vinklar; 

dels den produktionsstyrda delen som visar upp och rapporterar resultat, men även den 

kognitiva miljön som stimulerar medarbetarna att vidga sina handlingsmiljöer. Han säger 

att “logiken i processerna lägger den mentala ribban för det egna processtänkandet vilket 

ger upphov till uppfattningar av typen ‘Det skall inte vara bättre än så här’”.78 Det är ett 

syndrom som visar sig i RFÖ lite varstans i form av uttalanden som “Vi har bra koll som 

det är”79 eller “Vi vet vilka de viktiga källorna är”.80 Det finns många positiva aspekter att 

hämta ur sådana uttalanden; de betyder ju att man är påläst inom sitt ämne och att man kan 

sitt jobb. Å andra sidan är det också en fara att vara bra på sitt jobb då det ringar in ens eget 

verksamhetsområde och invaggar i en känsla av trygghet. Alla har väl någon gång varit 

nyanställd och vet precis hur pirrigt och rörigt det kan vara när man egentligen inte vet ett 

dugg om det arbete man förväntas kunna utföra. Och hur skönt det är när man känner att 
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man börjar “komma in” i jobbet. Så ironiskt nog kan man säga att ju bättre du blir på ditt 

arbete - desto mer har du börjat befästa din handlingsmiljö och desto mindre 

uppmärksamhet riktas mot omvärlden. 

 

5.2 Hur går det till? 

Formellt är enhetschefen ansvarig för omvärldsbevakningen. Dock har man inte riktigt 

denna syn på ansvar hos OVB på Regionförbundet Örebro. Här har medarbetarna ett 

underförstått ansvar att vara informerade, till exempel genom att läsa tidningar och följa 

samhällets utveckling. En förutsättning för detta är alltså att man måste uppskatta att ta till 

sig information dagligen. Uppdragen formuleras också ganska olika beroende på vem man 

frågar på RFÖ. Enheten för näring fick uppdraget att “Se över hur arbetsmarknaden ser ut 

och hur man arbetar med dessa frågor”.81 Uppdraget innebär därför att projektpersonerna 

ifråga själva får ta initiativ till att definiera sitt arbete för att kunna planera i vilken ände 

man ska börja. Magnus Persson, som är regiondirektör, har dock övergripande ansvar att 

enheterna gör sitt jobb. Hans uppdrag i detta avseende är att kommunicera med enheterna 

och i viss mån vara fysiskt närvarande för att kunna skapa en slags överblick. Hans krav på 

arbetarnas kunskap demonstreras av uttalandet “om jag vet mer än medarbetarna så har de 

inte gjort sitt jobb”.82 Direktören bör alltså besitta en generell kunskap om många områden, 

men kunskapen ska samtidigt inte vara större än experternas.  

Till de metoder och källor som nämns dominerar prenumerationer på nyhetsbrev 

från olika myndigheter och branschorganisationer såsom tillväxtverket, trafikverket eller 

handelskammaren. Vidare läser man de morgon- och kvällstidningar som ges ut inom 

regionen som Nerikes Allehanda och Karlskoga tidning. Nyhetsbreven har under samtliga 

intervjuer beskrivits som den kanske viktigaste informationskällan av många intervjuade. 

Niklasson påpekar att man måste arbeta väldigt brett med dessa och Nordstedt påpekar att 

det är otroligt många nyhetsbrev att bevaka.83 I dessa kan man bland annat ta del av 

rapporter från myndigheter, resultat, ställningstaganden och information om politiska 
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beslut.84 Utöver det sorterar informationsavdelningen ut artiklar de finner som har en direkt 

koppling till förbundet och sätter upp dem på en anslagstavla i matrummet. Tavlan 

förtjänar ett extra omnämnande av två anledningar. För det första så är det nedskalat till en 

person att sköta vilka tidningsurklipp som hamnar där, vilket innebär att samma person har 

ett tolkningsföreträde över vilken information som anses vara relevant och det visar 

återigen på den individsbaserade organisationens sårbarhet. Å andra sidan så har den här 

tavlan endast kommit på tal en gång under intervjuerna vilket antyder att det egentligen 

inte är så många som läser på den. Åtminstone inte i syfte att hålla sig uppdaterad i 

bevakningsfrågor. 

Den andra anledningen till att tavlan ändå sitter där och att den faktiskt uppdateras 

kontinuerligt tror vi oss kunna härleda till att den även tar upp alla klipp där RFÖ 

omnämns i media och att det då tjänar som ett “kvitto” på att det egna jobbet märks. Det är 

talande för den fallgrop som togs upp i bakgrundskapitlet där man talar om vikten att inte 

låta omvärldsbevakning handla om att bekräfta redan invanda mönster även om det för den 

enskilde individen alltid är bra att få erkännande för sitt arbete. 

Ett annat systematiserat omvärldsbevakande utgår genom tidigare nämna Agent 25 

vilket är ett instrument för omvärldsbevakning baserat på utvalda nyckelord på internet. 

Eftersom de spenderat pengar på programmet kände vi oss manade att ställa frågan om hur 

man utnyttjar detta på kontoret. Faktum är att de flesta måste tänka efter vad 

datorprogrammet heter och ger oss intrycket av att någon speciellt energi inte läggs på att 

utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder. Dock tycker de att programmet är 

värdefullt men att det fungerar “hyfsat bra”.85 Om de flesta anser att det är en mycket 

värdefull lösning kan man tänka sig att de borde koncentrera sig på att utbilda sig i 

handhavandet av programmet. På frågan om man utnyttjar det till fullo blir svaret oftast 

“nej”. En av orsakerna till detta är att det är för mycket information att sortera ut. 

Energienheten får som exempel många nyheter om Örebro Hockey, eftersom de har sökord 

som energi och kraft. 86 Mot bakgrunden att det i de flesta intervjuer påtalats att man ser ett 

värde och en god potential i Agent 25, så vore en rekommendation att man optimerar 

användandet utav det både i fråga om att avsätta tid och utöka dess funktionalitet 
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exempelvis med enhetsvis valda sökord. Det vill säga en större praktisk kunskap i 

handhavandet runt programmet. 

 

5.3 Nätverk och lobbyarbete 

Lobbying och nätverk är en annan viktig del i omvärldsbevakningsarbetet för många på 

RFÖ.
87

 Ett bra nätverkande ger goda förutsättningar för lyckad lobbyverksamhet. Att lobba 

innebär i RFÖ:s fall att påverka politikers beslut för att gynna regionens tillväxt och 

utveckling och detta består till stor del av fysiska möten på exempelvis konferenser och 

temadagar. Nordstedt som precis påbörjat sin tjänst som enhetschef, har ägnat mycket tid 

till att resa runt i länet för att samla på sig kunskap och knyta kontakter. Hon har lärt känna 

relevanta personer som kommunchefer men även besökt tillställningar som filmmöte i 

Nora.
88

 Hon gör detta på eget initiativ utan att ha blivit tillsagd om detta. Det har snarare 

blivit betonat att hon blivit uppmanad att “lära känna länet”. Detta uppfattar vi som ännu 

ett stöd för påståendet att RFÖ är målstyrt snarare än detaljstyrt, eftersom målet i detta fall 

är att nya enhetschefen själv ska skapa ett kontaktnät. Hur detta sker får hon till stor del 

påverka själv eftersom hon ges personligt ansvar att själv bygga detta kontaktnät. 

I infrastrukurgruppen anser man ibland att man får den mest värdefulla 

informationen via nätverkande. För två år sedan kom diskussionen om höghastighetståg 

upp på tapeten. Gruppen uppfattade denna diskussion och såg åt vilket håll utvecklingen 

rörde sig. Då såg man till att sätta in extra resurser på lobbyverksamhet för att ge sina 

synpunkter. I och med att de uppfattade denna debatt i ett tidigt skede kunde man 

omgående hantera situationen väl och skapa en konstruktiv diskussion.
89

 Med detta 

exempel illustreras hur viktig del lobbyverksamheten är i omvärldsbevakningsarbetet.  

I infrastrukturgruppens nätverk nämner de även kontakterna i Bryssel som viktiga. 

Dock känner de en viss otillräcklighet i att ta hand om all information därifrån i den 

utsträckningen de skulle vilja. Ändå menar de att de sköter OVB väl då de uppskattar att 

det är omkring åtta viktiga EU-projekt de hade missat om de inte skött sin OVB.90 Förutom 
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Brysselkontakterna har många av deras projekt startat av att “hoppa på” projekt som varit i 

görningen. Bland annat hyser de viss nyfikenhet av vad som händer i angränsande 

regioner, däribland Jönköping, eftersom det i enheten för infrastruktur och logistik är 

viktigt att kämpa för att väg- och järnvägssatsningar landar i Örebro. Konkurrensen är ändå 

välvillig då man har bra kommunikation och samarbete med Jönköping och Stockholm-

Mälarregionen; man delar gladeligen med sig av information. På frågan om RFÖ kan 

nämna exempel på en bra OVB svarar de att deras kontakt i Norge gjorde att de låg steget 

före sina “svenska kollegor” vad gäller en fråga,91 vilket skulle kunna tolkas som att 

samarbetet må vara välvilligt men kanske ändå inte så öppenhjärtigt. 

Deltagandet på konferenser kräver även mer av individen än att knyta kontakter på 

konferenser och utbildningsdagar, menar regiondirektör Persson. Förmågan att ta till sig 

information på ett öppet sätt är avgörande för en omvärldsbevakare/analytiker. Som 

exempel förklarar Persson att han deltagit i en konferens där man diskuterade hur 

förbindelserna mellan Storuman och Hemavan i Västerbotten skulle kunna bära frukt vad 

gäller lanthandeln. Det handlade om hur ett samarbete med samhällen med 130 invånare 

skulle kunna överleva. Trots de stora skillnaderna mellan exemplen, där det kunde vara 6 

mil till närmaste affär och det tätbefolkade Örebro län, menade han att det gav stor 

inspiration till hur man kan arbeta med samverkan. I och med detta så identifierar Persson 

ett område som han upplever att det finns brister i inom organisationen. Detta kan tolkas 

som en önskan om att utöka de demografiska perspektiven på Regionförbundet, och då 

särskilt de ekonomiska aspekterna på desamma. OVB handlar om att ta intryck, menar 

Persson.92  

Persson lyfter fram att han förväntar sig en metodik från sina anställda; att kunna ta 

intryck och översätta det till sin egen verksamhet och ställa sig frågan “Vad kan jag lära 

mig av detta inför mitt kommande projekt?”, en ambition som inte alltid efterföljs då de 

flesta intervjusvar låter antyda att uppföljning och självrannsakan i själva verket inte hör 

till den gängse agendan eller ägnas någon större uppmärksamhet. 
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5.4 Ett strukturerat arbetssätt 

När vi ställt frågan till våra intervjupersoner angående vad som kan förbättras under OVB-

arbete har de oftast efterfrågat bättre struktur vad gäller informationsinsamling. Peter 

Åslund på energienheten poängterar att det finns ett enormt överflöd av information som 

man i nuläget inte vet hur man ska hantera. Man vill ha mer struktur på insamlandet och 

ställa sig frågan vem bevakar vad?93 samt ha bättre återrapportering till gruppen. Anders 

Niklasson är inne på samma linje och säger att det saknas en plan eller ansvarsfördelning 

för informationsinhämtning och omvärldsbevakning, likaså saknas en manual eller 

handlingsplan för hur detta ska kommuniceras internt.94  

Detta leder oss till en diskussion gällande fördelar kontra nackdelar gällande 

tydliga roller för informationsinhämtningen. Som det sker idag är 

informationsinhämtningen ganska allmän och öppen; man har ett brett spektrum och det är 

inte sällan samma information man hittar i slutändan. En fördel med detta är att man får 

personer med olika synsätt att bli insatta vilket bringar för fler tolkningsmöjligheter än om 

man delar upp informationsinhämtningen. Ponera att en person har som uppgift att bevaka 

prognoserna för vindkraftverkens utbredning och konstaterar att de helt enkelt inte har lika 

stor ekonomisk konkurrenskraft som kärnkraftverken och därför betraktas det inte som 

troligt att någon större spridning av propellrar på de svenska fälten är att vänta. Anta nu att 

någon som är insatt i miljötrender ser på samma information och prognosen kommer 

antagligen att se annorlunda ut. Chansen för misstolkningar av informationen ökar alltså då 

till skillnad från om det är två som stöter på samma information. Denna information kan i 

det hänseendet sedan diskuteras och bollas över hur den kan tolkas.  

En annan fördel kan vara att varje person får mer generell kunskap, alltså att många som 

arbetar på RFÖ vet mer om mycket om man studerar samma information.  

En tydligare rollfördelning å andra sidan, ger kanske individen mer kunskap om 

lite, alltså en mer specifik kunskap samtidigt som det höjer kravet på individerna att ha 

säkra källor och att tolka information “rätt”. Alltså: ju färre som analyserar samma info – 

desto mindre träffsäker blir tolkningen. I nuläget sprids mycket information i korridorerna 

på RFÖ via så kallat korridorsnack. Man kan argumentera för att tydligare rollfördelning 
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vad gäller informationsinhämtningen ställer högre krav på att korridorsnacket fungerar 

effektivt, då färre personer tagit del av samma information. Varje person har då större 

ansvar över att informationen är korrekt.  

När det gäller den nuvarande formen, den tidigare nämnda allmänna 

informationsinhämtningen, är det även viktigt att korridorsnacket fungerar, fast i den 

aspekten att dela nya idéer och uppfatta nya förslag på projekt. En nackdel med denna 

allmänna inhämtning av information är tidsaspekten; det är tidsödande om flera personer 

ska gå igenom samma material. Är det däremot rollstyrt, så att uppdelad 

informationsinhämtning sker organiserat, får man in mer information på kortare tid. Den 

tydiga rollfördelningen visar alltså konkret vilken info man söker efter medan den 

allmänna inte specificerar vilken information var och en ska söka efter. 

En diskussion kan vara gynnsam på RFÖ kring huruvida tidsaspekten och effektiviteten är 

viktigare kontra generell kunskap och många tolkningsmöjligheter. 

 

5.5 Uppdrag samt kanaler för informationsinhämtning 

I stora drag får RFÖ sina uppdrag från tre olika instanser. Den första är de formella 

uppdrag från staten vilka kan vara både stora och små samt attraktiva och mindre 

attraktiva. Inte minst ges uppdrag från staten en viss legitimitet, vilket kan vara nog så 

viktigt. Den andra instansen uppdragen kommer från är den lokala politiken, där det kan 

påtalas att man ser regionförbundet som lämpliga att undersöka en viss fråga närmare. Sist 

men inte minst så självgenererar man uppdrag på RFÖ som svarar mot den löpande 

kunskapsutveckling som sker i organisationen. Det kan också handla om att man ser brister 

i regionen som man tycker borde åtgärdas. Om man upptäcker att det krävs insatser för att 

höja nivån på en fråga inom exempelvis turismområdet kan man skapa ett uppdrag och nya 

handlingsplaner som rör det.95 Var uppdragen kommer ifrån i vissa fall vara svårt att peka 

på. Ibland kommer de alltså i tydligt formulerade ordalag från regeringen, andra gånger är 

de formulerade med ytterst diffusa ordalag. För en arbetare på RFÖ kan det därför vara av 

stor vikt att ta ansvar för att vagt formulerade uppdrag formuleras klarare. Det tycks ibland 

som att man startat projekt utan att riktigt veta när eller hur de uppkom. Någon har på 
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lunchrasten snappat upp information som resulterar i ett storskaligt projekt. Kanske har 

man läst någonting utan att minnas var, men som ändå mynnar ut i ett projekt. Många 

uppdrag kan man ändå peka varifrån de kommer. Det kan exempelvis vara från regering, 

departement, kommun, landsting, länsstyrelse eller de själva. Pia Nordstedt, på enheten för 

näringsliv och kompetens, påpekar att det ibland är rörigt att veta vilken institution som har 

vilket ansvar när uppdrag delats ut från högra instanser. Hon nämner att regeringen ibland 

kan sända ut uppdrag till RFÖ, länsstyrelse och kommun, utan att specifiera vem som är 

ansvarig och vem som ska agera stödjande.96 Man kan alltså här se vilken förvirring som 

kan uppstå av vaga formuleringar uppifrån. Att regeringen är ospecifik vad gäller 

formulering av roller kan därför orsaka extraarbete och en zon av förvirring under 

projektens gång.  

Ibland kommer, som ovan nämnts, uppdragen från RFÖ själva att driva projekt på 

eget ansvar. Uppdragen sker inte med befallning utan det är ofta de själva som identifierar 

och prioriterar dem. De är oftare styrda av sin egen verksamhetsplan snarare än av direktiv 

från högre ort. I de situationerna kan vi konstatera att det i nuläget efter utsago från de 

anställda på RFÖ, inte finns någon strukturerad metod för omvärldsbevakningen i 

insamlande och bearbetning av informationsflödet. Det har framkommit i ett flertal av 

intervjuerna att informationsinsamlingen i regel sker på måfå och inte följer någon bestämd 

metod, samt att den genomströmmar de kanaler som tidigare har fungerat bra. Det är 

outtalat, och i stor utsträckning tas det för givet, att man ska följa det som händer inom sitt 

eget verksamhetsområde och ständigt vara uppdaterad.97 Andersson nämner Trafikverk, 

Handelskammare och diverse branschorganisationer som källor man inom 

infrastrukturgruppen värderar högt.98 På ekonomiavdelningen följer man börsen och SKL:s 

rapporter om länens ekonomi,99 då kommunerna och landsstinget är RFÖ:s största 

finansiärer. Ibland är det dock dålig variation på vilka kanaler man använder sig av vid 

informationsinsamlingen, kanske känner man en viss trygghet i de kanaler som fungerat 

tidigare. Man arbetar gärna på en abstrakt och diffus nivå, vilket kan få till följd att de 

konkreta aspekterna går förlorade. Detta exemplifierar Energienhetens Peter Åslund i en 
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fråga som rör arenabelysning. Han berättar att man söker efter duktiga konsulter och läser 

på i olika belysningsforum.
100

 Vi menar att man istället skulle kunna börja på en mer 

grundläggande nivå och exempelvis ringa direkt till olika arenor och höra sig för hur deras 

belysning fungerar i nuläget. Även vikten och relevansen av nätverkande betonas. I 

enheten för infrastruktur diskuterar man aldrig vilken information man använder och 

vilken man förkastar, men att stor vikt läggs på att hitta relevant information och sprida 

den i gruppen.101 Då det inte är någon som är uttalat ansvarig för omvärldsbevakningen blir 

rollerna svaga när det återigen påtalas individens ansvar att ständigt vara uppdaterad. 

Ändå följer den omvärldsbevakning som sker vissa mönster som går att härleda 

tillbaka till underrättelsecykeln även om få explicit skulle gå med på att det finns ett 

system. I regel arbetar man till en början med att definiera ett behov för att sedan formulera 

olika teorier kring det. Sedan söker man information, analyserar den och lägger fram till 

beslutsfattare. Organisationen kan därför säga domineras av en outtalad syn på 

omvärldsanalys som ett processtänkande.  

Vi har frågat samtliga intervjuade vilka mål som finns för OVB. Detta är en fråga 

samtliga har behövt betänketid på då de är osäkra om det någon gång formulerats ett mål 

för detta. Vårt intryck är att om det någonsin formulerats ett sådant har det inte nått ut. 

Informellt finns formulerade mål för vad man vill uppnå102 och det finns en uttalad 

förväntan från medlemskommunerna att “vi vill att ni vet” och att de ska vara en 

gemensam plattform för kunskap.103 

 

5.6 Processer och utvärderingar  

Processerna på RFÖ är långsamma och snabba på samma gång. RFÖ:s arbete innebär i 

många fall ett arbete med långa processer för påverkan, ofta i form av att man utnyttjar de 

nätverk man har för att driva igång processer. Bland annat utformar man styrdokument för 

13-14 år framåt i tiden.104 De intervjuade som arbetar med projekt anser alla att det är 

viktigt att få relevant information tidigt. För enheten infrastruktur och logistik handlar det 
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101
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 Persson 12:30 
104
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mycket om att “vinna” politikers välvilja så att de vill satsa pengar på exempelvis järnväg i 

Örebroregionen. Därför är det viktigt för dem att vara med i politiska diskussioner i tidiga 

skeden; att ha stora öron och att vara där stora öron behövs.105 Man ser till att etablera 

kontakter i näringslivet så man tidigt har den bästa informationen och kan påverka 

diskussionen i en viss riktning.106 

Å andra sidan är processerna långsamma. Energienheten och enheten för 

infrastruktur och logistik har olika element som bromsar ner genomförandet av deras 

projekt. För infrastrukturgruppen handlar det om att över en längre tid arbeta med lobbying 

som påverkansmedel för att styra politiker, föreningar och organisationer åt ett visst håll. 

Detta tar tid och kan illustreras med deras egna ord: Även om vi är överens i det här 

rummet kanske vägen byggs om 10 år. 107 

I andra fall handlar det dock om kortare processer som man påbörjar med en gång. 

Det vi har frågat oss gällande detta är hur det påverkar individen och gruppen. Vi har frågat 

oss hur man hittar motivation att agera med hast vad gäller projekt som sträcker sig över 

10-15 år. Om det är en lång process att genomföra en kombiteminal108 i Örebro, där det 

behövs massor av remisser, kan man tänka sig att man själv tappar tempo och anpassar sig 

till eventuellt långa beslutsvägar om omvärlden inte agerar lika fort som man själv.  

Ett annat sätt detta påverkar individen gäller resultat. Om vägen byggs om 10 år 

kommer spåren av lobbyverksamheten var borta eftersom kommunikation på detta vis inte 

dokumenteras. Påverkan är helt enkelt svårt att mäta. Är man som grupp och person 

resultatstyrd ser man kanske att vägen blivit asfalterad, men man ser inte spåren av hur 

man själv har drivit på processen. Att inte kunna påvisa att man varit drivande kraft bakom 

projekt är problematiskt av två anledningar: Dels vill många människor ha en känsla i 

kroppen av att ens arbete givit frukt och ha ett kvitto på att man genomfört ett gott arbete. 

Dels har RFÖ som nationellt etablerad ung institution både ambition och tvång att 

demonstrera hur viktig man är för regionernas utveckling i Sverige. De vill påvisa att 

tanken bakom RFÖ har blivit framgångsrik i praktiken.  
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 Infrastrukturgruppen 28:50 
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 Infrastrukturgruppen 10:00 
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 Infrastrukturgruppen 17:00 
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 Kombiterminaler har genomförts i bland annat Eskilstuna, med funktionen att underlätta av-. och 

pålastning för transport. 
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Utvärderingar är ytterligare något som samtliga intervjuade tycker sköts dåligt vad 

gäller både OVB och OVA. De tycker att detta är ett område med stor utvecklingspotential 

när flera intygar att det inte sker någon systematisk utvärdering.109 Utvärderingen idag 

dokumenteras sällan. I de fallen där det dokumenteras är när rapporter skickas till 

informationsavdelningen110 samt när man utvärderar arbetet inför varje ny 

verksamhetsplan, vilket sker en gång per år.111 De intervjuade anser att man måste ordna 

bättre struktur för vissa delar av arbetet och fråga sig; Vad måste prioriteras? och Vad får 

vi inte missa? samt Vad kan strykas? när det gäller OVA-processen.112 Att dubbelkolla om 

det var relevant information som användes är något som efterfrågas (se not 111). 

Regiondirektören intygar även att RFÖ måste systematisera sitt arbete och fråga sig själva 

vad som egentligen är kunskapshöjande.113 Samtidigt uppfattar Persson att RFÖ har 

systematiserat sig mycket på senare år vad gäller OVA, då man bland annat haft ett 

samarbete med omvärldsanalyskonsulterna Kairos Future med TAIDA-modellen.114115 

Dock är det här de enda gångerna någon särskild metod ens nämns, varpå vi måste dra 

slutsatsen att något systematiserat omvärldsanalysarbete idag inte bedrivs i verksamheten. 

Vad är fördelen med att utöka arbetet med utvärderingar? Som vi nämnde tidigare 

är historien viktig för en omvärldsanalytiker. Man brukar säga att framtidens bästa profet 

är gårdagen. Eftersom RFÖ efterfrågar bred kunskap och rutin hos sina anställda torde man 

kunna applicera detta talesätt på RFÖ:s arbetare. Att kunna kastas in i ett projekt och att 

fort veta var, hur och i vad man ska leta information kräver förkunskap. Vi argumenterade 

tidigare för att mycket faller i glömska när man inte utvärderar. De som anskaffat sig 

erfarenhet av OVB och OVA utvecklar med tid kumulativ kunskap, det vill säga praktisk 

kunskap som man inte riktigt är medveten om och därför inte kan sprida vidare. 

Att döma av ordvalen från intervjuerna verkar det som den stora akilleshälen är tid. 

Att utvärdera innebär att följa upp, skriva rapporter, producera PowerPoint-presentationer, 

diskutera i grupp vad som kunde gå bättre och vad som var ett effektivt arbetssätt. Vi 
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 Mer utförlig information om denna modell anges under kapitel 7. Metoder och modeller. 
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frågar oss alltså om man effektivt kan arbeta med utvärderingar på ett sätt som inte som 

inte är alltför tidsödande. 

Regionförbundet Örebro bedriver enligt sin egen verksamhetsplan någon form av 

omvärldsanalysarbete inom minst fyra olika verksamhetsområden. Man är intresserade av: 

 

○ Social välfärd. 

○ Klimat och energi. 

○ Europa 2020, denna punkt tangerar det arbete som sker mot EU på olika 

nivåer. 

○ Ny storregion.
116

 

 

Inom dessa områden har ett utvecklingsbehov utkristalliserat sig, vilket vi återkommer till i 

sammanfattningen av detta kapitel. 

 

5.7 Uppföljning av projekten 

Analytikern Anders Niklasson har rollen att kvalitetssäkra arbeten. Han beskriver sitt 

arbete som att han egentligen inte har någon koppling till någon av de operativa 

funktionerna utöver att han efter projekten följer upp vilken verkan de har fått i 

verkligheten. En stor fördel han ser med sitt jobb är att han i regel får definiera det själv 

och välja vilka metoder han vill använda och hur han vill lägga upp arbetet. Dels så är han 

högst insatt i verksamheten då han måste sätta sig in i varje specifik åtgärd som vidtagits i 

projekten för att kunna analysera dem sedan, och dels så är han ändå inte bunden till 

processerna i det vardagliga arbetet. Han är som Hamrefors beskrev det i teoridelen, en 

”sambo men med skilda världar”. Det är en sak som vi inte tror att han vet själv varpå vi 

ska ha stor anledning att återkomma till hans roll under kapitlet utvecklingspotential. I 

nuläget har han dock ibland även en roll att sättas in som resurs när det gäller att finna 

specifik information varför han inte fullt kvalificerar sig. Han åker ofta ut ställer frågor till 

relevanta personer som Varför gör ni detta och varför gör ni inte så? och försöker stämma 

                                                
116

 Regionförbundet, Verksamhetsplan med budget 2012, 

http://www.regionorebro.se/download/18.645007bd133d59b0b4b800012671/1330680685429/VP2012.pdf 

(hämtad 2012-04-15) 
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av vad som är bra och dåligt jämfört med hur det var tänkt från början.117 Hans retoriska 

situation är känslig och han framhäver att det är viktigt med konstruktiva diskussioner 

snarare än att komma med punktlistor och för hård kritik.118 Denna kvalitetssäkring är en 

form av utvärdering och sker i efterhand.119  

Ekonomiansvarige Mikael Calmestig har en snarlik position som Niklasson; han är 

inte bunden till den operativa verksamheten på samma sätt som projektledarna vilket 

borgar för en möjlighet att ta åt sig av ett större perspektiv då alla utgifter förr eller senare 

kommer att gå igenom honom och det blir således ett utvärderingsjobb även om inte de 

ekonomiska bitarna brukar räknas till omvärldsbevakning. Om man sätter sig in i en 

projektgrupps situation är det inte svårt att förstå att man ibland är så fokuserad på 

strategier och mål att man under projektets gång omedvetet försummar greppet om 

ekonomin. Det kan vara lätt att ha högt flygande planer men svårt att balansera det med 

budgeten Här kommer ekonomiansvarige in i bilden. Han fungerar som en motvikt på 

gungbrädan som ser till att ekonomin inte tippar över. Dock anser att han många gånger 

kommer in i projekten för sent och skulle hellre se att de finansiellt ansvariga var med i 

projekten i ett tidigare skede, då projektledare inte har samma ekonomiska tankegångar.120  

Informationsavdelningen är den avdelning som sköter hemsidan och skickar ut 

interna såväl som externa nyhetsbrev. Vi frågade dem när de får reda på vilka projekt som 

är i rullning. Svaret blev att hon vet detta när de lämnar in rapporter om sina uppdrag eller 

vill ha något “rapportnummer”.121 Vi ställer oss frågande mot att informationsavdelningen 

inte har tidig kunskap gällande projekten förrän en rapport skrivits. 

Huruvida ett lyckat OVA-projekt genomförts syns på den färdiga produkten, 

intygar både direktör Persson och Niklasson. Niklasson tror att man generellt känner på sig 

när man gjort ett “fuskjobb”.122 Även Persson tror att det visar sig tydligt i hur man 
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levererar sitt arbete. 123 Man kan se att RFÖ sätter ett värde vid utvärderingar och att 

dokumentera historien för att kunna användas i framtida projekt.    

 

5.8 Informationsöverflödet 

Åslund påpekar att det är så mycket information som kommer i e-postlådan att det är svårt 

att “hålla bort all information”. Han syftar på att det finns mycket som med fördel kan 

sållas bort.124 Detta ställer även krav på att individen vet vad som är relevant och främst att 

han ger sig själv ett tolkningsföreträde på vad som kan komma att vara till nytta.  

Om vi ställer dessa svar mot varandra kan vi urskilja en paradox; att direkt kunna 

relevanssätta information samtidigt som man tror sig kunna behärska att hålla bort 

information som inte är relevant. Om man på enheten för energi bara får utvalda nyheter 

som är anpassade för folk som arbetar med sådana frågor kan man föreställa sig att man 

går miste om information som vid en första anblick kan vara ointressant men som i själva 

verket kan vara värdefull. Vad kan detta vara för information? Enheten för energi som 

exempel, är till stora delar finansierad av projektpengar som man ansöker om från stat och 

EU med mera. Man skulle kunna tänka sig att de går miste om kunskap om hur man söker 

anslag och möjliga institutioner och organisationer som erbjuder projektpengar.  

 

5.9 Sammanfattning av analysdelen 

Nätverkande och lobbying framställs under intervjuerna som viktiga arbetsmetoder för 

insamlande av omvärldskunskap på RFÖ i nuläget. Något nedskrivet mål för 

omvärldsbevakningen finns inte, men däremot en förväntan både på kontoret och från 

medlemmarna om att man ska vara en gemensam kunskapsplattform. Med hjälp av 

kunskapen kan man sedan agera förutsättningsskapande. Den informella interna 

kommunikationen är central då det i flertalet av intervjuerna berättas om det så kallade 

korridorsnackets relevans.  

Relevansgraden av information är någonting som utgår ifrån det aktuella behovet 

av densamma. Då informationsinflödet på RFÖ är enormt, upplever man i nuläget en 
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svårighet i utsorteringen av vilken information som är relevant samt vilken som bör 

förkastas. Det har uttrycks en önskan om att man bör arbeta mer med utvärderingar, men 

att dessa i så fall inte får vara alltför tidsödande. 

Sammantaget antyder analysen att det finns ett antal springande punkter 

Regionförbundet Örebro önskar utveckla: 

 

● Man vill utveckla någon form av struktur och systematisering över hur man ska 

jobba med omvärldsbevakning och omvärldsanalys, samt veta vem som bevakar 

vad.  

● Man vill hitta ett arbetssätt som på ett effektivt vis sorterar ut det relevanta i 

informationsinflödet och samtidigt förkastar det icke relevanta. 

● Man vill att systematiseringen ska integreras i det vardagliga arbetet och samtidigt 

genomsyra organisationen. 

 

Förslag på hur man kan tillgodose behoven som finns förklaras närmare i Del III. 
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Del III – Förslag till utveckling 
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6. Förslag till utvecklings- och förbättringsarbete 

 

Torbjörn Lundqvist menar att ett sätt att definiera omvärldsanalys är att beskriva vad som 

är kärnan i verksamheten som sådan. Detta motiverar vår kraftiga bakgrund och kan också 

vara av yttersta vikt att poängtera för RFÖ. Ifall deras omvärldsanalys får sina ramar 

genom den egna verksamheten definieras också deras behov av en sådan. En stor 

springande punkt bli således att de inte kan rista i sten vad det faktiskt är de arbetar med. 

Vi tänker då främst på att vi nog har fått, åtminstone, fem olika versioner av vad deras 

arbetsuppgifter och syften är för något. Om det råder oklarheter i den definitionen så 

kommer det fortsatt att råda oklarheter över vad deras omvärld består av. En populär fras 

lyder att “främja tillväxt i regionen”. På nationalencyklopedin definieras tillväxt som 

“tillväxt, ekonomisk tillväxt, ökning över tiden av produktionen av varor och tjänster i ett 

land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör på längre sikt en ökning av den 

genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning.” Hur RFÖ främjar 

den här tillväxten sker på olika sätt beroende på vilket kontor man talar med. Ett 

övergripande mål borde för RFÖ vara att integrera delarna omvärldsanalys och bevakning i 

samband med den verksamhetsplanering som uppförs årligen och att se till att innehållet 

från de båda matchar. En kreativ urladdning blir då av vikt för att fastslå vilka delar som 

bör ägnas extra omtanke under det kommande året. Det måste således bli det första steget 

för att nå en strukturerad omvärldsbevakning. När ett sådant är etablerat finns ett antal 

modeller eller metoder att använda sig av. Även om verksamheten är i sig av ett ganska 

abstrakt slag så är det tydligt att projekt och att värna kontaktnät är två huvudområden som 

de flesta tycks kunna enas om men hur värnandet av kontakterna ser ut rent konkret är 

svårt att ringa in och därmed också svårt att definiera och i nästa steg bygga en 

omvärldsbevakning/analys kring.  

En slutsats vi har kommit fram till är att RFÖ:s organisation präglas av en syn på 

omvärldsanalys som ett processtänkande. Man saknar ofta en helhetssyn på verksamheten 

som en del av ett större system och vi tror att det av flera anledningar är viktigt att kunna 

ge en möjlighet att utveckla en sådan. För det första tillskansar man sig en bredare kunskap 

om det egna området och för det andra är det grundläggande för att kunna starta en 

systematisering av informationsinsamlande. Om man genom att använda sig av en 
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omvärldsanalytisk metod kan strukturera bland annat inhämtning och källrelevans kan det i 

en nästa fas dokumenteras i checklistor och i det vidare loppet användas som styrdokument 

över hur man bör prioritera arbetet. I kapitel 7 följer en utförlig beskrivning av metoden 

World Mapping Method. Vi har valt att introducera denna metod då vi anser att den i 

många avseenden tillmötesgår RFÖ:s behov. Vi är också medvetna om att det kan dyka 

upp praktiska svårigheter med just en specifik metod och att man då vill ersätta den med en 

annan. Av den anledningen har vi även valt att översiktligt beskriva ett antal andra 

metoder, deras användningsområden samt hänvisningar till mer utförlig metodik för att 

visa hur dessa teorier kan omsättas i praktik.  

Vi har hittills i analysdelen beskrivit nuläget av omvärldsbevakning och – analys 

och fått en någorlunda bra bild av vilka system som efterfrågas. Med bakgrund i det så har 

vi kommit fram till ett antal punkter där vi ser en tydlig förbättringspotential, vilka vi 

presenterar nedan. 

 

 6.1 Allmänkunskap 

Information finns på två nivåer, allmän och specifik. Om man ska höja medvetenheten på 

RFÖ:s kontor gällande pågående bevakning och projekt behövs en uppdelning av den 

allmänna och specifika kunskapen för att mer kortfattad relevant information ska komma 

fram snarare än irrelevanta detaljer. Under flera intervjuer har vi frågat om 

intervjupersonen kan berätta om sina projekt, men de har ofta behövt en hel del betänketid 

för att kunna namnge några. Vi föreslår att när ett projekt är i uppstartningsfasen bör det 

kortfattat formuleras mål och huvudsakligt innehåll, dels för att de själva ska bli medvetna 

om innehållet i projektet, men också för att sprida en allmänkunskap på kontoret.  

Flera av de intervjuade har även efterfrågat mer struktur på insamlandet. RFÖ bör 

resonera kring den rollstyrda informationsinhämtningen kontra den breda. Vi 

argumenterade tidigare för att båda hade fördelar såväl som nackdelar. Det vi föreslår är en 

diskussion om vilket av dessa man föredrar i vilket läge och vid vilka sammanhang. Vi tror 

att medvetenheten om detta kan vara nyttigt för en förbättrad struktur. RFÖ bör föra en 

diskussion inom RFÖ om betydelsen av tid kontra effektivitet. Man kan ha en uppfattning 

eller idé om vilken av dessa två håll man bör sträva åt. Därmed inte sagt att man måste 
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följa det till punkt och pricka. I tabellen nedan förtydligar vi resonemanget kring rollstyrd 

och ospecificerad inhämtning av information samt vad det kräver av varje enskild individ. 

 

Två olika modeller för inhämtning: 

 

Rollstyrd informationsinhämtning       Ospecificerad informationsinhämtning 

+ Mer tid att sätta sig in i ett speciellt 

ämne. 

+ Bättre expertkunskap 

+ Tidssparande 

- Ställer större krav på personerna 

att tolka information 

- Ställer högre krav på individen att 

relevanssätta informationen 

= För att korridorsnacket måste 

fungera ställer detta krav på 

individen att kunna leverera relevant 

information.  

 

+Mer generell kunskap 

+Fler tolkningsmöjligheter av 

samma information. 

+ Fler säkerheter på att 

informationen är relevant på andra 

sätt 

- Tidskrävande 

= För att korridorsnacket ska 

fungera ställer detta krav på 

individen att utbyta information 

effektivt.  

 

6.2 Öppnare organisation 

Vi har i texten påvisat att informationsflödet i korridorerna och på intranätet ställer höga 

krav på att kommunikationen fungerar. Det ställer även höga krav på att anställda kan 

identifiera relevant information för Regionförbundets verksamhet. Flera av de intervjuade 

känner inte till vad de andra gör, vilket vi tror är grunden för att man ska kunna veta vad 

som är relevant information och inte. Vidare anser flera av de intervjuade att det är svårt att 

sortera ut relevant information eftersom inflödet är så extremt stort. Persson menar att 

Regionförbundet ska vara en kunskapsplattform, därför anser vi att Regionförbundet ska ha 

en intern plattform för informationsutbyte. I grunden bör en sådan plattform innehålla en 

allmän information om vad alla gör i nuläget i form av projekt och andra åtaganden. Det 

handlar inte om att man på detaljnivå ska veta vad de andra gör, utan bara om en tillräcklig 

kompetensnivå för att kunna relevanssätta och stimulera det allmänna informationsinflödet 
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så att man ska kunna bidra även till andra enheter. Först när en sådan åtgärd är 

institutionaliserad så kan vi också ta det till en nästa nivå.  

 Så hur får vi då en öppnare organisation? Ett förslag lyder att man enhetsvis 

använder sig av World Mapping Method för att utvidga sin förståelsehorisont. Hur det 

praktiskt ska ske redogör vi för längre ner. Resultaten vidarebefordras därefter till samtliga 

på RFÖ. När det här har skett har vi skapat en agent för allmän information som är fullt 

kapabel att rationalisera bland uppgifter han eller hon möter i vardagen och i arbetet. 

  

6.3 Det kontrollerade informationsinflödet 

I den digitaliserade världen är information inte längre en bristvara; källorna är oändliga. 

Dessutom är det inget som tyder på att det kommer att minska framöver, utan snarare öka. 

Detta ställer i sin tur ställer det utökade krav på att människor som är beroende av den har 

förmågan att kunna relevanssätta och förkasta. Det är svårt på egen hand, men med ett 

gemensamt mål och med rätt verktyg tror vi ändå att man kan komma en bit på vägen. 

Agent 25 är ett gott exempel på en resurs som finns inom organisationen men som inte 

utnyttjas till fullo. Här behöver man precisera sökorden enhetsvis. Mot bakgrunden att det i 

de flesta intervjuer påtalats att man ser ett värde och en god potential i Agent 25, så vore en 

rekommendation att man optimerar användandet utav det både i fråga om tidsavsättning 

och funktionalitet. Det vill säga en större praktisk kunskap i handhavandet runt 

programmet. 

Det som primärt har efterfrågats under intervjuerna är något sätt att dels strukturera, 

dels filtrera, det informationsflöde som strömmar in i Regionförbundet. Det blir uppenbart 

att det första vi behöver konstruera är ett slags filter som vi kan kontrollera mot omvärlden 

och dess informationsutbud. Vår idé kommer här att symboliseras som en metafor i form 

av ett fönster. I fönstret kan vi sitta och blicka ut mot världen, och världen kan blicka in 

mot oss. Vi får in så mycket intryck och solsken genom fönstret att det påverkar oss 

negativt på insidan; vi blir stressade och bländade av ljuset och mycket energi läggs på att 

värja sig från ljuset. Ponera nu att vi skulle sätta upp en persienn som skulle möjliggöra det 

för oss att välja dels hur mycket och dels vilket ljus som kommer in genom fönstret. 

Ponera nu vidare att vi dessutom kan lära persiennen vilket ljus vi vill ha, så har vi skapat 

ett filter mot omvärlden som vi själva kontrollerar. Det handlar så klart inte om att man 
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helt ska stänga ute information, det vore inte gynnande för någon i längden. Det handlar 

om att placera tänkande rationella människor i positioner där de kan bedriva 

omvärldsbevakning och på det sättet bidra till det specifika informationsinflödet. I vårt fall 

med Regionförbundet skulle det här filtret kunna bestå av informationsagenter som 

gemensamt bidrar till en verklig plattform för kunskap, eller åtminstone en plattform med 

hänvisningar till sådan.  

I verkligheten skulle den kunna utgöras av ett allmänt dokument. Vi tar här ett 

exempel genom ett gemensamt konto på Google Documents. Programmet är en så kallad 

molntjänst vilket innebär att det inte är knutet till någon viss punkt och det krävs ingen som 

helst programvara för att ta del av det, alla kan både nå det och redigera det ifrån alla 

ställen där det finns en internetuppkoppling. Tjänsten går ut på att man har ett gemensamt 

dokument som kan vara i princip hur stort som helst. I dokumentet antecknas allt som man 

som arbetare på Regionförbundet, oavsett avdelning, tror att någon skulle kunna ha nytta 

av att läsa. Har man varit på en konferens kan man skriva ner huvuddragen av vad den 

handlade om, eller har man läst någonting i en tidning kan man sammanfatta innehållet och 

bifoga en länk till artikeln. Om man kan inrätta en kontinuerlig rutin av att arbeta på det 

här sättet har man uppnått två saker; för det första så har man åtminstone halvgarderat sig 

mot den individbaserade organisationens sårbarhet då ett fysiskt möte nödvändigtvis inte 

behöver äga rum för att ett informationsutbyte ska ske. För det andra har man skapat en 

grund för något ännu större, man har skaffat agenter inom den egna organisationen som 

hjälper till med relevant informationsinsamlande utan att omvärldsbevakningen haft något 

specifikt mål förutom att nedteckna sådant man själv tror skulle vara relevant. Försök till 

liknande insatser har gjorts på RFÖ och då med utgång i deras eget intranät. Dock är 

förlaget till sin natur inte realistiskt då det skulle innebära en större arbetsinsats ifrån 

många sidor, och då människor i regel följer det minsta motståndets lag tror vi inte att 

förslaget kommer att tas emot med öppna armar. I teorin är det dock en god möjlighet, till 

och med så god att Hamrefors skriver ”etablera inte en speciell 

omvärldsbevakningsfunktion förrän innan medarbetarnas egen spaning fungerar 

optimalt!”
125

. Så även om det inte integreras i organisationen borde åtminstone en 

diskussion inom gruppen prioriteras för att föda nya tankar inom området. 

                                                
125

 Hamrefors (2008) s.113 
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En annan ganska annorlunda idé kan också lånas ifrån Googles egen 

kontorsorganisation. Man reagerade på att den struktur man hade bland de olika databåsen 

gjorde att arbetarna sällan hamnade i grupper längs korridorerna och uppfattade det som att 

man antagligen gick miste om en hel del intern kommunikation av idéutbyte om inte de här 

mötena ägde rum. Därför gjorde man sonika om uppbyggnaden av kontoret så att det i stort 

sett blev omöjligt att gå någonstans utan att springa in i någon annan och på så sätt få en 

högre kommunikationsaktivitet. Korridormöten är viktig informationskälla. Vi har påvisat 

vissa nackdelar med detta, bland annat visar det hur sårbart det är när någon är sjuk. Då 

uppstår det en lucka i informationsflödet. Vi vill framhålla att det mänskliga mötet i form 

av korridorprat inte är något negativt, utan fyller tvärtom en värdefull dimension vad gäller 

idéutbyte. Det finns dock en begränsande faktor: Om bara två personer har en 

kommunikation i korridor hämmar man idéns potential att blåsas upp till större bubblor. Vi 

har under intervjuerna fått ett samlat intryck av att det så kallade korridorsnacket har stor 

betydelse för RFÖ. Ett kontroversiellt förslag vore att utforma kontoret på ett sätt som 

maximerar möten. Vi inser att detta förslag i sin natur är diskutabelt med tanke på 

kostnaden och det omständiga i arbetet, men inför en framtida ombyggnation skulle detta 

kunna vara värt att tänka på. 

 

6.4 Checklista 

För att upprätta en systematisering av omvärldsbevakningen i samband med det dagliga 

arbetet samt vid mer specifika projekt har vi som förslag att man enhetsvis upprättar en 

mall där det framkommer vilka källor som ska bevakas och av vem, samt hur 

informationen ska behandlas och tas vidare i organisationen. För att sådana checklistor ska 

bli relevanta föreslår vi att respektive enhet utformar de efter eget behov, men att den bör 

besvara vissa grundläggande frågor. Den första checklistan bör täcka det kontinuerliga och 

hela tiden pågående omvärldsbevakningsarbetet. Det härrör det man inom ramen för 

enheten kan kalla den allmänna kunskapen (allmän, men fortfarande inom de områden som 

är relevanta för enheten). Den andra checklistan är kopplad till det mer specifika 

informationsinhämtande och omvärldsanalysarbete som sker i samband med projekt. Det 

är också viktigt att sådan här listor inte bara införs för det formellas skull. Om de inte kan 
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användas till beslutsfattande, för en själv eller för organisationen, är de inte befogade och 

kommer utan tvivel enbart ses som en börda.  

 

Checklista för den kontinuerliga omvärldsbevakningen 

 Informationskällor 

- Identifiering av relevanta av informationskällor enhetsvis. Hit hör alla relevanta 

dagstidningar, branschtidningar, nyhetsbrev etc.  

- Värdering av de identifierade informationskällorna på en förutbestämd skala. 

- Ansvarsfördelning av de identifierade informationskällorna efter principen vem 

håller koll på vad?  

- Återinformering till kollegor, exempelvis veckovis på ett möte. Här ska allt som 

är av relevens för RFÖ lyftas fram.  

- Efterhand har man en utvärdering av informationskällorna. Vilka behöver vi har 

bättre koll på? Vilka kan vi stryka?  

 Identifiering och rangordning enhetsvis av vilka konferenser, möten et cetera som 

ska besökas. Proceduren kan ske på ett liknande sätt som i punkten ovan, genom att 

man identifierar vad man vill besöka den närmaste tiden. 

 Se över sökorden i Agent 25 ett par gånger per år.  

 Använd intranätet för att sprida information som kan vara relevant för kollegorna. 

 Kontinuerlig återkoppling till verksamhetsplanen. 

 

Checklista för omvärldsanalysarbete i samband projekt 

 Har jag rådfrågat mina kollegor på RFÖ? 

 Har jag talat med rätt person vid rätt myndighet/organisation? 

 Har jag läst för projektet relevanta branschtidningar, nyhetsbrev et cetera? 

 Har vi formulerat uppdraget? Finns det några frågetecken som behöver rätas ut? 
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6.5 Utvärdering  

Något som flera har sett utvecklingspotential i är arbetet med utvärderingar. Direktör 

Persson berättar att man tidigare infört ett system där man skrivit en rapport på en till två 

sidor efter en konferens, men att detta system fallit bort. De projektbeskrivningar som finns 

idag bör kompletteras med någon form av uppföljning och utvärdering. Vi tror att man i 

den tidigare nämnda gemensamma plattformen kan utforma olika mappar där man 

kortfattat och välformulerat sammanfattar ett antal gemensamt upprättade punkter 

angående till exempel vad som gick bra och vad som gick dåligt samt vilka möten man haft 

med olika personer.  

 

 

7. Metoder och modeller 

7.1 World Mapping Method 

Här avser vi presentera ett förslag för hur RFÖ strategiskt kan använda sig av World 

Mapping Method. Denna metod utvecklades av Per Frankelius, som är en respekterad 

innovatör inom området omvärldsanalys. Han har tidigare arbetat med RFÖ och författat 

häftet Örebroregionen – Idag och Igår.
126

 Bakgrunden till att han utvecklade denna metod 

var att han ansåg att övriga OVA-modeller var ofullständiga och saknade en tillräckligt 

välfungerande praktisk struktur.  

World Mapping Method skulle kunna vara en användbar modell för RFÖ av flera 

anledningar. Bland annat innehåller den faser som skulle kunna vara användbara för att 

reparera de hål vi utifrån intervjuer uppfattat i RFÖ:s arbetssätt. Den betygsätter även 

informationsbehovet och kan likväl användas till att betygsätta källor. 

Detta är en modell som i en slags tidslinje tydligt definerar informationsbehovet och 

inkluderar kritiska faktorer och framför allt ger den nya idéer till handling. Metoden är 

tänkt som en gruppaktivitet och ställer krav på de inblandade att vara kreativa. I detta 

moment ligger utmaningen med denna modell; den ställer höga krav på gruppens dynamik. 

127 
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Frankelius presenterar i sin bok Omvärldsanalys denna modell med många 

exempel. För att undvika att bli alltför långrandiga tänker vi sätta World Mapping Method 

(WMM) i ett sammanhang som är relevant för RFÖ, för att förklara tillvägagångssättet 

pedagogiskt. Vi presenterar således faserna i WMM samt exempel på hur man kan arbeta 

med faserna men för nogrannare förståelse av WMM hänvisar vi till Frankelius bok 

Omvärldsanalys. Fallet vi kommer använda oss av projektet: 

 

 Femdubbla antalet elbilar i Örebro län till år 2030 
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Faser i World Mapping Method 

Följande ska vi arbeta med ovanstående hypotetiska projekt utifrån nedanstående faser som 

ingår i World Mapping Method: 

 

Figurer till detta kapitel återfinns i Per Frankelius bok ”Omvärldsanalys”. Se figurkarta. 

 

För att kortfattat beskriva fasernas natur kan man beskriva de två första faserna som de 

mest kreativa, vilka ställer krav på individernas förmåga att tänka i andra banor och att 

vara öppensinnade samt att inte kritisera. Kapitel tre, fyra och fem ställer krav på individen 

att analysera och prioritera och här ska man vara kritisk. Det viktigaste är dock att hålla sig 

till ordningen och inte hoppa mellan delarna. Som exempel får man inte börja analysera 



70 

 

och kritisera idéer redan under de två första faserna. När det gäller informationssökningen 

ges förslag på hur och var man arbetar med informationsinhämtningen. Fasen ny 

affärskarta är en visuell karta som bygger på att ta tidigare delar och ge förslag på 

handling, vilket är den sista fasen. 

 

Fas 1: Omprövning av perspektiv. 

I denna fas ingår följande punkter som bör följas i ordning för att uppnå målet med elbilar: 

 Rannsakning av RFÖ:s syfte och projektets syfte. För att tydliggöra vad som ska 

ske. Konkreta mål ställs upp i form av att syftet med WMM är att uppnå 

femdubbling av antalet elbilar 2030. RFÖ ställer sig frågor som  

o Vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? 

o Vad har vi för roll i denna grupp? Vad är min roll?  

o Varför tänker jag/vi som jag/vi gör? Vad har jag/vi för inställning till detta 

projekt? 

 Traditionella omvärldsmodeller. Efter denna del om World Mapping Method 

kommer fler modeller som är mer åt det systemtänkande hållet att presenteras. 

Dessa är Delfi, PEST, SWOT och Nätverksmodellen och även TAIDA. Dessa 

modeller kan hjälpa gruppen att få nya idéer, men syftar till att få gruppen att inse 

att modeller styr våra tankebanor. PEST-analys kan exempelvis ge upphov till att se 

den ekonomiska och soiala aspekten av projektet (se längre ned).  

 Praktikfall. För en OV-analytiker är tidigare projekt viktigt då erfarenhet är något 

mycket viktigt. Här bör man ta en titt i den gemsamma plattformen (intranätet) och 

leta efter liknande projekt. Gruppen ställer sig frågor som: 

o Vilka nätverk använde man sig av då? Vilka organisationer och kontakter? 

o Hur arbetade vi då? Kan vi dra erfarenheter av arbetssättet? 

 Diskutera betydelse av kreativt tänkande.  

 Fri diskussion om företagets omvärld. 

 Det svåra men viktiga att vara konkret. 

 Tesen om att det man minst anar kan vara det viktigaste. 
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Sammanfattning av punkterna 

Dessa punkter menar Frankelius är viktiga för den kommande processen. Att ha planerade 

diskussioner om dessa ämnen ökar gruppens sammansvetsning samt påminner gruppen om 

att även om vi använder oss av erfarenheter från praktikfall och traditionella 

omvärldsmodeller, så måste vi diskutera betydelsen av att våga tänka i nya banor. Det 

gäller att definiera sin organisation och ställa de centrala frågorna för verksamheten. 

Frankelius menar att branscher kan drabbas av närsynthet och inte beakta de 

omvärldsfaktorer som är relevanta för verksamheten. Därför angriper man traditionella 

ansatser och idéer samtidigt som man är beronde av dem, eftersom användandet av 

modeller och erfarenhet av praktikfall kan ändra våra sätt att tänka. Man åskådliggör sina 

egna tankebanor och bryter sig loss från invanda perspektiv. Till en början kan man då 

använda sig av ett urval av modeller, som vi senare redogör för. En idé vore att på en tavla 

rita upp vilka nätverk man har tillgång till för att åskådliggöra de kontakter man har. Denna 

nätverkstavla kan man sedan publicera på intranät, exempelvis för att demonstrera vilka 

viktiga kontakter RFÖ haft hittills. Erfarenhet från tidigare projekt är också en värdefull 

resurs som kan användas, men detta ställer krav på att RFÖ effektivt arbetat med 

utvärdering.  Problemet som vi identifierat är att inte tillräckligt med tid avvaras till 

utvärderingar i den utsträckning de skulle vilja. I denna del skulle erfarenheter från tidigare 

projekt kunna bidra till att nästa projekt blir bättre strukturerat och genomfört. 

 

Fas 2: Kreativ urladdning 

När man nu har gått igenom de sju punkterna i föregående fas går man nu över till den del 

som kallas kreativ urladdning. Frankelius föredrar Brainstorming som metod. Ytterligare 

ett syfte med fasen Omprövning av perspektiv är att få gruppen mer sammanfogad inför 

denna kreativa fas. Förutsättningar för denna fas är: 

 

 Att gruppen har en atmosfär som är kreativ, engagerad och välvillig. 

 

En person går fram till en tavla eller ett anteckningsblock och frågar gruppen: Vilka 

faktorer är relevanta för att vi ska uppnå detta? Nu ska deltagarna kasta ur sig alla möjliga 
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idéer. Dessa förslag får inte kritiseras eller bedömas under själva urladdningsmomentet 

utan syftet är att generera maximalt antal idéer. Först i senare faser utvärderas idéerna. Här 

är några riktlinjer att följa: 

 

 Mängden idéer är viktigare än kvaliteten på idéerna. 

 Alla idéer man kommer att tänka på ska nämnas. 

 Kritik av egna eller andras idéer är bannlyst. 

 Att lyssna och spinna vidare på andras idéer är en del av övningen. 

 Tidshorisonten är irrelevant.  

 Gruppen bör vara heterogen, med andra ord är olika kunskapsområden och 

professionell nivå positiv. Det är ingen nackdel att bjuda in personer som vanligtvis 

inte brukar delta. 

 

Brainstormingen börjar, och för att vi ska göra detta enkelt och överskådligt presenterar vi 

endast sex faktorer som gruppen föreslog under mötet som tänkbara aspekter som kan ha 

betydese för vårt projekt: 

 

Luft   Elförbrukning  Bensinmackar läggs ner 

Bensinåtgång   Ljudnivå    Tågtrafik 

 

Vanligtvis dyker det upp en stor mängd uppslag, men vi förhåller oss alltså till dessa sex 

faktorer för att förenkla förklaringen. Observera att det både finns påståenden och 

substantiv i denna lista vilka fungerade väl, och utgången av nästa fas kommer påverkas av 

hur man ställer fram faktorerna.  Dessa faktorer ska nu analyseras i nästa del. 

 

Fas 3. Analys I: Betydelse  

Ur resultaten från de kreativa delarna, ska nu materialet analyseras ordentligt. 

Förhoppningsvis är nu massor av idéer nedtecknade. Många idéer brukar enligt Frankelius 

sorteras bort utan analys, då det i vissa fall kan vara helt uppenbart att det inte finns någon 

koppling. Om faktorn humlegård står uppskriven på tavlan kan man med säkerhet säga att 

denna inte kommer ha någon inverkan på projektet, ifall inte någon invänder. I vårt 
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exempel har vi dock begränsat oss för att ge en enkel överblick över hur den fungerar. Nu 

ritar man på en tavla upp tre cirklar på tavlan (se följande sida). Därefter går gruppen 

igenom en faktor i taget och hela gruppen riktar hela sin tankeverksamhet mot just denna 

faktor. Sedan ställs frågan:  

 

 Vilken betydelse har faktorn luft för att vi ska kunna genomföra en femdubbling av 

antalet elbilar år 2030? 

 

Det väsentliga här är att man inte förhastar betydelsen av hur viktig just den faktorn är, 

tvärtom kan en faktor som tillsynes är liten blossa upp till en stor betydelse. Det kan även 

finnas faktorer som inte har betydelse idag, men kan ha det i framtiden. 
128

Här följer alltså 

en kritisk dikussion om luftens betydelse för projektet: 

Person A menar att luften är en viktig faktor eftersom elbilar släpper ut mindre 

avgaser, och att föroreningarna i staden är ett hälsoproblem för människor, och att det 

därför har betydelse för att kunna övertyga politiker om att de bör införas. Person B frågar 

därefter om elproduktionen släpper ut avgaser. Tillsammans beslutar man att denna faktor 

har hög betydelse för detta projekt och placerar den i mittersta cirkeln som hög betydelse. 

Samtliga personer anser att elförbrukningen kommer ha hög betydelse för projektet 

eftersom detta är bilarnas driftmedel. Att bensinmackar läggs ner skulle kunna vara ett 

argument som motståndare till elbilen använder sig av. Men gruppen resonerar sig till att 

elbilar antagligen kommer behöva ha påfyllningsstationer och att bilister fortfarande skulle 

vilja stanna och köpa korv. Man anser till slut att denna diskussion inte är viktig för 

projektet och denna faktor placeras som Låg betydelse. Bensinåtgången kommer sannolikt 

att minska, beroende på hur man framställer energi. Oljejättarna kan tänkas vilja bromsa 

denna förändring eftersom deras inkomster är beroende av bensinförsäljning. Flera 

aspekter får alltså gruppen att tro att denna faktor är viktig att följa, dock tror man inte att 

den kommer hämma deras process att uppnå sitt mål. Gruppen kommer överens om att 

sätta denna någonstans i Medel betydelsefältet. Ljudnivån kommer sannolikt sänkas säger 

Person A vilket kommer uppskattas av invånare i staden. Samtidigt menar person B att det 

alltid kommer finnas efterfrågan från personer som vill höra motorljud när man trycker 
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gasen i botten. Man ifrågasätter om denna diskussion är nödvändig och om den har 

relevans för att kunna fullfölja målet 2030, och kommer fram till att denna faktor inte 

kommer ha någon huvudsaklig betydelse. Man placerar den alltså på låg. Har tågtrafiken 

någon inverkan på detta projekt? Gruppen anser att denna faktor är av låg betydelse, 

eftersom det finns hög efterfrågan på renare och tystare fordon samtidigt som man tror att 

tågtrafiken fortfarande kommer leva i samexistens med bilen.  

 

A Luft: Hög betydelse 

B Elförbrukning: Hög 

C Mackar läggs ner: Låg 

D Bensinåtång: Medel  

E Ljudnivå: Låg  

F Tågtrafik: Låg 

 

 

 

        

 

 

Nu när faktorernas betydelse för projektet har vävts in ska vi ta reda på företagets kunskap 

om dessa faktorer. 

 

Fas 3: Analys II: Kunskap 

Nu när man har en färdig betydelsekarta lägger gruppen hela tankekraften på företagets 

kunskap om respektive faktor. Precis som i föregående del ska man sortera in faktorerna i 

låg, medel och hög. Denna gång med hjälp av flaggor: 

 

Denna gång gäller nivåerna vilken nivå kunskapen 

ligger på och hur tillförlitlig den är. Påstår 

gruppen att man har hög kunskap om något skall 

detta motiveras. Med hög kunskap innebär det att 
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en eller flera har kunskap om ämnet. Exempel:  

Person A anser att han har hög kunskap om punkten elförbrukning eftersom han arbetat 

med flera energiprojekt förut, samt att han är före detta elektriker. Person B ställer då 

kontrollfrågorna: 

 Har du kunskap om hur många tillverkare av elmotorer det finns i Sverige? Vad 

kostar den? Har du läst i tidningar?  

Det visar sig att person A inte alls har mycket kunskap om det som Person B frågar om. Vi 

märker kunskapsnivån med en medel-flagga på denna. På detta sätt identifierar man graden 

av kunskap på de faktorer man tog upp tidigare. 

 

Fas 5: Sammansmältning 

Här förenar man helt enkelt de två tidigare analysdelarna och låter dem smälta samman. På 

detta vis får man en karta över hur relevant information är för organisationen eller företaget 

samt hur viktig betydelse de har. På detta sätt kan RFÖ identifiera var information bör 

skaffas eller kanske var man har ett överflöd av information att ta itu med. 

 

På detta sätt sammanfogar man 

de två tidigare delarna och nu 

kan gruppen se hur viktiga 

faktorerna är och hur mycket 

kunskap man har om dem.  På 

denna karta ser vi att gruppen 

har medelhög kunskap om luft 

och att det har en hög 

betydelsegrad för denna faktor. 

Alltså har vi en del information 

att fylla kunskapluckorna med. 
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Elförbrukning har gruppen hög kunskap om och behöver därför inte fokusera mycket tid på 

informationsinhämtning på denna del. Bensinåtgången hade medelstor betydelse men 

gruppen har låg kunskap, här bör det även ske informationssökning eftersom den låga 

kunskapen kan betyda att faktorn bli viktigare med tiden gruppen skaffar sig mer kunskap 

om detta område. 

 

Fas 6: Informationssökning 

Nästa steg i denna process blir att fylla igen de kunskapsluckor man identifierat. Hur ska 

då RFÖ fylla dessa kunskapsluckor? I RFÖ:s fall kan det vara att vända sig till sökmotorer, 

databaser och nyhetsskrifter, det vill säga de befintliga källor de har. Men det är även av 

stor betydelse att våga söka på andra ställen. Frankelius menar att många använder samma 

källor för att man inte känner till alternativen.
129

 Vi har ett förslag till detta som följer 

nedan. 

 

Använda fas 2-5 för att kartlägga källors betydelse och relation till källor 

Vi föreslår att RFÖ på en tavla skapar en karta där källornas betydelse sorteras in efter 

betydelsegrad och hur värdefull och säker information man får från dessa källor. 

Detta kan de uppnå genom att göra om fas 2-5 (Brainstorming och Analys I&II) vad gäller 

källornas betydelse, eftersom de bedriver stark lobbyverksamhet och är beroende av goda 

källor. På samma sätt som tidigare ställer man då i denna del frågan:  

 Vilken betydelse har följande källa för betydelse för att kunna genomföra vårt 

projekt?  

Nu kan alltså gruppen applicera 

sammansmältningskartan på kontakter och 

nätverk. Sedan placerar man flaggor utefter 

hur bra relation man har till källorna och hur 
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pålitliga dessa är, alternativt hur bra relationen är till dem.  

Här följer urval från brainstormingen av nätverk och källor:  

A Miljödepartementet 

B Kommunpolitiker 

C Trafikverket 

 

På denna karta finns ett urval av relevanta kontakter som kan ha betydelse för projektet. Vi 

ser här att gruppen kommit överens att kommunpolitiker (B) kommer ha hög betydelse för 

att genomföra detta projekt, men att deras relation eller pålitligheten till källorna är låg, 

eftersom gruppen tror att kontakterna i deras nätverk inte ännu förstått hur viktigt projektet 

är. Därför symboliserar den röda flaggan att lobbyarbete bör inriktas på kommunpolitiker. 

Trafikverket däremot (C), tror man inte kommer ha stor betydelse för projektet men 

relationen/pålitligheten är medel, så gruppen kommer fram till att denna källas betydelse 

inte är av stor vikt att koncentrera sig på. Dock kan det visa sig att denna källa kommer ha 

beydelse i framtiden och således kan behovet av denna kontakt komma att förändras. 

 

Fas 7: Ny affärskarta 

Detta är en visuell del av omvärldsanalysen där man producerar en detaljerad och konkret 

tredimensionell affärskarta som kallas Faktor X-modellen. Den ska i sin tur ge underlag till 

sista kapitlet, handling. Detta är den mest svårförklarade delen av analysmodellen eftersom 

den kräver en del övning för att använda, men den ger enligt oss ett bra persepektiv på hur 

flera processer påverkar varandra. Man kan göra modellen enkel eller svår beroende på hur 

många faktorer man vill väva in. Tidslinjen är ett viktigt fundament i denna karta och 

dynamiska processer skildras. Denna modell är ett bra sätt att åskådliggöra hur komplexa 

flera samexisterande processer kan vara. Samtidigt ger det förhoppningsvis gruppen 

förståelse för att processer kan påverka varandra i helt nya riktningar och bidrar med att  

skildra och analysera förlopp i verkligheten. 
130
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Här följer en enkel modell av hur man kan beskriva händelseförlopp med WMM med hjälp 

av exemplet hur glassförsäljningen i ett samhälle kan se ut en varm sommardag. Person A 

är glassförsäljare och de andra personerna är potentiella glassköpare. Vädret har fått en 

egen processlinje eftersom de som ör denna ritning tror att den faktorn kan spela roll.

 

 

Ovanstående modell omfattar alltså hur oväntade faktorer kan tas med i beräkningen över 

en tidsperiod. Frankelius presenterar även hur man kan göra en oerhört mer komplex karta 

genom att ta med fler faktorer i beräkningen: 
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Här kan man använda olika 

grafiska bilder för att 

beskriva händelser. I 

följande modell tar vi dock 

endast upp händelse, 

inhibitor och enkelt 

processmönster för att 

förklara modellen enkelt. I 

tabellen bredvid ger 

Frankelius ett urval av 

element man kan tillgå i 

faktor x-modellen. 

 

 

 

 

I följande bild förklarar vi ett exempel hur vi kan beskriva hur vårt elbilsprojekt kan 

beskrivas över tid. Det blåa strecket och det gula strecket visar var vi kan befinna oss. 

Antingen är vi vid det blå strecket och gör WMM precis vid detta nu och förutspår 

framtiden. I en annan dimension befinner vi oss vid det gula strecket och processen 

tillsammans med kommunen har redan börjat.   
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Vi tänker oss att vi är vid det blåa strecket, det vill säga att vi gör denna modell när vi sitter 

och gör WMM. Vi ser då scenariot att vi förhoppningsvis påbörjar ett arbete med 

kommunen. Utifrån detta samarbete förutspår vi att vi kommer ha en inhibitor i form av 

förespråkare för bensinmotorer som kommer bromsa oss i vår process, och vi kan utifrån 

denna grafiska karta bygga på tänkbara händelser och detaljer. 

 Det finns alltså en oändlig uppsjö av kombinationer att förklara verkligheten på 

med denna modell. Man skulle lika gärna kunna göra händelselinje för forskning eller 

atmosfären eller kanske en enskild politiker. 
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Sammanfattning affärskarta 

Beroende på hur avancerad karta man vill göra kan man använda denna grafiska modell för 

att beskriva framtiden till och med denna stund, men även försöka förutspå framtiden. 

Faktor X-modellen syftar till att förenkla för människans hjärna att förstå oerhört 

komplicerade processflöden. Sammanfattningsvis vill vi även betona att denna modell är 

svår att beskriva och kräver en del träning för att förstå fullständigt. 

 

Fas 8: Handling 

De tidigare punkterna syftar alla fram till denna del. När man kommit till denna fas har 

gruppen förhoppningsvis definerat exempelvis projektets syfte och mål. Efter denna del 

menar Frankelius att det är möjligt att definera nyttan med omvärldsanalysen.
131

 RFÖ är 

dock inte en organisation som alltid är operativa utan oftast handlar det om att utreda 

behov av nya projekt, snarare än att fysiskt genomföra dem. Därför kan denna handlingsdel 

vara mer fokuserad på interaktionen med samarbetspartners som sedan ska driva projekten 

vidare. Denna handingsdel kommer vi inte fördjupa oss mycket i eftersom deras arbete är 

riktat mot externa projektledare med mera. 

 

Sammanfattning World Mapping Method 

Detta är en ganska krävande metod eftersom den kräver diciplin att hålla sig till delarna 

samtdigt som den ställer krav på gruppens dynamik för att fungera. Det den å andra sidan 

kan bidra till är mycket nya infallsvinklar, tidsperspektiv och god sammanhållning. Det 

kräver en del tid för att lära sig modellen och att sätta sig in i den. Vi har varianter på hur 

RFÖ skulle kunna arbeta med metoden:  

 

 För att genomföra omvärldsanalys 

 Genomföra faserna 1-5 för att endast identifiera värdet av de källor man har, 

exempelvis värdering av nyhetsbrev och kontakter 

 Använd faktor X-kartan för att studera processer och möjliga händelser 
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7.2 Delfimetoden 

I grunden handlar Delfimetoden om att man utifrån ett givet problem ber experter inom 

olika områden att ge sin syn på saken för att på så sätt nå en större förståelse i frågan, och i 

slutändan kunna presentera en lösning. Var och en av experterna kan med hjälp av sin 

kunskap och erfarenhet presentera viktiga bidrag utifrån den disciplin de representerar, och 

en av fördelarna med metoden är just att man får en stor sakkunskap med discipliner från 

flera olika håll.  

Ser man Delfimetoden som process finns ett antal steg att följa. Till en början ser 

man över vilka personer internt som ska ansvara för projektet, varpå man beslutar vilka 

experter som ska kontaktas. Valen faller rimligen på experter med bäst sakkunskap för 

utredningsområdet. Då dessa två moment är avklarade utformas och därefter testas ett 

frågeformulär internt, varefter man skickar ut frågeformulären till experterna då man enats 

om frågornas utformning och formulering. Efter att experterna besvarat frågorna analyseras 

svaren internt. Redan här kan man ha nåt en punkt där man har tillräckligt med stoff för att 

lösa uppgiften, om inte kan man utifrån de svar som kommer in utforma en andra omgång 

med frågor för att fylla ut de områden där det fortfarande råder oklarheter. Därefter skickas 

de nya frågorna ut. När man sedan fått även dessa frågor besvarade tas beslut om man har 

all kunskap som behövs. Anser man sig behöva mer kunskap i tillägg kan man upprepa 

frågeproceduren ytterligare en gång. Om man däremot tror sig ha allt man behöver samlas 

man internt för analysera materialet för att slutligen framlägga resultaten och 

slutsatserna.132 Riktlinjerna i Delfimetoden är likt modellen ovan, men man kan också 

anpassa den efter sin egen organisation för att få maximalt utbyte. Målet är ju trots allt att 

lösa en specifik uppgift på bästa sätt, och varje uppgift har sin egen särart. Ett exempel på 

att frångå grundmallen kan vara att man pratar direkt med experten i fråga istället för att 

kommunicera i skrift, ett annat exempel kan vara att man anpassar frågorna till var och en 

av personerna i expertpanelen istället för att ställa samma frågor till alla. 
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7.3 SWOT 

Detta är enligt många omvärldsanalytiker en väldigt vanlig omvärldsanalysmodell. Den är 

enkelt uppbyggd av faktorerna Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats. Under 

var och en av dessa faktorer listar man upp exempel på exempelvis vad som kan hota sin 

organisation.  

 

Figur 10: ”SWOT-analys” 

 

Den här modellen kan användas exempelvis för att identifiera regionförbundets existens. 

Ta till exempel faktorn hot. RFÖ är ju statligt finansierad och måste därför inte kämpa så 

mycket för sin överlevnad som organisationer på den privata marknaden, så varför kan 

denna vara relevant? Regionförbunden är ju en relativt ung institution och har därför 

förväntningar på sig att fungera för att verka för en attraktiv region. Som vi tidigare 

nämnde uppstod regionförbunden för att främja tillväxt i hela landet. Så länge de kan 

bevisa att de gör nytta kommer de finnas kvar. Det som denna modell även kan lära oss 

ligger paradoxalt nog i dess nackdel, nämligen att den är statisk. Den tar inte hänsyn till att 

hot kan förvandlas till möjligheter över tid. Hot och möjlighet kan även existera parallellt. 

En annan aspekt är det faktum att konsensus mellan kommunerna i regionerna råder och att 

RFÖ kan upplösas i händelse av att konsensus inte råder. Detta skulle kunna vara ett hot. 
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 Även i projekt kan modellen vara relevant för att identifiera styrkor i gruppen, 

möjligheter med kontaktnät, svagheter med regionens politiker och hot från konkurrerande 

samverkansorgan som exempel. 

 

7.4 TAIDA 

TAIDA-modellen utvecklades under 20 års tid av OVA-företaget Kairos Future som är 

beläget i Stockholm. Det är en modell som inriktar sig på att generera scenarion, visioner 

och handlingsförslag. Den tar mycket hänsyn till mentala processer som kan tänkas pågå i 

varje individ. I boken Scenarioplanering skriver strategiske rådgivaren och utvecklaren av 

TAIDA, Hans Bandbold och grundaren Mats Lindgren om denna modell.
133

 Att införa 

TAIDA blir endast nyttigt om man har riktlinjer för insamlandet av information, menar 

författarna. Man använder sig av fokusgrupper, särskiljda databaser, expertintervjuer, 

enkätundersökningar med mera. Man har även vad man själva kallar en trenddatabas. 134 

 

 

Figur 11: TAIDA-modellen 

Nedanför följer några förtydligande på vad delarna innebär; 

 

Tracking: Att hålla ögon och öron öppna och spåra förändringar. Att spåra hot och 

möjligheter som befinner sig i omedelbara närheten, men även signaler på faror som 

befinner sig långt bort som kan påverka verksamheten. Några av de som vi intervjuade 
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tidigare nämnde att ”stora öron” var en god egenskap när det gäller omvärldsbevakning. 

De skriver i boken att vi har en benägenhet att endast titta där det är ljust.
135

 

 

Analysing: Att studera vad som händer i verkligheten och analysera möjlig framtid av de 

förändringar man spårade inom Tracking. Man ställer sig frågor som vad händer om det 

fortsätter så här? och vilka tendenser är varaktiga och vilka är obefintliga? Även frågan 

vilka samband finns det mellan förändringar på detta område och på andra områden? 

Detta är alltså delen då kreativiteten sätts in. 

 

Imaging: Att närma sig förändringar på ett intuitivt sätt. Att närma sig en känslomässig 

förståelse för förändringar i större utsträckning och då även intellektuell sådan. Tanken 

bakom är att identifiera sin egen avsikt och sin egen vilja för att skapa grunden för de 

strategiska vägval man står inför.  

 

Deciding: Att välja och förkasta. Här gäller det att välja strategier utifrån den komplexa 

omgivningen som omvärlden utgör. Med hänsyn till tidigare erfarenheter men ändå 

förståelse för att gamla strategier kan vara utdaterade är en insikt som måste genomsyra 

denna del. 

 

Acting 

Denna handlingsdel är precis som vi skrev under handlingsdelen i WMM ett kapitel vi inte 

inriktar oss alltför mycket på. 

 

7.5 PEST 

Denna omvärldsmodell är enligt Per Frankelius en modell som används ofta bland 

storföretag. Denna metod går ut på att studera politiska, ekonomiska, sociala och tekniska 

faktorer. Tanken med PEST är grundat i ett affärstänk, där dessa fyra krafter är de som 

påverkar förutsättningarna på marknaden mest och att marknadsföring inte endast sker i ett 
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vakuum.136 För att dra paralleller till hur detta kan användas av RFÖ presenterar vi här 

nedan hur var och en av dessa faktorer påverkar RFÖ, både på den allmänna och specifika 

delen. 

● Politiska faktorer. På den allmänna delen kan man analysera hur politiken påverkar 

RFÖ, i form av förslag från regeringen, kommunpolitikens riktning, riksdagsbeslut 

med mera. På den specifika sidan kan man studera hur det politiska intresset ser ut 

för ett projekt och se om man kan finna stöd hos personer i maktställning.. 

● Ekonomiska. På det allmänna sidan kan man studera hur stora ekonomiska 

förutsättningar RFÖ har för att agera och även se över möjligheter att söka anslag 

från staten och strukturfonder. På den specifika sidan kan det vara värdefullt för 

projektgruppen att väva in ett ekonomiskt tänk, för att ta tillvara på de resurser man 

har på ett effektivare vis.  

● Sociala faktorer. Medan politiska och ekonomiska faktorer kan ske på relativt kort 

period sker sociala förändringar över en längre tid. Det kan dock vara bra att 

försöka förutse trender i samhället för att kunna utforma styrdokument som är 

hållbara även i framtiden. 

● Tekniska faktorer. Utvecklingen inom detta område sker med hastiga steg. Idag kan 

man genom Twitter och Facebook i realtid följa politikers uttalanden samtidigt som 

möjligheten till masskommunikationen ständigt ökar. Med lättillgängligare teknik 

som smarta telefoner skapas många möjligheter och även svårigheter som behöver 

tas tillvara på eller utveckla. För RFÖ är det viktigt att följa med i denna utveckling 

för att effektivisera arbetet i en föränderlig värld. 

 

Ovanstående punkter är exempel. En fördel med denna modell är att den ger gruppen 

möjlighet att reflektera över vad faktorerna egentligen är för något. Vad är en ekonomisk 

faktor? På så sätt kanske man får större inblick i egna organisationen och inser vikten av 

omvärldens betydelse för sin verksamhet. 

 

 

                                                
136

 Frankelius (2001), s.51 



87 

 

7.6 Trendmodellen 

John Naisbit är en av pionärerna som arbetat mycket med att förstå trender i samhället. 

Kortfattat kan man säga att den är baserad på trender som historiskt varit inflytelserika på 

företaget, regionen eller vad man nu väljer att utgå ifrån. Frankelius beskriver denna 

modell som lärorik men att den är något generell. 

 

Figur 12: “Trendmodellen” 
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8. Sammanfattning och återknytning 

Vi ämnar under denna punkt återkoppla till de frågeställningar vi startade uppsatsen med. 

De löd som följer: 

  

● Hur arbetar RFÖ med omvärldsbevakning och omvärldsanalys i nuläget? 

 

● Hur skulle en mer systematiserad omvärldsbevakning och omvärldsanalys kunna 

integreras i verksamheten? 

 

● Vilka förändringar kan förbättra RFÖ:s arbete med OVA och OVB? 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur omvärldsbevakningen och omvärldsanalysen 

genomförs i den dagliga verksamheten på Regionförbundet Örebro. Detta har vi undersökt 

genom att intervjua nyckelpersoner inom organisationen, samt genom att läsa relevant 

litteratur och tidskrifter. Under arbetets gång har vi kunnat konstatera att arbetet till stor del 

utgörs av lobbying, projekt och utredningar som kräver god kommunikation och bra 

nätverksarbete varpå vi har diskuterat rollernas betydelse för informationsutbyte. Vi har 

funnit en stor kompetens på nämnda områden men även potential till förbättringar. 

Svagheter tror vi oss ha hittat bland annat i det interna kommunikationsflödet och även i 

den brist på strukturerad omvärldsbevakning som råder. Den här bristen tror vi i många 

avseenden kan härledas till det faktum att regionförbund överlag är relativt unga företeelser 

och att man därigenom genomgår ett identitetssökande vilket får följder på strukturen. Som 

vi redan har lärt oss kan ju inte en omvärldsanalys komma till sin fulla rätt innan man har 

definierat vad ens omvärld är, och vi tror att många strukturbrister kan härledas hit. Bra 

grunder för ett utvecklat system finns etablerat med en solid kunskapsplattform, men det 

kan också utvecklas och förbättras.  

 Våra förslag måste därmed ta sin början i en tydligare diskussion om den egna 

organisationens verksamhet. Här blir en springande punkt att definiera vilka roller man 

som medarbetare på RFÖ har och vad man måste kunna förvänta sig av varandra. För en 

mer systematiserad och konkret verksamhet med OVA och OVB utgår våra förslag sedan 

av ett antal konkreta punkter, där en diskussion angående ifall ett allmänt kontra ett 

specifikt informationsinhämtande är att föredra i olika situationer. En annan 
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systematisering vore att arbeta utförligare med exempelvis checklistor och framför allt en 

tydligare uppdelning över vem som bevakar vad. Detta har man igen både ur en tidsaspekt, 

samt genom att man specificerar sitt informationsinhämtande.  

Bland våra utmärkande resultat har vi identifierat att man bör arbeta med eller föra 

diskussion kring de förslag på kommunikationsförbättringar vi föreslagit. Vi har även efter 

de modeller vi stött på genom studiernas gång diskuterat fram förslag på omvärldsmodeller 

som vi hoppas att RFÖ uppmärksammar. Dessa modeller, exempelvis arbetssättet med 

World Mapping Method, skulle kunna utnyttjas för att definiera nätverk och kunskap såväl 

som ett sätt att arbeta med omvärldsanalys. Övriga modeller är även de verktyg som skulle 

kunna användas för att förstå omvärlden och vidga vyerna för nya uppslag. Vi hoppas och 

tror att tankarna vi framfört i uppsatsen bidrar med intressanta idéer samtidigt som de kan 

ge upphov till nya.  
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Avslutande ord och självreflektion 

Att sätta sig in i denna organisations nuläge och önskvärt läge utifrån intervjuer och 

befintliga dokument har inte givit oss full insikt i hur RFÖ arbetar, men vi önskar och 

hoppas att vårt perspektiv varit givande för RFÖ:s fortsatta arbete eftersom vi tagit oss an 

denna uppgift med färska ögon. Med tanke på att vi alla tre har bakgrund i retoriken, och 

att vårt arbete fortskridigt med argument och teorier flygandes fram och tillbaka i rummet, 

hoppas vi ändå att denna slutprodukt har varit lätt att följa och att den har gett läsaren 

något att bära med sig.
137

 

Arbetet har varit intensivt och extremt utmanande för min egen del. Såväl psykiska 

som intellektuella färdigheter har dragits till sin spets. Samtidigt har det varit en 

utvecklande process att försöka ta sig utanför de egna tolkningsramarna angående hur 

saker och ting ser ut för att kunna föreställa sig hur de kan se ut.
138

 

Vår förhoppning är att även om något eller några av de förslag på förbättringar 

avseende omvärldsbevakning vi presenterat inte direkt kommer anammas fullt ut på RFÖ, 

ändå har startat en tankeprocess som i sin tur mynnar ut i nya kreativa idéer och 

förbättringsförslag hos de anställda själva på RFÖ.
139

 

Vi har under det här arbetet beskrivit den verksamhet av omvärldsbevakning och 

omvärldsanalys som råder på Regionförbundet Örebro. Genom studiens gång har vi 

identifierat ett antal styrkor och brister i deras dagliga arbete. De frågor vi har utgått ifrån 

har mynnat ut och lämnat öppet för många olika tolkningar och förbättringspotentialer 

vilka vi anser oss både ha kunnat redogöra för och kunnat lämna förlag på i de föregående 

kapitlen. Denna sista del i uppsatsen riktas i första hand mot just Regionförbundet Örebro 

och är tänkt som ett styrdokument för att introducera en strukturerad omvärldsbevakning 

och omvärldsanalys i organisationen. Vad man måste ha klart för sig är att väldigt många 

försök att starta sådana här projekt ofta tappar fart efter en tid och ”rinner ut i sanden”, och 

att det då är upp till starka interna krafter att försöka driva utvecklingen framåt. Rom 

byggdes inte på en dag… 

 

 

                                                
137

 Författare Hannes Björkbacka 
138

 Författare Alexander Blomqvist 
139
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Bilagor 

 

Bilaga 1: Frågebatteri 

 

1) Hur sker omvärldsbevakningen idag inom ditt verksamhetsområde? 

Våra underfrågor: Hur hittar du information? 

Vem är ansvarig för omvärldsbevakningen? Har delegation eller uppdrag formulerats? 

 

2) Vilka omfattas av omvärldsbevakningen? 

Våra underfrågor: Kategorier av personal och utomstående. 

 

3) Vilka mål existerar för omvärldsbevakningen? 

Våra underfrågor: Hur har man arbetat med målformuleringsfasen? 

Hur hittar du information till omvärldsbevakning? 

 

4) Kan du ge exempel på en lyckad och en mindre lyckad omvärldsbevakning? 

 

Omvärldsanalys idag 

1) Var får du uppdragen ifrån? 

Våra underfrågor: Från vem? 

Vilken myndighet? Via vilka kommunikationsvägar? Uppifrån/nedifrån? 

Vilka krafter påverkar (såsom myndigheter och andra organisationer, samt strömningar i 

samhället och politiken)? 

 

2) När: Vid vilken tidpunkt initieras analysen, på vems initiativ och med vilket syfte? 

Våra underfrågor: Hur sker analysen idag? 

Vem agerar? 

Var börjar en omvärldsanalys? Slutar? 

 

3) Hur: Genom vilka aktiviteter och med stöd av vilka verktyg/hjälpmedel genomförs 

analysen? 
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Våra underfrågor: Hur utnyttjar ni IT-lösningar? 

Hur fungerar Agent 25? Fördelar/nackdelar. Försök att beskriva hur du har kommit fram 

till det aktuella upplägget. 

Vilka resultat har man uppnått? 

 

4) Kan du ge exempel på en lyckad och en mindre lyckad omvärldsanalys? 

 

Utvecklingspotential 

1) Hur används resultaten från omvärldsbevakning och omvärldsanalys konkret i 

verksamheten? 

Våra underfrågor: Hur har resultaten rapporterats/dokumenterats? 

Vilka former av utvärdering finns; med vilket syfte, hur genomförs dessa och av vem? 

Vilka har varit de viktigaste resultaten? 

Till vem/vilka och hur har resultaten av omvärldsanalysen kommunicerats? 

Hur har dokumentation gällande erhållna resultat och utvärderingar utnyttjats i 

sammanhanget? Existerande forskning? 

 

2) Är den omvärldsbevakning och omvärldsanalys som genomförs idag tillfylles? 

 

3) Om nej på föregående fråga: Hur kan omvärldsbevakning och omvärldsanalys 

utvecklas och organiseras bättre än idag? 

 

Övrigt - Personlighet 

Vad är en viktig personlig egenskap när det gäller omvärldsanalys och -bevakning? (Kan 

vem som helst bli omvärldsanalytiker? Är personlighet knutet till detta?) 
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Bilaga 2: Lagen om samverkansorgan 

 

Lag (2002:34) om samverkansorgan i länen 

 

Samverkansorgan 

1 § Med samverkansorgan avses i denna lag en kommunal beslutande församling inom ett 

län med särskild uppgift att svara för regionala utvecklingsfrågor i länet. 

2 § Ett kommunalförbund som har samtliga kommuner i länet som medlemmar och där 

även landstingen kan ingå som medlem kan utgöra ett samverkansorgan. Lag (2010:632). 

Uppgifter 

3 § Ett samverkansorgan har till uppgift att  

1. utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting 

avser att genomföra i samarbete med andra parter, 

2. samordna insatser för genomförandet av strategin, 

3. trots 2 kap. 8 § andrastycket kommunallagen (1991:900) besluta om användningen av 

vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, 

4. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, och 

5. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala 

tillväxtarbetet. Lag (2010:632). 

 

3 a § Med regionalt tillväxtarbete avses i denna lag insatser för att skapa en hållbar 

regional tillväxt och utveckling. Lag (2010:632). 

Bildandet av samverkansorgan 

4 § De kommunala organ som beslutar att bilda ett samverkansorgan skall anmäla detta till 

regeringen. 

   Regeringen beslutar från vilken tidpunkt som samverkansorganet skall ha de uppgifter 

som framgår av 3 §. 

   Samverkansorganets förhållande till statliga myndigheter m.fl. 

5 § Samverkansorganet ska samverka med  

1. länets kommuner, 

2. landstinget, och 

3. länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter. Lag (2010:632). 

 

6 § Samverkansorganet ska samråda med företrädare för berörda organisationer och 

näringslivet i länet. Lag (2010:632). 

7 § Statliga myndigheter som bedriver verksamhet i länet ska beakta den strategi som 

fastställts för länets utveckling. 

   Länsstyrelsen och övriga statliga myndigheter ska inom sina verksamhetsområden lämna 

samverkansorganet det biträde som det behöver för det regionala tillväxtarbetet och 

regional transportinfrastrukturplanering. De ska också löpande informera 

samverkansorganet om pågående och planerade verksamheter som har betydelse för länets 

utveckling. Lag (2010:632). 

8 § Har upphävts genom lag (2010:632). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020034.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020034.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K2P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020034.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020034.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19860223.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020034.htm
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Avveckling av samverkansorgan 

9 § Ett samverkansorgan kan hos regeringen begära att det befrias från sina uppgifter. Om 

en kommun träder ut ur ett kommunalförbund som är samverkansorgan eller detta upplöses 

skall samverkansorganet anmäla detta till regeringen. 

   Om ett samverkansorgan framställt en begäran eller gjort en anmälan enligt förstastycket 

skall samverkansorganet avvecklas. Regeringen beslutar från vilken tidpunkt uppgifterna 

enligt denna lag inte skall åvila samverkansorganet. 

10 § Har upphävts genom lag (2010:632). 

Övergångsregler 

Övergångsbestämmelser 

2002:34 

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. 

2. Bestämmelserna i 3 § tillämpas från och med den 1 januari 2003. 

3. De regionala självstyrelseorgan i Gotlands län och Kalmar län som omfattas av lagen 

(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning anses från den 

1 januari 2003 utan anmälan enligt 4 § utgöra samverkansorgan enligt denna lag om det 

regionala självstyrelseorganet inte dessförinnan begärt att det skall befrias från uppgifterna. 

I Kalmar län får ett nybildat kommunalförbund utgöra samverkansorgan när 

regionförbundet likvideras. 
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