
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Omvärldsseminarium för 
kommuner och regioner 
Omvärldsbevakning och omvärldsanalys i praktiken – erfarenhetsdag med 

praktiska exempel  

Distansutbildning 2020-09-18 

Vår omvärld blir alltmer komplex och därför viktig att analysera för att kunna 
hantera de förändringar som sker på bästa möjliga sätt och för att kunna ge 
bästa möjliga service till medborgarna i framtiden. Frågan är om äldreomsorgen 
i allt väsentligt kommer att skötas av robotar, om ekonomiadministrationen 
kommer att analyseras i komplexa datorer eller om medborgarna alltmer 
kommer att ”ta över” kommunala ansvarsområden? Självklart vet vi inte hur det 
kommer att se ut men genom en genomarbetad trendspaning och trendanalys 
kan vi komma ganska nära vad som väntar oss. Frågan är om vi är redo och vad 
vi kan göra för att kunna hantera omvärldsförändringarna på bästa möjliga 
sätt? Lyssna till dem som arbetar systematiserat med dessa frågeställningar 
samt konsulter som kan området denna spännande dag! 

Föreläsare 
Kursledare är Roland Svensson Kef med mångårig erfarenhet av utbildning i 
omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Föreläsare är Anna Cederqvist, arbetar 
som kommundirektör i Vara kommun, utsågs till Årets kommunalekonom 2015, 
har lång erfarenhet med arbete i offentlig sektor och offentlig ekonomi, författare 
till ”Kommunens ekonomi – så funkar det” och ”Kommunen – så funkar den”. 
Anders Bretz konsult på Wide Narrow. Niklas Anemo samt Roland Svensson, båda 
från Kef och med mångårig erfarenhet inom området. 
 

Målgrupp 
Kursen riktar sig i första hand till dig som arbetar med eller är intresserad av 
omvärldsbevakning och omvärldsanalys samt trendspaning på central nivå, 
förvaltningsnivå eller på verksamhetsnivå i kommuner och regioner. Du kan med 
fördel ta med dig din kollega (kommun/regionschef, förvaltningschef, mellanchef 
eller kvalitetschef) alternativt någon politiker till utbildningen. 



 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

Detaljprogram 

18 september 

10.00 Omvärldsanalys – en förutsättning för 

att ta ut riktning och hålla takten 

 Omvärldens förändras snabbt och de 

kommunala förutsättningarna därmed. Att 

omvärldsbevaka blir allt mer viktigt. Men hur 

går det till i praktiken och hur sker 

kopplingen till den kommunala styrningen? 

Vara kommun Vara kommun har arbetat 

med omvärldsanalys, skapat en styrmodell 

utifrån både de globala målen och den egna 

kommunens specifika förutsättningar. Från 

omvärldsbevakning till strategisk verkstad – 

hur gör man? 

Anna Cederqvist 

 

12.00 Lunch  

13.00 Hur man skapar en strategiskt förankrad 

process för löpande och strukturerad 

omvärldsanalys: 

• Strategiskt fokus – hur man kopplar 

arbetet till definierade 

verksamhetsmål 

• Bevakningskarta med prioriteringar 

– mappa omvärlden för en konkret 

översikt och tydliggjorda 

prioriteringar 

• Rapporteringsplan – vad ska 

rapporteras till vem, hur ofta? 

Analysmodeller, mallar och goda 

exempel 

• Organisation, roller och ansvar – 

vem gör vad? Konkreta exempel på 

hur arbetet kan organiseras, 

inklusive modeller för hur 

mangenomför tvärfunktionella 

analysmöten/workshops 

• Resursestimering och ROI – hur 

mycket tid tar det, vad kostar det 

och är det värt det?  

Anders Bretz 

14.30 Kaffe  

15.00- 

16.00 

Workshop kring momentet Omvärldskarta. 

En praktisk övning för att ta reda på vad som 

har störst påverkan på uppsatta mål. 

Niklas Anemo och Roland 

Svensson 

http://www.kef.se/


 

 

 
 

 

 

 

 

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig. 

 

Praktiska upplysningar 

Plats och tid Kursen genomförs på distans. 

Vi startar måndag 18 september kl. 10.00 och håller på till kl. 16.30.  

Kostnad 
 Fram till 30/6 Efter 30/6 

Medlem  3 200:- 4 200:- 

Icke medlem  4 200:- 5 200:- 

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras. 

Bli medlem Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se 

Anmälan Anmälan görs på www.kef.se senast den 17 augusti. Antalet platser 

är begränsat. Anmälan är bindande. Om Du får förhinder, överlåt din 

plats till en kollega i stället! 

Förfrågningar Kursinnehåll:  

Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se 

Niklas Anemo, 076-327 94 40, niklas.anemo@kef.se 

 

Kursadministrativa frågor: 

Anne-Marie Westin, 072-060 50 10 

Eva Virtanen, 072-061 70 90 

Medlem@kef.se 

Bekräftelse Bekräftelse skickas via mejl direkt vid bokningen. Mer information skickas 

ut via mejl ca en vecka före kursstart. Länk till distansutbildningen skickas 

senast två dagar innan kursstart.  
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