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Vad handlar det om? (Vad är omvärlden?)
• Omvärlden Den del av verkligheten som ligger utanför det egna 

rådrummet, men som ändå har potential att påverka 
• Omvärldsbevakning Fortlöpande insamling och hantering av i första hand 

sökordsbaserat material kring omvärlden från olika källor  
(traditionella media, rapporter, utredningar, sociala media, mm)

• Omvärldsanalys Sortera och analysera det insamlade materialet, dra slutsatser, 
föreslå åtgärder samt presentera och distribuera analysen

Det finns inte bara en omvärld utan flera. 
Vi har alla olika bilder av omvärlden beroende 
på våra utgångspunkter och tidigare erfarenheter
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Vad är poängen med omvärldsanalys?  (Varför ska jag hålla på?)
• Strategi Förse organisationen med strategiska riktlinjer, identifiera nya 

affärsmodeller och/eller skapa nya visioner. Utmana gängse 
sanningar. Leta efter störande företeelser i organisationen

• Risk management Upptäcka omvärldsrisker, finansiella risker och verksamhetsrisker 
i tid

• Kunskap Identifiera nya behov hos kunder/konsumenter, uppmärksamma 
ny teknik eller helt nya kompetensbehov

• Varumärke Använda omvärldssignaler för att positionera sig för olika 
intressentgrupper (kunder, medarbetare, beslutsfattare, etc.) 
som en framtidsinriktad, kunnig och spännande organisation

• Försprång Lite tidigare än annars och lite tidigare än andra upptäcka de 
viktiga frågeställningarna. Ligga före konkurrenterna
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Vad är poängen med omvärldsanalys?  (Varför ska jag hålla på?)
• Strategi Förse mig med strategiska riktlinjer, identifiera nya hot och 

möjligheter och/eller skapa nya visioner. Utmana gängse 
sanningar. Leta efter störande företeelser i min verklighet

• Risk management Upptäcka i tid olika risker i omvärlden som kan få betydelse för
mig

• Kunskap Identifiera vilken kompetens jag behöver, uppmärksamma 
ny teknik 

• Varumärke Använda omvärldssignaler för att positionera mig för olika 
intressentgrupper (familj, vänner, bekanta, beslutsfattare, etc.) 
som en framtidsinriktad, kunnig och spännande person

• Försprång Lite tidigare än annars och lite tidigare än andra upptäcka de 
viktiga frågeställningarna, så att jag får tid att agera
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Hur kan jag jobba med omvärldsanalys? 

✓ Satsa på att omvärldsbevaka regelbundet – det lönar sig
✓ En tumregel är att använda 5% av arbetstiden, dvs 2 timmar i veckan, gärna ”ställtid”

✓ Försök att uppmärksamma och hantera både förväntade och oväntade omvärldssignaler
✓ Välj bevakningsområden och sökord med ”trial and error”. Byt regelbundet ut de som inte fungerar

✓ Bygg ett bevakningssystem som består av både traditionella och sociala media, lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 

✓ Ställ frågor som ”Vad händer?” ”Varför händer det?” ”Vem påverkar? ”Hur påverkas vår verksamhet?”
✓ Lär av andras framgångar och misstag, både bland människor och företag och i olika delar av samhället
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GEOPOLITIK &
GLOBALISERING HÅLLBAR
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De tre viktigaste bevakningsområdena (Omvärldskartan 2019/20)
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Hållbar utveckling – Vad handlar det om?

Parisavtalet är en global överenskommelse om 

klimatförändringarna som nåddes den 12 december 

2015 i Paris. Avtalet innehåller en handlingsplan för att 

begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 °C 

som omfattar perioden från och med 2020 och framåt. 

• Regeringarna enades om att vart femte år meddela 

sina bidrag för ambitiösare mål

• Regeringarna accepterade också att rapportera vilka 

framsteg de gör när det gäller att genomföra målen, 

till varandra och allmänheten.

• EU-länderna m.fl. ska fortsätta att bidra med 

klimatfinansiering för att hjälpa utvecklings-

länderna att minska utsläpp och att bygga upp 

motståndskraft mot effekter av klimatförändringarna
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Hållbar utveckling – Vad handlar det om?

I slutet av september år 2015 antog FN:s 

generalförsamling en ny hållbar utvecklingsagenda, 

Agenda 2030, som ersätter de tidigare 

milleniemålen. Agendan består av 17 

utvecklingsmål och började gälla den 1 januari 

2016.

De 17 målen handlar bland annat om att avskaffa 

fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa 

klimatförändringen, säkerställa hälsosamma liv och 

främja välbefinnande, säkerställa en inkluderande 

och likvärdig utbildning och en varaktig, 

inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt. 

Agenda 2030 består av 17 globala mål med 

sammanlagt 169 delmål. 
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Områden

1. AI/Big data/Machine learning

2. AR Augmented Reality

3. VR Virtual Reality

4. IoT Internet of Things

5. 3D

6. Robots

7.  Digital Biology & Wearables

8. Gaming

9. Drones

10. E-Commerce

11. Med Tech

12. Fin Tech

13. Ed Tech 

14. Green Tech

15. Security

16. Industry 4.0

17. Mobility, 5G
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AI och Digital transformation för en smartare äldreomsorg
➢ Artificiell intelligens – vad handlar det om?
➢ Hur kan AI användas inom äldrevården?
➢ En dag i den smarta äldreomsorgen – hur ser den ut för medarbetare och brukare?

Digital transformation = Den sammanlagda förändringskraften
när alla dessa olika områden - med AI i spetsen - både 
utvecklas separat och i samverkan
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AI

AI och Digital transformation för en smartare äldreomsorg
➢ Artificiell intelligens – vad handlar det om?
➢ Hur kan AI användas inom äldrevården?
➢ En dag i den smarta äldreomsorgen – hur ser den ut för medarbetare och brukare?

AI/Digital transformation
i äldreomsorgen -Exempel

AI/Digital transformation
i äldreomsorgen -Strategier
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“Det  krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa

de problem vi skapat med det gamla sättet

att tänka”  Albert Einstein ,1879 - 1955

”Den som vill förändra får som motståndare alla de 

som lyckats väl i de gamla spåren och endast 

ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera 

väl i de nya” Ur Fursten av Niccolò Machiavelli, 1513

“Humanister kan på goda grunder hävda att tecknen är

många på att samhället och dess påstådda utveckling

behöver dem och deras frågor, forskning och visioner,

såväl som deras specialistkompetens i språk, tolkning

och gestaltning”  
Ur Till vilken nytta – En bok om humanioras möjligheter, 2013
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