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Förord 

 

Att omvärlden påverkar oss är ganska klart, men hur den påverkar oss och när är lite svå-

rare att få grepp om.  Om vi tillsammans försöker hjälpas åt att bevaka och analysera hur 

omvärlden påverkar vårt län Västerbotten så har vi lättare att förhålla oss till omvärldens 

krav på framtiden för att nå målen med en hållbar regional utveckling. Det är utifrån den 

tesen som den här undersökningen har genomförts.  

 Rapporten har genomförts inom ramen för projektet ACANALYS. Projektet syftar till att 

utveckla kompetens för analys av hållbar regional utveckling i Västerbotten. ACANALYS 

bedrivs av CERUM, Umeå universitet och finansieras av EU:s strukturfonder, Region 

Västerbotten, Västerbottens läns landsting, Umeå, Skellefteå och Lycksele kommuner 

samt stöds av Företagarna Västerbotten och Västerbottens Handelskammare. 

Författaren vill tacka alla kommuner, landsting och regionförbund i Västerbotten som bi-

dragit till intervjuer och deltagande i omvärldskonferensen. Tack också till projektledare 

och projektteamet i ACANALYS som verkligen har ställt upp med idéer och stöd både i 

rapporten samt arrangemanget av omvärldskonferensen. Slutligen ett stort tack till chef 

och medarbetare vid Campus utveckling, Skellefteå kommun som funnits där som boll-

plank i stort och smått genom hela undersökningen. 

 

Skellefteå, juni 2011 

Jenny Rönngren 
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Sammanfattning 

 

För kommuner, landsting och regionförbund är ett offensivt omvärldsarbete
 
en nödvän-

dighet för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv verksamhet med god hushållning, ut-

veckla robusta strategier, utvecklas i enlighet med uppsatta mål, kunna upptäcka hot samt 

nyttja möjligheter.  

 

Inom projektet ACANALYS har en undersökning genomförts i Västerbotten med syfte att 

kartlägga hur kommuner, landsting och regionförbund idag arbetar med omvärldsbevak-

ning och omvärldsanalys samt hur samverkan kan utvecklas. I intervjuer med kommun-

chefer och strateger har information hämtats in, sammanställts och analyserats. En kart-

läggning har genomförts av kommunernas, landstingets och regionförbundets omvärldsar-

bete, hur vi samverkar idag kring dessa frågor samt hur aktörerna ser på framtida samver-

kan kring omvärldsarbetet.  

 

Resultatet av kartläggningen av omvärldsarbetet i Västerbotten visar att det råder stora 

variationer i hur man arbetar och vilken vikt man lägger vid omvärldsarbetet. Kartlägg-

ningen visar att det i regionen Västerbotten finns en bra grund för omvärldsbevakning men 

också många möjligheter att utveckla omvärldsarbetet och att det finns vinster med att 

förbättra samverkan kring omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Den visar också på ett 

behov av en framtida analysenhet som kan hjälpa kommunerna med djupare analyser av 

omvärlds- och närvärldsinformation som påverkar deras framtida förutsättningar som or-

ganisation. 

 

Här summeras några förslag på möjliga förbättringsåtgärder. Dessa kan ses som utgångs-

punkter för utvecklingen av omvärldsarbetet i region Västerbotten.  

 

 Inspiration – hur gör andra? Se och lär av andra kommuner och regioner som arbe-

tar systematiskt och samverkar kring omvärldsbevakning. 

 Utbildning – effektiv omvärldsbevakning. Att tala samma språk, att ha en gemen-

sam grund ger effektivitet i arbetet. 

 Metodik och systematik – enkel modell. Det måste vara enkelt! Alla har begränsa-

de resurser och måste prioritera. 

 Samverkansmodell – hjälpas åt i länet med trendspaning och analys. Här kan vi 

hjälpa varandra för att alla ska bli starkare både genom trendspaning och etablering 

av en regional analysenhet. 
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1 Inledning 
 

En framgångsrik region med en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling 

måste förhålla sig till förändrade konkurrensvillkor och förutsättningar. För att klara det 

måste regionen ha kontroll över sina tillgångar och samtidigt veta vilka trender som råder i 

omvärlden och som kommer att påverka Västerbotten. Under slutet av 1900-talet svepte 

den första vågen av omvärldsanalys in över Sverige. Den tidiga 1990-talskrisen, globalise-

ringen och EU-inträdet är exempel på händelseförlopp som skapade en känsla av att sam-

hället var på väg in i en ny fas. Vi stod på tröskeln inför något nytt och relativt okänt. Det-

ta ”nya” innebar en tempoväxling där framtiden tycktes komma betydligt snabbare än ti-

digare. I takt med allt snabbare förändringar i världen föddes behovet av att anpassa sig. 

Framgången ligger i att på bästa sätt anpassa sig till sin omgivning, det system och den 

miljö som man verkar i. De samhällsförändringar som vi idag kan konstatera, exempelvis 

EU-inträdet, för med sig konsekvenser som måste formuleras, förstås, hanteras och helst 

förutses. För kommuner, landsting och regionförbund är ett offensivt omvärldsarbete en 

nödvändighet för att långsiktigt kunna bedriva en effektiv verksamhet med god hushåll-

ning. Detta för att utveckla robusta strategier, utvecklas i enlighet med uppsatta mål och 

för att kunna upptäcka hot och nyttja möjligheter.  

 

1.1 Bakgrund 

I början av 2008 startade projektet ACANALYS med syftet att mobilisera intressen, resur-

ser och kompetens från kommunerna, landstinget, Region Västerbotten, näringslivet och 

universitetet. Målet är att sedan etablera och utveckla en analysenhet för hållbar regional 

utveckling i Västerbotten. Som ett delprojekt i ACANALYS startade ”omvärldsbevakning 

i Västerbotten” hösten 2009 med målsättning att kartlägga hur kommunerna, regionför-

bundet och landstinget idag arbetar med omvärldsbevakning och omvärldsanalys.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med ”omvärldsbevakning i Västerbotten” är att skapa en grund för diskussion kring 

omvärldsarbetet i regionen för att därigenom kunna utveckla samverkan kring dessa frågor 

i region Västerbotten. 

 

Huvudområden för denna rapport är kommunernas, regionförbundets och landstingets 

omvärldsarbete i Västerbotten och de övergripande frågeställningar som är drivande är: 

1. Vad behöver vi veta? (fokusering) 

2. Hur sker inhämtning av material? (spaning) 

3. Hur sker bearbetning, analys och slutsatser? (analys) 
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4. Hur kommuniceras resultatet? (kommunikation) 

5. Hur ser aktörerna på regional samverkan?  

 

1.3 Metod 

Delprojektet ”omvärldsbevakning i Västerbotten” har genomfört en nulägesanalys hur 

omvärldsbevakningen är organiserad och vilka metoder som tillämpas i Västerbottens 

kommuner, Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten. Delprojektet har också 

tittat på andra regioner och kommuner i Sverige för att se hur de arbetar med omvärldsbe-

vakning och omvärldsanalys. Detta för att se om Västerbotten kan lära sig av dem för att 

bli bättre på omvärldsbevakning, -analys och samverkan kring detta. 

 

Nulägesanalysen består av en workshop och intervjuer med representanter från kommuner 

i Västerbotten, landstinget och regionförbundet. Sammanlagt har en workshop, totalt 15 

intervjuer genomförts i tolv organisationer i Västerbotten; Nordmaling kommun, Åsele 

kommun, Storuman kommun, Vilhelmina kommun, Vindeln kommun, Lycksele kommun, 

Dorotea kommun, Sorsele kommun, Skellefteå kommun, Umeå Kommun, Västerbottens 

läns landsting samt Region Västerbotten. 

 

För att få en blid av hur andra regioner jobbar har även representanter från Region Värm-

land samt Karlstad kommun och Sunne kommun intervjuats. 

 

Resultatet från intervjuerna har sammanställts och analyserats för att kartlägga nuläget. 

Därefter jämfördes läget i Västerbotten både med teori i ämnet omvärldsbevakning och i 

omvärldsanalys av hur man jobbar i andra kommuner och regioner med omvärldsfrågor. 

 

I rapporten används begreppet omvärldsarbete som en sammanslagning av begreppen om-

världsbevakning och omvärldsanalys. 

 

1.4 Avgränsningar  

I delprojektet har en representant från var och en av de utsedda kommunerna och lands-

tinget intervjuats. Det gör att materialet grundas på en subjektiv bild av omvärldsbevak-

ningen och ger därmed inte en heltäckande bild av organisationerna. De flesta intervjuer 

har skett per telefon och eventuella missförstånd tas inte hänsyn till i undersökningen.  
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2 Teori kring omvärldsbevakning och omvärldsana-

lys 

 

I detta kapitel presenteras en kort sammanställning av begrepp och framgångsfaktorer i 

omvärldsarbetet. I rapporten ligger det till grund för kommande resonemang. 

 

2.1 Begrepp inom området omvärldsbevakning 

Här följer några förklaringar på återkommande begrepp i denna undersökning. Omvärlds-

analys är en sammanfattande benämning på de aktiviteter som en organisation, en myn-

dighet eller ett företag ägnar sig åt för att bättre förstå sin omvärld och hur denna föränd-

ras.
1
 Våra omvärldsbilder är subjektiva inre kartor.

2
 Det är av den anledningen viktigt att 

tänka utanför våra invanda mönster. Med det menas att möta problemen på ett nytt innova-

tivt sätt och föreställa sig problemen på ett annorlunda sätt.
3
 

 

Omvärlden är världen utanför den egna organisationen och är i huvudsak inte påverkbar 

för den egna organisationen. Det avgränsade samhälle, arena eller spelplan som den egna 

organisationen är med och påverkar kallas för närvärld, och den egna organisationen kal-

las för invärld. För en kommun bör dessa begrepp relateras till de olika nivåer – interna-

tionell, nationell, regional eller lokal nivå – där kommunen har eller kan ha en betydande 

roll.
4
  Ställ alltid frågan: På vilken nivå vill organisationen ha svaret? 

 

 
Figur 1. Illustration hur och vad som påverkar en organisation

5
 

                                                      
1
 www.ne.se, nationalencyklopedin 2010 

2
 Från fåtöjspaning till omvärldsanalys, Per Ekberg, 2010 

3
 articles.mercola.com, 2010 

4
 Omvärldsbevakning i praktiken, Sveriges kommuner och landsting, 2007 

5
 Kurs i omvärldsanalys och strategi utveckling, Kairos future, 2010 
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Omvärlden i detta fall är de trender som inte den egna organisationen kan påverka men 

som organisationen påverkas av och måste agera efter. Exempel på trender i omvärlden 

kan vara en global ekonomisk nedgång eller ökandet av sociala medier. Dessa trender är 

speciellt viktiga att ha analyserat före framtagandet av framtida strategier för en organisa-

tion eller region. För att ta fram robusta strategier måste organisationen ta hänsyn till de 

trender som påverkar den (BÖR), vad organisationen är duktig på (KAN) och vad det öns-

kade läget är (VILL). Se figur 2 nedan.
6
 

 

 
Figur 2. Utgångspunkten för robusta strategier, Kairos future 

 

Följande frågeställningar är viktiga att ta i beaktande när organisationen gör en omvärlds-

analys:
7
 

 Vad händer?  

Att spåra förändringar som indikerar vart vi är på väg och vad som kan inträffa. 

 Varför händer det? 

Analysera den verklighet vi uppfattar som vår, de möjligheter som står till buds och 

samspelet mellan olika påverkansfaktorer. 

 Vad innebär det för oss? 

Att upptäcka och levandegöra alternativen och identifiera de strategiska vägvalen. 

 Vad kan vi göra åt det?  

Att gå från tanke till beslut. Att göra handling av besluten.  

 

                                                      
6
 Kairos future, 2010 

7
 Lindgren och Jegers, 1998  
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Det finns flera olika metoder och verktyg för att säkerställa ett offensivt omvärldsarbete. I 

figur 3 presenteras omvärldsanalyscykeln.
8
 

 

 
Figur 3. Omvärldsanalyscykeln, Kairos future 

 

1. Fokusera - Vad har organisationen för behov?  Ju tydligare fokus med mål och syf-

te desto tydligare och bättre blir också resultatet av omvärldsarbetet.  

2. Insamling - Hämta material från källor i omvärlden kopplat till behov, mål och syf-

te med omvärldsarbetet. Insamlandet handlar om att hitta rätt, att söka selektivt.
9
 

Vi människor uppfattar lättast signaler som bekräftar det vi redan vet.
10

 Försök att 

hitta andra källor än de vanliga för att upptäcka något nytt. 

3. Analys – Analysera helst materialet i grupp med flera personer som har olika syn-

sätt och erfarenheter. Utmaningen är att hitta det oförutsägbara och se helheten. 

Det är först när informationen placerats i ett sammanhang och tagits in som en del i 

en pågående process som resultatet blir relevant. 

4. Kommunikation – För att lära måste man kommunicera.
11

 Mängden och riktningen 

varierar utifrån storleken på frågan och vilka som är den rätta målgruppen av resul-

tatet. 

 

2.2 Framgångsfaktorer i det offensiva omvärldsarbetet 

Det finns som sagt många olika metoder för hur organisationer kan bedriva sitt omvärlds-

arbete. Olika frågor kring omvärldsarbetet som exempelvis varför, vad, hur och när är vik-

                                                      
8
 Kairos future, 2010 

9
 Agrell, 1998 

10
 Hamrefors,  2002   

11
 Lindgren och Jegers, 1998 
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tiga att ställa för att kunna nå framgång. För att en kommun ska kunna bli framgångsrik i 

sitt omvärldsarbete, bör vissa förutsättningar råda. Dessa är:
12

 

 

 Omvärldsarbetet är ett viktigt perspektiv i den ordinarie budget- och styrprocessen 

 Omvärldsarbetet kräver engagerade ledare och nyckelpersoner 

 Omvärldsarbetet kräver engagerade medarbetare 

 

Olika undersökningar visar att det finns gemensamma framgångsfaktorer för de organisa-

tioner som har ett väl fungerande omvärldsarbete. Dessa är:
13

 

 

 Ett starkt stöd från politiker och ledande tjänstemän 

 Ett tydligt uppdrag  

 Systematik och kontinuitet 

 Tydliga direktiv och tydlig koppling till verksamhetsstyrningen 

 Det avsätts tid för omvärldsarbetet 

 Det finns en kommunikationsplan 

 Det finns metodstöd och eldsjälar 

 

 

                                                      
12

 Svenska kommunförbundet, nu SKL, 2005 
13

 Ibid. och Kairos Future, 2004 
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3 Kartläggning av kommuners, landsting och region-

förbundets omvärldsarbete i Västerbotten.  
 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som genomförts, där fokus ligger på att be-

skriva ett nuläge utifrån de fem huvudområden som presenterades i kapitel 1.  

 

3.1 Kommunernas omvärldsarbete - Hur ser det ut idag? 

Alla intervjuade kommuner (10 stycken) såg omvärldsbevakning och omvärldsanalys som 

en viktig företeelse. Omvärldsarbetet varierande stort mellan kommunerna i Västerbotten. 

Många lägger stor del av bevakningen på det som rör den dagliga driften av den egna 

verksamheten (den så kallade invärlden) och till viss mån bevakning av närvärlden (med-

borgare, kunder, leverantörer och så vidare) som direkt påverkar den lokala nivån. Där-

emot upplever många kommuner att arbetet med strategiska omvärldsanalyser, till exem-

pel globala trenders påverkan på de lokala förutsättningarna i stor utsträckning saknas el-

ler får prioriteras ned på grund av tid, resurser och i viss mån saknad av gemensam modell 

och struktur i omvärldsarbetet.  

 

1. Vad behöver vi veta? (fokusering) 

Fokusering och planering av omvärldsbevakningen ligger ofta i direkt koppling till 

verksamhetsområdena. De små kommunerna som har färre resurser att lägga på sin 

omvärldsbevakning och har generellt en bra planering och fokusering av sin om-

världsbevakning. Kommunerna med större resurser till omvärldsbevakning har kapaci-

teten att se vidare åt alla håll. Hos de flesta sker en kontinuerlig bevakning av lagar, 

regering, SKL, befolkningsutveckling med mera. Generellt kan planeringen av om-

världsarbetet bli bättre hos alla. Nästan ingen hade någon gemensam modell eller pro-

cess att följa i omvärldsarbetet.  

 

2. Hur sker inhämtning av material? (spaning) 

Spaningen och inhämtandet av material till omvärldsarbetet är stor på bredden och 

men inte så mycket på djupet. Generellt så hämtas materialet in från kända källor, 

SKL, nyhetsbrev från branschorganisationer, tidningar med mera. Nätverksdeltagande 

anser alla är en viktig källa till omvärldsbevakning och efter resurser och tid deltar de 

flesta i regionala nätverk, färre i nationella och några få i internationella nätverk i form 

av vänorter och projekt. Här kan man då ställa sig frågan, om kommunerna missar det 

oväntade? Bekräftar vi hela tiden det vi redan vet?  
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3. Hur sker bearbetning, analys och slutsatser? (analys) 

Analysen av materialet som hämtas in är mycket upp till individen och sker oftast in-

dividuellt. Det är få av de intervjuade organisationerna som analyserar i grupp eller går 

djupare in i omvärldsanalysen. Några nämnde dock att de tar sig tid i ledningsgruppen 

att analysera och alla sa att resultatet ligger till grund för politiska beslut. De flesta an-

ser att analysen kan bli bättre men att den som görs har påverkan på budget, verksam-

hetsplanering och strategier. 

 

4. Hur kommuniceras resultatet? (kommunikation) 

Kommunikationen av omvärldsarbetet varierade, en del hade fastslagit en tydlig plan 

för kommunikation både inåt och utåt. I andra organisationer skedde kommunikatio-

nen mer ostrukturerat. Gemensamt var att politiken var den främsta målgruppen för 

kommunikationen av omvärldsarbetet. Många nämnde att de gärna skulle vilja förbätt-

ra kommunikationen av omvärldsarbetet, både inom och utanför den egna organisatio-

nen. Deltagande i nätverk nämndes också som en kommunikationskanal av omvärlds-

arbetet. 

 

5. Hur ser aktörerna på regional samverkan?  

Alla intervjuade kommuner var positiva till någon form av samverkan kring omvärlds-

arbete i regionen. De flesta tyckte att de kunde bidra på något sätt och de flesta såg 

Region Västerbotten som en naturlig samordnare och samarbetspartner i detta. Det 

sker redan idag mycket samverkan genom olika nätverk i regionen. Några nämnde att 

de inte ansåg sig ha resurser att lägga på fler nätverk och föreslog att använda existe-

rande nätverk i regionen. Tillskapandet av en regional analysenhet var de flesta positi-

va till och såg ett stort behov av detta men hade samtidigt svårt att precisera exakt vad 

behovet var. Några farhågor som nämndes var vem som ska betala för en analysenhet? 

Ytterligare en farhåga var att analysenheten skulle få för stort fokus på Umeå. 

 

3.2 Workshop med kommunernas näringslivsrepresentanter 

I delprojektet genomfördes en workshop med näringslivsrepresentanterna från kommu-

nerna i Västerbotten. De delades upp i grupper med tre i varje och fick tre frågor att 

gemensamt svara på. 

 

1. Vad ser ni för möjligheter och/eller risker med regional samverkan gällande om-

världsbevakning? 

Grupperna såg möjligheter i att samla kompetens, jämförelse med andra och kun-

skapsutbyte. En del såg samverkan som en nödvändighet för kraftsamling av de re-
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surssvaga kommunerna. Viktigt var också att fokusera på helheten och att alla bidrar 

med sin del. Risker som grupperna tog upp var att fastna i enskilda frågor, att man för-

litar sig helt på andra, fastnar i fel spår samt att det är viktigt med avgränsningar.  

 

2. Hur skulle er organisation kunna bidra till ett sådant arbete? 

Grupperna tyckte att det var viktigt med att ge och ta, nyttja nätverket, att omvärlds-

frågor är stående punkt på ledningsmöten i organisationen och använda existerande 

nätverk med Region Västerbotten som samordnare. Aktivt delta i träffar som anordnas. 

 

3. Vilket utbildningsbehov finns hos kommuner och landsting i region Västerbotten 

inom omvärldsbevakning? 

En gemensam utbildning skulle ge en grundläggande förståelse för varför omvärldsbe-

vakning är av vikt, konkreta gemensamma arbetssätt, verktyg, systematik och kommu-

nikation. Grupperna var ense om att både politiker och tjänstemän är i behov av ut-

bildning. Vad ska man koncentrera sig på? Vad är viktigt? Samverka och hitta rätt per-

soner så man kan lära av varandra. 

 

3.3 Landstingets omvärldsarbete - Hur ser det ut idag? 

Landstinget ser omvärldsbevakning som en viktig del av sin verksamhet och den sker fort-

löpande.  

 

1. Vad behöver vi veta? (fokusering) 

Landstinget har en tydlig policy vad det gäller omvärldsbevakning och tjänstemännen 

arbetar nära politiken i dessa frågor. De har tydliga mål och syften när de omvärldsbe-

vakar och jobbar efter en internationell policy. Landstinget har ingen gemensam mo-

dell för omvärldsarbetet. 

 

2. Hur sker inhämtning av material? (spaning) 

Landstinget har strateger inom specifika områden som alla ansvarar för sitt område. 

De bevakar och hämtar in information från olika källor till analysarbetet.  

 

3. Hur sker bearbetning, analys och slutsatser? (analys) 

Analysen sker ofta individuellt, men diskuteras även i grupp med strateger i förbere-

dande möte till politiker. Strategerna jobbar nära politiken i form av tjänstemannastöd 

vid konferenser och möten. Resultatet av omvärldsarbetet är grunden till deras strate-

giska planering. De har ingen specifik analysenhet och ser att det finns ett behov av 

djupare analyser i länet. 
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4. Hur kommuniceras resultatet? (kommunikation) 

Landstinget har en generell plan för hur beslut kommuniceras i organisationen genom 

arbetsplatsträffar. 

 

5. Hur ser aktörerna på regional samverkan?  

Landstinget ser att regional samverkan är viktigt men vill inte se ett nytt nätverk en-

dast för omvärldsarbete. De vill istället nyttja de redan fungerande och existerande 

nätverken i regionen. 

 

3.4 Region Västerbottens omvärldsarbete - Hur ser det ut idag? 

Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret och därmed också en viktig roll 

när det gäller omvärldsarbete för regionen.  

 

1. Vad behöver vi veta? (fokusering) 

Region Västerbotten har ett uttalat uppdrag att omvärldsbevaka genom sin regionplan 

vilken också ger fokus på vad som ska omvärldsbevakas. Den regionala utvecklings-

planen (RUP) ligger också till grund för vad som omvärldsbevakas. Ingen gemensam 

modell används inom Region Västerbotten vid omvärldsbevakning. 

 

2. Hur sker inhämtning av material? (spaning) 

Det är strategerna som ansvarar för spaning och inhämtande av material för sitt respek-

tive område. Det sker på olika sätt från olika källor, nyhetsbrev, media, studier, SCB, 

med mera. Viktiga forum för kunskapsutbyte sker genom de kontinuerliga nätverks-

träffar som strategerna på Region Västerbotten ansvarar för inom respektive område. 

 

3. Hur sker bearbetning, analys och slutsatser? (analys) 

Analysen av omvärldsbevakningen på Region Västerbotten sker idag främst individu-

ellt och samtalas om sedan vid behov i gruppen. Vid vissa större frågeställningar görs 

en djupare analys i grupper med representanter även utanför organisationen. Många av 

de intervjuande såg en förbättringspotential i hur materialet analyserades. 

 

4. Hur kommuniceras resultatet? (kommunikation) 

Region Västerbotten var tydliga med att kommunikationen inte hade någon entydig 

plan och att en gemensam kommunikationsstrategi skulle vara en förbättring. Den exi-

sterande tydliga kommunikationsstruktur Region Västerbotten har idag består av nät-

verksträffar med medlemmarna och information till regionpolitikerna.  
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5. Hur ser aktörerna på regional samverkan?  

Idag ligger samordningsansvaret för den regionala utvecklingen och tillväxten på Re-

gion Västerbotten. Det speglar också svaren i intervjuerna där Region Västerbotten är 

positiva till regional samverkan gällande omvärldsarbetet och ser en styrka i att sam-

verka kring dessa frågor. De ser sig själva som det naturliga samverkansorganet och 

vill gärna att både medlemmar och partner (Umeå Universitet och näringslivsorganisa-

tioner) är inblandade i en sådan samverkan. Region Västerbotten ser tillskapandet av 

en regional analysenhet som en naturlig del för att stärka utvecklingen i länet, för att 

vara konkurrenskraftiga samt att ligga steget före.  
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Diskussion och slutsatser angående omvärldsarbetet i 

Västerbotten 
 

Resultatet visar en sammanslagen bild av nuläget i regionen och pekar inte på enskilda 

organisationer. Storleken på de intervjuande organisationerna skiljer sig mycket, vilket ger 

olika förutsättningar för omvärldsarbetet som också måste tas hänsyn till när man läser 

resultatet. 

 

1. Vad behöver vi veta? (fokusering) 

Alla aktörer och intervjuade organisationer var enade att omvärldsbevakning och om-

världsanalys är viktigt. Men nästan ingen hade någon gemensam modell eller process 

att följa i omvärldsarbetet. Omvärldsbevakning innebär inte informationssökning i 

största allmänhet. Den måste ha till precist syfte att försörja organisationen med under-

rättelser som kan öka organisationens proaktiva handlingsförmåga.
14

 Att sätta upp kla-

ra frågeställningar med mål och syfte ger ett bättre och tydligare resultat i slutändan 

och bättre nyttjande av resurser. I workshopen med näringslivsrepresentanter framkom 

behovet av en bra och enkel gemensam grundutbildning för både tjänstemän och poli-

tiker avseende hur man effektivt bedriver omvärldsbevakning. En sådan utbildning an-

sågs kunna ge både bättre kvalitet och resultat gällande omvärldsarbetet i regionen. 

 

2. Hur sker inhämtning av material? (spaning) 

Här har de stora organisationerna mycket mer tid och resurser som kan läggas på spa-

ning. I alla organisationer sker någon form av bevakning av omvärlden. Att hjälpas åt i 

spaningsarbetet kunde därför stärka omvärldsarbetet för regionen både för stora och 

små organisationer. Eftersom merparten av materialet kommer från kända källor kan 

man ställa sig frågan om vi missar det oväntade? Bekräftar vi hela tiden det vi redan 

vet? Att våga gå till helt nya källor kan ge andra värdefulla infallsvinklar och nya in-

sikter för organisationen. Även samverkan i frågan omvärldsbevakning kan hjälpa till 

med nya infallsvinklar och synsätt som bidrar både till den enskilda organisationens 

och till regionens utveckling på sikt. 

 

3. Hur sker bearbetning analys och slutsatser? (analys) 

Undersökningen visar att omvärldsanalysen idag ofta stannar hos individen, sker indi-

viduellt och inte går på djupet. En risk med att analysen stannar hos en person är att 

det är enbart den personens infallsvinkel som belyser problemet/lösningen. Undersök-

                                                      
14

 Hamrefors, 2002 
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ningen visar också att analysen ofta har fokus på in- eller närvärlden vilket kan  med-

föra att man missar vilket håll omvärlden är på väg. Analysen kan med fördel göras i 

grupp med upp till max sex personer med olika bakgrund och erfarenheter för att inte 

missa något.  Här skulle även en regionalanalysenhet kunna bidra med djupare analy-

ser och korsanalyser med demografi, statistik och forskning för att få en bättre hel-

täckande bild samt att även fungera som underlag till lokal och regionala strategier. 

 

4. Hur kommuniceras resultatet? (kommunikation) 

Politiker var den främsta målgruppen för kommunikationen av omvärldsarbetet. Vilket 

är bra eftersom politikerna är de yttersta beslutsfattarna. Det var få organisationer som 

hade någon strategi för hur omvärldsarbetet skulle kommuniceras. För att lära måste 

man kommunicera. Utan kommunikation kan inget lärande och utvecklings ske.
15

 

Omvärldsarbetet i regionen skulle utvecklas mycket om det fanns en kommunikations-

strategi för resultatet av omvärldsarbetet. Då skulle fler få ta del av omvärldsarbetet 

och ett större lärande skulle ske i organisationerna. Besluten som fattas högt upp i or-

ganisationen blir lättare att förstå av medarbetare när man har en tydlig kommunika-

tion av omvärldsarbetet, visar undersökningen från SKL.
16

 

 

5. Hur ser aktörerna på regional samverkan?  

Även här var alla intervjuande organisationer ense om att regional samverkan är vik-

tigt både för den enskilda organisationen och för regionen som stort. Samverkan – om 

rätt förutsättningar skapas – är en stimulerande och berikande process.
17

 Vad det gäller 

samverkan och nätverk enbart för omvärldsbevakning fann det delade meningar. En 

del tyckte att idén var bra, medan andra ansåg att det redan fanns tilläckligt med nät-

verk och istället ville nyttja de existerande i mer omvärldsbevakande syfte. I regionen 

finns redan många etablerade och väl fungerade nätverk som skulle kunna fungera 

som en plattform i samverkan kring omvärldsbevakning. Undersökningen visade ock-

så på att de flesta ansåg att de hade behov av en regional analysenhet som både kunde 

verka lokalt och regionalt i analysen. Tyvärr var de få organisationer som kunde preci-

sera vilket behov de hade av en sådan framtida analysenhet. Därför är det viktigt att 

man är tydlig från början vad mål och syftet med en analysenhet är och vad den syftar 

att åstadkomma för medlemmarna i regionen. 

 

                                                      
15

 Lindgren och Jegers, 1993 
16

 Sveriges kommuner och landsting, 2007 
17

 Danermark, 2003 
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Sammanfattat är ett resultat av ett för stort fokus på närvärld och invärld blir ofta att det 

strategiska arbetet koncentreras på vad man KAN (se bild 2, sidan 7) och vad man VILL, 

men det man BÖR (dvs. faktorer från omvärlden) kommer i skymundan. Många gånger är 

orsaken till detta en brist både på djupet av omvärldsanalysen samt bristen på resurser att 

lägga på omvärldsarbetet. 

 

En annan viktigt punkt att belysa är vikten av lärande i organisationen efter en omvärlds-

analys. Omvärldsbevakning i sig är inte värdeskapande 

för organisationen om den inte analyseras och kom-

municeras på ett tydligt sätt och står som grund för 

framtida strategier, budgetplanering och beslutsfattan-

de. Därför skulle en omvärldsanalyscykel ses mer som 

en uppåtgående spiral i enlighet med figur 4, där läran-

det och utvecklingen är det väsentliga i processen. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Spiral av lärande i en organisation 
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4 Förslag på fortsatt utveckling av omvärldsarbetet i 

region Västerbotten 
 

Undersökningen och intervjuerna visar att Västerbotten med kommuner, landsting och 

regionförbund har många bra utgångspunkter vad det gäller omvärldsarbetet eftersom de: 

 ser omvärldsarbetet som viktigt, 

 ser en styrka i att samverka kring dessa frågor på något sätt, samt 

 ser en regional analysenhet som en viktig framtida enhet för regional hållbar ut-

veckling. 

 

För att sedan lyfta omvärldsarbetet och få ut mesta möjliga effekt av nedlagda resurser 

rekommenderas följande: 

 Inspiration – hur gör andra? Det finns andra kommuner och regioner som arbetar 

systematiskt och samverkar kring omvärldsbevakning. 

 Utbildning – effektiv omvärldsbevakning. Att tala samma språk, att ha en gemen-

samgrund ger effektivitet i arbetet. 

 Metodik och systematik – enkel modell. Det måste vara enkelt! Alla har begränsa-

de resurser och måste prioritera. 

 Samverkansmodell – hjälpas åt i länet med trendspaning och analys. Här kan vi 

hjälpa varandra för att alla ska bli starkare både genom trendspaning och en etable-

ring av en regional analysenhet. 

 

4.1 Inspiration från Region Värmland, Karlstad kommun och Sunne 
kommun 

Informationen är hämtad från ett besök hos Region Värmland i april 2010 samt genom 

telefonintervjuer med Sunne kommun och Karlstad kommun. Region Värmland började 

sitt offensiva omvärldsarbete 2003 med en framtidsdag där över 100 deltagare från när-

ingsliv, regionförbund, offentlig sektor, universitet och politiken tillsammans tog fram en 

grund för de trender som skulle bevakas och analyseras. 

 

4.1.1 Från en framtidsdag till ett omvärldsnätverk 

Framtidsdagen var början på en samverkan som pågår än idag. Samverkan har utvecklats 

genom åren där det mest omfattande gjordes under åren 2007 och 2008. Då involverades 

över 1000 personer i regionen för att delta i workshops om regionens framtid och om vilka 

trender i omvärlden som kunde tänkas påverka den. Deltagarna kom från näringsliv, poli-

tiker, tjänstemän och ungdomar. Det resulterade i deras regionala utvecklingsplan ”Värm-

land växer - och känner inga gränser”.  Där finns deras prioriterade insatsområden; Ledar-
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skap, Innovativamiljöer, Kompetensförsörjning, Tillgänglighet och Livskvalitet. Dessa 

områden ger en riktning för det omvärldsarbete som sker i region Värmland. 

 

Region Värmland har ett tydligt mål för, och fokus på, omvärldsarbetet och har kommit 

fram till att ”alla” är spanare och försöker att samordna och sprida kunskapen för lärande.  

 

Hos Region Värmland är den regionala samverkan en del av det offensiva omvärldsarbe-

tet. Sedan 2007 har Region Värmland varit samordnare för ett omvärldsnätverk med del-

tagare från näringsliv, universitet, offentligsektor och politik. Då det är viktigt att ha sam-

ma grund och begreppsuppfattning har Region Värmland lagt ett fokus på nätverket på 

utbildning och inspiration de första åren. 

 

Karlstads kommun och Sunne kommun har representanter i omvärldsnätverket. Båda 

kommunerna har tagit ett större grepp vad det gäller omvärldsarbetet då de har utbildat 

både en del tjänstemän och politiker i en gemensam modell.   

 

I Sunne kommun med ca 13 500 invånare hade ledningsgruppen fått ett omvärldsbevak-

ningsansvar, där man delade ut de utpekande trenderna från ”Värmland växer - och känner 

inga gränser”. För att sedan bevaka trenderna och diskutera på ledningsgruppsmöten. Vik-

tigast i början var inspiration och lekfullhet för att få med alla. 

 

Karlstad med ca 84 000 invånare har valt ett nätverk inom kommunen med ansvar för oli-

ka trendspaning och analys. De poängterar vikten av att få in omvärldsarbetet i befintliga 

processer, budget, planering m.m. Det är även viktigt med tydligt uppdrag, tydliga roller 

och ansvar i ett framgångsrikt omvärldsarbete. 

 

Både Karlstad och Sunne kommun är positiva till omvärldsnätverket, speciellt blandning-

en av flera aktörer, kommuner, näringsliv, landsting. De skulle även gärna se att nät-

verksmedlemmarna fick bidra själva i högre grad än de gör idag. 

 

4.2 Utbildning, metodik och systematik 

Undersökningen visar att i många organisationer saknas såväl strukturen som organisatio-

nen som är väsentlig för ett offensivt omvärldsarbete. Som ett led i att effektivisera om-

världsarbetet efterfrågas kompetensutveckling. På workshopen som genomfördes visades 

också på behovet av gemensam modell och utbildning i ämnet. Här skulle en enkel modell 

med enkla begrepp och strukturer kunna hjälpa organisationerna.  
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4.3 Förslag på samverkansmodell 

Undersökningen visar att samverkansformer och nätverk har stor betydelse för organisa-

tionerna i region Västerbotten idag och att de flesta är positiva till någon form av samver-

kan kring omvärldsfrågor. De flesta ser även här Region Västerbotten som naturlig sam-

ordnare. Alla globala trender som vi påverkas av är ju mer eller mindre samma därför bor-

de samverkan kring detta vara optimal. I figur 5 visas ett förslag på en modell som kan 

ligga till grund för samverkan kring omvärldsarbetet i regionen. 

 

Se modellen i bilden som årscykel:  

 

 
 

Figur 5. Modell för omvärldsstrategi 

 

1. Framtidsdag med aktörer från Västerbotten (fokusering) 

Aktörer i Västerbotten (ledare inom politik, offentlig sektor och näringsliv) bjuds in att 

delta i en framtidsdag. Syfte med framtidsdagen är att genom en gemensam vision sät-

ta fokus och prioritet på omvärldsarbetet. Det kan till exempel göras genom workshops 

för att identifiera trender och analysera deras påverkan på önskat läge för Västerbot-

tens framtid. Som ”indata” till dagen kan analysrapporten från ACANALYS om Väs-

terbottens utmaningar och förutsättningar inför framtiden användas.  

 

 
1. Framtidsdag 4. Analysrapport 

 

2. Nätverksträffar 

3. Analysenhet  

Kvartal 1 Kvartal 4 
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De trender som identifieras och som har störst inverkan på framtiden i Västerbotten 

fördelas till aktörerna i regionen med uppmaningen att bevaka dessa trender. Uppdra-

get med trendbevakning tas med ”hem” till respektive organisation för att de i sin tur 

ska uppmana sina nätverksrepresentanter att bevaka dessa.  

 

2. Löpande existerande nätverksträffar (delge spaning) 

Existerande nätverk träffas löpande under året med samordnare från Region Västerbot-

ten (skolchefer, kommunchefer med mera). Mötena har en stående punkt: Omvärlds-

spaning – Något nytt? Vad ser vi? Varför händer det? Hur påverkar trenderna oss? Bra 

dokumentation som skickas till analysenheten. Alla ska bidra efter förmåga. Gemen-

samma ytor för att dela information inför och efter träffarna. Utvärdera löpande! 

 

3. Analysenhet (djupanalys) 

Dokumentationen från nätverksträffarna och deras spaningsresultat skickas till analys-

enheten som får i uppdrag att göra djupare analys av omvärldstrender, ekonomi, de-

mografi, tillgångar och andra faktorer som påverkar Västerbottens framtid.  

 

4. Analysrapport (kommunikation)  

Analysrapporten är resultatet av djupanalyser från bevakningen av trenderna tillsam-

mans med korsanalyser av statistiska data (fakta och forskning, demografi, med mera). 

Detta görs för att hitta pusselbitarna som ger en helhetssyn. Analysenheten flaggar ti-

digt för beredskap och handlingsplaner för framtiden för regionen och enskilda kom-

muner samt att resultatet ligger som underlag för RUP och RTP. Rapporten ligger till 

grund för nästa framtidsdag i Västerbotten 

 

Syften och mål med denna samverkansmodell är följande: 

 Kunskapsdelning 

 Effektivt resursnyttjande 

 Systematiskt analysarbete 

 Uppfångande av tidiga signaler 

 Begränsning av informationsflödet 

 Att många aktörer engageras 

 Underlättande av övergripande analyser genom en analysenhet 

 Underlättande av ”helikopterperspektivet” 

 Tydliggörande av roller och ansvar 

 Prioritering av bevakningsområden 
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Det finns ett antal förutsättningar för att samverkansmodellen ska fungera i praktiken. 

Dessa presenteras nedan: 

 

• Ansvar på Region Västerbotten: 

• Hålla samman nätverksträffar och trendbevakning som stående punkt samt 

dokumentation. 

• Att genomföra utbildning av alla aktörer, av enhetlig modell, utgångspunkt, 

ansvar och process. Målet är att uppnå en gemensam syn på omvärldsarbe-

tet. 

• Ta fram en genomarbetad gemensam frågeställning (mål, syfte och tid) ex-

empel; Attraktivt Västerbotten för alla 2020! 

• Västerbottens framtidsdag, innehåll och arrangemang. 

• Bra kommunikation, dokumentation, struktur och gärna gemensamma ytor 

för att dela information. 

• Ta fram förslag på kommunikationsstrategi. 

 

• Ansvar hos andra aktörer (kommuner, näringsliv, landsting med flera): 

• Kommunicera resultatet av framtidsdagen till den egna organisationen och 

delegera ansvar för trendspaning. 

• Ta ”hem” analysrapporten och analysera själva hur detta påverkar den egna 

organisationen och deras verksamhetsplaner, strategier, budget med mera. 

• Deltagande i nätverksträffar samt att bidra med resultat av trendspaning. 

• Deltagande av högsta ledning i Västerbottens framtidsdag. 

 

• Ansvar hos analysenhet: 

• Löpande kommunicera analysresultat till målgrupp. 

• Flagga upp tidiga signaler till berörd aktör. 

• Samarbeta med universitet, statliga verk (Reglab) och näringsliv. 
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Bilaga: Dokumentation från workshop i samband med 

konferensen Samverkan kring omvärldsbevakning i 

Västerbotten 

 

Bakgrund 

 

Konferensen Samverkan kring omvärldsbevakning i Västerbotten genomfördes 16-17 feb-

ruari 2011 med syfte att påbörja dialogen kring samverkan med omvärldsbevakning mel-

lan offentliga aktörer i Västerbotten samt att presentera resultatet av delprojektet i ACA-

NALYS ”Omvärldsbevakning i Västerbotten”. Mål för dagarna var att deltagarna skulle 

känna inspiration och förstå vikten av att arbeta vidare med omvärldsbevakning i sin egen 

organisation samt att se värdet i att samverka kring omvärldsbevakning med andra organi-

sationer i Västerbotten. Målgruppen var politiker, kommunchefer och näringslivschefer 

samt representanter från Region Västerbotten och Umeå Universitet. Det var 60 deltagare 

med representanter från Dorotea kommun, Lycksele Kommun, Malå kommun, Norsjö 

kommun, Robertsfors kommun, Skellefteå kommun, Sorsele kommun, Umeå kommun, 

Vilhelmina kommun, Vännäs kommun, Region Västerbotten, Västerbottens läns lands-

ting, Länsstyrelsen Västerbotten samt arrangören av konferensen, projektet ACANALYS 

vid CERUM Umeå Universitet.   

 

Under dagarna genomfördes två workshops indelade i grupper där varje grupp hade en 

spridning av organisationstillhörighet, tjänstemän, politiker och kön. Här nedan presente-

ras en sammanfattning av resultaten från dessa workshops. 

 

Workshop dag ett: Omvärldsbevakning hos kommuner 
 

1. Omvärldsbevakning i er kommun 

a. Vilka är involverade och vem ansvarar? 

 Många är inblandade i bevakningen. Kommunchef, kommunalråd, närings-

livschef har uppdraget och förvaltningarna tar ansvaret för sin verksamhet. 

Kommunstorleken styr vilka som är inblandade. Några kommuner genom-

för just nu förändringar i frågor för att fånga upp spaningar och analyser. 

Umeå har en vecka med KF varje år då detta diskuteras. Skellefteå tar nytt 

grepp med en omvärldsstrategi. Reaktiv omvärldsbevakning finns hos några 

organisationer. Näringsliv och kommun samverkar kring omvärldsanalys. 

Vi behöver ett samspel mellan lokal, regional, nationell nivå och världen. 
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Vad orkar den kommunala nivån med? Hur kopplas vi ihop? Statistik byg-

ger på skeenden bakåt i tiden. Hur fångar vi upp flugor och trender? 

 

b. Hur samlas informationen in? 

 Informationen samlas in genom många källor bland annat genom nätverk i 

olika former, information från SKL, regering, riksdag (näringsdepartemen-

tet), press, arbetsförmedlingens publikationer och prognoser. Vidare nämn-

des konjunkturrapporter, näringslivets företrädare, medborgardialog, kund-

tjänst och webb. Även dialogen mellan företag och kommun var en viktig 

källa till information. Arbetet sker fortlöpande inom respektive verksamhe-

ter men ej systematiskt. 

                       

c. Hur bearbetas och kommuniceras informationen? 

Analysen sker i respektive verksamhet samt hos näringslivskontor och 

kommunledning. Materialet bearbetas genom seminarier, rapporter, arbets-

grupper och informella miljöer. Både Umeå och Skellefteå (nytt grepp) har 

centrala analysenheter. Umeå har avsatt en vecka inför budgetarbetet då 

detta kommuniceras till kommunfullmäktige. Informationen finns sedan 

med i budget och bokslut. Vissa organisationer kommuniceras omvärlds-

analysen genom årligen återkommande måldagar för nämnder på förvalt-

ningarna. Vi vet att vi gör det men inte strukturerat. 

 

d. Hur kommer omvärldsbevakningen in i det löpande arbetet och den lång-

siktiga planeringen?   

Framtidsdag med bolags VD och alla förvaltningar med delårsrapporter. 

Näringslivslunch varje månad. Användning av ny teknik. Önskemål om 

Cyberrum för hela regionens kommuner så att alla kommuner får ta del av 

ERUP:s service, politiskt och ekonomiskt oberoende, i planer för till exem-

pel RUP och ÖP. Externa bidrag från till exempel myndigheter för sam-

hällsskydd och beredskap. Lycksele har en intern framtidsgrupp. Skapa ru-

tiner. Krav på återrapportering, dokumentation och plocka ut det viktigaste. 

Utvärdera sig själv. Koppla omvärldsanalys till vision och mål in i det dag-

liga arbetet. Koppla ihop lokal och regional analys, mål och visioner. Sker 

idag ur ett operativt förvaltningsperspektiv. 
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2. Vilka möjligheter ser ni med ytterligare omvärldsbevakning? 

Ytterligare omvärldsbevakning ger möjligheter som att finslipa mål och vi-

sioner i kommun och region. Inte bara anpassa oss utan jobba för föränd-

ring. Någon får i uppgift att ansvara för bevakningen. Samordna samarbete 

mellan kommuner i stället för att respektive kommun har sitt eget. Få en 

gemensam bild av länet. Hur har kommunerna formulerat uppdraget till 

Region Västerbotten? Region Västerbotten kunde hjälpa kommunerna att se 

frågor i ett större perspektiv. Ger även utökad handlingsberedskap och 

skickliga politiker som ser möjligheter, samt ett ledarskap som vågar ta ris-

ker. Bra omvärldsanalys skapar modiga politiker. Ta hand om det vi redan 

har och mer tid för analys för att se de stora sammanhangen. Fokus på sy-

stemanalyser och koppla resultat mot långsiktig planering. ERUP är en för-

utsättning för mindre kommuner att nå och tillstå information på regional 

nivå.  

 

3. Vilka hinder finns det för er som kommun att arbeta med omvärldsbevakning?  

Följande hinder för omvärldsbevakning finns. Revirtänk, dålig kunskap och 

insikt om frågans betydelse. Politisk vilja att arbeta med frågan, dåligt in-

formations- och kommunikationsflöde samt brist på resurser. Kunskapen 

hos fritidspolitiker brister, analysen är inte det man vill höra och att kultu-

ren på arbetsplatsen är ett hinder. 

 

Workshop dag två: Samverkan kring omvärldsbevakning 
 

1. Vad tycker ni borde ingå i Region Västerbottens arbete med omvärldsbevakning? 

Region Västerbotten borde ta ett helhetsgrepp för hela regionen och totala 

analysen. Samt även att bilda forum för kommunikation, cyberrum och kva-

litetssäkra omvärldsbevakning. Region Västerbotten borde även ansvara för 

att sprida goda exempel, visa på prioriteringar och ta fram gemensamma 

ytor för nätverken. Deras uppgift är också att leta efter blinda fläcken, hitta 

det unika och stärka detta. Bryta ner nationell och internationell statistik 

exempelvis utbildning och arbetsmarknad, samverka med andra regioner 

för att se och lära av andra. Ta fram en checklista för omvärldsanalys. Ord-

na temadagar för kommunerna för att öka kunskapsnivån. Vidareförmedla 

omvärldsanalyserna till nationell nivå för gemensamma problem. Se djupa-

re på trender livsstil, långsiktigt och strategiskt samt att analysera, vad in-
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nebär detta för oss (till exempel EU-politik)? Många spanare sammanställ 

och sprid resultatet vidare. 

 

2. Hur tycker ni att kommuner och Regionförbund bör samverka i arbetet med om-

världsbevakning ansvar, roller och så vidare? 

Region Västerbotten tar fram instrument som kommunerna använder. Regi-

onförbundet ska hålla igång nätverk och hålla kontakt med EU och sprida 

information om detta. ERUP agerar processledare som kommunerna levere-

rar en bruttolista till, och ERUP måste ha en ingång hos kommunerna. 

Kommuner sitter på sakkunskaper om verksamheter. Tydliggöra och belysa 

roller. Region Västerbotten sammanställer och analyserar därefter analyse-

rar kommunerna efter sitt perspektiv och agerar. Jämför vår region med 

andra. ERUP analyserar och föreslår strategier för regionala ansvarsfrågor, 

belys också konsekvenser och fördelar, inte bara helheten.  

 

3. Vilka möjligheter och hinder ser ni med regional samverkan kring omvärldsbevak-

ning? 

I det följande kommer en sammanfattning av de möjligheter och hinder del-

tagarna såg kring samverkan och omvärldsbevakning.  

 

Hinder: Skiftande resurser, små kommuner blir bortglömda, bristande bes-

tällar kompetens hos kommuner, tidsåtgång på uppdrag, kommunikation, 

finansiering, prestige, dela med sig av kunskap, Umeå fokus, förlita sig helt 

på Region Västerbotten, svårt att samarbeta i skarpt läge och svårlästa rap-

porter.  

 

Möjligheter: Bra klimat för samarbete i Västerbotten, vi kan nå längre med 

samverkan, alla känner sig delaktiga, ansvar att delta, chans att krympa av-

ståndet hos kommuner, tema med inriktade arbetsgrupper med rätt kompe-

tens, få hjälp med kompetens och resurser, Region Västerbotten kan funge-

ra som yttre positionering för kommunerna, samordna internationellt arbete, 

mässdeltagande, synergieffekter, genom omvärldsanalys utveckla kommu-

nens mål tydligare, specialkompetens i länet, med samma kunskap vi blir 

stakare. 
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, CERUM har till upp-

gift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling, bedriva 

flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens resultat till 

skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i interaktion med 

de många vetenskapliga discipliner som berör det regionalvetenskapliga 

forskningsfältet. 
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