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Frågor att besvara inför arbete med löpande omvärldsanalys

 Fokus för omvärldsanalysen

 Vem/vilka är beställaren/beställarna?

 Vilka ska vara inblandade i analysarbetet
 Beror på syftet, involvering ger ägarskap av 

resultat och att viktiga kunskaper och 
erfarenheter tas in i arbetet

 Varför gör vi detta
 Identifiera viktiga strategiska frågor och vägval
 Vara i takt med omvärlden, skapa delad 

framsynthet

 Lämplig fråga att samlas kring, samla branschen, 
och jobba med i större forum

 Skapa i sikt,  bereda väg för ”svåra” frågor
 Hävstång för kreativt arbete
 Stödja samling och strategisk samhällsdialog och 

verksamhet

 Målgrupper:

 Arbetsformer

 Ansvar för att gå jobbet gjort

Checklista för en bra frågeställning
 En bra frågeställning brukar karaktäriseras av:

 En fråga, inte flera olika

 En formulering som inte innehåller sitt eget svar

 Ett innehåll som ej omfattar värdeomdömen eller negationer

 En tydlig avgränsning, t ex geografiskt, demografiskt etc

 Att syftet motsvarar uppdragsgivarens auktoritet och mandat

 Att alla inblandade menar (någorlunda) samma sak

 Att de ekonomiska ramarna är klargjorda och rimliga

 Att önskat slutresultat är klargjort (word-rapport, ppt-bilder, etc.)

 Att arbeta fram bra frågeställningar tar tid och kräver erfarenhet (vilket man får av att ha jobbat med 
dåliga frågeställningar). 
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Vi hjälper företag och organisationer att förstå 
och forma framtiden

FUTURE
Research-

based 
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ACTION
Strategy 

enforcement

Kairos (καιρός) 

är det antika grekiska begreppet för 
rätt tid eller tid för förändring.
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