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Bevaka din omvärld är en behändig och myck-
et matnyttig liten handbok för företag och or-
ganisationer som behöver strukturera sin om-
världsbevakning. Den är pedagogiskt och tyd-
ligt upplagd.

Författaren, Margareta Nelke, som också 
är ordförande i Svensk förening för informa-
tionsspecialister, har lång erfarenhet av infor-
mationsförsörjning och omvärldsbevakning, 
vilket tydligt märks i boken. Boken är mycket 
lättillgänglig, även för nybörjare på området. 

Här beskrivs en del av de svårigheter och 
fallgropar som finns när det gäller omvärlds-
bevakning. En del känner nog igen sig och 
har kanske ramlat i en eller annan fallgrop. En 
klassisk sådan är hemmablindhet, det vill sä-
ga bilden av omvärlden präglas i för hög grad 
av den egna verksamheten. En annan fallgrop 
är att söka bekräftande information, det vill 
säga man ser bara signaler som bekräftar den 
egna världsbilden.De praktiska exemplen är 
många, vilket underlättar och tydliggör för lä-
saren. Teorierna omsätts i praktisk handling. 

Huvudexemplet är Agrifobia AB, ett fö-
retag inom jordbrukssektorn som funnits i 
fyra decennier. Ett fiktivt företag som Nelke 
beskriver på ett mycket realistiskt sätt. Ett 
exempel är när företagets ledning gav ett an-
tal medarbetare i uppdrag att göra en scena-
rieplanering inför de årligen återkommande 
strategidagarna. Frågan löd: Hur kommer si-
tuationen för våra kunder, lantbrukarna i EU, 
att se ut om fem år? Medarbetarna identifie-
rade och prioriterade ett antal drivkrafter och 
viktiga faktorer som de bedömde skulle på-
verka lantbrukarna framöver. Gruppen disku-
terade livligt och kom fram till att tullmurar 
mot tredje land och reglering av jordbruket i 
EU var de viktigaste faktorerna. Gruppen ska-

pade därefter fyra 
scenarier där höga 
tullmurar och lå-
ga tullmurar res-
pektive reglering 
och avreglering 
stod mot varan-
dra. Exemplen är 
tydligt och bra illustrerade.

Analysen av omvärldsbevakningen är, en-
ligt Nelke, kronan på verket, vilket är lätt att 
hålla med om. Men hennes erfarenhet är att 
när företag eller organisationer beslutar att 
mer strategiskt arbeta med omvärldsbevak-
ning och omvärldsanalys avsätts inte alltid till-
räckligt med tid, resurser och kompetens för 
att göra den analysen. 

En vanlig modell för omvärldsbevakning 
och omvärldsanalys är FIBAK som visar de 
olika faserna i arbetet: Fokusering, Insamling, 
Bearbetning, Analys och Kommunikation.  
I avsnittet om den sista fasen, kommunika-
tion, beskriver Nelke hur vanligt det är att 
den kunskap och information som tas fram 
eller redan finns i företaget inte når dem som 
behöver den. Av en undersökning bland 600 
företag i USA som gjordes år 2005 framgår att 
varje anställd lade ner 3,5 timmar per vecka på 
att leta efter information internt utan att finna 
den och ytterligare tre timmar på att återskapa 
innehåll som redan fanns.

Det finns således mycket att vinna på att 
strukturera omvärldsbevakningen och om-
världsanalysen. Till detta inspirerar boken.
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