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Hur påverkas vi av framtiden? 

Invärld vs omvärld

Vi ser världen inifrån och ut

Förändringar sker utifrån och in 
Tidsrytmerna är olika

Närvärld

Invärld
Projekt

Admin

KvalitetEffektivitet

Produktivitet

Kunder

Finansiering

Ägare

Under- 
leverantör

Staten

Skatte- 
myndigheter

Ekologiska samband, 
miljöaspekter, råvarutillgångar

Omvärld
Politiska förändringar, 
nya lagar, internationella 

överenskommelser, 
politiska maktstrukturer

Sociala förhållanden 
förändras, demografisk 
utveckling, värderings-

förändringar

Teknisk och vetenskaplig 
utveckling, innovationer, 
spridning av kunskap och 

ny teknik 

Ekonomisk utveckling, 
förändringar hos företag 
och branscher, valutor, 

konjunkturcykler



Hur påverkas vi av framtiden? 

Förändringens mönster S-kurvor

Teknisk 
förändring

Sociala 
effekter

Ekonomiska 
effekter

Politiska 
effekter

Förändring sker icke-linjärt

Människor tänker linjärt

Svårt se kaskadeffekter




Hur påverkas vi av framtiden? 

Gartners Hype-kurva

1. Vi fascineras av X

2. Vi tror mycket på X

3. X motsvarar inte förväntningarna

4. X försvinner från radarn och 

utvecklas vidare



Hur påverkas vi av framtiden? 

Att arbeta med framtiden

Göra
• Produktivitet 
• Effektivitet

Välja riktning
• Strategiska insikter 
• Sätta mål 
• Designa

Se mönster
• Trender 
• Tolkningar 
• Samband

Förstå konsekvenser
• Osäkerheter 
• Scenarier 
• Drivkrafter

Analys &  
vägval

Syntes &  
integration

Utforskande &  
mönstermatchning

- Scenarioplanering 
- Reframing 
- Trehorisontanalys

- Business Model Canvas 
- Verksamhetsidén 
- Road maps 
- Strategisk innovationsstyrning

- Trendkartor 
- Framtidskonversationer 
- Research

Målstyrt 
arbete
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Hur påverkas vi av framtiden? 

Framtiden är osäker

Trolig framtid

Önskvärd framtid

Scenario

Wildcard

Rimlig framtid

Möjlig framtid

O
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k
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Trolig framtid

Rimlig framtid

Möjlig framtid

Scenarier

Wildcards
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Vad kan vi se vid horisonten? 

Sociala faktorer, demografi och värderingar

Ökande socioekonomiska klyftor inom länder 
Åldrande befolkningar

Accelererande urbanisering - citifiering

Värderingsförändringar och individualisering 
Kvinnornas frammarsch




Vad kan vi se vid horisonten? 

Ökande socioekonomiska klyftor inom länder



Vad kan vi se vid horisonten?  

Tekniska faktorer, innovationer och kunskapsutveckling

Accelererande teknikutveckling, teknikdiffusion och disruption 
Den Fjärde Industriella Revolutionen ritar om kartan

Halveringstid för kunskap, metoder och affärsmodeller minskar



Vi befinner oss i ett nytt utvecklingsskede - nästa produktionsrevolution 
Den Fjärde Industriella Revolutionen 

Världen byggs om utifrån

• Atomer

• Algoritmer & data

• Kommunikation

• Cyberspace



Vad kan vi se vid horisonten? 

Ekonomiska faktorer, företagsutveckling och global 
ekonomi
Ökande instabilitet i den sammankopplade och isärkopplade globala ekonomin

Den ekonomiska gravitationen skiftar åt Asien 
Plattformisering, algoritmer och den digitala transformationen av ekonomin 
Globaliseringens inbromsning/omvandling?



Vad kan vi se vid horisonten? 

Plattformisering, algoritmer och den digitala 
reorganisationen av ekonomin



Vad kan vi se vid horisonten? 

Ekologiska faktorer, miljö, råvaror och fysiska begränsningar

Klimatutmaningarna och klimatförändringarnas konsekvenser 
Ökande tryck på vatten, mat och råvaror

Ökande energianvändning och nya energislag 
Komplexitetens effekter



Vad kan vi se vid horisonten? 

Ökande tryck på vatten, mat och råvaror



Vad kan vi se vid horisonten? 

Politiska faktorer, governance och geopolitiska strukturer

Från nationalstater till plattformar, nätverk och svärmar

Fragmenterat och instabilt geopolitiskt läge 
Demokratins utmaningar - populism, fragmentering och motsättningar 
Megastäder och regioners ökande inflytande

Nya politiska agendor - förändring av de nationella politiska målbilderna 
Nya former av konflikter - hybrid- och cyberkrigföring



Vad kan vi se vid horisonten? 

Megastäder och regioners ökande inflytande

Växer snabbare demografiskt och ekonomiskt

Större kunskapsattraktion och innovation

Resilienta, lärande och innovativa

→ Mänsklighetens socioekonomiska reaktorer



Vad kan vi se vid horisonten? 

Möjliga strategiska insikter

Ökande komplexitet och osäkerhet (VUCA) - organisera för osäkerhet 


Accelererande teknikutveckling och förändringstakt - digital transformation, innovation 
och förändring av affärsmodeller i fokus


En ny global och instabil ekonomisk situation - utvärdera beroenden, buffra och parera


Kultur, beteenden och värderingar förändras - fragmentering - kunder och anställda


Förändrad hotbild - terrorism, mediahot och cybersäkerhet - resiliens i fokus?


Resurs- och energiutmaningar - planering för prisskiftningar och begränsningar i tillgång


Klimateffekter - nya regelverk, parera störningar och agera hållbarhet


Governance-utmaningar - riktningen inte längre given - förtroende och ledarskapslogik?


