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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

Övergångar till nya

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

Tid
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Hur påverkas vi av framtiden? 

Framtiden är osäker

Trolig framtid

Önskvärd framtid

Scenario

Wildcard

Rimlig framtid

Möjlig framtid

O
s
ä
k
e
rh

e
t

Trolig framtid

Rimlig framtid

Möjlig framtid

Scenarier

Wildcards
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Vad kan vi se vid horisonten? 

Sociala faktorer, demografi och värderingar

Åldrande befolkningar

Urbanisering och citifiering

Kvinnornas frammarsch 
Ökande socioekonomiska klyftor inom länder 
Värderingsförändringar, individualisering & fragmentering



Vad kan vi se vid horisonten? 

Ökande socioekonomiska klyftor inom länder



Vad kan vi se vid horisonten? 

Värderingsförändringar, individualisering & fragmentering

Självförverkligande

Självkänsla

Tillhörighet

Säkerhet

Fysiska behov
(luft, vätska, mat, 
värme, sömn, sex)

(struktur, stabilitet, 
skydd, fred, trygghet)

(kärlek, vänskap, tillhörighet, 
förståelse, acceptans)

(självrespekt, erkännande, 
bekräftelse, uppmärksamhet)

(utvecklas som person och bli den man är; att nå 
sin fulla potential, att vara en del i något större)

Basbehovsstyrda 
Dominerande i det  
agrara samhället

Yttervärldsstyrda/ 
materialistiska 
Dominerande i  

industrisamhället

Innervärldsstyrda/ 
postmaterialistiska 

Dominerande i  
algoritmsamhället

Autonomi BemästraHögre syfte
Passion UpplevelserMå bra

Synlighet
Ångest

Tjänstebil
TitelPosition

Anställningsvillkor

Försäkringar

Lön

Aktiviteter

Varumärkesprylar
Utsträckt och i otakt



Vad kan vi se vid horisonten? 

Tekniska faktorer, innovationer  
och kunskapsutveckling
Digitalisering 
Accelererande kunskaps- och teknikutveckling 
Demokratisering av tekniken

Den Fjärde Industriella Revolutionen



Vad kan vi se vid horisonten?


Den Fjärde Industriella Revolutionen 

Atomer

Algoritmer & data

Global kommunikation

Cyberspace

Biologisk 
värld

Cyberspace

Fysikalisk 
värld



Vad kan vi se vid horisonten? 

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

Den ekonomiska gravitationen skiftar åt Asien 
Digitala transformationen av företag och affärsmodeller 
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 
Den 6:e massutrotningen

Ökande tryck på vatten, mat och råvaror

Förändring i energilogiken 
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 geopolitik
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? 

Konsekvenser

Sociala faktorer 
• Åldrande befolkningar

• Urbanisering och citifiering

• Kvinnornas frammarsch

• Ökande socioekonomiska klyftor inom länder

• Värderingsförändringar, individualisering & fragmentering

Tekniska faktorer 

• Accelererande kunskaps- och teknikutveckling


• Demokratisering av tekniken


• Den Fjärde Industriella Revolutionen

Ekonomiska faktorer 

• Ökande instabilitet i den sammankopplade och 

frikopplade globala ekonomin


• Den ekonomiska gravitationen skiftar åt Asien


• Digitala transformationen av företag och affärsmodeller


• Globaliseringens inbromsning/omvandling?

Politiska faktorer 
• 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

Närvärld

Invärld

Accelererande digital transformation 
- Affärsmodellsinnovation och automatisering

- Förändrad konkurrenslogik

- Ökande innovationstakt

Ekologiska faktorer 
• Klimatutmaningarna och klimatförändringarnas konsekvenser

• Den 6:e massutrotningen

• Ökande tryck på vatten, mat och råvaror

• Förändring i energilogiken

• Komplexitetens effekter

Accelererande kunskapsutveckling 
- Just-in-time

- Ständigt lärande

- Fokus på data och analys

Förändringar i kultur, beteenden och värderingar 

- Relationer med kunderna

- Förstå och attrahera medarbetare

- Företaget som samhällsaktör

Nya ledarskapsutmaningar 
- Transformerande ledarskap

- Attraktion, förtroende och berättelser 

OmvärldStörre osäkerhet och högre komplexitet - VUCA

- Hantera störningar (klimateffekter, säkerhet, media m m)

- Resiliens, råvaror och resurser

- Hållbarhet och nya regelverk
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Vilka utmaningar har företag identifierat?


Insamlade frågeställningar
Den digitala transformationen - hur förstår vi och hur hanterar vi den?

Kompetensförsörjningen - hur attraherar, behåller och utvecklar vi medarbetare och kunskap?

Medarbetarnas nya beteenden och kultur - vad behöver vi göra?

Innovations- och förändringsförmåga - hur kan vi vara tillräckligt innovativa för att inte 
komma efter utan snarare vara mer konkurrenskraftiga?

Marknadens osäkerhet och snabba svängningar - hur klarar vi av att parera?

Hur kan vi arbeta med beredskap för oväntade situationer som kommer från ingenstans?

Hur arbetar vi med förändring av våra affärsmodeller - hur skapar vi förtroende?

Omvärldsutblick - hur kan vi hålla koll på förändringar i omvärlden, t ex lagar och regler?

Hur behöver vi hantera vår IT, vår information och arbeta med informationssäkerhet?

Hur kan vi arbeta med hållbarhetsutmaningarna?


