OBS!
- Omvärldsbaserad strategiutveckling -

Bakgrund

Du tycker att det gått slentrian i det strategiska arbetet, det bottnar mest i föregående års utfall, kryddat med ledningens olika syn på framtiden. Det känns som om
det ofta blir en artig kompromiss, snarare än strategi utifrån krafter i omvärlden.
Förändringar och ”bristande marknadsbubblor” drabbar dig tillsynes utan förvarning, men du misstänker att det går att skapa ett system för att undvika överraskningar. Du vill addera omvärldsanalys till strategiutvecklingen.

OBS!
OBS! är baserad på Kairos Futures modell TAIDA – Tracking, Analyzing, ImaOmvärldsbaserad ging, Deciding, Acting. Grundidén är att utifrån förståelse för trender i omvärlden
strategiutveckling skapa troliga bilder av framtiden (scenarier). Dessa ligger sedan till grund för att

utforma de strategier som behövs för att möta den mest troliga framtiden.
Även om själva grundidén är lätt att förstå nyttan med, är det inte lika lätt att
komma igång. Det finns ofta många steg, verktyg och tillvägagångssätt som medarbetarna är ovana vid. Ambitionen med OBS! är att hjälpa företag att ta fram den
första versionen, den lite förenklade varianten. När deltagarna bekantat sig med
grunderna, följt processen och använt några verktyg, klarar de sig själva inför nästa version.
Tillvägagångssättet är att i första hand driva och stödja en projektgrupp hos kunden. Det är viktigt att det mesta av arbetet utförs av kunden, för att resultatet ska
bli bottnat i den egna verksamheten på ett bra sätt.
Leveranser








Angreppssätt

Omvärldsanalys, trendspaning





Mer information

Workshops som driver de flesta aktiviteter
Omvärldsspaningar
Trender, underbyggda och beskrivna, samt inbördes beroende analyserade
Scenarier analyserade och beskrivna
Analys av hot, möjligheter och ”Early Warnings”
Underlag till strategiutformning
Identifiera
trender, och
påverkan

Utveckla
scenarier, visualisera

Skapa underlag till strategier

Befäst grunderna i omvärldsanalys för att skapa en grundläggande förståelse
Identifiera trender som påverkar verksamheten i framtiden, hot och möjligheter
Skapa troliga framtidsscenarier utifrån trenderna och visualisera dem
Utforma strategiunderlag utifrån vunna insikter och ny kunskap
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