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Bakgrund och syfte
§ Som bakgrund till erbjudandet ligger Sobonas medverkan i ”Corporate
culture in the 21:st century” som genomfördes under våren 2018
§ Sobona uttryckte önskemål om att fortsätta ett samarbete med Kairos
Future för att kunna bistå medlemsföretagen i olika branscher att utveckla
sina verksamheter baserat på resultaten av studien
§ Syftet är att erbjuda Sobona:s medlemsföretag att genomföra en förenklad
organisationsanalys och baserat på resultaten ta fram framgångsfaktorer för
att utveckla sina verksamheter samt staka ut vägen framåt

CC21 i din organisation
Att leda på kanten till kaos

CC 21 i din organisation
§ Startmöte – introduktion
§ Kort presentation av huvudstudien och
analysmodell
§ Fastställande av genomförande, tidplan
och omfattning

§ Intervjuer, vid behov
§ Ca 5 – 10 intervjuer genomförs för att
fånga olika dimensioner av omvärld,
strategi, kultur, struktur & ledarskap

§ Enkätundersökning
§ En förenklad enkät som baseras på
CC21 går ut till chefer och medarbetare
i företagen
§ Kairos Future analyserar resultaten

§ Ledningsseminarium
§ Ett seminarium genomförs med
Sobona, aktuellt medlemsföretag samt
Kairos Future.

1. Startmöte - introduktion
§ Intro - CC21
§
§
§
§
§

Bakomliggande studie, resultat
Framgångsfaktorer
Organisationstyper, diagnos
Framgångsfaktorer branschvis
Hävstänger, fallgropar och inspiration

§ Omvärldstrender - option
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2. Ledningsseminarium
§ Program för implementering tas fram med
Sobona, medlemsföretag och Kairos Future
§ Baserat på ”diagnos”, framgångs-faktorer
samt befintliga strategier planeras
programmet i detalj
§ Nyckelpersoner engageras som kan driva
processen vidare i organisationen. (Detta
beroende på storlek och antal
medarbetare)
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3. Implementering av program – exempel på
innehåll
§ Förankring av omvärldsanalys, vision och strategier är
avgörande för att medarbetare ska kunna bidra till att
gå i den önskade riktningen.
§ I en SWOT-analys lägger deltagarna grunden för att
identifiera sin verksamhets viktigaste utmaningar.
§ Med framgångsfaktorer, övergripande strategier och
mål som grund sätter gruppen mål för sin verksamhet
för närmaste året.
§ Handlingsplaner som beskriver vad som ska göras,
när det ska vara klart och vem som är ansvarig
arbetas fram
§ Överenskommelse om uppföljningsträffar
§ Enhetens verksamhetsplan dokumenteras under
seminariedagen
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Förslag till upplägg med optioner
EnkätStartmöte undersökning
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Kairos Future

Om Kairos Future
Kairos Future är ett internationellt konsult- och
analysföretag som hjälper företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom
trend- och omvärldsanalys, innovation och
strategi, ger vi våra kunder de stora
sammanhangen och vägarna framåt.
Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor
finns i Stockholm och vi har representanter i
Shanghai och Barcelona samt samarbetspartners över hela världen.
Vill du veta mer eller diskutera programmet,
kontakta:
Göran Krafft, 070-549 05 55
goran.krafft@kairosfuture.com
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