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Kairos Future: Foresight, strategy and innovation research 
and consulting since 1993

International corporations, 
government agencies

Stockholm – Shanghai
Göteborg – London

Kairos is an ancient Greek word for 
the “opportune moment”



Research, foresight, innovation and collaboration – and 
hundreds of reports and books

Research, foresight, innovation and collaboration – and 
hundreds of reports and books



Two solutions to assist companies to leverage
on opportunities

Co:tunity
Innovation Management Software

Dcipher Analytics
AI powered analytics platform

www.dcipheranalytics.com www.cotunity.com

Från ”Kan man delta på distans?” 
till ”Måste vi verkligen ses för det här?”



Svenska beslutsfattares huvudscenarier
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Pandemin klingar av under Q2,
exempelvis genom uppnådd
flockimmunitet
Pandemin klingar av under Q2, men
återkommer som en ny kris med
restriktioner under hösten
Pandemin klingar av under Q2, men
återkommer med kraft under hösten,
men då utan restriktioner
Covid-19 och restriktioner kommer och
går tills vi har ett vaccin om ca 18
månader.

Källa: Kairos Future



Att lyckas i en ny tid

MarketWatch



Världens värdefullaste bolag – vad gör de?

Apple
Alphabet

Microsoft

Facebook

Amazon

Berkshire Hathaway

Alibaba Group

Tencent

1. Tänk ”tänk”

Commodities Production Product

Information Thinking Concept

Product Experi-
mentation

Trans-
formation

Thought Net

Thought Cell

Source: Lindgren, 21st Century Management, Palgrave Macmillan 2012



2. Sätt framtiden främst
”If everything you do needs to work on a 
three-year time horizon, then you’re 
competing against a lot of people. But if 
you’re willing to invest on a seven-
year time horizon, you’re now 
competing against a fraction of those 
people, because very few companies 
are willing to do that.” 
Jeff Bezos, Amazon, 2011

Wikimedia commons

Har Bezos rätt?
Foresight is 200% better!

Systematic foresight triples the market cap growth (2008-2015) (Rohrbeck & Kum 2018)



3. Mata med data!

16

Allt 4.0 genererar enorma mängder data

80% 
of the world’s data 

is unstructured

800% 
growth of data volume 

next 5 years

1‰ 
of all data is 

ever analyzed



47% Högpresterare

2% Högpresterare

Källa: Dags att trappa upp. Kairos Future/Bisnode 2019

Det här är bara början

”AlphaGo is almost like the God of Go”

Go Master Ke Jie, 2017



4. Vårda kulturen

Konsten att vara tvehänt i innovationsarbetet

Möjligheter

Pengar

Exploitation
(utnyttja)
• Utföra
• Producera
• Använda 

befintlig 
kunskap

Exploration
(utforska)
• Utforska/söka
• Experimentera
• Skapa ny 

kunskap och 
idéer



Idékultur är inte innovationsdito

Källa: Agenda för ett innovativt Sverige. Kairos Future/Innovationsföretagen 2019

Hur ser en vinnande kultur ut?

Lärande

Passion

Syfte

Omtanke

Resultat

Auktoritet

Säkerhet

Ordning

Passion: En lekfull och lättsam miljö där 
människor gör sånt de gillar
Lärande: En innovativ och öppensinnad 
plats där människor delar idéer och 
utforskar alternativ framåt
Auktoritet: En tävlingsinriktad plats där 
människor stävar efter personliga fördelar
Resultat: En resultatdriven och 
meritokratisk plats där människor strävar 
mot toppresultat
Säkerhet: En förutsägbar miljö där 
människor tenderar att ta det säkra före 
det osäkra
Ordning: En välorganiserad plats där 
människor följer regler och strävar efter att 
passa in
Syfte: En medkännande och tolerant plats 
där människor försöker påverka 
utvecklingen i världen på lång sikt positivt
Omtanke: En varm, samarbetsinriktad och 
välkomnande plats där människor hjälper 
och stödjer varandra

Lärande
Resultat

Beroende

Oberoende

FlexibilitetSt
ab

ilit
et

Kairos Future 2018, 500 chefer i Sverige



Innovationsdrivers i företag
§Modet att ta täten i att förnya
§Brinna för att vara bäst
§Sökande, nyfiken kultur
§Systematik i att omvandla insikt 

till innovation
§Stolthet i att vara först att förstå 

det som kommer

Hur framåtlutad ska man vara?

Var finns innovationsnycklarna?

Kairos Future 2018, 500 chefer i Sverige Kairos Future 2017, 500 toppchefer i Norden

Bör vara

58%

Är

34%

5. Sätt ihop allt till en helhet
Framtidsdriven innovation



Stairway to Innovation Heaven

Fokus 
produktion

Ständiga 
förbättringar

Innovations-
stöd internt

Transformativ 
innovation och 
extern 
samverkan 

Ingen process eller 
kultur av förnyelse 
finns. Fokus på att 
göra samma som 
tidigare med hög 
kvalitet. 

En kultur av att hitta 
och eliminera 
slöserier och att 
kontinuerligt förbättra 
sina arbetsprocesser. 

Processer och 
systematik finns för 
att ta till vara på 
medarbetarnas 
kreativa idéer. 

En attityd och ambition 
finns att leta efter och 
implementera nya 
möjligheter. 
Systematiskt strategi-
och omvärldsanalys. 

Vägen till verkligt nytt:

Framtidsdriven innovation

Idé-
utveckling

Omvärld
Test- och 
realisering

Möjlighet Konceptval

Möjliga områden för utforskning, 
nya affärer, nytt agerande, nytt 
kompetensbyggande

Idégenerering, skapa mångfald. 
Trendinspirerad idégenerering

Idéurval, konceptbyggande, 
vindtunneltest mot omvärld och 
närvärld, cost/benefit-kalkyl, mm

Prototyp och test, 
affärsmodellsutveckling,,
uppskalning, produktion

Centrala kundbehov, 
problem. Framtaget 
datadrivet och/eller genom 
kvalitativa kundanalyser

Centrala omvärlds- och 
marknadstrender, scenarier, 
skiften, nya möjligheter för 
lösningar



Omvärldsanalys: 
Tänk omvärld – inte bara bransch

Omvärld

Närvärld

Invärld
Den egna

organisationen

Politik

Socialt & 
livsstilar

Teknik &
vetenskap

Institutioner 
(struktur)

Ekologi,
miljö &
hälsa

Legalt

Media Ekonomi & 
marknad

Hunting grounds: Bryggan som 
fokuserar på möjligheterna, inte hoten

Hunting 
grounds

Vårt fokus, 

vision och 

styrkor

Trender och 

omvärlds-

förståelse

Kundbehov



Exempel på Hunting ground

Hell 
hour

Vision: 
matföretag i 

framkant

Trend: Att hålla 
ihop en familj är 
hög status för 

unga 

Trend: Strävan 
efter det 

friktionsfria livet

Trend: Allt mer 
hektisk vardag 

och längre 
pendlingstid 

Trend: 
Middagen och 

matlagning som 
förenande ritual

Kundinsikt: Värsta tiden på dagen är 
timmarna då man ska skynda från 
jobbet, (hungriga) barn ska hämtas 
på förskola, mat ska handlas och 

lagas och ingen har energi 

Möjliga svar på Hell hour:
Panini Middagsbox

”En låda med små askar med färdigförberedda ingredienser. Koka ris 
och stek köttet själv. Känn dig som en ”from scratch”-förälder.”

Bildkälla: www.matmalin.se



Hur framtidssäkrad är er organisation?

Se resultatet – ladda ner posternGör testet: www.kairosfuture.com

Kort repetition: Innovation för 2020-talet
1. Tänk ”tänk”
2. Sätt framtiden främst
3. Mata med data
4. Vårda kulturen
5. Sätt ihop allt till en helhet: Jobba med framtidsdriven innovation



Tack för 
uppmärksamheten! mats.lindgren@kairosfuture.com

KF FRIENDS
Anmäl dig på
www.kairosfuture.com

Ladda ner rapporter mm som 
hänvisats till i denna presentation

KAIROS FUTURE CLUB
Framtidsrapporter varje 
månad. Välkommen!

REDO FÖR FRAMTIDEN?
Testa din organisation:
www.futureinnovationindex.com


