
Fra globale transformationer til 
virksomhedsstrategi
Megatrends er grundlæggende trends, der former samfund 
og markeder på langt sigt. De kan bruges til at forstå og 
forudsige forandringer i organisationens 
arbejdsbetingelser. Og de kan bruges til at identificere 
vigtige områder af strategisk interesse, potentielle risici, 
markedsmuligheder og vigtige usikkerhedsområder.

Scenarier er rygraden i strategisk analyse og kan bruges i 
mange forskellige processer – eksempelvis strategi, 
innovation og markedsanalyse. De giver et struktureret 
framework til følgende:

• Sortering af trends og emner, så man fokuserer på dem, 
hvor graden af usikkerhed og konsekvenserne er størst

• Udarbejdelse af alternative syn på fremtiden i stedet for 
blot at ekstrapolere nuværende trends

• Stresstest af strategier og koncepter

• Udvikling af strategisk agilitet ved at undersøge 
fremtidige muligheder og udfordringer

• Etablering af en platform til innovation og risikostyring

På kurset får du indsigt i alt dette, så du kan forberede din 
virksomhed på fremtiden. Du får konkrete redskaber til at 
forvandle globale transformationer til en 
virksomhedsstrategi, der kan bringe din 
virksomhed/organisation sikkert ind i fremtiden.

Varighed: 

Næste ledige afholdelse: 
- 

Strategisk fremtidsanalyse
Fra megatrends og scenarier til fremtidssikring af dine 
strategier

På kurset vil vi fokusere på følgende:
• Identifikation af en række emner af strategisk interesse – herunder ændringer i kundernes forventninger, 

teknologisk innovation, nye aktører på markedet, nye forretningsmodeller, disruption etc.

• Prioritering af disse emner for at fokusere på dem, der har de største konsekvenser, og dem hvor 



organisationens reaktion er mindst udviklet

• Indsigt i den grad af usikkerhed, der eksisterer omkring vigtige strategiske emner

• Udvikling af scenarier til udforskning af potentielle fremtidige udviklinger baseret på vigtige usikkerhedsmomenter

• Stresstest af strategier i scenarierne for at øge organisationens robusthed og derved identificere organisationens 
parathedsniveau

 

Hvem deltager?
Kurset henvender sig til personer, der har brug for strategisk fremtidstænkning inden for ledelse, strategi, innovation, 
risikostyring, forretningsudvikling etc.

 

Udbytte
Dit udbytte:

• Solid indsigt i de megatrends, der udformer fremtiden, og hvordan de kan påvirke din virksomhed eller 
organisation

• Evnen til at udpege og analysere vigtige usikkerhedsmomenter, der påvirker dine strategiske arbejdsbetingelser i 
fremtiden

• Viden om brug af scenariemetoden som et redskab til strategisk analyse – strategiudvikling, innovation og 
risikostyring

• Inspiration til udvikling af innovative produkter, tjenesteydelser eller forretningsmodeller

• Mulighed for at netværke og udveksle erfaringer og ideer med strategiledere fra andre organisationer og 
brancher

 

Din virksomheds udbytte:

• Forretningskompetence til at udarbejde bedre, fremtidssikrede strategier

• En bedre forståelse af, hvordan megatrends påvirker forskellige dele af din organisation, ledelse, værdikæden, 
supply chain, kundeoplevelser etc., og hvordan man kan tilpasse sig og tænke nyt ud fra dette

• Bedre strategisk fremsyn og agilitet i virksomheden

 

Instituttet for Fremtidsforskning

Mannaz tilbyder dette kursus i samarbejde med Instituttet 
for Fremtidsforskning (IFF) i København. IFF er verdensførende i at løse kundespecifikke udfordringer ved hjælp af 
fremtidsstudier og fremsynede metodologier.

 



Prisen dækker:

Før kurset

• Digitalt materiale til læsning inden kurset om megatrends og scenarie-frameworket

 

Under kurset

• To hele kursusdage med forplejning

• En række præsentationer og workshops faciliteret af IFF’s forskere og konsulenter, som har mange års global 
erfaring

 

Efter kurset

• Certifikat fra Instituttet for Fremtidsforskning (IFF)

 

 

Praktisk gennemførelse
Du vil deltage i engagerende og inspirerende præsentationer af megatrends, som giver dig stof til eftertanke. Du vil 
desuden deltage i en række workshops og netværke med ligesindede deltagere fra andre organisationer.

 

Facilitator
Thomas Geuken

Thomas Geuken har været associeret forskningsdirektør ved Instituttet for Fremtidsforskning i 11 år og har ledet 
strategiske scenarieprocesser i private virksomheder og offentlige organisationer over hele verden. Han er kendt for 
sin energi som keynote speaker samt sin omhyggelige tilgang som facilitator. Han har en kandidatgrad i psykologi 
og vil skabe et trygt læringsmiljø for deltagerne.




