Strategiaktivering
Dagens snabba förändringstakt medför nya förutsättningar och villkor för
hur vi samarbetar och organiserar oss. För att framtidssäkra
organisationen måste vi säkerställa att vi inte bara pratar om förändring
utan faktiskt börjar agera på nya sätt.
För att möta dagens snabbrörliga omvärld
och vara agila och innovativa behöver vi
förändrade affärsmodeller och nya sätt att
organisera flöden och processer. Vi måste
hitta nya sätt att organisera oss och
samarbeta. Hierarkier är för långsamma,
istället behöver vi jobba i nätverk där fler
fattar självständiga beslut och vågar agera
på nya sätt. Först då kan organisationen
förändras.

Inspirera till mod och självförtroende
Vår undersökning Nordic Executive Survey
2016 visar att den största utmaningen med
ständig förändring är att få alla i
organisationen att förstå och acceptera
behovet av förändring. Mandat och ansvar
behöver delegeras för att engagera alla
delar av organisationen. Därför blir
ledarens viktigaste uppgift att inspirera till
mod och självförtroende visar samma
undersökning.

I våra strategiaktiveringsprocesser hjälper
vi ledare att fokusera på rätt saker. Ny
teknik skapar fantastiska möjligheter men
varaktig förändring handlar om människor,
kultur och ledarskap.

Våra verktyg för strategiaktivering
Strategiaktivering startar ofta med en
inventering av nuläget för att kartlägga vad
som redan finns och hur det används. Sen
utformas aktiveringen, dialogen och
interaktionen med organisationen.

”

Lär och utveckla tillsammans.

Vi jobbar t.ex. med co-creations labs där vi
lär och utvecklar tillsammans. På så vis
skapas förståelse och engagemang för
förändringen. Vi har också ett molnbaserat
aktiveringsverktyg, Core Hub, som gör det
enkelt för alla involverade att följa
förändringsprocessen. Core Hub ger alla
delaktiga relevant information, guidar
deltagaren framåt och möjliggör dialog
under förändringens gång.
Lyckad strategiaktivering skapar en
organisation som både vill och kan
förändras – en organisation rustad för
framtiden.

Kom igång
Strategy Icebreaker: Workshop från
30 000 SEK exkl. moms
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