Strategy Icebreaker
För att möta dagens snabba förändringstakt måste vi säkerställa att vi inte
bara pratar om förändring utan faktiskt börjar agera på nya sätt. Första
steget är att kunna konsten att vara konkret.
Förändring är inte när vi bestämmer oss för
att förändras. Det är när vi faktiskt börjar
agera på nya sätt. Vår undersökning Nordic
Executive Survey 2016 visar att den största
utmaningen i konstant förändring är att få
alla i organisationen att förstå och
acceptera behovet av förändring.

utvecklingsstrategin ”Mobile First” för
konsekvenser för medarbetarna på IT- eller
marknadsavdelningen?

”

Istället för att förklara att
något behöver göras, förklara
varför.

Ju mer konkret desto mer
effektivt
I en strategiaktiveringsprocess är just
steget att bryta ner strategin till konkreta
och relevanta aktiviteter avgörande för hur
effektivt arbetet kommer att bli framöver. Ju
mer specifikt, desto enklare kommer
teamet att kunna omsätta strategin i det
dagliga arbetet.

Insight 1, Nordic Executive Survey 2016.

Många organisationer har strategier för att
möta en omvärld i ständig förändring. Men
för att strategin ska bli verklighet behöver
hela organisationen engageras. Nyckeln är
konkreta aktiviteter. Strategy Icebreaker är
ett sätt att bryta isen och komma igång med
aktiveringen oavsett vilken strategi som ska
implementeras.

Från diffust till definierat
Strategier är av naturliga skäl ofta
övergripande och innehåller abstrakta
begrepp och formuleringar. Det är lätt att
dessa uppfattas som svävande och diffusa.
För att en strategi framgångsrikt ska
omvandlas till handling behöver det
abstrakta bli konkret och översättas till
relevanta aktiviteter. Vad får till exempel

Strategy Icebreaker hjälper till med just
detta. Workshopformatet hjälper ledningen
att formulera vad som ska göras på ett sätt
som minimerar risk för missförstånd och
onödiga nödlösningar. Vi tittar på allt från
val av aktivitet till hur vi beskriver den på ett
sätt som maximerar handlingskraft och
engagemang.

Kom igång
Strategy Icebreaker
workshop från SEK 30 000 exkl. moms
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