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Kairos Future Club är Kairos Futures egna kunskapsnätverk. 
Vi erbjuder våra medlemmar en bred kunskapsarena för 
omvärld och framtid genom seminarier, workshops och 
rapporter. Inför varje seminarium och workshop djupdyker 
Kairos Futures researchers och konsulter i ett ämne och 
tillsammans med medlemmarna tar vi fram de viktigaste 
insikterna för framtiden. 

Nog om oss själva, vad tycker medlemmarna själva? Vi bad 
fem personer att på fem minuter beskriva Kairos Future Club. 
Vi frågade Jenny Troglin från Mockfjärds Fönstermästaren, 
Markus Svensson från Rättviks kommun, Malin Fajersson 
från Statens Maritima Muséer, Tove Löfgren från Nacka 
kommun och Maths Cargård från GGP Utvecklings AB.

Det här är vad de svarade. 
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Hur skulle du beskriva 
Kairos Future Club?

“Klubben är ett litet nätverk av blandade kompetenser, åldrar och 
ambitioner som delar behovet av att få syre och nya idéer in i sin 
verksamhet. I korta och intresseväckande rapporter och presentationer får 
vi grundläggande inblickar i viktiga samhällstrender och genom träffarna 
också möjligheten att gemensamt diskutera vad de kommer att innebära 
för oss.”

Markus Svensson, Rättviks kommun

”Fördelarna med Kairos Future Club är, förutom de rapporter och 
seminarier som genomförs varje år, att man kan ta del av stora 
delar av Kairos Futures arkiv med tidigare undersökningar och 
omvärldsbevakningar inom vitt skilda områden. Sannolikheten att hitta 
specifikt det man eftersöker ökar därför.”

Malin Fajersson, Statens Maritima Muséer

”Spännande! Utmanande! Nya insikter kombinerat med breda och 
gedigna erfarenheter från andra medlemmar.”

Maths Cargård, GGP Utvecklings AB
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Vad har ditt medlemskap gett 
dig och ditt företag?

”Mitt medlemskap har inneburit ett större helhetstänk för min 
organisation, det har gett mig trygghet i att vi jobbar framsynt och med 
rätt saker. Informationen jag fått på träffarna har jag kunnat använda i 
många olika situationer såsom i utredningar, rapporter och strategier. 
I olika typer av möten och som intressanta delar i presentationer jag 
håller kring tillväxt, hållbarhet och samhällsutveckling har de haft stor 
betydelse.”

Markus Svensson, Rättviks kommun

”Medvetenheten kring nödvändigheten av en aktiv omvärldsbevakning 
har stärkts samt kunskapen om hur sådan går till. När man får nya 
trender och övergripande sammanhang förklarade för sig tillsammans 
med en analys, d v s orsakssamband och drivkrafter, får man andra 
verktyg att hantera förändring.”

Malin Fajersson, Statens Maritima Muséer

”Nacka står inför en spännande framtid med flera viktiga milstolpar. 
Allt detta sker i en snabbt föränderlig värld, såväl i omvärlden som 
i vårt närsamhälle. Genom att förstå drivkrafter och förändringar i 
omvärlden får vi bättre förutsättningar för att agera proaktivt på framtida 
utmaningar, hot och möjligheter. Genom att kunna ta del av Kairos 
spaningar och analyser får vi ett bra verktyg som bidrar till en ökad 
förståelse för vår komplexa verklighet. Kairos Future Club hjälper oss att 
få ett bredare perspektiv och fördjupning i intressanta spaningar som rör 
alla.” 

Tove Löfgren, Nacka kommun
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”Det är oerhört värdefullt i våra uppdrag med verksamhets- och 
affärsutveckling. Det ger även berikande tankar i vårt eget strategiska 
arbete, kombinerat med värdefulla insikter i våra egna individuella liv och 
i vårt förhållande till andra människor och vårt samhälle.”

Maths Cargård, GGP Utvecklings AB
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Till vem skulle du rekommendera 
ett medlemskap och varför?

“Alla som har en vilja och ett behov att förkovra sig i sin samtid och hålla 
sig uppdaterad på aktuella samhällsämnen.”

Jenny Troglin, Mockfjärds Fönstermästaren

”Jag skulle varmt rekommendera att gå med i Kairos Future Club. Det 
finns inget annat liknande nätverk med den höjden på presentation och 
framsynthet. Det är många träffar med korta, vassa rapporter om vad vi 
kan vänta oss i framtiden. Framfört på ett smakfullt och intresseväckande 
sätt.” 

Markus Svensson, Rättviks kommun

”Motivet till medlemskap kan nog skifta. Dels kan det vara ett sätt att få 
inspiration in i en verksamhet, dels kan det skapa handlingsberedskap 
och trygghet inom branscher som står inför stora förändringar där man 
måste lyfta blicken för att se nya lösningar. Om man har ett offentligt 
uppdrag kan det vara bra att tidigt se förändringar som är på väg för att 
hitta nya sätt att arbeta på.”

Malin Fajersson, Statens Maritima Muséer

Läs mer på
kairosfuture.com/se/club 

eller kontakta oss på 
academy@kairosfuture.com 

eller 08-545 255 00
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Om Kairos Future

Kairos Future hjälper företag och organisationer att förstå och forma 
framtiden genom:

– Forskningsbaserad omvärlds- och framtidsanalys
– Framtidsbaserad affärsutveckling och innovation
– Genomförande av strategier

Vi kombinerar tankesmedjans och forskningsföretagets förmåga att 
generera nya insikter och idéer med konsultföretagets fokus på vad som 
fungerar i praktiken. Vårt arbete bygger på egen kunskapsutveckling samt 
egenutvecklade och väl beprövade metoder för analys, strategiutveckling 
och förändringsarbete.

För mer information, besök vår hemsida www.kairosfuture.com


