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Om pro bono-programmet
Vad vi erbjuder

1. En av tre konsulttjänster:
§ Omvärldsanalys med workshop där vi 

gemensamt tar fram relevanta 
samhällstrender som påverkar 
organisationen

§ Vindtunneltest med workshop där 
organisationens strategier testas mot de 
mest betydelsefulla trenderna

§ Enkätanalys med presentation, där vi 
utformar en enkät till era kund- eller 
medlemsregister, analyserar datan och 
sammanfattar insikterna till er under en 
presentation.

2. Frukostseminarium under vilket vi presenterar 
insikterna.



Om pro bono-programmet
Vilka ni är

1. En organisation med tydlig 
samhällsnyttig koppling

2. En politiskt obunden organisation
3. En organisation med begränsade 

resurser

§ Organisation kan vara företag, om det 
passar in på ovanstående



Anmälan till 2020 års pro bono-
program öppnar den 1 januari
Mer information finns på vår hemsida samt kommer i mail



2019 års Pro Bono-projekt:



Frågeställning:
Vilka förändringar i omvärlden påverkar 

motståndskraften
(ansvar, transparens, integritet) 

mot korruption i Sverige fram till 2030?



Vad är korruption?

"korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå 
otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”

Transparency International Sverige



Fyra trendområden

Minskat 
förtroende 

Kampen om 
informations-

makten

När krisen 
kommer

Samhällets 
transformering



Minskat förtroende



Minskat förtroende
§ Växande inkomstklyftor
§ Jobbpolarisering
§ Fragmenterad tillit, 

i vissa fall minskande
§ Lägre betyg för institutioner
§ Fler trakasserier mot 

förtroendevalda



Avtagande tillit för varje generation

Källa: Kairos Future SweSamFram



Kampen om informationsmakten



Allt mer data
§ Allt och alla skapar data
§ Allt är på väg att kopplas upp
§ Allt mer samhällsfunktioner kan 

beräknas och automatiseras
§ Cybersäkerhet blir allt viktigare
§ Tillgången till data blir allt viktigare
§ IT-jättarnas växande makt



Men vad är sant?
§ Från att veta till att sprida
§ Fake news ökar och blir 

mer sofistikerad
§ Sociala medier – den nya 

folkdomstolen
§ Rejtingsamhället, större anledning 

att ta ansvar



Källa: Amnesty



När krisen kommer



När krisen kommer
§ Klimatförändringarna kräver 

handling
§ Många aspekter på hållbar utveckling

§ Fler statsbaserade konflikter
§ Större migrationsströmmar
§ Ökat fokus på trygghet och säkerhet



Samhällets transformering



Samhällets transformering
§ Samhällsengagemanget tar nya 

former
§ Purpose-kommunikation viktigare 

för företag
§ Hållbarhet allt mer i fokus



Samhällets transformering
§ Minskat skyldighetstänk 

hos medborgare
§ Populism, nationalism 

och separatistiska rörelser 
på frammarsch

§ Ökad migration och därmed ökad 
mångfald i samhället

§ Unga mer öppna för 
alternativa styrelseskick

§ Allt tuffare offentlig ekonomi



Panelen!
Ulrik Åshuvud
Ordförande, Transparency
International  Sverige

Veronique Lönnerblad
Senior advisor, Unicef

Helena Lindberg, 
Riksrevisor

Helena Sundén
VP Group Ethics, Skanska

Moderator
Ulf Boman, Kairos Future



Håll utkik efter 2020 års 
Pro Bono-projekt

www.kairosfuture.com/se/pro-bono/



Välkommen till 
Kairos Future Friends!

Friends får nyheter och rapporter från 
Sveriges ledande företag inom omvärlds-
analys och framtidssäkrad strategi.

Vår podd hittar du på Spotify, Apples 
podcaster och andra poddbibliotek. 


