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Tulevaisuuden 
trendien  
tulkki
Tanskalainen futuristi Anne Lise Kjaer on jo lähes 30 vuoden ajan 
auttanut yrityksiä kohtamaan tulevaisuuden haasteet. 

Anu-Elina Lehti
anu-elina.lehti@almamedia.fi

S
uurin osa yrityksistä on palokun-
tia. Ne keskittyvät kriisien sam-
muttamiseen, eikä niillä ole aikaa 
tai edes kiinnostusta pohtia ana-
lyyttisesti tulevaisuutta.

Näin lataa Anne Lise Kjaer, 
kuuluisa tanskalainen futuristi ja 
konsulttiyritys Kjaer Globalin pe-
rustaja. Yhtiö on pian 30 vuotta 
työskennellyt maailman menesty-

neimpien yritysten kanssa. Referenssilista on komea: 
Amazon, BBC, Huawei, KPMG, E&Y, BMW,  Volvo, 
Procter & Gamble, Ikea, Nokia, Fiskars, Tikkurila.

Kjaer Global kartoittaa yrityksille tulevaisuuden 
trendejä, tekee niille tulevaisuuden skenaarioita  sekä 
auttaa niitä luomaan innovaatiostrategioita. Vaikka 
yhtiö perustettiin jo vuonna 1988, on trendityöka-
lujen ja skenaariomallien käyttö yrityksissä yhä yl-
lättävän vähäistä.

”Yrittäjänä ymmärrän kyllä, miksi. Suurin osa työ-
ajastani kuluu projektien ja organisaation hallinnoi-
miseen, ja välillä minun on muistutettava itseäni, 
kuinka tärkeää on irrottautua ja ajatella asioita ar-
jen yläpuolelta.”

Helsingin Ping-festivaaleilla toukokuussa vierail-
lut Anne Lise Kjaer on suosittu tapahtumien pää-
puhuja, joka pitää silmänsä ja aistinsa avoinna kaik-
kialla. Havaintojen tekeminen ja analysointi on hä-
nen työnsä ydintä.

”Oletko ajatellut, miksi päätit tänään valita juuri 
vihreän mekon? Väreillä on elämässämme iso mer-
kitys, vaikka emme sitä ehkä tietoisesti ajattelisi-
kaan”, hän pohtii.

TULEVAISUUDENTUTKIMUS on monitieteellinen 
tiedon ala, jonka tarkoituksena on auttaa ihmisiä 
ymmärtämään yhteiskuntien tulevaa kehitystä 
laaja- alaisesti. 

Futuristit käyttävät usein työkalunaan skenaario-
ajattelua, jonka avulla voidaan luoda vaihtoehtoi-
sia tulevaisuudenkuvia. Skenaariot pyrkivät näyt-
tämään, miten jokin tietty kehityskulku etenee as-
kel askeleelta ja millaisia vaihtoehtoja ihmisillä on 
kehityskulun hyödyntämiseen, pysäyttämiseen tai 
vakiinnuttamiseen.

Kjaerin mukaan yrityksillä ei koskaan ole ollut 
käytössään näin paljon dataa ja tietoa maailmasta.

”Syvällistä ymmärrystä ja analyysia on tästä huo-
limatta vähän, sillä yritykset eivät tiedä, miten tä-
tä tietomassaa tulisi käsitellä. Niillä ei ole siihen oi-
keita työkaluja.”

Usein dataa tulkitaan vain kvantitatiivisin mene-
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KÄDET SAVESSA. Tanskalainen futuristi Anne Lise Kjaer korostaa työssään konkretiaa. Pelkkä puhe ei riitä, tarvitaan toimintaa.

ANTTI MANNERMAA

telmin. Pelkät tilastot eivät Kjaerin mukaan anna 
riittävän syvällistä tietoa maailmasta.

”Rationaalisuudella ei tavoita kaikkea. On osat-
tava kartoittaa myös ihmisten sosiaalisia, eettisiä ja 
henkisiä ulottuvuuksia.”

TANSKALAISESSA pikkukaupungissa syntynyt Kjaer 
opiskeli nuorena designia ja työskenteli uransa alus-
sa muodin parissa.

”Se oli lyhyt rakkaussuhde. Olen aina pitänyt laa-
dukkaista vaatteista, mutta työssä ei ollut kyse laa-
dusta vaan määrästä.”

Kjaer matkusti ympäri maailmaa ja osti muiden 
suunnittelijoiden vaatteita kopioidakseen niitä.

”Turhauduin täysin. En todellakaan opiskellut 
neljää vuotta, jotta voisin kopioida muiden töitä.”

Vaatteet vaihtuivat ensin kenkiin, sitten Ikeaan ja 
autodesigniin. Pian Kjaer ymmärsi, että designissa 
käytetyt menetelmät, kuten trendikartoitukset, työ-
pajat ja prototyypit, toimivat myös muilla aloilla.

Alkuvaiheessa Kjaer Global konsultoi yrityksiä 
 väri- ja materiaalivalinnoissa, sittemmin toiminta 
on laajentunut jatkuvasti eri alueille.

Kjaer on luonut trendien kartoitukseen käytet-
tävän työkalun, jota yhtiö käyttää toiminnassaan. 
Vuonna 2014 menetelmä kääntyi kirjaksi nimeltä 
The Trend  Management Toolkit – A Practical Gui-
de To The Future. Teosta käytetään Suomessakin 
alan oppikirjana.

Kjaer kuvailee itseään käytännön ihmiseksi.
”Haluan, että käteni ovat savessa. Emme ole vain 

think tank, vaan myös do tank. Kun perustin yrityk-
seni, halusin luoda sille oman metodologian. Uskon, 
että maailma tulee nähdä moniulotteisesti.”

KJAERIN VAHVA designtausta näkyy hänen mene-
telmissään. Kirja neuvoo rakentamaan visuaalisia 
trendikarttoja, joihin on poimittu sekä mikro- että 
makrotason trendejä ja heikkoja signaaleja. Heikot 
signaalit ovat usein asioita ja havaintoja, jotka tun-
tuvat ensi kuulemalta oudoilta tai hassunkurisilta. 

Mitä vahvempia reaktioita asiat herättävät isossa ih-
misjoukossa, sitä todennäköisemmin kyse on hei-
kosta signaalista.

Heikkoja signaaleita voi löytää joka paikasta: inter-
netistä, taiteesta, kulttuurista, julkisista kulkuneu-
voista tai vaikka uutisista. Niitä on vaikea tunnistaa, 
ja siksi niitä on etsittävä systemaattisesti.

Menetelmiä on monia, ja tulevaisuudentutkijoi-
den käsitykset siitä, mitä heikoilla signaaleilla tarkoi-
tetaan, vaihtelevat. Joskus heikot signaalit kasvavat 
megatrendeiksi eli muutoksiksi, jotka määrittelevät 
maailman tulevaisuutta vahvasti. Sellaisia ovat esi-
merkiksi maailman väestön vanheneminen ja työn 
automatisointi.

Kjaerin mukaan yritysten kannattaisi tehdä jatku-
vaa trendikartoitusta. Omista trendikartoistaan joh-
tajat pystyvät poimimaan oman toimialansa näkö-
kulmasta relevanteimmat muutokset ja tekemään 
myöhemmin niistä johdettuja tulevaisuuden ske-
naarioita.

”Tulevaisuuden suunnittelussa on tärkeä muis-
taa, että skenaarioita on monia. Yrityksen tulisi luo-
da niin realistisia, idealistisia, optimistisia kuin ra-
dikaalejakin skenaarioita tulevasta. Mitä erilaisem-
pia tulevaisuuksia yritykset pohtivat, sitä parempia 
päätöksiä niissä syntyy.”

Kjaer korostaa, että usein eri skenaariot tapahtu-
vat yhtä aikaa.

”Usein laitamme monta skenaariota rinnakkain 
ja kysymme johtajilta, miten se vaikuttaa heidän 
yritykseensä, jos nämä molemmat tapahtuvat tu-
levaisuudessa.”

Suomessa tehdyistä projekteista Kjaer on erityi-
sesti inspiroitunut Nokialle tehdystä trendikompas-
sista, jota varten analysoitiin globaalisti 95 000 ihmi-
seltä kerättyä tutkimusaineistoa.

”Ihmisiä ei voi segmentoida vain demografian 
avulla. Meidän on ymmärrettävä eri maissa asuvien 
ihmisten elämäntapojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Ar-
vot määrittelevät suuresti sitä, miten ihmiset koke-
vat elämänsä.”

KJAER GLOBAL työskentelee yritysten avainhenkilöi-
den kanssa.

”Muutos tapahtuu yritysten ylätasolla. Jos johta-
jat eivät ole sitoutuneet tulevaisuustyöhön, tulok-
set jäävät sanahelinäksi eikä konkreettisia muutok-
sia koskaan viedä käytäntöön.”

Suuret yritykset ovat viime vuosina alkaneet ra-
kentaa omia tulevaisuudentutkimukseen keskitty-
neitä yksiköitään.

”Yritysten menestys riippuu jatkossa siitä, kuinka 
nopeasti ne pystyvät reagoimaan muutoksiin. Siksi 
yritykset eivät enää halua ulkoistaa omaa tulevai-
suudentutkimustaan.”

Kjaer Global aikoo jatkossa keskittyä yhä enem-
män kouluttamaan yrityksiin tulevaisuusekspertte-
jä. Kjaer itse luennoi maailman arvostetuimpiin kuu-
luvassa teknillisessä korkeakoulussa Massachusetts 
Institute of Technologyssä (MIT), London School of 
Economicsissa, HEC Paris -kauppakorkeakoulussa 
ja Cambridgen yliopistossa.

”MBA-opiskelijat (Master of Business Administrati-
on) etsivät epätoivoisesti uusia työkaluja, joiden avul-
la olisi helpompi navigoida muuttuvassa maailmassa. 
Minun lahjani on se, että osaan inspiroida ihmisiä.”

OPETTAMISEN LISÄKSI Kjaer on työskennellyt jo 15 
vuotta Kööpenhaminan hyvän tahdon lähettiläänä. 
Hänen uusin aluevaltauksensa on politiikan kentäl-
lä. Kjaer on nimitetty Singaporen hallituksen neu-
vonantajaksi, vastuualueenaan kaupunkikehitys.

”Olen aina ollut kiinnostunut politiikasta, joten on 
hienoa päästä luomaan Singaporen tulevaisuutta yh-
dessä kansainvälisten huippuammattilaisten kanssa.”

Maailman tulevaisuudessa siintää ilmastonmuu-
toksen ja supertekoälyn kaltaisia yllättäviä muuttu-
jia, jopa uhkia, mutta Kjaer puhkuu positiivisuutta. 
Vuosikymmenten työ innovatiivisten yritysten kans-
sa on saanut hänet luottavaiseksi.

”Me luomme yhdessä tulevaisuuden, jossa eläm-
me. Mitä enemmän käytämme aikaa sen ajattelemi-
seen, sitä enemmän voimme itse vaikuttaa siihen.”
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Globaaleja 
trendejä 
vuonna 
2030

1 Radikaali avoi-
muus.  Internetin 
 valtakaudella 
 yritysten on 

 varmistettava, että 
 brändilupaus ja asiakas
kokemus ovat  yhtenäisiä. 
 Maineenhallinta on en
tistä  tärkeämpää, mut
ta vaikeam paa.  Yritysten 
on oltava  aiempaa avoi
mempia.

2 Iätön  yhteis - 
kunta.  Maailma 
ikääntyy vauh
dilla, mutta se

niorit  eivät enää jää 
 kotiin  kutomaan  sukkaa. 
 Ihmiset  pysyvät  terveenä 
 kauemmin ja  voivat 
vaikka aloittaa yritys
toiminnan ensimmäisen 
työuransa jälkeen.

3 Uudenlaiset 
bisnes mallit. Dis
ruptiiviset bisnes
mallit syntyvät 

 perinteisten organisaa
tioiden  ulkopuolella. 
 Milleniaalitkaan eivät 
ole enää kiinnostuneita 
 työskentelemään perin
teisissä organisaatioissa.


