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”Vi ser många vars nervsystem kommer att trasas sönder om de 
inte avlägsnas från den stress under vilken de lever, antingen det 
handlar om aktiebörsen eller någon annan professionell aktivitet”

… ”där 1800-talets press är mycket intensiv.”

Johannisson, Den moderna tröttheten



• Ohälsa
• Alkoholkonsumtion
• Företagsstarter
• Etikdebatt
• Prat om ledarskap
• Agitatorerna

Tecken i tiden



Tillväxtområden



Informationssamhälle?
Kunskapssamhälle?

Tjänstesamhälle?

The
V
U
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World

Characterized by:
Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity

Omvandlingen av vårt samhälle – hur då?

Linjär

Cirkulär
Kaotisk

Tidsuppfattningar

Hantverk
& Jordbruk

Industri VUCA
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Från saker till beteenden

Receptens, lockropens och uppmärksamhetens tidevarv

Värde = antalet användare, följare, besökare, delningar, ”likes” etcetera

Omvandlingen av vårt samhälle – hur då?



Enhetschef, BRÅ

Oorganiserade kompisgäng 
ligger bakom  skjutningarna!!

”Glider in i kriminalitet genom 
kompisgäng snarare än att rekryteras”

Organiserad brottslighet kräver disciplin. Ledare 
beslutar om konflikter. Finns möjlighet till medling.

Åtgärder?
• Motarbeta synlig brottslighet (som är vardag i utsatta områden)
• Stör ut narkotika- och vapenhandeln
• Underlätta avhopp (farligast i organiserade miljöer)

12 februari 2019

Individuella beslut i 
oorganiserade kompisgäng

!



Värdeskapande

Värde skapas i processer genom vilka någon/några 
kombinerar och integrerar ...



10

“Dokumenterad ledarerfarenhet. Utbildning i statskunskap och/eller 
juridik. Gärna erfarenhet av arbete i idéburen verksamhet. Arbetat i 
samverkan mellan kansli och förtroendevalda. UItvecklingsbenägen.”

Genomorganiserat samhälle?



11

“Dokumenterad ledarerfarenhet. Utbildning i statskunskap och/eller 
juridik. Gärna erfarenhet av arbete i idéburen verksamhet. Arbetat i 
samverkan mellan kansli och förtroendevalda. UItvecklingsbenägen.”

Genomorganiserat samhälle?



Stängselnämnden!!!

Alternativ utgångspunkt: ”Glest” i termer 
av ansvar, befogenheter, kompetens, 
resurser, information och attityder!!

Genomorganiserat samhälle?



Integrationslogiker

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Nätverks- & processintegration (2000-talet)

Hierarkisk integration (1900-talet)

Organisation

Organisera



Organisatoriska mellanrum runt förskolan Brunnen



Mellanrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset



Organisatoriska mellanrum i privat high tech



Integrationslogiker

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Hierarkisk integration (1900-talet)

Innovations- och förnyelsepotential

Nätverks- & processintegration (2000-talet)

Organisation

Organisera



Chefskap, ledarskap och medarbetarskap – ”färdriktningen”

Chef

Medarbetare

Chef

Medarbetare

Chef

Medarbetare

ChefChef

Egna arbetsuppgifter
”Egen” chef

Specialister i teamarbete
Samma chef

Tvärdisciplinära team
Från flera organisationer

Nittonhundratalet Runt millennieskiftet Numera och framöver

Från saker till beteenden



Digitala lösningar/AI

Allmänbildning
Systemkunskap

Systemisk
verksamhets
-utveckling

Relationsskrädderi

Organisatoriska
arenor

Gränsöverskridande strategier



Diagnosen får aldrig bli en persons identitet

Utgångspunkten ska vara mesta möjliga livskvalitet

Mer personcentrerat än så blir det inte



Innovationsförlopp och föreställningar om kontexten 

Traditionellt
synsätt

Kluster-
initiativ

Innovation – ”sak” (produkt, tjänst etc.) eller system?



Innovationsförlopp och föreställningar om kontexten 

Traditionellt
synsätt

Kluster-
initiativ

Innovation – ”sak” (produkt, tjänst etc.) eller system?



Fantasifull

Verbal

Uthållig

Lyhörd

Relationer/nätverk

Perspektivskiften

Genombrott

Förhandla

Trendbrott

Sammanbrott

Jämka

Avbrott

Mobilisera

“Critical incidents”Underlättande egenskaper

Förmedla

Centrala tillvägagångssätt

Möten (riktiga!)

Användbara verktyg

Bilder/berättelser

Nyckelord för ledarskap i ”skrynkliga” verksamheter
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