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Omvärldsrapport 
Varje fredag till morgonfikat 

3 800 läsare 
631 veckor!! 

Gratis!

Något om 
trendspaning

Jägar/samlarsamhälle ≈ 250 000 tusen år

Förutsättningar för • Arbete? 
• Organisation? • Ledning? • Ledarroll?• 

Medarbetarroll?

Jordbrukssamhälle ≈ 10 000 tusen år

Förutsättningar för • Arbete? 
• Organisation? • Ledning? • Ledarroll?• 

Medarbetarroll?

Industrisamhälle ≈ 200 år

Förutsättningar för • Arbete? 
• Organisation? • Ledning? • Ledarroll?• 

Medarbetarroll?

Info/nätverkssamhälle ≈ 20 år

Förutsättningar för • Arbete? 
• Organisation?  

• Ledning? • Ledarroll?• Medarbetarroll?

Tjänstesamhälle ≈ 50 år

Förutsättningar för • Arbete? 
• Organisation? • Ledning? • Ledarroll?• 

Medarbetarroll?

Samhälle och organisation



Linje - stabsorganisation 
Den klassiska patentlösningen

Efter Fayol 1915

(Order) 
linje

(Rådgivande) Stab
Enhetsbefäl/ 

linjechef

Endast en direkt  
överordnad chef

Kontrollspann 
max 7-9 medarbetare

Kommunikation sker  
”tjänstevägen”

Tydligt avgränsad 
mot omvärlden

Kontroll
Överblick

Kunskap

Tydligt maktcentrum

Stabil inre struktur

Karriären går uppåt

 Högre nivåer
övervakar lägre

 Högre nivå =  
färre personer

 Hinder mot annat än  
organisationens mål

 Tydligt avgränsad 
mot omvärlden

Ansvar/befogenheter  
följer position

 Politik 

 Ekonomi 

 Teknologi 

 Miljö/Environment 

”VUCA-world”
volatility, uncertainty, complexity and ambiguity  

•  
Rörlighet, osäkerhet, komplexitet och oklarhetDisru

ption
!

Megatrenderna



Megatrend
Digitalisering

Ansikts- 
igenkänning

Röststyrning

Cloud computing

Drönare  
Förarlöst

Avatarer 
(Siri)

Delningsekonomi  
Crowdsourcing/funding 
Kryptovalutor  
Blockchain

Artificiell Intelligens

Augmented Reality

GPS 
RFID  
Kartor

3 D-skrivareCyborgs  
Robotar

Open 
Source

Wearables

Data-mining

”Prediction”

Algoritmer

Internt

Virtuella möten

Virtual Reality

Satelliter  
5 G

Framtidens 
organisation?



 Morning Star, 
Zappos och Tesla 
Motors i USA, eller 

Lundéns och 
GodEl i Sverige

Självstyrande grupper  
och minimal hierarki

Holakratier

Gary Hamel

Klan/
Tribe/

Nätverk

Släkt 
Klan/Tribe/

Nätverk

Klan/Tribe/
Nätverk

Klan/Tribe/
Nätverk

Klan/
Tribe/

Nätverk

Klan/Tribe/
Nätverk

Klan/Tribe/
Nätverk

Process/produktion-anläggningar  
Inga människor?

Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt
Svärmar/Agila projekt

Svärm/Projekt

Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt

Svärmar/Agila projekt

Förmedlings-  
plattform

Förmedlings-  
plattform

Förmedlings-  
plattform

Förmedlings-  
plattform

Framtidens organisationslandskap?

Holakratier

Förmedlings-  
plattform

Tribe Koordinator

Vertikal
odlare

Ledare av 
medledare  

 
 
 
 

Gig Coach

Kultur
flätare

Robot-
personlighets-

designer

Veckans Affärer 
TRR

Oldfluencer

DNA
Coach

Relations-
skräddare

Ökad komplexitet, osäkerhet  
och oförutsägbarhet 

Fler små organisationer? 
Snabbhet, rörlighet och flexibilitet 

Färre och mer kortlivade  
 stora organisationer? 

Inga ”linjechefer”? 
Färre interna stödfunktioner 

Växling ledarskap/
medarbetarskap? 

Plattformar och Svärmar/projekt  
blir det ”nya svarta” 

Relationer/nätverk/ 
koordinering/samverkan

 
Nya yrken ersätter gamla? 

Få tillsvidare-anställda 
Många egenanställda 

Många robotar och avatarer 
 

Fler utanför arbetskraften
Medborgarlön? 



Framtidens 
ledarskap?

Det eviga ledarskapetEnergi/aktivitetsnivå över 
genomsnittet

Det krävs en stor mängd inre energi 
att få till stånd förändringar 

En viss intelligens och 
intellektuell kapacitet

För att få överblick över den egna 
situationen och visa på riktningen i 

en komplex miljö 

Mental och emotionell hälsa
För att utveckla förmågan att 

samverka och skapa relationer 

Integritet
Flertalet följer i längden inte personer 

som de anser brister i integritet 
Kotter: Att leda i förändring

Ledarskapets nya 
förutsättningarEnergi/aktivitetsnivå över 

genomsnittet
Det krävs en stor mängd inre energi att 

få till stånd förändringar 

En viss intelligens och 
intellektuell kapacitet

För att få överblick över den egna 
situationen och visa på riktningen i en 

komplex miljö 

Mental och emotionell hälsa
För att utveckla förmågan att samverka 

och skapa relationer 

Integritet
Flertalet följer i längden inte personer 

som de anser brister i integritet 
Kotter: Att leda i förändring

1.
”Diplomatisk projektledning”

2.
Komplext! - Dra fördel av reaktiva aktiviteter

3.
Utnyttja teknologin

4.
Experiment, reflektion och lärande

7.
Hålla bra möten

5.
Improvisera och välj problem med omsorg

6.
Bygga och vårda nätverk

LYCKA TILL


