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“We see many whose nervous system will be seriously 
injured if  they are not removed from the stress under 
which they live, whether it is about the stock exchange or 
any other professional activity 
 
… where the 19th century's press is very intense.” 
 

(Karin Johannisson, Den moderna tröttheten) 

Konturerna av en utgångspunkt 



Tecken i tiden 

•  Psykisk ohälsa 
•  Alkoholkonsumtionen 
•  Startandet av företag 
•  Etikdebatter 
•  Prat om ledarskap 
•  ”Agitatorerna” 



Från produkter till beteenden 

Framväxten av tjänstesamhället 



Värdeskapande 

Värde skapas genom processer där man kombinerar och 
integrerar ... 



Tillgängligheten till arbete, skola, lärosäten, släkt och 
vänner, kultur. Mobiliteten är det nya ord som används 
för detta. Mobiliteten omfattar också tillgängligheten och 
användbarheten för personer med nedsatta funktioner. 
Det som är nödvändigt för somliga är underlättande för 
alla. Tillgängligheten ska även omfatta grannländerna.  
 

Organisationens mest prioriterade arbetsområde: 

... frågor till nytta för alla 
kollektivresenärer oavsett 
färdmedel, inte minst för 
dem som kombinerar flera 
färdmedel. 

Genomorganiserat samhälle? 
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Organisationens mest prioriterade arbetsområde: 



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 i förskolan 



Organisatoriska mellanrum 

Skola Busshållplats 

Vem svarar för helheten? 

Och vems helhet? 

Äldreboende 



Integrationslogiker, ledarskap och innovationspotential  

Enheter Gränser ”Dela upp” 

Relationer Sammanhang ”Foga samman” 

Organisatoriska mellanrum 

Hierarkisk integration (1900-talet) 

Innovations- och förnyelsepotential 

Nätverks- & processintegration (2000-talet) 

Organisation 

Organisera 



Uppdraget 

Uppdragsgivaren var gymnasiedirektören vid Stockholms 
stads gymnasieskolor och uppdraget att med vetenskapliga 
metoder svara på följande fråga; 
 
Har den ledningsorganisation som infördes 2011 (inklusive 
modifieringarna) uppfyllt syftet att öka utrymmet för rektorerna 
att ägna sig åt det pedagogiska ledarskapet? 



Forskningsansatsen – teori och metod 

Teorigrund: 
•  Kognitiv organisationsteori 
•  Teori om komplexa kunskapsintensiva verksamheter 
•  Professionsteori 
•  Kulturteori (rollkultur vs relationskultur) 
 
Avgränsningar; 
•  Inga analyser/slutsatser på individ-, grupp- eller enhetsnivån 

Datainsamlingen 
•  Dokumentstudier 
•  Intervjuer (ca 150 stycken; alla kategorier inklusive elever) 

Analyser & Validering 
•  Tematisk analys 
•  Workshops 



Förändringen 

En strukturell lösning som skulle avlasta rektorerna administrativa 
uppgifter för att istället ägna tiden åt det pedagogiskt ledarskapet 



Ledningsmodell  2011 och det pedagogiska ledarskapet 
 

Det förefaller utövas mer pedagogiskt ledarskap i den nya modellen men det 
är långt ifrån uppenbart att det är rektorerna som svarar för det arbetet. 

Så, hur blev det? 

Randanmärkningar 

Skolorna har kommit olika långt. En del har hittat bra lokala ledningsformer, 
förankrade i tillåtande relationer och utrymme för pedagogisk utveckling 

”Pedagogiskt ledarskap” innefattar många aspekter och därmed också 
varierande tolkningar av vad som bör läggas i begreppet  

En rad parallella skolreformer har krävt energi och uppmärksamhet, 
och inte bara ifrån rektorerna! 

Antagandet att rektors pedagogiska arbete ganska enkelt kunde skiljas från 
hans/hennes administrativa visade sig vara en grov missbedömning 



Integrationslogiker, ledarskap och innovation/lärande  

Enheter Gränser ”Dela upp” 

Relationer Sammanhang ”Foga samman” 

Organisatoriska mellanrum 

Hierarkisk integration (1900-talet) 

Innovations- och förnyelsepotential 

Nätverks- & processintegration (2000-talet) 

Organisation 

Organisera 

Rollkultur 

Relationskultur 



Problem 

Lösning 
Praxis 
Institutioner 
Kultur 

? 
(Tid) 

En teori om utvecklingen av praxis 


