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Förord 
Denna rapport har kommit till som ett resultat av ett utvecklingsprojekt som bedrivits i 
samarbete mellan d.i.s Bergslagen och Högskolan Dalarna. Utvecklingsarbetet har varit 
möjligt att genomföra tack vare att detta har ingått som en del av ett större utvecklingsprojekt 
inom EU Mål 2. Jag vill samtidigt passa på att tacka Christina Haggren för hennes roll som 
”administratör, hennes utmärkta minnesanteckningar från de olika träffarna och som min 
kollega som samtalsledare. Jag vill också tacka Jan Dehlbom för hans medverkan i projektet, 
som deltagare, observatör och d.i.s Bergslagens representant. Det har samtidigt inneburit att 
han kontinuerligt kunnat ge värdefulla synpunkter på uppläggning, genomförande och 
uppkomna effekter etc.  
 
Slutligen vill jag tacka deltagarna, förutan vilka det inte hade kunnat bli något 
utvecklingsprojekt, för deras intresserade medverkan och värdefulla synpunkter på 
verksamheten i alla dessa aspekter. Det har också gjort det möjligt att få ett rikt underlag för 
att ta tillvara värdefulla erfarenheter och som också gör det möjligt att förbättra och utveckla 
uppläggningen för framtiden. 
 
Falun i januari 2003 
 
 
Mats Lundgren  
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Små och medelstora företag lever ofta under ekonomiskt pressade förhållanden. I praktiken 
innebär detta att produktionen hela tiden måste löpa på med så få störningar som möjligt för 
att verksamhetens kostnader skall kunna balanseras av tillgängliga intäkter. Såldes blir det 
kostsamt även med smärre ”driftsavbrott”. Det förefaller därför rimligt att anta att ledarskapet 
inriktas på att produktionen skall flyta så smärtfritt som möjligt. Det leder i sin tur till ett 
behov av ledarens ständiga närvaro. De får därmed också svårt att vara frånvarande, även för 
aktiviteter som att utveckla sin egen kompetens. Om vi utgår från att ledarskap som utövas på 
ett framgångsrikt sätt också bygger på en god ledarskapskompetens kan effekterna av att inte 
kontinuerligt utveckla denna bli ett betydande handikapp. Risken är att de därför också 
kommer att ha sådana brister i sitt ledarskap att det t o m kan riskera företagets överlevnad på 
längre sikt. 
 
Det förefaller rimligt att anta att ledare i små och medelstora företag är människor med idéer 
som de har lyckats omsätta i praktiken och skapat ett företag som de själva leder. Ibland kan 
det vara en duktig anställd som i kraft av sina yrkeskunskaper har avancerat till en 
arbetsledande befattning. Samtidigt är det inte ovanligt att många av dessa personer saknar 
formell utbildning och deras vana att t ex skriva och läsa facklitteratur är inte särskilt stor, 
framför allt därför att de ofta inte har tid med denna typ av aktiviteter. Detta leder i sin tur till 
att de även av detta skäl i många fall drar sig för att delta i längre utbildningar, t ex på 
högskolenivå. Sett från sådana utgångspunkter ställde vi oss frågan om det skulle vara möjligt 
att organisera aktiviteter som leder till ledarskapsutveckling, på en relativt kvalificerad nivå, 
och som inte bara omfattar en enstaka dag eller några få sammankomster. Vad skulle en sådan 
utvecklingsprocess behöva innehålla för att ledare i små och medelstora företag både skulle 
vilja och kunna delta, och att de också upplever att utfallet är till nytta för deras praktiska 
vardag som ledare? 
 
Detta är bakgrunden till det utvecklingsprojekt som genomförts med en handfull ledare i små 
och medelstora företag under hösten 2003. För att skapa nödvändiga förutsättningar 
planerades hela projektet skulle ske i samtalsform och att de teman som togs upp skulle vara 
så verklighetsnära som möjligt genom att utgå från verkliga situationer, s k ”skarpa case”1. 
Projektets mål var därmed att utveckla ett alternativ till de typer av ledarskapsutbildningar 
som redan finns på marknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. SYFTE  
                                                           
1 Jag väljer här att använda begreppet case och att också böja ordet på svenskt sätt. Kanske vill någon invända 
att det hade varit bättre att använda det svenska ordet fall. Case kändes helt enkelt mera rätt i sammanhanget, 
men kanske misstar jag mig. 
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Syftet med denna utvärdering av utvecklingsprojektet: Ledarskapssamtal i små och 
medelstora företag, är att utforska om det går att utveckla ett alternativt sätt att arbeta i 
förhållande till ett traditionellt sätt att bedriva ledarskapsutbildningar, men också att ge 
underlag för en ”planeringsmanual” för att kunna genomföra liknande utvecklingsinsatser i 
framtiden. Följande frågeställningar formuleras: 
 

- Hur såg de bakomliggande tankarna ut, dvs vilka var de grundläggande principerna 
för att kunna genomföra en alternativ form av en ledarskapsutveckling för små och 
medelstora företag? 

- Hur genomfördes detta utvecklingsprojekt och vilka effekter uppstod sett från 
samtalsledarnas utgångspunkter? 

- På vilket sätt upplevde deltagarna sitt deltagande i utvecklingsprojektet och vilka 
effekter ansåg de att denna hade gett för deras sätt att utöva sitt ledarskap? 

 
Med utgångspunkt från hur dessa frågeställningar kan besvaras formuleras avslutningsvis en 
vidareutvecklad ”planeringsmanual”, eller modell om man så vill, för hur 
ledarskapsutveckling som bygger på samtal med utgångspunkt från ”live-cases” kan 
genomföras i framtiden. 
 
 
3. METOD  
Utvärderingen bygger på de minnesanteckningar som de bägge samtalsledarna kontinuerligt 
har fört under projektets genomförande. Till detta kommer en gruppintervju i samtalsform 
som gjordes vid den sista träffen där vi frågade om hur de hade upplevt detta sätt att arbeta. 
För att underlätta detta samtal, med de risker för att styra och påverka som det kunde 
innebära, ställdes ett antal öppna frågor som deltagarna ombads att reflektera över inför den 
avslutande träffen (Bilaga 1). Till detta kommer att uppdragsgivarens representant i 
utvecklingsprojektet kontinuerligt har gett synpunkter på genomförandet i olika avseenden. 
Både min samtalsledarkollega och uppdragsgivarens representant har även gett synpunkter på 
rapportens innehåll, vilket också resulterat i att en del justeringar av vad som förevarit och hur 
detta kan tolkas har gjorts. 
 
Tolkningsbasen för utvärderingen utgår från vad man skulle kunna kalla en 
socialkonstruktivistisk idé om att de data samlas in kan ”vävas” samman till en mer eller 
mindre sammanhållen bild, visserligen som en av flera möjliga. Här spelar det således stor 
roll vilka data som kan göras tillgängliga och hur dessa i sin tur kan systematiseras. Vad vi i 
det här fallet kan få kunskap om utgår därför från antagandet att det är människors 
upplevelser som ligger till grund för hur de konstruerar sin verklighet (se t ex Berger och 
Luckman, 1979) och i det specifika fallet därför också uppfattas utgöra verkligheten. Det så 
kallade Thomasteoremet2 uttrycker detta på följande sätt: "Om något definieras som verkligt 
blir det verkligt till sina konsekvenser" (Brante, 1993:23). Detta innebär att det inte har någon 
betydelse hur verkligheten faktiskt är konstruerad, i stället är den avgörande frågan hur denna 
uppfattas av de i sammanhanget involverade aktörerna, eftersom det är dessa föreställningar 
som styr den enskilde individens agerande. Det är därför inte verkligheten i en objektiv 
mening som kan återges, utan endast aktörernas subjektiva uppfattning. Detta är dock inte 
ointressant om vi utgår från Thomasteoremet, därför att det är utifrån sin egen syn på 
verkligheten som de inblandade aktörerna också förstår sin egen verklighet, vilket t ex är 
utgångspunkten för hur de förväntas tolka resultatet av det utvecklingsprojekt som de har 
                                                           
2 Thomasteoremet är uppkallat efter William I Thomas (Goffman, 1994). 
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deltagit i. Det är således i det här fallet fråga om att tolka det ytterst komplexa fenomen som 
ledarskapet utgör. 
 
De tolkningar som görs i denna utvärdering bygger på mina förkunskaper, om man så vill 
mina egna förutfattade meningar, om vad ledarskap är och hur ledare kan utbildas. I det här 
specifika fallet ville vi pröva en alternativ form för att genomföra ett projekt om hur 
ledarskapsutveckling kan ske (Se vidare i avsnitt 5.1). Det är således i relation till hur jag 
uppfattade detta som min tolkning av resultatet skall ses. Tolkningen bygger självfallet till 
stor del på hur jag förstått deltagarnas agerande betraktat från mitt ”insiderperspektiv” om vad 
deltagarna uttrycker som effekter av att delta i ett utvecklingsprojekt av detta slag. De 
tolkningar jag gör kan självfallet ifrågasättas, och skall så göras. Trovärdigheten beror därför i 
viken grad jag lyckas argumentera för de slutsatser som presenteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. NÅGRA TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
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För att sätta in det ledarskapsutvecklingsprojekt som genomförts i ett sammanhang görs 
nedan en kort sammanfattning av några principiellt sett olika sätt att se på ledarskap och vilka 
konsekvenser detta kan antas leda till för hur ledarskapsutbildningar byggs upp. Hur sådana 
genomförs beror framför allt på vilka föreställningar vi har om vad ett ledarskap innebär? Här 
ställs samtidigt inte bara olika organisationsteoretiska uppfattningar mot varandra, utan även 
olika pedagogiska grundsyner.  
 
Utgångspunkten är att ledarrollen i alla organisationer, små som stora, är en ytterst komplex 
företeelse. Faktum är också att det finns få områden som det har forskats så mycket om som 
ledarskap och som vi ändå fortfarande vi vet så förhållandevis lite om. 
 

So there is no final word on what is good leadership. We are simply trying to hit a mov-
ing target; maybe even get a little ahead of it. Granted, the qualities that are relatively en-
during may become clearer in the process, but these qualities will never be more than the 
‘basic skills’ of leadership. They will never tell us anything important about how to exer-
cise outstanding leadership, because outstanding leadership is exquisitely sensitive to the 
context in which it is exercised. (Leithwood,K. , & Janszi, D. , & Steinbach, R. 1999:4) 

 
Vilka är de grundläggande färdigheter som t ex Leithwood, Janszi, och Steinbach talar om? 
Är det t ex att kunna lösa konflikter, informera och kommunicera organisationens mål inom 
och utanför den egna organisationen, leda den operativa verksamheten, motivera 
medarbetarna, fatta nödvändiga och ibland obekväma beslut osv? Hur vi än definierar vilka 
de grundläggande färdigheterna är kvarstår fortfarande frågan om hur det bästa sättet att lära 
sig dessa färdigheter ser ut. Eftersom organisation och ledarskap är ytterst komplexa 
företeelser har den hittills dominerande rationalistiskt inriktade strategin gått ut på att förenkla 
och skapa tydliga rutiner, tydligast kommer detta till uttryck i det löpande bandet. Dessa 
principer kan ses som den rationalistiska organisationsteorins grundvalar som de kom att 
formuleras av t ex Taylor (1985) och Weber3 (1983) i början av det förra århundradet. Den 
andra vägen kan sägas ha växt fram runt tanken om att skapa s k lärande organisationer (se t 
ex Argyris & Schön, 1995; Senge, 1995). Tanken är här att utgå från det komplexa och att det 
är dessa samband som måste förstås. Senge pratar t ex om dynamiskt komplexa problem, dvs 
samband som är så komplexa att vi har svårt att överblicka konsekvenserna av våra 
handlingar eftersom effekterna kommer långt senare än när dessa handlingar utförs. Den 
strategi som nu växer fram har uttrycksformer som det livslånga lärandet och lärande 
organisationer, där t ex dialogen utgör ett centralt inslag (se t ex Isaacs, 1999). 
 
Det utvecklingsprojekt som genomförts i det här sammanhanget kan utan vidare sägas tillhöra 
tanken om att skapa en lärande organisation, detta trots att deltagarna i huvudsak kom från 
organisationer med en stark rationalistisk tradition och med företag uppbyggd på dessa 
principer. Detta kan antagligen på ett sätt ses som en komplicerande faktor, inte minst därför 
att detta samtidigt påverkar deltagarnas förväntningar om vad projektet går ut på, dvs vad det 
är som skall åstadkommas. 
 
 
5. ERFARENHETER FRÅN ETT SAMTALSBASERAT UTVECKLINGS-
PROJEKT FÖR LEDARE I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
                                                           
3 Här finns det kanske skäl att påminna om att Weber inte hade till syfte att skapa rationellt fungerande 
organisationer, utan snarast att hitta en metod för att se hur rationellt olika organisationer fungerar. I praktiken 
torde det inte vara någon överdrift att påstå att Webers s k idealtypiska modell också kommit att fungera som 
prototyp för att organisera, inte minst gäller det den offentliga sektorn i Sverige, 
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I de följande avsnitten beskrivs först hur de ursprungliga planerna för det utvecklingsprojekt 
som genomförts såg ut. Därefter behandlas hur projektet kom att genomföras i praktiken, som 
jag som en av två samtalsledare uppfattade detta. Därefter beskrivs hur deltagarna uppger att 
de ser på sitt deltagande i samtalen och vad det har betytt för deras vardag som ledare i sina 
respektive företag. 
 
 
5.1 De ursprungliga planerna  
Den ursprungliga frågan4, som redan framgått, för detta utvecklingsprojekt kan i korthet 
formuleras i stil med; Hur kan man utforma en effektiv utveckling av ledare i små- och 
medelstora företag så att dessa blir möjliga att genomföra, både praktiskt och ekonomiskt, 
men att dessa ändå upplevs tillräckligt värdefulla för att deltagarna skall vara beredda att 
lägga ner den tid som behövs? Från dessa utgångspunkter formulerades ett preliminärt syfte 
med utvecklingsprojektet på följande sätt: 
 

- Syftet med utvecklingsprojektet är att utveckla en modell för en vardagsnära och 
praktisk tillämpbar utveckling av ledare för ledare i små och medelstora företag i 
modulform, flexibel till både innehåll och form. 

 
Aktiviteterna avsågs att byggas upp kring s k reflekterande samtal i grupp om teman som på 
olika sätt hade med ledarskap i små och medelstora företag att göra. Samtalet skulle ta sin 
utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter från olika vardagsproblem som på ett eller annat sätt 
pockade på en lösning, eller i vart fall att problemet skulle vara möjligt att förstå. På så sätt 
skulle verksamheten innehållsmässigt definieras av deltagarna själva och samtidigt ge 
’praktiskt nyttiga’ verktyg för att angripa dessa problem i vardagen. Det kom emellertid att 
visa sig att det fanns tämligen olika uppfattningar bland deltagarna vad dessa verktyg var. 
Utan att vi inledningsvis närmare berörde denna fråga var dessa verktyg i min 
föreställningsvärld begrepp och teoretiska modeller som kunde användas för att tolka de 
situationer som den enskilde deltagaren befann sig i och därmed skulle detta kunna underlätta 
att utöva ett ledarskap i vardagen. Min föreställning om begreppet verktyg hade således en 
starkt kognitiv inriktning. För några av deltagarna var föreställningen om vad dessa verktyg 
kunde vara betydligt mera instrumentellt inriktade. Detta kom senare självfallet att få 
betydelse när utfallet skulle bedömas.  
 
Poängen med att bedriva ledarskapsutveckling i samtalsform bedömde vi var att få hjälp med 
att bearbeta ’verkliga’ problem, i form av fallbeskrivningar, som kräver ’verkliga’ lösningar. 
Fallbeskrivningarna skulle deltagarna själva bidra med genom att de hade till uppgift att 
beskriva konkreta situationer i sitt dagliga arbete kopplat till det tema som togs upp för 
tillfället. Ett viktigt antagande var i det sammanhanget att en sådan uppläggning inte skulle 
göra att deltagarna ansåg sin medverkan som ’bortkastad’ när denna ställdes i relation till 
andra ’nödvändiga’ arbetsuppgifter. Tanken var att kunna ”slå två flugor på samma smäll”, 
eftersom den vara en ’nödvändig’ arbetsuppgift som beskrevs och analyserades för att finna 
en lösning på denna samtidigt som det skedde ett lärande. Sammanfattningsvis skulle fördelen 
vara att åstadkomma ett processorienterat och problembaserat lärande som också kunde 
omsättas i en handlingsberedskap hos deltagarna. Ett gemensamt reflekterande tillsammans 
med samtalsledarna skulle också ge möjlighet för ett ständigt ifrågasättande av normativa 
(dvs etablerade föreställningar om vad som är rätt och fel, ändamålsenligt eller inte osv) 

                                                           
4 Hur projektet i stora drag skulle utformas växte fram i två samtal, ett på försommaren och ett tidigt på hösten 
2003, mellan de bägge samtalsledarna och en av företrädarna för d.i.s i Bergslagen, Gisela Spak. 
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föreställningar och ersättas med nya och alternativa sätt att hantera de problem som man 
upplevde fanns. Tanken var att detta kunde vara ett effektivt sätt att skapa ett lärande om 
ledarskapsfrågor. 
 
Respektive tema i vid olika samtalsträffarna avsågs att inledas med en kortare 
”introduktionsföreläsning”. Deltagarna förväntades också att vid den första träffen inom varje 
tema kunna berätta om sina egna erfarenheter inom detta område, framför allt från situationer 
som på något sätt uppfattas som problematiska. Vid den andra tematräffen skulle tänkbara 
handlingsalternativ och handlingsstrategier diskuteras för att hantera det aktuella problemet. 
Det fanns ursprungligen också tankar på att tillhandahålla case/artiklar som belyser centrala 
aspekter av de olika temana. Samtalsledningen5 kom dock att göra bedömningen att detta inte 
skulle fungera i den aktuella gruppen, även om vi självfallet inte vet något om detta. 
Verksamheten skulle således till sin natur vara processinriktad och därmed starkt inriktad på 
att anpassa genomförande till deltagarnas önskemål och förutsättningar. De teman som 
formulerades och som byggde på en ”marknadsundersökning” som uppdragsgivare tidigare 
hade gjort pekade mot att det var följande teman som skulle kunna vara aktuella att behandla:  
a) Grupp- och arbetslagspsykologi 
b) Konflikthantering 
c) Mångkulturella arbetsplatser 
d) Utvecklingssamtal  
 
Det visade sig dock som att gruppen, allt eftersom tiden gick, kom att framhålla andra teman 
som sina behov. Således kom t ex temat om den mångkulturella arbetsplatsen att utgå och 
liksom det mera generellt formulerade temat, grupp- och arbetslagspsykologi, även om dessa 
tankar självfallet mer eller mindre ändå fanns med under hela projekttiden. Konflikthantering 
visade sig, som väntat, vara generativ och det var lätt för deltagarna att formulera tydliga 
situationer runt detta. Därefter kom innehållet att handla om vad som skulle kunna 
sammanfattas som den attraktiva arbetsplatsen, dvs hur kan ett företag kan beskrivas som 
idealt fungerande. En sådan perspektivförskjutning kan antas fungera som en möjlighet att 
jämföra och bör därför under gynnsamma omständigheter kunna öppna upp för nya tolkningar 
av det vardagliga arbetet än de som vanligen görs. 
 
Hur gick det då att genomföra detta i praktiken? I det följande avsnittet ges en något mera 
detaljerad beskrivning av genomförandeprocessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 Genomförandet betraktat från samtalsledarnas utgångspunkter 
Rent fysiskt genomfördes projektet under hösten 2003 vid 8 tillfällen där varje sammankomst 
omfattar 2 respektive 3 timmar inkl. raster, tillsammans 20 timmar. Deltagarna förväntas 
                                                           
5 Kanske är det mera riktigt att säga att det var jag som gjorde denna bedömning, samtidigt var det heller ingen 
under den tid som verksamheten pågick som uttalat efterlyste några direkt föreläsningar. 
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kunna använda ytterligare ca 20 timmar på ’hemmaplan’ för förberedelser av olika slag. 
Utvecklingsprojektet skulle på ett organisatoriskt plan resultra i: 
 
- en modell som kan användas för att nå och utbilda ledare i små och medelstora företag 
inom temat ledarskap. 
 
och på individnivå i: 
 
- att deltagarna tillägnar sig en ökad förtrogenhet inom några olika ledarskapsteman och att 
de därmed får vägledning för att hantera vardagliga situationer, samtidigt som perspektiven 
vidgas för att se nya mönster och förklaringar till vad som uppfattas vara problematiska 
situationer. 
 
Vid den första träffen (2003-10-15) deltog samtliga 7 anmälda deltagare samt en person från 
uppdragsgivaren, Distansutbildning i Bergslagen (d.i.s) samt de två samtalsledarna från 
Högskolan Dalarna. Av deltagarna kom två från en reparationsverkstad hos en relativt stor 
bilförsäljare. En deltagare kom från ett gjuteri, två från en reparationsverkstad för tunga 
fordon. Två deltagare kom från tjänsteproducerande verksamheter, en från ett mindre 
konsultföretag och en person från en verksamhet som drivs i stiftelseform, men som ändå i en 
mening lever under marknadsliknande förhållanden på samma sätt som små och medelstora 
företag vanligen gör. En av deltagarna kom att avbryta sitt deltagande. 
 
Det första mötet inleddes på sedvanligt sätt genom att deltagare och samtalsledarna 
presenterade sig för varandra. Teman som deltagarna förde fram som instrument var t ex 
medarbetarsamtal, förändringsprocesser, hur man får medarbetare att gå i samma riktning, 
osv. Därefter tog vi upp ett samtal om de pedagogiska grundtankarna och hur dessa kunde 
tänkas påverka den fortsätta uppläggningen. Då projektet avsåg att utveckla praktiskt 
användbara kunskaper hos deltagarna fanns det anledning att inledningsvis beröra frågan vad 
kunskap är och hur ny kunskap kan utvecklas. Vi diskuterade t ex hur det går till när vi bildar 
oss en uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Vi samtalade också om vad det innebär 
att vår bild av verkligheten kan ses som socialt konstruerad, dvs att vi med hjälp av begrepp 
som vi själva konstruerar och hur dessa är relaterade till varandra kan beskriva och tolka den 
verklighet som vi befinner oss i. Vi berörde också frågan om hur ett företag kan ses som en 
lärande organisation och vilken roll som medarbetarnas kompetens spelar för att få en 
välfungerande verksamhet. Inledningen var således avsedd att ge en tämligen bred 
introduktion till vad som skulle komma att följa. 
 
När vi gick igenom situationer som deltagarna ville arbeta vidare med tog en av dem t ex upp 
hur en motsättning som finns mellan olika delar av organisationen, där orsaken framför allt 
uppfattades vara personberoende, kunde hanteras. Någon ville diskutera hur man kan agera 
för att bli tagen på allvar och få ledningens stöd för att utöva det egna ledarskapet. Två 
deltagare pekade på problemet med att få en fungerande internkommunikation. En annan 
frågeställning var hur man som ledare kan få sina medarbetare att se vilka roller de spelar och 
hur de är bereda att ta sitt ansvar. Ytterligare en problematik som berördes var hur man kan 
klara av att förflytta sig mellan rollen som anställd och chef (vilket i det här fallet det fanns ett 
exempel på, dvs den här personen arbetade ”på golvet”, men vikarierade regelmässigt som 
arbetsledare).  
 
En deltagare tog upp frågan om vi inte borde använda litteratur för att ge flera infallsvinklar 
när gruppen träffades. Hållningen från samtalsledarnas sida är att det självfallet finns litteratur 
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som skulle kunna vara relevant och därmed användbar i det här sammanhanget. Med tanke på 
målgruppen och dess bakgrund, ofta med tidsbrist och kanske ibland också med att några av 
dessa kunde antas vara ovana med teoretiska studier, så skulle detta göra att risken för att de 
avstod från att delta i projektet var för stor för att välja ett sådant alternativ. Dessutom är det 
en av de viktigaste punkterna i detta experiment att se om det är möjligt att bedriva en 
ledarskapsutveckling som endast bygger på muntliga, om än verkliga, ”case”. Det är 
självfallet ändå så att var och en avgör om man vill lägga tid på att läsa tänkbar litteratur 
utanför det att deltagarna träffas. Det var således helt i sin ordning att bara delta i mötena, 
tänka och prata.  
 
Den andra träffen (2003-10-29) är tre av deltagarna frånvarande. Tiden användes i huvudsak 
för att var och en fick beskriva sina respektive ”case” som sedan diskuterades. En av 
deltagarna sade sig t ex vara ”överlycklig när han kom hem efter första träffen.” Det är nog så 
att det är sällan man pratar om dessa frågor, men säkert tänker man desto mer på egen hand.  
 
Vid det tredje mötet (2003-11-13) deltog alla utom en. Träffen var samtidigt inledningen till 
ett nytt tema, nämligen konflikthantering. I det här fallet kom deltagarna att formulera fyra 
olika ”case”, mer eller mindre detaljerat beskrivna. Dessa kom att preliminärt benämnas som 
1) ”Den missförstådde medarbetaren”, 2) ”När chefen glömmer att informera”, 3) ”Den 
missnöjda kunden”, 4) ”Konkurrens och avundsjuka mellan medarbetare”. De ”case” som 
formulerades var genomgående av sådan karaktär att de andra deltagarna kunde känna igen 
sig tämligen väl. Byter man t ex ut namnen på deltagarna och gör några smärre justeringar i 
de allmänna förutsättningars blir de olika ”casen” i flera av fallen allmängiltiga beskrivningar 
av konfliktsituationer som regelbundet förekommer på de flesta arbetsplatser. Detta öppnar 
därmed upp för att mera generellt belysa vad som orsakar att konflikter uppstår och att initiera 
samtal om hur dessa i så fall kan lösas. 
 
Här kom det att väckas en del idéer som låg lite utanför projektets syfte i mera strikt mening, 
men som samtidigt ändå hade nära kopplingar till de teman som bar upp verksamheten. 
Således var en av deltagarna ledare för ett projekt som sysslade med s k ”attraktiva 
arbetsplatser” och som bl a hade två doktorander knutna till sig och som arbetade med denna 
fråga. Vi beslöt att bjuda in dessa för att de skulle få berätta om sin forskning kring s k 
”attraktiva arbetsplatser” för att på det sättet också deltagarna skulle kunna ”spegla” sin 
erfarenheter från deras respektive företag mot detta. Tanken var således att beskriva 
erfarenheter av hur en attraktiv arbetsplats ser ut för att utifrån detta diskutera hur man skapar 
en sådan och hur ledarens roll i så fall ser ut. Till detta kom att en av samtalsledarna hade en 
student som vill skriva en uppsats om lärande i företag. 
 
Den fjärde träffen (2003-11-20) inleddes följaktligen med en presentation av projektet om 
attraktiva tillverkningsföretag. De två gästande doktoranderna gick igenom ett antal faktorer, 
som t ex arbetsinnehåll, arbetstillfredsställelse och arbetsförhållanden som de studerade och 
som kan antas vara av betydelse för att skapa den attraktiva arbetsplatsen. Det framgick med 
all tydlighet att det är en ytterst komplex frågeställning att förstå hur en sådan arbetsplats kan 
utformas. Även om presentationen lika mycket komplicerade det hela som att den skapade 
klarhet hade nog presentationen sin funktion genom att perspektiven kunde breddas, dvs 
komplexiteten kunde tydliggöras. Också den student som ville göra en kartläggning av några 
av deltagarnas företag fick en möjlighet att presentera sig och sina tankar runt detta. 
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Därefter användes tiden för att fortsätta samtalet om konflikter och dess orsaker, liksom om 
metoder för att hantera dessa konflikter med utgångspunkt från deltagarnas ”case”. Vi 
beslutade oss för att fortsätta dessa diskussioner vid nästa möte.  
 
Vi den femte träffen (2003-11-26) var det lite av ett ”manfall”, två deltagare hade meddelat 
förhinder och två medlade förhinder på morgonen samma dag som gruppen skulle träffas. 
Eftersom varje deltagare är viktig i en så liten grupp, med dessutom en så processinriktad 
pedagogik, diskuterade vi vad som går att göra åt saken. Kommer mötena för tätt? Vi styrs 
kanske för mycket av att vi måste vara klara före nyår framstod som några variabler som 
kunde vara värda att ta i beaktande. 
 
Samtalet kom att styras in mot en diskussion om den modell för attraktivt arbete som 
presenterades vid förra mötet. Vi var rörande eniga om att relationerna på arbetsplatsen är 
viktiga. Vi kom då in på frågeställningar om relationer? Vilken är t ex ledarens roll för att 
skapa goda relationer? Som exempel på verkningsfulla lösningar på problematiska och 
konfliktfyllda situationer framfördes att tillsätta arbetsgrupper med ansvar och resurser för att 
lösa de problem som definierats. En annan aspekt som kom upp i detta sammanhang var hur 
grupptryck fungerar och hur man som ledare både kan utnyttja detta, men också utsättas för 
ett sådant. Detta leder t ex till frågeställningar av etisk och moralisk natur, är det t ex rätt att 
styra med grupptryck? Här är kunskap om grupper och grupprocesser viktiga. Diskussionen 
kom också in på vilka mekanismer som ligger bakom att det t ex uppstår mobbning. 
 
Dialogen i gruppen kom att beröra ytterligare flera olika teman. Det visade sig, vilket också 
tidigare påpekats, att deltagarna inte befann sig i några mångkulturella arbetsplatser varför 
detta tema avvisades. När någon i gruppen sedan föreslog att temat skulle kunna breddas till 
att röra mångfald fanns inte heller för detta någon stor entusiasm. Eftersom tanken var att 
verksamheten skulle ta sin utgångspunkt i behov som deltagarna uttrycker kändes det, trots 
allt, riktigt att gå vidare för att finna andra teman att arbeta vidare med. En sådan 
frågeställning uppstod i och med att vi började samtal om vilken kompetens behöver ledare? 
Vilket i sin tur ledde till mera generella frågor om vad kompetens är. Vi var t ex överens om 
att ju mer kvalificerade jobb, ju svårare att hitta folk med rätt kompetens. Ja, kanske rent av 
att veta vad som är rätt kompetens. Vi bestämde oss utifrån detta att ägna nästa möte åt 
kompetensförsörjning, eftersom ämnet mångkulturella arbetsplatser inte är så aktuellt i 
gruppen. 
 
Innan vi slutade för dagen ägnades också en del tid åt diskussion om omvärldshändelser och 
vilken betydelse det har för de företag deltagarna är verksamma i och vad det i sin tur kan 
tänkas betyda för att utöva ett ledarskap. 
 
Vid den sjätte träffen (2002-13-03) återstod att behandla två ”konflikt-case”. När vi samtalat 
runt dessa gick vi över till huvudämne för dagen; kompetensförsörjning. Vi fick en 
presentation av en av samtalsledarna och en deltagare (tillika uppdragsgivarens 
kontaktperson) om hur det kan gå till att genomföra en kompetensanalys (”Mål 3 analyser”) i 
ett företag. Vi enades om att relationen mellan kunskap och uppgift kan vara en bra definition 
av kompetens. Kompetens kan således ses som förmågan att lösa en viss uppgift. 
 
Inför den kommande träffen skedde en liten ”uppskärpning” för att på det sättet försöka skapa 
tydligare struktur distribuerades följande frågeställningar som deltagarna ombads att 
reflektera över.  
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Fundera över följande frågeställningar och som vi kommer att samtal om när vi träffas 
nästa gång. Respektive deltagare förväntas muntligt kunna presentera några idéer om 
resp. frågeställning. 
 
”- Beskriv vilken kompetens (relationen mellan uppgifter och kunskap) som Du anser 
att Du behöver för att kunna utöva Ditt ledarskap. 
- Beskriv motsvarande för den personal som är direkt underställd Dig. 
- Vilka åtgärder kan vara möjliga att genomföra för att utveckla Din egen kompetens 
respektive Dina medarbetares kompetens? 
- Hur kan medarbetarsamtalet användas i en strävan att utveckla personalens 
kompetens? 
- Vilka andra funktioner anser Du att man kan använda metarbetarsamtal till?” 
 
Det näst sista mötet (2003-12-11) tog därför också sin utgångspunkt i de frågeställningar som 
deltagarna hade fått i uppgift att preparera sig för att kunna samtala om. Vi gick som vanligt, 
även om det inte alltid lyckas särskilt bra, ”laget runt”. Det är nog ingen överdrift att påstå att 
förutsättningar varierade mellan de olika företagen. I ett av dessa fanns t ex väl utarbetade 
manualer som beskrev vilka uppgifter som man som chef hade att utföra. I ett annat av 
företagen var det upp till ledarna att själva precisera vad som åvilade dem i deras ledarroll, 
även om det egentligen finns befattningsbeskrivningar nedskrivna. En tredje deltagare måste 
själv hela tiden arbeta för att skapa förutsättningar för att initiera och genomföra ständigt nya 
projekt, dvs verksamheten varierar därmed mer eller mindre hela tiden. Det betyder i sin tur 
att de olika ledarskapsrollerna kräver delvis olika kompetenser. Trots detta fanns de stor 
överensstämmelse om att det ändå finns kompetenser som är mer eller mindre generell och 
som man antas gäller för att typer av ledare. Det gäller t ex faktorer som social kompetens, 
förmåga att kunna planera, men också att kunna förklara på ett pedagogiskt sätt, att ha väl 
utvecklade nätverk, antingen inom eller utanför det egna företaget och ibland både och. Det 
fanns också en enighet om att för att ledare skall kunna göra ett bra jobb krävs det också att 
man kan få en tydligt feed-back och att sådan t ex kan erhållas via s k medarbetarsamtal. 
Därmed kom samtalet in på vilken roll som information och kommunikation spelar i ett 
företag, även för det lilla och medelstora företaget. 
 
Vid den avslutande träffen (2003-12-16) hade deltagarna fått i uppgift att fundera över 
följande frågeställningar som rörde informationen och kommunikationen i deras företag: 
 

”1. Beskriv hur informationen sker inom Ditt företag och på vilket sätt Du agerar som 
ledare för att få informationsflödet att flyta så smärtfritt som möjligt.  
2. Vilka förbättringsmöjligheter ser Du för att få en mera välfungerande information på 
Ditt företag?” 

 
Samtalet rörde hur information och kommunikation kan användas för att styra verksamheten i 
en organisation och vilja möjligheter och svårigheter som är förknippat med detta. 
Avslutningsvis användes tiden för att samtala om hur processen utvecklats och vilka resultat 
som hade uppnåtts som ett underlag för denna utvärderingsrapport (se vidare i avsnitt 5.3). 
 
5.3 Genomförandet betraktat från deltagarnas utgångspunkter 
Vid den sista samtalsträffen anslogs en del av tiden för att försöka att sammanfatta vilka för- 
och nackdelar, effekter etc som projektet har gett upphov till. I linje med vad man kan 
förvänta sig fanns en rad olika uppfattningar företrädda. Det måste ses som ytterst värdefullt 
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att det kom fram olika synpunkter för att vi på det sättet kan förstå på vilket sätt deltagarna 
påverkats i sin syn på ledarskapsfrågor. En av deltagarna pekade t ex på vikten av det 
erfarenhetsutbyte som hade skett inom verksamhetens ram. Denne menade att det kanske 
hade varit att föredra att deltagarna hade kommit från flera och lite mera olikartade 
verksamheter, dvs hade haft mera varierade erfarenheter. Vederbörande framhåller att 
samtalsledarna i bland hade behövt att ”hålla tråden” lite hårdare, vilket även fler deltagare 
instämmer i. En av dessa påpekar t ex att det har varit många och långa diskussioner, men att 
dessa ibland svävat ut. Det hade varit att föredra att problematiken ibland hade varit mera 
konkret menar denne också. En deltagare ansåg att det har varit för lite fokus på själva 
ledarrollen och att innehållet hade behövt vara mera faktainriktad, gärna med 
expertföreläsningar och att relevant ledarskapslitteratur hade använts. Den här personen 
menar att resultat borde ha blivit mera av att deltagarna kunde få verktyg för att användas i 
vardagen. En annan av deltagarna är av motsatt uppfattning och anser att det har varit bra att 
få diskutera och utbyta erfarenheter och att samtal är bättre än föreläsningar. Kanske skulle 
man i stället kunnat ha gått mera på djupet med en del av de saker som diskuterats menar 
denne person också. Ytterligare en deltagare anser att det är både intressant och positivt att 
diskutera, men att det kunde ha varit mera av ”att få något att sätta i handen”. Det hade gärna 
fått vara lite mera av verktyg, t ex någon form av manual/dokumentation för att genomföra 
medarbetarsamtal. 
 
Sammanfattningsvis verkar det som om uppfattningarna om projektets genomförande har 
relativt stor variation. Slående är emellertid att deltagarna har förhållandevis svårt att i 
konkreta termer ange vad man har lärt sig som kan leda till att man på ett bättre sätt kan utöva 
sitt ledarskap. Kanske är även detta ett uttryck för ledarskapets komplexitet. Det är därför 
svårt att koppla ihop en viss förmåga med en viss inlärningssituation, eller vilken förmåga det 
är som har utvecklats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Frågan är vilka slutsatser som är möjliga att dra med utgångspunkt från vad som redovisats i 
de föregående avsnitten. En central tanke i den pedagogik som använts har varit att använda 
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deltagarnas muntligt berättade ”case” inom de olika temaområdena som utgångspunkt för 
reflekterande samtal runt ledarrollen. För att lyckas med att bedriva verksamheten med en 
uttalad samtalspedagogik är det av vikt att stor omsorgs läggs på att beskriva de aktuella 
”casen”. En viktig slutsats är att metoden att använda de muntliga ”casen”, trots allt, fallit 
relativt väl ut, även om betoningen på detta moment borde ha skett betydligt mera strikt. Inte 
minst att det råder enighet om vilka teman som skall behandlas. Här ligger det ett viktigt 
ansvar på samtalsledarna att den har förmåga att hålla ”casen” levande så att dessa inte blir 
otydliga, dvs att hjälpa till att tydliggöra de kritiska momenten. ”Casen” har, som jag 
uppfattar det, blivit förvånansvärt nyanserat beskrivna och dessutom har det inneburit att det 
också varit företrädesvis generell problematik inom de olika teman som blivit belysta. I en del 
fall har dessa beskrivningar lyckats väldigt väl, både att detaljerat beskriva en konkret 
situation och dels att ge uttryck för en för sammanhanget generell problematik. Detta säger 
samtidigt att många av de problem som ledare i små och medelstora företag har att hantera i 
stor utsträckning är generellt förekommande.  
 
En av de tydligaste erfarenheterna som kan dras är att det finns en stor variation i vad olika 
individer förväntar sig av ett ledarskapsutvecklingsprojekt som skall resultera i. En typ av 
förväntning kännetecknas av att deltagaren vill ha konkreta och praktiskt användbara verktyg, 
typ checklistor, punkter att tänka på, enkla modeller och liknande, dvs en instrumentell 
inriktning. En annan inriktning kännetecknas av att deltagaren ser ett värde i sig att få 
diskutera kring sin ledarroll och att de också därmed bättre förstår hur de kan agera för att 
lyckas i sin roll, dvs en kognitiv inriktning. Dessa bägge uppfattningar kan ses som 
ändpunkter på en kontinuerlig skala (se figur 1). 
 
 
 
 
 
Konkreta verktyg (Checklistor etc)  Samtal och reflektion över ledarrollen 
 
Figur 1. Variationer i förväntningar på vad en ledarskapsutvecklingsinsats skall leda 
fram till. 
 
I det här konkreta fallet står några deltagare tydligt på den del av skalan där man vill att 
verksamheten skall resultera i att man kan få instrumentella och praktiskt och handfast 
användbara verktyg i rollen som ledare. Andra ser i stället ett värde i att kunna förbättra sin 
förmåga att göra nya tolkningar av hur ledarrollen kan utövas. Detta leder självfallet i sin tur 
till att resultatet kommer att tolkas på tämligen olika sätt. Då verksamheten har varit helt och 
håller baserad på samtal så finns också en kritik mot genomförande från dem som tydligare 
hade sett att det fått instrumentella verktyg i sin hand. Däremot är de som ser samtalet i sig 
som värdefullt och som ger en möjlighet till reflektion för att få perspektiv på ledarrollen 
betydligt mera nöjda. 
 
Den processinriktade pedagogik som använts har, som jag ser det, flera fördelar, som att den 
ger utrymme för att reflektera över komplexa sammanhang, att en frågeställning därmed kan 
belysas från fler olika håll och samtidigt ge ett större djup i förståelsen. En uppenbar nackdel 
är emellertid att detta sätt att arbeta kräver att deltagarna är närvarande, man kan så att säga 
inte läsa in det man missat i efterhand. Det talar för, som jag ser det, att en sådan här 
verksamhet behöver dras ut i tiden, dvs att det inte blir allt för tätt mellan de olika träffarna 
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och att tidpunkterna för de olika träffarna fastställs i god tid i förväg, men att det ändå finns 
en beredskap för att flytta dessa om så bedöms nödvändigt.  
 
Det fanns, i vart fall hos mig, en förhoppning att projektet skulle ha kunnat ge deltagarna ett 
sådant självförtroende att de skulle tilltro sitt eget tänkande och resonerande kring den egna 
ledarrollen. En slutsats måste bli att detta inte lyckats särskilt väl. Det verkar t ex som att flera 
av deltagarna fortfarande väntar på att flera sanningar om ledarskapets mysterier finns 
fördolda någonstans och att dessa väntar på att bli uppenbarade. Samtidigt tror jag fortfarande 
att detta sätt att genomföra ledarskapsutveckling kan leda till att intresset och tilltron till den 
egna förmågan att tänka och reflektera över sin ledarroll ökar till förmån från att det finns 
någon annan, t ex i ledarskapslitteraturen, som vet bättre har ledarskapet skall utövas. 
 
Det kan slutligen noteras att det inte fanns något av företagen som tog chansen att koppla in 
den student som ville göra en ”kompetensanalys” på deras företag. Det är naturligtvis svårt att 
veta orsaken till detta, men kanske är det så att det inte finns en vana av att arbeta så 
processinriktat, i vart fall inom utbildningsområdet. 
 
Vilka konsekvenser kan detta då tänkas ha för hur en samtalsbaserad ledarskapsutveckling 
skulle kunna genomföras i framtiden? Denna frågeställning behandlas i ett avslutande avsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. EN (REVIDERAD) MODELL FÖR ATT GENOMFÖRA LEDAR-
SKAPSUTVECKLING I SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG 
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Med utgångspunkt från de erfarenheter som kan dras från det utvecklingsprojekt som 
genomförts beskrivs i det följande hur ledarskapsutveckling för ledare i små och medelstora 
företag principiellt sett kan läggas upp för att ha förutsättningar att kunna genomföras 
framgångsrikt i framtiden. 
 
Målgrupp och omfattning 
Målgruppen är självfallet verksamma, eller möjligen framtida, ledare i små och medelstora 
företag. Troligen kan det vara en fördel att skilja mellan producerande företag och 
tjänsteföretag. En samtalsbaserad utveckling av ledarskap bör omfatta 8 – 10 tillfällen med ett 
möte ungefär var tredje vecka. Gruppstorlek ca 8 – 10 personer. 
 
Innehåll 
Verksamheten byggs upp runt 3 - 4 teman som bestäms av deltagarna vid den första träffen. 
Deltagarna har då haft i uppgift att inför det första mötet tänka ut de teman som de skulle 
kunna tänkas vara intresserade av att arbeta vidare med, dels utifrån teman som presenteras i 
en inbjudan och dels utifrån de behov som de själva har identifierat. Med ledning av det 
genomförda utvecklingsprojektet verkar det som om konfliktlösning, kompetens- och 
medarbetarsamtal, information/kommunikation, beslutsfattande kan vara relevanta exempel 
på tänkbara teman. Hela den första träffen bör förutom att deltagarna och samtalsledarna på 
sedvanligt sätt bekantar sig med varandra ägnas åt att diskutera fram vilka teman som 
gruppen skall inrikta sig på. Det framstår också som ytterst angeläget att deltagarna är 
medvetna om att detta moment är centralt och att det således ligger ett stort ansvar på 
deltagarna att formulera den innehållsmässiga delen. Faktum är att hela verksamheten bygger 
på att de ”case” som deltagarna beskriver inom varje tema innehåller någon form av generell 
problematik.  
 
Arbetsformer och förväntat resultat 
Konceptet bygger helt och hållet på reflekterande samtal. Innehållet byggs, som redan 
framgått, upp av de s k ”casen”. Det är viktigt att klargöra att det är hur dessa väljs som 
kommer att avgöra vilka problemaspekter som kommer att fokuseras. Det är gruppen som 
själv, lämpligen vid första mötet i gruppen, bestämmer hur man ser på vilka resultat man vill 
uppnå. Det framstår som angeläget att samtalsledaren kan redogöra för olika typer av resultat 
(Se figur 1 sid. 14). För att ge struktur och även i viss mån avgränsa samtalet kan det vara 
värdefullt att deltagarna inför varje träff får ett antal relativt öppna frågor i anslutning till det 
aktuella temat att reflektera över.  
 
Det är således pedagogiskt inte fråga om att samtalsledaren är en expert som har att förmedla 
till deltagarna hur de skall uppträda i sin ledarroll, ett s k normativt perspektiv. Detta bygger 
på att det finns en föreställning om vad som är rätt eller fel när det gäller ledarens agerande. 
Det finns utan tvekan deltagare som gärna ser att aktiviteter som skall leda till 
ledarskapsutveckling är uppbyggd på ett sådant sätt. När en samtalsbaserad 
ledarskapsutbildning utannonseras måste det därför göras tydligt att detta är en verksamhet 
som inte genomförs på ett sådant sätt och att deltagarna som företräder en sådan uppläggning 
i så fall ges rådet att välja en annan typ av verksamhet. Utgångspunkten är här i stället att 
ledarrollen är ytterst komplex och att ett sätt att på ett bättre sätt kunna utöva denna roll är att 
reflektera över olika möjliga handlingsalternativ, dvs att öka förståelsen för vad ett ledarskap 
innebär. 
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Krav på samtalsledarna 
Samtalsledaren behöver nödvändigtvis inte vara expert inom respektive temaområde, utan 
snarast är det gruppens samlade kunskaper och erfarenheter som bildar basen för det samtal 
som genomförs. Det är här fråga om ett gemensamt erfarenhetslärande. Samtliga erfarenheter 
i gruppen är värdefulla, och där samtalsledarens främsta uppgift är att låta dessa komma till 
uttryck för att på detta sätt skapa ett forum för reflektion och därmed ett reflekterat lärande.  
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Bilaga 
 
UTVÄRDERINGSFRÅGOR 
 
1. Vilken är Din uppfattning om den ledarskapsutbildning som Du har deltagit i? Du kan t ex 
fundera över vad Du anser om följande frågeställningar: 
- Hur fungerar samtalet som instrument för lärande? 
- Att vi inte använt litteratur? 
- Hur relevanta och på vilket sätt vi har behandlat de teman som vi berört? 
- Finns det andra teman som skulle ha varit mera relevanta? 
- Skulle det ha varit bättre att ha regelrätta "föreläsningar"? 
- Vad är det som Du har lärt Dig? 
- Vad är det som Du inte lärt något om, men som Du hade förväntningar på att lära? 
- Vad är det som har fungerat bra? 
- Vad är det som har fungerat dåligt? 
- Andra synpunkter på sådant som har med verksamhetens genomförande att göra. 
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