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Forskningsbaserad och strukturerad 
metodik
De viktigaste fördelarna med konceptet är 
att det är starkt forskningsbaserat, följer en 
strukturerad och beprövad metodik och 
drar fördel av hela gruppens kunskap och 
erfarenheter. 

Alla deltagare matchas in i en skräddar-
sydd grupp för att få maximalt utbyte av 
sitt medlemskap. De kommer från olika 
branscher, men har liknande erfarenheter 
av ledarskap, affärsinnovation och före-
tagsutveckling, just för att kunna ge varan-
dra nya infallsvinklar och ändå ha förståelse 
för de andra medlemmarnas utmaningar.

En grupp består av tolv till femton perso-
ner som träffas under ett dygn tre gånger 
per år. Medlemmarna är ledare som kom-
mit en bit i sina karriärer, arbetar med över-
gripande strategiska frågor och förmodli-
gen redan gått en hel del utbildningar. 

Under träffarna presenterar en av grup-
pens medlemmar en aktuell och verklig 
utmaning, oftast av strategisk art. Gruppen 
analyserar sedan utmaningen och arbetar 

fram konkreta förslag på en affärsmässig 
lösning. 

Strategiska lösningar för tillväxt
Arbetet i gruppen bygger på förtroende, 
engagemang och uppriktighet. Alla dis-
kussioner är konfidentiella och leds av två 
erfarna personer med egen akademisk 
forskning i bagaget. 

Konceptet erbjuder ett tidseffektivt, 
aktivt och erfarenhetsbaserat lärande 
kombinerat med akademisk kunskap och 
analytiskt problemlösande. Det stöder re-
sultatinriktat nytänkande kring komplexa 
ledarskapsfrågor. Och bidrar till individens 
förmåga att finna innovativa, strategiska 
lösningar för affärsutveckling som kan öka 
tillväxt och resultat.

Kompetent och engagerat stöd i att tänka strategiskt kring 
konkreta affärsmöjligheter. En resultatinriktad och tidseffektiv 
kombination av praktisk erfarenhet och akademisk forskning, 
med sikte på utveckling och tillväxt. Och ett tajt nätverk av 
människor med erfarenheter av ledarskapets alla utmaningar. 
Det är vad IMITs satsning på ledarskapsutveckling genom 
erfarenhetsutbyte erbjuder dig som medlem. 

Tempot i arbetslivet är högt och till-
fällena till koncentrerad reflektion 
är få. Ledare är dessutom ofta en-

samma i sin roll och inte sällan finns det 
viktiga strategiska frågor som är svåra el-
ler olämpliga att bolla med någon annan 
i organisationen.

Samtidigt tar traditionella utbildningar 
eller nätverk mycket tid och erbjuder små 
möjligheter att på djupet analysera och ta 
sig an de verkliga, komplexa utmaningar 
som alla ledare möter i sin arbetsvardag. 

Syftet med IMITs satsning på ledar-
skapsutveckling genom erfarenhetsut-
byte är att möta denna brist genom att 
erbjuda ett sammanhang där praktisk er-
farenhet och akademisk forskning korsbe-
fruktar varandra på ett resultatinriktat och 
tidseffektivt sätt. 

Kort uttryckt handlar det om att i en 
sammansvetsad grupp, ledd av forskare 
som alla disputerat inom företagsekono-
mi, utvecklas som ledare och få hjälp med 
att finna strategier och tillvägagångssätt 
för tillväxtorienterad affärsinnovation. 

Tidseffektiv ledarskaps
utveckling
– med fokus på konkreta utmaningar och affärsinnovation

”Konceptet stöder resultatinriktat nytänkande  
kring ledarskapsfrågor och bidrar till förmågan  

att finna innovativa, strategiska lösningar  
för affärsutveckling”

FAKTA

• Tidseffektiv ledarskapsutveckling med 
fokus på konkreta utmaningar och 
att skapa affärsinnovation genom 
erfarenhetsutbyte. 

• Nya medlemmar matchas in i en grupp 
med 12-15 personer. Gruppen träffas 
under ett dygn tre gånger per år under 
ledning av erfarna ledare som disputerat 
inom företagsekonomi. 

• Arbetet i gruppen bygger på 
stort förtroende och tillit mellan 
medlemmarna, därför är alla 
diskussioner och mötesprotokoll 
konfidentiella. 

• Konceptet passar dig i ledande 
position. Du är till exempel VD, chef för 
koncernfunktion, affärsområdeschef, 
senior rådgivare, entreprenör, ledande 
funktionsområdeschef eller projektledare.

• Du har kommit en bit i din karriär och vill 
finna ett sammanhang som tar vara på 
andra liknande personers erfarenhet som 
kan förverkligas i din vardag och bistå 
med värde för din organisation.

• Medlemsavgiften är 31 500 kr per år. 
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HALLÅ I LUREN
Hallå Magnus 
Nyström, vd på 
Sandvik Powder 
Solutions AB, vad  
är fördelen med le-
darskapsutveckling 
genom erfarenhets-
utbyte? 

 ”Jag har va-
rit medlem i en 
grupp sedan 2003. 
Under den tiden har jag hunnit byta rol-
ler inom Sandvik och gått flera kvalifi-
cerade utbildningar, men det är ändå 
den här gruppen som gett och ger  
mig mest. Kort uttryckt gör med-
lemskapet att jag utvecklas både 
 som yrkesperson och människa och där-
för gör ett bättre jobb.”

Vad är hemligheten? 
”Det är naturligtvis flera olika saker. För 
det första handlar det om att vi diskuterar 

skarpa, verkliga frågor i gruppen, sådant 
som engagerar och känns meningsfullt. 
Samtidigt som det också finns en aka-
demisk input. Det är helt enkelt en bra 
blandning av spännande praktik och in-
tressant teori. 

Och mer? 
”Sedan tycker jag att det känns viktigt att 
få tid att verkligen borra i en frågeställ-
ning, det är något man sällan hinner i 
vardagen. Att reflektera intensivt kring ett 
problem gör att man ofta kommer till nya 
och oväntade lösningar. Eller upptäcker 
att frågan var felställd från början.”

Vilken roll spelar det att 
medlemmarna i gruppen har 
erfarenheter från olika branscher?
”Det är jätteviktigt. Matchningen är cen-
tral och i den grupp jag är medlem i fung-
erar blandningen av människor mycket 
bra. Jag har under åren insett att man ofta 
sitter med samma frågeställningar, även 

om man jobbar i olika branscher. Bredden 
i erfarenheter gör att vi alltid får många 
olika och oväntade infallsvinklar på de frå-
gor vi diskuterar.”

Det låter som att det är högt i tak i 
diskussionerna? 
”Ja, det kan ofta vara frågor som är svåra 
att diskutera i det vardagliga samman-
hanget, med kollegor eller styrelse. Men 
här sker allt konfidentiellt och med stor till-
lit i en sammansvetsad grupp. För mig är 
det ett stärkande nätverk, i ordets bästa 
bemärkelse. Och så måste jag tillägga att 
det är väldigt trevligt socialt också.” 

Magnus Nyström
Vd på Sandvik Powder 

Solutions AB

Kontakt
Låter det här intressant? Skicka dina 
kontaktuppgifter till oss på  
erfarenhetsutbyte@imit.se så 
hör vi av oss med mer information. 
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Stiftelsen IMIT är ett forskningsinstitut
Stiftelsen IMITs målsättning är att bedriva och stödja forskning och utveckling inom teknisk, industriell och administrativ 
förnyelse, samt att utföra utbildningsinsatser inom detta område. Bakom stiftelsen IMIT står IFL vid Handelshögskolan i 
Stockholm, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Lunds tekniska högskola. 
IMITs forskning behandlar först och främst hur teknisk utveckling kan nyttiggöras genom tillförsel av industriell och 
ekonomisk kunskap, exempelvis inom områdena projektledning, produktionsledning, samt ledning och organisering av inno-
vationsverksamhet. IMIT bidrar till att sprida kunskap genom forskningsprojekt, magasinet “Management of Innovation and 
Technology”, och genomförande av seminarier, workshops och konferenser för såväl forskare som verksamma i industrin.
För mer information om IMITs verksamhet se www.imit.se

Möjlighet att ansöka om satsningsmedel för nya forskningsprojekt
Du som är forskare inom området ”Innovation and Technology Management” vet väl att du 
kan ansöka om satsningsmedel från IMIT för arbete med större ansökningar, pilotprojekt, eller 
andra typer av aktiviteter som syftar till uppstart av nya projekt och som kan vara svåra att finna 
annan finansiering för. IMIT har ingen formell utlysning av dessa satsningsmedel utan ansök-
ningar kan lämnas in när som helst under året. Ansökningar innehållande projektbe skrivning 
och budget bör ej överstiga tre sidor och skickas till IMITs föreståndare Mats Magnusson  
(mats.magnusson@imit.se). Beslut om finansiering fattas vanligen vid påföljande styrelsemöte. 
Några exakta undre eller övre gränser avseende projektomslutning finns ej, men en vanlig nivå 
på hittills beviljade ansökningar är 100-300 kkr.


