
Vilka bilder och metaforer kan illustrera småländskt ledarskap? 
De bilder och metaforer som kommit fram i samtal med yrkes-
verksamma ledare och andra som arbetar med att stödja företa-
gande1 illustrerar i stor utsträckning de nyckelord som vi beskri-
vit tidigare i denna skrift: envishet, påhittighet, arbetsamhet etc. 

Metaforer som återkommer är »skogen«, som illustrerar för-
ankring och att vara jordnära. »Myran« och »bikupan« illustrerar 
det arbetsamma och envetna men ibland också det intensiva. 

Den gamle bryggarhästen med skygglappar som vet vart den 
ska, rymmer både positiva och negativa sidor. Å ena sidan strävar 
vi troget på mot målet. Å andra sidan är vi blinda för vad som sker 
vid sidan av vår väg. Negativa kopplingar kan man också göra till 
uttryck som »Envis som en åsna« och »Listig som en räv«. 

Även »Emil i Lönneberga« fungerar som en illustration av 
sådant som kan uppfattas som negativt: busighet och en bris-
tande förmåga att lyssna på auktoriteter. De positiva koppling-
arna är dock fler: påhittig, godhjärtad, driftig, modig, ambitiös, 
våghalsig och klurig. 

Den bild som dyker upp i många sammanhang är »stenmu-
ren«. Här handlar det om stabilitet men också, kanske lite över-
raskande, om framtiden. En välbyggd stenmur håller i många, 
många år. Stenmuren är ju också en bild som använts av flera före-
tag och i flera sammanhang. 

Det »mörka och gråa industrigolvet« illustrerar en nutid som 
kanske behöver en mer ljus och färgglad framtid. »Maskrosen« 

1  Bland annat under workshopen som nämndes i första kapitlet.

Metaforer och bilder som illustrerar 
 småländskt ledarskap

Inspel!
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står för att den småländske ledaren oavsett förutsättningar alltid 

klarar sig. 

»Träningsoverallen« illustrerar att ledaren är en i gänget, men 

också att det är en person som är beredd på att »kavla upp ärm-

arna« och jobba så att svetten lackar. 
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