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Orsaken till att 70 procent av alla 
chefer misslyckas.

Statistiken är dyster. 70 procent av chefer misslyckas i rollen som chef (R. Hogan). Det 
slutar inte där. Den absoluta majoriteten av alla grupper är inte effektiva (W. Schutz). Des-
sutom är endast 14 procent av alla medarbetare är engagerade på sin arbetsplats, 75 
procent är oengagerade och hela 11 procent är aktivt urkopplade och fientligt inställda till 
sin arbetsgivare (Gallup). 

Som chef har du oddsen emot dig. 

Chefer misslyckande i stor utsträckning på grund av att de inte har förutsättningar att lyck-
as. De gör fel saker eller rätt saker på fel sätt.

Lösningen finns genom att angripa uppgiften på ett strukturellt sätt. Framgång uppnås när 
det finns en manual kring chef och ledarskap att utgå ifrån.  

Framgång och misslyckande lämnar spår efter sig. Studier visar att framgång eller misslyck-
ande för chefer och ledare handlar om hur de hanterar utmaningar inom nio förutsägbara 
områden (J. Bentz). 

Rapporten ger en översiktlig bild av vilka nio områden du bör fokusera på för att bli en av 
de 30 procenten av chefer som lyckas. 

Vilken chef vill du vara?

Magnus Lewrén
CEO

PS. 
Efter du läst rapporten: www.Lewren.se/nysomchefpaketlosning 

http://www.lewren.se/nysomchefpaketlosning
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1. Affärsmannaskap

Affärsmannaskap är förmågan att veta vad som driver affären framåt. Hur olika aktörer, 
händelser och situationer hänger ihop. Mycket kan sägas kring affärsmannaskap men för de 
flesta företag och organisationer är de huvudsakliga byggstenarna inom desamma: 
 
• Hur de gör för att innovera produkter och tjänster vilket fyller ett marknadsbehov. 
• Hur de hittar maximal effektivitet i produktionen av sina varor och tjänster.

• Hur de gör för att hitta nya potentiella kunder.
• Hur de konverterar potentiella kunder till betalande kunder.
• Hur de behåller befintliga kunder, fördjupar och expanderar sina kundrelationer.  

• Hur de maximerar vinst genom att minska kostnader. 
• Hur de maximerar vinst genom att öka köpfrekvens.
• Hur de maximerar vinst genom att höja priser.
• Hur de maximerar vinst genom att expandera affären.

• Hur de anpassar produkt- och tjänsteerbjudande utifrån livscykel och marknadsbehov.
• Hur de innoverar och inkrementellt vidareutvecklar befintliga produkter och tjänster.
• Hur de innoverar nya produkter och tjänster.
• Hur de rekryterar, vidareutvecklar och behåller personal.
• Hur de jobbar effektivt.
• Med mera... 

Företag och organisationer med system, struktur, förutsägbara metoder och processer har 
förutsättningar att lyckas. Utan system och struktur går inget att vidareutveckla! 

De som lyckas riktigt väl är de med: Utbildad personal. Personal som förstår sina roller. 
Personal vilket förstår vad och hur de kan påverka. Personal med förmåga och kapacitet att  
agera inom systemet. När detta finns på plats finns det möjlighet att urskilja och fokusera 
på värdeadderande aktiviteter dvs vad som är rätt sak på rätt sätt. 

När struktur och systematiska förhållningssätt saknas skjuts ansvaret över på individnivå. På 
längre sikt går den sortens lösningar alltid ett dystert öde till mötes (se område 3). 

Rätt sak
Fel sätt

Rätt sak
Rätt sätt

Fel sak
Fel sätt

Fel sak
Fel sätt
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2. Komplexitet

Framtiden vet vi ingenting om. Inte med någon större säkerhet i alla fall. Men det går att 
göra mer eller mindre kvalificerade gissningar. Ju längre in i framtiden vi försöker att blicka 
ju mer ökar antal variabler vilket kan påverka. Framtiden är därför komplex och osäker. 

Det enda sättet att hantera osäkerhet är genom en kombination av rutiner tillsammans 
med möjlighet till flexibilitet (exploit vs explore). 

När stora delar av en verksamhet hanteras med system,  rutiner och repetition går dessa 
delar att utveckla, förfina och effektivisera. 

Men alla delar av en verksamhet går inte att systematisera. De delar vilket inte kan system-
atiseras behöver hanteras med kreativitet, flexibilitet samt genom hypotesdriven utveck-
ling. 

Komplexitet kommer med ytterligare en dimension. Det oförutsägbara i operativ drift: 
Uppdrag läggs ner. Tidplaner flyttas fram. Personer bli sjuka. Leverans av komponenter 
försenas. blir försenade. I dessa situationer behövs förmågan att snabbt ställa om. Det 
oförutsägbara ställer krav på en förståelse av prioriteringsordning. Krav att förstå och se 
vad i verksamheten vilket vid varje givet adderar mest värde. 

3. Reaktivt och taktiskt

Intimt förknippat med föregående område kring komplexitet är hur man fattar beslut. En 
aspekter är förmågan att förstå verksamheten utifrån adderat värde. En annan aspekt är att 
förstå hur olika former av partiskhet (bias) påverkar beslutsfattande.  

Chefer och ledare vilket lärt sig att se mönster i vardagliga aktiviteter gör komplexitet han-
terbart har en högre förmåga att agera långsiktigt. Istället för att släcka bränder hanteras 
utmaningar genom system och processer. 

Framgångsrika arbetsplatser lyckas på grund av att de har strategisk och operativt långsik-
tig kontroll. För arbetsplatser utan strategisk och operativt långsiktig kontroll återstår en-
dast ett alternativ: Reaktivit och taktiskt agerande. 

Är det något historien har lärt oss, är det detta. Långsiktighet är en avgörande nyckel vilket 
direkt kopplas till framgång i ett längre perspektiv. 
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4. Delegering

I rollen som specialist utför du arbete. I rollen chef utför du arbete genom andra. Sättet 
detta sker är genom att fördela uppgifter och delegera ansvar. 

Delegering är dock mer än tilldelning av ansvar. Delegering innebär även identifiering av 
behov, utbildning och stöttning tillsammans med tålamod och tillit.

Delegering handlar om att metodiskt montera över ansvar (och ev ägarskap) från en per-
son till en annan. Delegering handlar om metodiken för hur vi skapar självgående verksam-
heter. 

Men. Största delen av delegering görs inte av chefer. Den största delen av delegering görs 
av alla medarbetare i verksamheten.  

Delegering på rätt sätt ger långt mer än endast positiva resultat i en verksamhet. Det är 
är även förutsättningen för att personer ska växa, frodas, blomma ut och bli självgående 
flexibla och ansvarstagande personer. 

Delegering på fel sätt innebär att personalen misslyckas i högre utsträckning. Det leder till 
fel, missförstånd, stress och överbelastning i det korta perspektivet. I det längre perspek-
tivet tappar medarbetare tro på den egna förmågan. Felaktig delegering leder till passivis-
ering, lågt engagemang och en negativ psykosocial arbetsmiljö. 

Negativ statistik om medarbetarengagemang(*) är direkt kopplat till felaktig hantering av 
delegering. 

* Bara 14 procent av alla medarbetare är engagerade på sin arbetsplats. 75 procent av alla medarbetare 
är oengagerade och hela 11 procent av alla medarbetare är aktivt urkopplade och fientligt inställda till sin 
arbetsgivare. 

Framgångsrika arbetsplatser och chefer har en förutsägbar struktur och mekanik för hur 
delegering sker. Mekaniken är känd av alla anställda. Detta ger förutsättningar till en jämn 
arbetsbelastning samt gemensamma och individuella utvecklingsplaner. 

Mer information om mekaniken för delegering och metoden för strukturellt samarbete 
vilket dessutom skapar god arbetsmiljö: 
www.Lewren.se/samarbetedelegeringarbetsmiljo

https://www.lewren.se/samarbetedelegeringarbetsmiljo
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5. Team och grupper

Som människor har vi i alla tider levt tillsammans med varandra i grupper. I alla grupper 
finns det lika många åsikter som personer (minst). I alla grupper finns det en hierarki och 
maktordning. I alla grupper finns ett behov att hålla sams. I alla grupper finns det inne-
boende motsättningar mellan åsikter, maktbalans och behov. Hur en grupp hanterar dessa 
motsättningar är direkt kopplat till gruppens förmåga att agera effektivt.  

Majoriteten av allt arbete görs tillsammans med andra. Antingen i två-partsrelationer, grup-
per eller i team. Alla relationer,  grupper och team går igenom en identisk utvecklingsresa. 
Denna kan beskrivas i tre faser: Tillhörafas. Konfliktfas. Samhörighetsfas. 

Dessa tre faser skiljer sig åt i effektivitet. Relationer, grupper och team är mest effektiva i 
samhörighetsfas och minst effektiva i konfliktfasen.

Tillhörighetsfasen passeras relativt omgående,  därefter tar det ofta stopp! 

Majoriteten av alla relationer, grupper och team befinner sig i ständig konfliktfas. Effektiv-
itet bromsas upp av outtalade känslor, behov och svårigheter kopplat till självkännedom 
och kommunikation. 

En gemensam nämnare bland ineffektiva grupper är att de medvetet undviker att prata om 
sina olikheter och relationsmässiga utmaningar.  De ägnar sig istället åt det sk harmonispe-
let dvs “nej vi har inga konflikter vi inte. Vi som har det så bra? Eller har vi inte...”?

Relationer, grupper och team vilket inte medvetet utvecklar ökad självkännedom, tar per-
sonligt ansvar samt ökar rak och transparent kommunikation kan aldrig bli maximalt effekti-
va. 

Ineffektiva relationer, grupper och team är oförmögna att hantera komplexa frågeställning-
ar. Exempel på komplexa frågeställningar är framtidsanalys och hypotesdriven verksamhet-
sutveckling. 

Framgångsrika arbetspatser, chefer och ledare utvecklar sina relationer, grupper och team 
medvetet och systematiskt. Mer information om metoden för team och grupputveckling-
hittar: www.Lewren.se/grupputveckling
   

6. Relationer och nätverk

Inget arbete blir framgångsrikt i någon större utsträckning utan långvariga samarbeten. 

De personer och arbetsplatser vilket agerar reaktivt, taktiskt samt utifrån ett perspktiv av 
vinna och tävling tenderar att göra det på bekostnad av effektiva samarbeten. Att agera för 

http://www.Lewren.se/grupputveckling
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ett positivt resultat är självklart men att vinna behöver inte innebär att andra parter förlorar. 

De personer och arbetsplatser vilket agerar tävlingsinriktat, reaktivt och taktiskt tänker mer 
på sina egna behov i nuet utan förståelse kring betydelsen av långsiktighet och samarbete. 

Framgångsrika arbetsplatser, chefer och ledare utvecklar relationer och nätverk över längre 
tid. De skapar medvetet förutsättningar för expanderade samarbeten (även kallat integrati-
va samarbeten). 

Mer information om integrativa samarbeten och effektiv förhandlingsteknik: www.Lewren.
se/forhandlingsteknik

7. Känslor och omdöme

Att vara vuxen innebär inte ett liv utan känslor. Men det innebär förmågan att agera i en 
bestämd riktning trots negativa känslor i stunden. 

Våra känslor är en konsekvens av vårt genetiska arv, socialisering och erfarenheter. Men när 
känslor påverkar omdöme på ett negativt sätt leder det till negativ påverkan av beslut och 
drift av verksamheten.

Att bli vuxen och samtidigt ha rollen som chef innebär ett behov av ökad självmedveten-
het. Det innebär inte ett undertryck av känslor. Snarare tvärtom. Acceptans kring känslor 
samt en förståelse hur känslor påverkar omdöme. 

Framgångsrika arbetsplatser, chefer och ledare jobbar systematiskt med beslutskval-
itet. Exempelvis genom olika frågebatteri samt genom ett systematiskt arbete med ökad 
självmedvetenhet (se område fem och nio). 

8. Inlärningshastighet

När vägen är rak och dagens aktiviteter innebär en upprepning av gårdagen är det svårt att 
göra fel. Gör man rätt saker på rätt sätt finns ingen anledning till förändring. En verksamhet 
kan då fokusera på högre effektivitet. De kan  kosta på sig ett visst mått av tunnelseende. 

Men när vägen är kurvig och framtiden oviss innebär det att repetition och automation inte 
fungerar. När komplexiteten ökar (se område 2) innebär det att utmaningar behöver hante-
ras med flexibilitet, kreativitet och ett medvetet utforskande. 

Detta ställer höga krav på lärande. Både att lära ny kunskap samt att lära bort förlegade 
och obsolet kunskap. 

www.Lewren.se/forhandlingsteknik
www.Lewren.se/forhandlingsteknik


www.Lewren.se
© 2022 Magnus Lewrén AB

9 områden: Orsaken till att 70 procent av alla chefer misslyckas. 10

Framgångsrika arbetsplatser, chefer och ledare kan agera proaktivt och långsiktigt. De har 
system för att hantera komplexitet och kan till viss del förutspå framtiden. 

Det innebär att det finns tid för proaktivt utforskande när det behövs. Det finns tid att 
genomföra strategiska förändring i god tid till skillnad från att forcera fram reaktiva lösning-
ar när kriser är ett fullbordat faktum.  

Arbetsplatser, chefer och ledare som misslyckas tenderar att försvara status-quo för sakens 
skull (partiskt och känslomässigt). Detta gör de sämre på att hantera verksamheter i en 
omvärld med höga krav på anpassning och förändring. 

9. Personlighet

Framgång inom chef och ledarskap är på individuell nivå kopplat till mångsidighet och 
flexibilitet. Dåligt ledarskap är kopplat till omedvetenhet, rigiditet och obalanserat tanke- 
och beteendemönster. 

En självomedveten person agerar enligt inlärda och icke ifrågasatta mönster. Detta leder 
till  fyrkantiga beteenden. Rätt form av rigiditet kan vara effektivt i vissa situationer men 
utan medvetenhet ökar oddsen för negativa resultat. Framgång kräver förmågan att med-
vetet kunna agera flexibelt.

Exempel. Ett extrovert beteende förknippas med hög aktivitetsnivå. Men en omedveten 
och okalibrerad extroversion kan innebära hög aktivitetsnivå bara för sakens skull. Även när 
verksamheten inte kräver det. 

En verksamhet med systematiskt förhållningssätt skapar lugna och trygga arbetsplatser. En 
osystematisk och reaktiv verksamhet tenderar att resultera i stressiga arbetsplatser.  

Stress ökar sannolikheten för osympatiska beteenden. Exemplen är många: Den som 
normalt söker ordning och reda riskerar att falla över i ett överdrivet kontrollerande. Sunt 
ifrågasättande riskerar att slå över i överdriven misstänksamhet. Normala beteenden av 
inflytande och påverkan riskerar att slå över i manipulation och utnyttjande. 

Misslyckande inom chef och ledarskap som kan härledas till personlighet är kopplat till 
urspårade beteenden och personlighetsdefekter. 

Det finns mycket att säga om personlighet och beteenden men två saker är gemensamt 
för urspårade beteenden. För det första kan urspårade beteenden förstås som försvars-
beteenden. För det andra förekommer urspårade beteenden i högre grad där det också 
förekommer höga nivåer av stress.  

Personer med urspårade beteenden är oftas inte fullt medvetna om sina beteenden och 
dess konsekvenser. Detta kan hanteras genom att metodiskt jobba med självkännedom 
samt få feedback kring sina beteenden och dessa konsekvenser (se område 5). 
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När beteenden ser dagens ljus i en trygg miljö går de hantera framgångsrikt. Framgångsri-
ka chefer och ledare jobbar medvetet och systematiskt att förstå sig för att kunna maximera 
sin potential. 

Ny som chef? Nästa steg.

Framgång eller misslyckande är i hög utsträckning en fråga om medvetenhet och val. 

Den största gemensamma nämnaren bland framgångsrika chefer och ledare är att de lyck-
ats att adressera flera eller alla av rapportens beskrivna områden.

Men lösningen ser olika ut beroende på vilken chefsnivå du står på.  

Som ny chef är den största utmaningen transformationen från specialist till chef. Att up-
pgradera sitt sätt att förstå arbete. Att gå från operativsystemet specialist till operativsys-
temet chef. Först då är det möjligt att fullt förstå vad som är rätt sak att göra på rätt sätt. 

Mer information om nästa steg. Vägen till att bli en av de 30 procenten vilket lyckas där 70 
procnet inte gör det: www.Lewren.se/nysomchefpaketlosning

http://www.lewren.se/nysomchefpaketlosning
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Egna anteckningar
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