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Dåligt Ledarskap – Konsekvenser av Passivt 
Ledarskap 
 
Alla har vi varit med om dåligt ledarskap. Men varför blir det inte bättre? Varför 
förstår inte alla varför ledarskap är så viktigt? Varför har man inte ett skallkrav på alla 
chefer och andra ledande befattningar? Ett skallkrav om att behärska färdigheten 
ledarskap. I denna exekutiva artikel tag jag upp vikten av ledarskapet. Konsekvenserna 
om det inte efterföljs i näringslivet. Men framför allt. Varför det passiva ledarskapet är 
det mest destruktiva ledarskapet här i Sverige. Något vi bör reflektera över och 
förändra. 

Passivt - & Låt gå Ledarskap – Vad är det? 
Passivitet, passivt ledarskap eller ”låt gå ledarskap” är ett destruktivt beteende. Ett destruktivt 
beteende hos en person i en ledande befattning. Passivt ledarskap är egentligen inget 
ledarskap. För det är ingen person som leder. Det är ingen person med ett mål, ett syfte och en 
strävan att göra någonting som gör att gruppen kommer framåt och utvecklas. Passivitet i en 
ledande befattning är att i hög grad eller helt avstå ifrån att utföra handlingar i enlighet med 
ledarskapet. Kort och gott handlar det om att personen är passiv i sitt ledande. 
 
Detta kan antingen bero på att personen är fel tillsatt. Att personen inte var lämplig på 
befattningen. Eller att personen av personliga skäl för tillfället inte kan leda. Eventuellt att 
situationen personen befinner sig i inte tillåta att prioritera ledarskapet. Oavsett hur det än är. 
Kan beteendet vara okej kortsiktig om det är befogat. Men långsiktigt kan inte ett sådant 
beteende accepteras. Då det får förödande konsekvenser på verksamheten personen är 
ansvarig för. Och om denna verksamhet är vital för företaget. Får det även konsekvenser för 
hela bolaget. Något en VD aldrig bör acceptera.  
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Konsekvenser av Passivitet 
Så vad är då konsekvenserna av ett passivt ledarskap? Här nedan kan du läsa om några 
exempel. 

• Konflikter – Gruppen som den passiva ansvarar för tenderar att splittras. Det är 
vanligt att subgrupper bildas och chansen till att konflikter uppstår är mycket hög. 
Konflikter som denna ansvariga chef i hög grad inte kommer att ta tag i. Om så är 
fallet finns risken att konflikterna växer och blir alltmer problematiska. Problematiska 
för gruppen, gruppens funktion och dess nätverk. 
 

• Större utmaningar tas ej omhand – Problem som påverkar gruppen. Som de 
enskilda gruppmedlemmarna inte ansvarar för och har svårt att påverka tar inte chefen 
hand om. Likt beslut som rör hela gruppen. Viktiga beslut som gör att gruppen 
utvecklas, presterar och kommer framåt. 
 

• Mål & planer finns ej – Det finns sällan något mål eller plan för gruppen och dess 
ansvarsområde. Utvecklingen är knapp. De kan hända att chefen bjuder in alla för en 
workshop om utveckling och mål. Men i slutändan skapas inga gedigna resultat. Ingen 
uppföljning görs och utvecklingen uteblir. 
 

• Bra personal försvinner & dåliga stannar kvar – Ett passivt ledarskap bidrar oftast 
till att personal flyttar på sig och säger upp sig. Och det är inte ovanligt att de bästa i 
gruppen försvinner och de sämsta som bidrar till konflikterna stannar kvar. Detta kan 
bero på exempelvis ovanstående nämnda exempel. Exempel som bidrar till låg 
motivation och frustration bland gruppmedlemmarna. 
 

• Stress & sjukskrivningar – En annan mer allvarlig faktor som kan uppstå. Som en 
chef har ansvar för och kan ställas till svars för. Är arbetsmiljön med hälsan i gruppen. 
Om den äventyras och folk blir stressade, psykiskt sjuka och till och med sjukskrivna i 
arbetet. Då blir det problem för både de drabbade anställda, chefen och arbetsgivaren. 
Något som kan ske och som bör undvikas. 

Hur skapar man ett aktivt & bra ledarskap? 
Hur undviker man då allt detta? Sluta först och främst att vara passiv. Det underlättar. Och om 
du är VD eller har en högre chefsposition. Säkerställ att dina underställda chefer inte är 
passiva ledare. Du och de ska vara aktiva ledare. Aktiva ledare som bidrar och bygger en bra 
ledarskapskultur i företaget. En kultur som skapar möjligheter och driver er framåt. En kultur 
som eliminerar alla dessa negativa konsekvenser. Och för er in i framtiden. 
 
Önskar du lära dig mer om ledarskap? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller 
behöver du hjälp att utveckla ditt eller ert ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 


