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5 Skäl Varför dina Medarbetare Misslyckas 
 
Som ledare vill du på ett så effektivt och behagligt sätt uppnå verksamhetens mål som 
möjligt. Men oftast går det inte så effektivt och behagligt som du vill. Då det uppstår 
utmaningar på vägen till målet. Utmaningar som du inte alltid känner till och är 
medveten om. Då de ligger dolda hos dina medarbetare. Majoriteten av dessa 
utmaningar tar dina medarbetare hand om. Men i vissa fall gör de inte det. Här är 5 
skäl varför dina medarbetare misslyckas. Misslyckas med att ta tag i utmaningar i er 
verksamhet. 

1. Vad Andra ska Tycka 
Detta är en typisk mänsklig sak. Att vi alla vill passa in och känna tillhörighet till gruppen. 
Men ibland går denna känsla för långt. Då vi inte vill stöta oss med andra och bidra med en 
eventuell konflikt. Men i verkligheten gör vi bara oss själva, gruppen och verksamheten en 
björntjänst. Då vi inte tar hand om utmaningen vi står inför. Det kommer drabba alla. 

2. Det är Inte Mitt Ansvar 
Det är inte mitt ansvar. Ett vanligt uttryck. Och ett försvar för att inte ta tag i vissa 
utmaningar. De må vara sant att ansvaret inte helt ligger hos medarbetaren. Men oftast ligger 
utmaningen i medarbetarens område och den bör ta tag i detta. Varför medarbetaren ej tar tag 
i utmaningen kan ha olika skäl. Exempel rädsla och känsla för misslyckande och så vidare. 
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3. Rädsla att Koppla in Chef 
I vissa fall kanske en medarbetare inte klarar av en utmaning inom sitt område. Eller så kan 
utmaningen ligga hos en annan eller på en högre nivå. Oavsett fall vågar inte medarbetaren 
lyfta problemet till sin chef eller andras chefer. Och utmaningen blir därav ej löst. Detta kan 
bero på rädsla emot chefen. Men också räddsla för vad kollegorna kommer att tycka. 

4. Det är Omöjligt att Lösa 
Detta kan handla om svåra utmaningar, men även lätta. Utmaningar som tar tid och som 
aldrig kommer någon vart. Eller annat. Medarbetaren eller medarbetarna kanske har försökt 
men misslyckats. De blir inte hörda. Eller så ser de utmaningen som för svårt att hantera. Den 
är rent utsagt omöjlig att lösa i deras sinne. Även fast verkligheten är en annan. 

5. Utmaningen finns ej 
Den sista men inte minsta. Kanske det värsta en medarbetare kan göra. Är att stoppa huvudet i 
sanden och låtsas som om utmaningen inte existerar. Då utmaningen är emotionellt jobbig. 
Och därav undviker medarbetaren att ta tag i den. Då utmaningen är överväldigande. Och 
kräver mycket energi och kraft att ta tag i. 

Summering 5 Skäl Varför dina Medarbetare Misslyckas 
Oavsett vilka utmaningar dina medarbetare ställs inför. Är det oftast rädsla och en 
vanföreställning som stoppar dem att ta tag i de utmaningar de möter. Rädsla och 
vanföreställning om misslyckande och vad andra ska tycka om dem. En falsk tro om sig själva 
och deras omgivning. En falsk tro du som ledare måste vända på. Vända genom att du själv 
inte är rädd eller har vanföreställningar. Och att du bygger en kultur där rädsla och 
vanföreställningar inte hör hemma. En plats med sanning, kärlek och mod. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


