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Chefer som är missnöjda skapar ofta onda cirklar

”En chef och en medarbetare som inte fungerar ihop måste kunna skiljas åt. Men för chefen gäller sedan också att
gå tillbaka till sig själv och försöka ändra beteende”, säger JeanFrançois Manzoni som leder handelshögskolan
IMD i Schweiz. Foto: Erik Ardelius
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När chefer är missnöjda med medarbetare blir de ofta
sämre. Beteendet påverkas och det uppstår onda
cirklar som måste brytas, menar Jean-François
Manzoni som leder handelshögskolan IMD i Schweiz.

Johan Schück
Följ skribent

Skriv ut

Rätta artikel

Spara artikel

– Negativa attityder är självförstärkande. När chefer inte litar på sina medarbetares förmåga
att klara jobbet, så skärper de kontrollen. Det får medarbetarna att bli osäkra, vilket gör att
de presterar sämre, säger Jean-François Manzoni.
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Som erfaren forskare om företagsledning och organisation riktar han sin kritik främst mot
chefer, men den gäller även medarbetare.
– Alla har sin del av ansvaret när det gäller relationer. Det gäller både uppåt och nedåt i
hierarkin, liksom mellan dem som finns på samma nivå. Överallt kan det uppstå negativa
spiraler om man inte vinnlägger sig om att hindra det.
Chefernas roll är dock ändå viktigast, med tanke på deras makt. De kan göra sig av med
sådana medarbetare som inte fungerar tillfredsställande, även om orsaken i många fall ligger
hos dem själva.
– Chefer anser ofta att de har gjort allt för att förbättra situationen, trots att de genom sitt
uppträdande har förvärrat den, betonar Jean-François Manzoni.
Om man skapar osäkerhet hos medarbetarna blir följden att deras arbetsförmåga sänks. Det
kan sedan ge ett skäl att byta ut dem.
Faran är sedan att detta mönster upprepas, även med nya medarbetare. Till sist måste
ändå chefen – eller dennes överordnade – inse att felet främst ligger på annat håll.
– Det tar emot att erkänna detta. Men även när insikten har uppstått, är den svår att omsätta
i handling. Många chefer är så fast i sina vanor att de inte kan ändra beteende.
Mycket beror på hur den mänskliga hjärnan fungerar, förklarar Jean-François Manzoni.
Många chefer följer invanda mönster, eftersom det är enklast. Det kräver stor ansträngning
om man i välkända situationer ska uppträda annorlunda än förut.
– Men chefer behöver öva sig på just detta. För dem räcker det inte att kunna reagera
snabbt utan krävs också en större medvetenhet.
Förebyggande insatser är viktigast, så att onda cirklar inte uppstår. Men när de ändå gör det
måste man konfrontera problemet.
– En chef och en medarbetare som inte fungerar ihop måste kunna skiljas åt. Men för chefen
gäller sedan också att gå tillbaka till sig själv och försöka ändra beteende.
Många klarar inte detta utan stöd utifrån, anser Jean-François Manzoni. Konsulter kan
då vara till hjälp.
Utbildning kan också skapa insikt. Chefers förmåga att lära nytt är avgörande för om de i
längden ska klara ledarrollen, anser han.
– Men för att sedan kunna använda nya kunskaper måste man som chef vara beredd att
ändra sitt sätt att arbeta. Tempot får inte hela tiden vara högt utan det behövs också pauser
och tid för eftertanke.
Som ny rektor för handelshögskolan IMD (International institute for management
development), belägen schweiziska Lausanne, är Jean-François Manzoni med om att
utforma sådana utbildningar.
De kan riktas till individer eller skräddarsys för företag. Till dem som har utnyttjat detta hör
Electrolux och Stora Enso.
– För IMD ligger startpunkten i forskning. Vi är en icke-vinstinriktad verksamhet, men
finansieras med avgifter.
Företagen som betalar har mycket att vinna på att deras chefer fungerar bättre.
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– Förändringen måste komma från cheferna – och kan vi påverka dem så bidrar det i liten
skala till att göra världen bättre, framhåller Jean-François Manzoni.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara
sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och
att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala
värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
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