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SurprisSpegeln

SURPRISSPEGELN
Sju varningssignaler för ny VD

Som nyutnämnd VD kanske du tror att du nu äntligen har fått makt
och myndighet att fastställa strategin, mandat att få saker och ting
att hända och full tillgång till verksamhetens alla gömslen och
hemligheter. Men om du tror att jobbet är så enkelt ska du förbereda
dig på ett hastigt uppvaknande. Även om du har det fulla ansvaret
för bolagets hälsa och utveckling, så befinner du dig på några stegs
avstånd från de verkliga drivkrafterna för verksamhetens resultat.
Du har visserligen mer makt än någon annan i företaget, men du
måste använda den med stor försiktighet.

Författare till Seven Surprises for New CEOs tillhör crème de
la crème bland efterkrigstidens forskare och konsulter. De är alla
professorer vid Harvard Business School och världskända som
auktoriteter sedan många år.

Michael Porter, strategiguruernas guru, är författare till många omfattande böcker, uppfinnare av
begreppet värdekedja och en av initiativtagarna till det nya strategitänkandet under 1990-talet. Fem
gånger har han fått McKinsey´s pris för årets bästa artikel i HBR. Jay Lorch har varit en legend sedan
han 1967 gav ut klassikern Organization and Environment (tillsammans med Paul Lawrence). Nithin
Nohria publicerade Beyond the Hype – Rediscovering the Essence of Management 1992 (tillsammans
med Robert Eccles). 2002 kom rapporten över ett femårsprojekt under Nohrias ledning som lanserade
4+2 formeln för What Really Works  i HBR June 03. (Sammanfattningen finns som Spegel på svenska)

Dessa tre giganter leder en workshop vid Harvard Business School. Deltagare är nyutnämnda
verställande direktörer i bolag med en omsättning på minst 1 miljard US dollars. Under denna workshop
återkommaer man gång på gång till de sju utmaningar som här kallas surprises.

Författarna har funnit att ingenting – inte ens att leda en mycket stor verksamhet inom en koncern
– helt kan förbereda en person på vad det innebär att vara verkställande direktör. De sju vanligaste
överraskningarna är:
• Du kan inte styra verksamheten
• Ordergivning är kostsamt
• Det är svårt att veta vad som verkligen händer
• Du förmedlar ständigt budskap
• Du är inte CHEFEN
• Målet är inte att göra aktieägarna glada
• Du är fortfarande bara människa

Dessa överraskningar är bärare av några viktiga men svårfångade lärdomar. För det första måste du lära 
dig att forma verksamhetens organisatoriska context, snarare än att fokusera på den dagliga verksam-
heten. För det andra måste du inse att din position inte förlänar dig rätten att leda, inte heller garanterar 
den lojalitet från organisationen. Slutligen ska du vara medveten om att du är omgiven av ovillkorliga 
restriktioner och begränsningar även om folk i din omgivning behandlar dig som om du är allsmäktig.

Hur väl och hur snabbt du förstår, accepterar och lär dig att hantera de sju överraskningarna 
kommer att ha stor betydelse för din framgång som VD

Gör så här
Ta ställning till de 19 påståendena på följande två sidor. Klicka i den ruta som bäst motsvarar din 
erfarenhet av verkligheten. Resultatet bearbetas på sidan fyra.

http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/hbr/hbrsa/current/0410/article/R0410C.jhtml
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml?id=4260
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Sju varningssignaler 1 = absolut inte  2 = inte alls 3 = varken 
-eller   4 = håller med 5= helt och hållet

Jag :  1= stämmer inte alls; 2= det kan hända; 3= inte 
ovanligt 4 = ganska ofta; 5= stämmer helt och hållet

1 2 3 4 5

1
01 

Du deltar i alltför många möten och engageras i alltför många 
kortsiktiga taktiska diskussioner.

1
02

Det händer ofta att du känner det som om du har förlorat kontrollen 
över hur du använder din tid.

2
03

Det verkar som om det är du som är verksamhetens flaskhals.

2
04

Medarbetare är alltför benägna att konsultera dig innan de tar sig före 
att agera.

2
05

Folk börjar sinsemellan referera till ditt namn som bekräftelse på att de 
har rätt: ”PG säger att...”

3
06

Du får ofta höra sådant som förvånar dig.

3
07

Du får inte höra talas om saker och ting förrän de redan har inträffat.

3
08

Du får reda på vad som bekymrar och engagerar folk och vad de har en 
avvikande mening om via rykten eller djungeltelegrafen, inte direkt.

4
09

Medarbetare berättar anekdoter om dig som förskönar eller förvrider 
verkligheten

4
10

Det verkar som om folk i din omgivning – i förväg – försöker ta reda på 
vad du gillar och ogillar

Fortsätt på nästa sida



3

SurprisSpegeln

Sju varningssignaler 1 = absolut inte  2 = inte alls 3 = varken 
-eller   4 = håller med 5= helt och hållet

Jag :  1= stämmer inte alls; 2= det kan hända; 3= inte ovanligt 
4= ganska ofta; 5= stämmer helt och hållet

1 2 3 4 5

5
11 

Du vet inte riktigt vad du har dina styrelseledamöter.

5
12

Roller och ansvarsfördelningen mellan styrelseledamöterna är oklar.

5
13

Diskussionerna på styrelsemötena är begränsade till resultatrapporter 
och till de beslut ledningen fattar.

6
14

Ledningen och styrelseledamöterna bedömer olika insatser utifrån den 
inverkan de kan få på börskursen.

6
15

Analytiker som inte förstår sig på bolagets verksamhet trycker på för att 
ledningen ska ta beslut som kan äventyra bolagets hälsa.

6
16

Chefernas kompensations- och bonusprogram är oproportioneligt 
knutna till börskursen.

7
17

Du ger intervjuer som mer handlar om dig själv än om bolagets 
verksamhet.

7
18

Ditt levnadssätt är mer överdådigt och privelegierat än de andra 
ledamöternas i ledningsgruppen.

7
19

Du deltar knappast i några andra aktiviteter än sådana som hänger ihop 
med bolagets versamhet.

Ditt resultat redovisas på nästa sida
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Resultat av SurpriseSpegeln 1 = aldrig   2 = sällan 3 = ibland      
4 = ofta  5 = alltid

Sju överraskningar 1 2 3 4 5

1 Du kan inte styra verksamheten (1 och 2)

2 Ordergivning är kostsamt (3, 4 och 5)

3 Det är svårt att veta vad som verkligen händer (6, 7 och 8)

4 Du förmedlar ständigt budskap (9 och 10 )

5 Du är inte CHEFEN (11, 12 och 13)

6 Målet är inte att göra aktieägarna glada (14, 15 och 15)

7 Du är fortfarande bara människa (17, 18 och 19)

Du har tilldelat  dig själv poäng av 95 möjliga

Om du har krysst i en etta (1) har den givits fem poäng i bearbetningen. En tvåa (2) ger fyra poäng, en 
trea (3) ger tre poäng, en fyra (4) ger två poäng. Om du kryssat för fem (5) d v s att påståendet stämmer 
alltid, då får du en poäng (1) i bearbetningen.

Ju högre poäng som du har givit dig själv, desto bättre förutsättningar har du alltså att 
lyckas i ditt VD-jobb. Lägsta resultat,  7 poäng, får du om du kryssat för fem (5) på samtliga 19 
påståenden.
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