Vi tror att det är dags att börja se på ledarskap som en funktion bland andra i en verksamhet. Om chefskap i stora drag handlar om
att hålla lite ordning och reda i verksamheten,
så handlar ledarskap om att träna upp och ta
tillvara innovationskraften, omdömet och förståelsen i organisationen.
Att man i sina strategier och planer tar upp,
hanterar och arbetar med just det hos personalen, tror vi är relativt otrampad mark i många
företag och organisationer. Ledarskapet behandlas ofta som en add-on, något man gör
om man får tid över från administration och andra viktiga saker i rollen som chef. En del protesterar säkert mot ovanstående resonemang,
men under våra tjugo år i den här branschen är
mönstren så tydliga att det inte går att blunda
längre.
De chefer och ledare som inte ser ledarskapet
som en add-on utan som ett verktyg att anpassa sig till en verklig situation, förstår ledarskapets funktion och kan därmed i sin verksamhet
dra nytta av det när det kommer till att skapa
lönsamhet och hållbarhet över tid.

Övergång till
konsultativa tjänster
Det behöver bli en övergång i vår bransch
från att sälja sanningar via koncept till konsultativa tjänster, där det är kristallklart vem som har
ansvar för vad, vilket målet är och hur vi mäter
och säkerställer att vi når dit vi vill.
Det kommer ställa krav på alla parter att öka
sin förmåga att ingå partnerskap med varandra,
vilket är något helt annat än att komma överens
om hur mycket pengar konsultens tid kostar just
idag.
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Vad gör vi nu?
Vi ställde oss den frågan i mars 2020 och den
är delvis fortfarande obesvarad. Vi hamnar i ett
vänteläge precis som många andra, fast ändå
inte. Vi är på väg, vi är på gång och vi tänker
inte vika ner oss. Den här boken måste gå i
tryck någon gång, så vi slutar här fast ändå inte.
Längre fram, troligen om ett år från pandemins utbrott i Sverige är det dags igen att tycka
till om det som varit, det som hänt och inte hänt
samt vilka lärdomar vi har fått. Kanske har vi
inte lärt oss något, för att vi inte förmår det eller
för att det inte behövdes. Vi, Rafael och Mårten,
arbetar dock vidare med de frågor vi tror är
viktiga för oss framåt:
• Om vi startade vårt företag idag, hur skulle vi
göra då?
• Vilket är de viktiga värden vi kan hjälpa våra
kunder att få eller uppnå inom två år, och
som de vill betala för?
• Vad behöver vi sluta att göra, för att få plats
med det nya och ha råd att utveckla det vi
behöver?
• Vad kan vi leverera bättre eller mer anpassat
mot det vi gör idag?
• Vad i spåren efter covid-19 kan bli ett behov
hos våra kunder som vi kan tillfredsställa?
Har du som läsare liknade behov och frågor
att arbeta med önskar vi dig lycka till. Vill du
diskutera eller tror du att vi kan hjälpa dig i det
arbetet gör vi det gärna!

Om författarna
Mårten: Med en gedigen erfarenhet som chef
växlade Mårten Sallander 2001 till att verka
som konsult och företagare. Mårten vill bidra
med sitt starka engagemang för affärer och
människor.

Rafael: Med en bakgrund som officer har Rafael
Pimenta sedan 2000-talet verkat som företagare
och konsult. Rafael vill genom sitt bidrag
förmedla det som han vet fungerar i praktiken.
Gemensamt: Tillsammans har Mårten och Rafael grundat
Reframe och de är flitigt anlitade som organisationsutvecklare med en bred variation
av uppdrag och uppdragsgivare inom näringsliv och offentlig förvaltning.
Reframe har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15
år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper
och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en
bred teoretisk och mångårig praktisk förankring. Den erfarenhet av arbetslivet vi har
skaffat oss i uppdragen med våra kunder och forskarpartners är något som kommer
dig som kund till godo.
Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare organisation och därigenom
lönsammare affärer för er.

Mvh
Rafael & Mårten

reframeconsulting.se
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