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Effektivitet – Öka effektiviteten på bästa möjliga sätt 

Vill du öka effektiviteten på bästa sätt i ditt bolag? Vill du öka lönsamheten? Vill du 
säkerställa att grunden i ditt bolag är stabilt och ordningsamt? Om så, är denna artikel 
för dig. Om inte så är det ingen idé för dig att läsa vidare. 
 

Köp inte grisen i säcken 
Det finns många sätt att effektivisera ett företag på och öka lönsamheten. Problemet är att det 
är få som känner till alla dessa sätt och vilka av dessa man bör prioritera. Som allt annat i vårt 
samhälle går det trender. Trender som gör att folk får diplom och svarta bälten, men ändå 
uppstår inga gedigna resultat. 
 
Den senaste trenden är Lean, och det är ingen fel med Lean. Problemet är dock att man fastnar 
på en metod som kommer ifrån ett specifikt bolag och därmed utesluter alla andra vägar att 
effektivisera. Helhetsperspektivet ifrån ett helt bolag är som bortblåst. Dessutom 
implementeras inte metoden till 100 procent i många fall. Vilket gör att resultatet uteblir och 
medarbetarna använder Lean som svordom. 
 

Vad är & hur skapar vi mest effektivitet? 
Effektivitet är: ”graden av måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning”. Detta innebär 
att de resurser vi har i ett förtag måste användas på ett sådant sätt att vi når vårt huvudmål - 
visionen. Detta på bästa möjliga sätt, kopplat till tid och kvalité. Kort och gott: våra resurser 
ska användas på bästa möjliga sätt så att vi når vår vision. 
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Hur använder vi våra resurser på bästa möjliga sätt då? Och skapar mest effektivitet? Svaret 
på frågan är: det beror på. Det beror på vad den enskilda verksamheten har för resurser, men 
framför allt vilka resurser de har mest av. Över lag har dock de flesta verksamheter mest 
mänskliga resurser, som oftast är de mest kostsamma och värdefulla resurserna i bolaget. Det 
vill säga medarbetarna. 
 
Hur hanterar man då medarbetarna, så att de blir effektiva? Svaret är enkelt. Hur man 
organiserar dem och ger dem ansvar för att kunna prestera som mest. Det vill säga 
organisationsutveckling. 

 
Organisationsutveckling - Grundläggande effektivitet 
Hur skapar man då bästa möjliga effektivitet med en organisationsutveckling? Svaret är att 
man inte gör en organisationsutveckling, utan VD jobbar med organisationsutveckling 
konstan i sitt dagliga arbete. Normalt blir en VD tvungen att göra en organisationsutveckling 
på grund av dåliga tider eller att VD är ny och vill visa framfötterna. Dessa exempel är inga 
goda exempel, oftast leder dessa aktiviteter till en tillfällig ineffektivitet med frustrerande 
medarbetare, stress, sjukskrivningar och avhopp ifrån de bästa medarbetarna i organisationen. 
Jag kommer nyligen själv ifrån en sådan situation och jag känner till flera andra sådana fall. 
 
Men hur ska jag som VD jobba med organisationsutveckling dagligen? När ett företag växer, 
så växer organisationen. Problemet är att man låter organisationen växa så mycket att det inte 
går att styra3 den. Man måste förstöra den, för att bygga om den igen. Vilket är 
kontraproduktivt, oerhört ineffektivt och kostsamt. Man skulle kunna jämföra detta med en 
trädgårdsmästare som låter trädgården växa till en djungel, för att sedan skövla den och starta 
om så gott det går på nytt. En normal trädgårdsmästare planerar trädgården och styr den i rätt 
riktning utan att förstöra någon växt. Samma procedur bör en VD åta sig. En VD ska förvalta 
sin organisation och styra den i den riktning styrelsen har fastställt. Precis som en 
trädgårdsmästare hanterar sin trädgård. Och inget annat. Då genereras grundläggande 
effektivitet med nöjda medarbetare, ägare och förhoppningsvis också nöjda kunder. 
 
Om ni värnar om ert bolag bör detta vara en prioritetsfråga. Hoppas att ni förstår detta och 
agerar. Om ni behöver hjälp, är det bara att kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 
Önskar mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser 


