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Ordning & Reda Aktieutdelning på Fredag 
 
Med handen på hjärtat. Har ni ordning och reda i er verksamhet? Flyter allt på? Är ni 
lönsamma med tillväxt? Är kunderna, medarbetarna och aktieägarna mer än nöjda? 
Går allt som på räls. Utan några större problem. Med kontroll. Tyvärr är verkligheten 
sällan så. De flesta bolag kämpar med ständiga bränder. I stället för att ta tag i allt ifrån 
grunden. Och bygga hållbara modeller, processer och rutiner. Som gör att bolaget kan 
fokusera på riktig utveckling. Och därmed dominera på sin marknad. 

Vad innebär Ordning & Reda i ett bolag? 
När ett bolag startas med en person, kan denna person komma långt utan att dokumentera 
något. Om vad den gör. Men så fort den enskilda verksamheten anställer. Krävs en 
kunskapsöverföring av modeller, processer och rutiner till den nyanställda. För att den ska 
kunna göra ett bra jobb. Och för att samma verksamhets standard ska kunna upprättas. 
 
Om denna kunskap om modeller, processer och rutiner är dokumenterade och väl utvecklade. 
Går denna kunskapsöverföring effektivare. I bästa fall krävs det kanske inte ens en 
överlämning till den nya medarbetaren. Detta är grunden i ordning och reda i ett bolag. Och 
det skapar alla förutsättningar för ett bolag att växa och bli starkt. 

Varför är det så viktigt? 
När ett bolag växer. Och det spelar ingen roll till vilken storlek. Så växer bolaget med sina 
modeller, processer och rutiner. Och om de inte är tydliga ifrån början kommer ni få ett bolag 
med anarki. Det vill säga ett bolag som får det svårt att skapa en hög standard i alla delar av 
dess verksamhet. Kvalitén, effektiviteten och lönsamheten blir där av lidande. 
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Det är ungefär som att bygga ett hus med en rutten grund, väggar och tak. Där grunden, 
väggar och tak ständigt måste bytas ut. Och i värsta fall måste hela huset rivas och byggas 
om. I stället för att bygga på något solitt och flexibelt ifrån början. Som gör att företaget står 
stabilt. Men ändå kan anpassa sig snabbt till omvärlden med dess affärsmöjligheter. 

Hur kan ni skapa Ordning ifrån Grunden? 
Först och främst bli medvetna om vad ni gör. Om det uppstår bränder. Var kommer de ifrån? 
Och vad är orsaken till dem? Och hur kan ni släcka dem så de ej uppstår igen? Har ni kommit 
så här långt. Kan ni andas ut. Och börja kartlägga era modeller, processer och rutiner. Och 
därefter allt eftersom utveckla och fastställa dem.  
 
Att tänka på i detta arbete är att jobba på rätt sätt. Ett vanligt problem som uppstå är till 
exempel när det blir för mycket detaljstyrning uppifrån. Detaljstyrning som inte är anpassad 
till företagets verkliga situation och förutsättningar. Vilket leder till minskad kvalité, 
effektivitet och lönsamhet i stället för tvärt om. 

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. 


