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Virksomheden, lederen & konsulenten
AF: Ole Jacobsen

Tanker og erfaringer ved brug af ekstern konsulent
Virksomheder hyrer ofte eksterne konsulenter, og kravet er
selvfølgelig, at vi er i stand til at skabe en fælles forståelse af
opgaven, arbejdsfeltet, dets indhold og metoder for håndtering
af opgaven.
Spørgsmålet er mere om vi har betingelserne herfor og hvordan?
Verden og dagligdagen, som omgiver os, er efterhånden så
kompleks, at det ofte udløser et stærkt behov for, at kunne
reducere eller begrænse denne kompleksitet. Dels for at skabe
et konkret handlerum, dels for at give os mulighed for at øve
indflydelse på situationen, eller for at skabe et minimum af indblik
og overblik.

Men netop i forsøget på, at begrænse eller indsnævre
kompleksiteten, så sker ofte det modsatte

”Kunsten er, at finde en
måde at håndtere
kompleksiteten på” –
Ole Jacobsen

Når vi f.eks. forsøger at løse den konkrete opgave ved, at adskille
bestemte dele af systemet fra andre dele, så giver det nye
udfordringer, nemlig at kompleksiteten rent faktisk stiger, nye delsystemer opstår, - netop fordi vi adskiller.
Dette kan medføre nye problemstillinger, specielt der, hvor
resultaterne af arbejdet i de afgrænsede del-systemer
efterfølgende skal indarbejdes i de øvrige systemer.
Men i praksis kan det selvfølgelig også give mulighed for afklaring
og lettelse, at vi adskiller og begrænser, hvilket vil give en god
platform for at arbejde med opgaven. Faktisk er det ofte vigtigt,
at kunne begrænse kompleksiteten for at kunne navigere, så
nogen gange er vi tvunget til det, Bare vi ikke over-simplificere,
helt ned til to-tre faktorer, for så går det i den modsatte grøft.
Der er konsensus om, at både virksomheden, lederne og
konsulenten er interesseret i en succesfuld opgavehåndtering eksempler på undtagelser findes selvfølgelig. - men hvilke
faktorer bør man så være opmærksom på i forhold en god
oplevelse?
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10 forhold til en succesfuld opstart
På baggrund af min erfaring som konsulent er her 10 forhold, som
er værd, at have fokus på til en succesfuld opstart og håndtering
af opgaven mellem virksomheden, lederne og konsulenten. Flere
findes selvfølgelig.
”Ligeledes er det centralt
at have tjek på
konsulentens uddannelse,
kompetencer, erfaringer,
certificeringer m.m.”
– Ole Jacobsen

1) Virksomhedens valg af konsulent
At virksomheden har stor opmærksomhed på hvilken konsulent
og konsulenttype, man agter at hyre ind. Konsulenter har helt
forskellige tilgange og forståelser af begreber som organisation,
ledelse, og metoder. Nogen har afsæt i en klinisk individ tilgang,
andre tænker gruppe, organisation, strategi og ledelse ind som
sit ståsted.
	
  
Hvad er virksomhedens og konsulentens øvrige afsæt? Nogle
tænker og handler ud fra en åben system-teori, andre i et
psykodynamisk-teori, lineært rationel perspektiv, kaos-teori og
atter andre ser organisationen som et socialt system med appel
til socialpsykologien.
Og det er absolut ikke lige meget i f.h.t håndteringen af den
egentlige opgave i praksis. Vigtigt at virksomheden stiller
spørgsmål til konsulenten om dennes filosofi og etik.
2) Styr på konsulentens baggrund og kvalifikationer
Ligeledes centralt at have tjek på konsulentens
uddannelsesmæssige baggrund, kompetencer, erfaringer,
certificeringer, referencer og personlighed m.fl. i f.h.t
håndteringen af opgaven.

Chefkonsulent, Ole Jacobsen. Driver

3) Afdækning af det historiske
At virksomheden og konsulenten tager sig tid til sammen at
afklarer historikken, konteksten og baggrunden for henvendelsen
eller opgaven. Herunder at få afdækket de forskellige centrale
indfaldsvinkler, fortællinger og tilgange til forståelsen af
baggrunden for opgaven.

til dagligt konsulentvirksomheden,
L&M Consulting.

4) Afdækning af opgaven (indholdsdelen)
Herefter skarpt at designe og blive enige om, hvad den primære
opgave er. Og ikke mindst i processen af fastholde fokus herpå,
selv om mange forhold kan trække i en anden retning.
Herudover at holde et skarpt blik på de sekundære opgaver
afledt i forståelsen af den primære opgave. Endvidere ikke
mindst at opstille klare forventninger til de konkrete proces- og
resultatkrav.

NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE
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5) Organisering af konsulentopgaven og arbejdsdesign
I fællesskab at være bevidst om, og udvikle et arbejdsdesign,
der skaber strukturer, som udover håndteringen af den konkrete
primære opgave, kan indeholde deltagerenes følelser,
fjendtlighed, modstand og muligvis de åbne angreb på
designet, ledelsen og rollen som konsulent. Det er en vigtig
forudsætning for, at der kan arbejdes professionelt med
opgaven, men absolut ikke nemt i praksis, da disse følelser kan
være meget stærke, og overskygge fokus på den primære
opgave.
6) Resultatet – målet med indsatsen
At opgavens proces- og resultatkrav skal give mening for
deltagene. Sammenhæng oplevet i organisationen eller
gruppen, er når medlemmerne forstår, hvad der foregår. At de
kan se meningen med tingene, f.eks. gennem en ægte
oplevelse af, og en god og accepteret balance mellem ingen
indflydelse, ægte indflydelse og medbestemmelse i
opgaveløsningen. Det er virksomheden og konsulentens
opgave at have dette med i udarbejdelsen af
opgavedesignet, ellers opstår en form for meningsløshed, og
det vil hurtigt modarbejde processen og resultaterne.
7) Lav analyser og justeringer af forløbet undervejs
At der både i selve afdækningen, planlægningen og arbejdet
med opgaven arbejdes bevidst med, at gøre det uklare
klarere. Herunder at have en løbende dialog, analyser,
vurderinger og refleksioner af forløbet, for kontinuerlig læring,
udvikling og resultatskabelse.
8) Afsæt nok tid og ressourcer
Ofte ses det, at der ikke er mulighed for, at der afsættes nok tid
og øvrige ressourcer til opgaven. Dettes skyldes ofte en presset
daglig praksis, hvor fokus er på de konkrete opgaver i et stramt
tids- eller resultatpres. Erfaringens siger klart, at det yderligere
kan forværre arbejdsdagen, at konsulentopgaven ikke kan
løses professionelt på baggrund af manglende ressourcer eller
praktisk tid til opgaven.
9) Fokus på handling – få det til at ske – ansvar tilbage til
lederen.
Handlingsorientering er et centralt element – det at få noget til
at ske. Men vigtigt, at konsulenten ikke bliver til leder, eller
ansvarlig for den daglige situation, men alene påtager sig
konsulentrollen og ledelsen påtager sig ledelsesrollen. Således
at det for konsulenten handler om, ”At kommer ind – Få noget
til at ske – og Komme ud igen”. Ansvaret tilbage til ledelsen og
organisationen.

Skab en god arbejdsproces, hvor du
afsætter nok tid og ressourcer til
opgaven og sparring med
konsulenten.
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10) Nysgerrighed og refleksion
Ofte ses, at opgaverne stilles ud fra et allerede på forhånd
defineret resultatkrav. Disse kan være meget konkrete, og på
mange måder ok. Problemet er blot, at der ofte er en stram og
rationel defineret procesplan inkluderet, med fokus på et så
lavt omkostningsniveau som muligt for opgavehåndteringen.
Dette medfører, at der tit ikke er tid til udforske, eksperimentere,
reflektere og se nye muligheder i f.h.t opgaven. Selvsagt ikke
nødvendigvis den bedste forudsætning for problemstillingen,
virksomheden og konsulenten.

Ja, der er for virksomheden, lederne og konsulenten nok at
reflektere over, for det er ikke ligegyldigt, - hverken for
virksomheden eller konsulenten - hvem der lukkes ind i
organisationen til forstyrrelser, udvikling eller afklaring.
Af: Ole Jacobsen

