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Prestigefull eller lös?
Är detta ingredienser för en BRA CHEF?
Läser en rekryteringsannons för tillsättande av chef:
"Som person är du stresstålig, prestigelös och handlingskraftig. Har lätt att fatta beslut,
prioritera och arbetar effektivt. Du är en kommunikativ, engagerande och inflytelserik person.
Lugn, lyhörd och prestigelös är andra ord som beskriver dig liksom att du är
förändringsbenägen och har en förmåga att hitta lösningar."
VAD ANSER DU?
Vad är en bra ledare?
Hur man ÄR som ledare blir nog allt viktigare, då framträder också några ingredienser allt
tydligare. Som gäller oavsett vilken typ, storlek och utvecklingsfas man befinner sig i.
Själv har jag haft både bra och sämre chefer genom åren. De bra ledarna kan karaktäriseras
med bland annat följande ord. De ÄR: kreativa, omtänksamma, glada, inspirerande, tillåtande,
fokuserade, ödmjuka, kunniga, affärsfokuserade, flexibla, tillgängliga...
De sämre får istället följande epitet: styrande, kontrollerande, demotiverande, bistra,
otacksamma, missunnsamma, svårnådda, svårförstådda…
Men tillbaka till ordet: PRESTIGELÖS.
Att vara prestigelös innebär att du inte heller alltid måste ha rätt. Att vara prestigelös betyder
inte att du avskriver dig anseende, makt och inflytande. Ordet lockar gärna till diskussion. Är
det verkligen positivt att vara prestigelös, eller är det någon som inte har några som helst
ambitioner?
Jag hörde den underbare journalisten och programledaren Mark Levengood uttrycka det på
följande sätt (ska läsas på finlandssvenska för att komma till sin rätt):
”Prestige är helt kalorifritt. Bara att svälja ned.”
Prestigelös innebär för mig snarare att du är beredd att gripa in var det behövs och göra vad
som behövs i jobbet utan att känna att det ligger utanför din jobbeskrivning eller värdighet.
Sedan behöver du inte alltid göra jobbet själv.
När jag var på en utbildning bakom kulisserna på Walt Disney World i Florida för många år
sedan insåg jag vad prestigelös är. Även som chef i kostym och slips böjer du dig ned och tar
upp skräpet på marken och slänger i närmaste papperskorg. Du behöver inte tillkalla städaren.
Motsatsen till prestigelös är kanske att du är väldigt noga med din titel och vad just det jobbet
innebär och att du inte jobbar utanför dessa ramar.
Ditt sätt är inte alltid det bästa, vilket troligen inte är en nyhet.
En prestigelös chef är en person som inte har behov av att framhäva sig själv utan
kan lika väl kan lyfta fram andra – en lagspelare.
Eller som Conrad Hilton, grundaren till hotellkedjan Hilton Hotels har sagt:
”Se upp till någon när du kan, aldrig ned på någon ens ibland!”
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