
Kapitel 3 

Myt/mönster nummer 3: 
”Vi är ju så tydliga som vi bara kan vara!”

”En fanatiker är en som inte vill byta åsikt och inte kan byta 
samtalsämne” 79

(Winston Churchill)

Flera gånger har jag mötts av kommentaren ”Peter, jag var så tydlig
som jag kunde vara när jag kommunicerade.” Här finns det skäl att
fråga sig vem det egentligen är som ska avgöra om budskapet fram-
förts tydligt eller inte. Är det jag som sänder budskapet eller är det
mottagaren? För mig är det helt självklart: mottagaren bestämmer.
Paralleller kan dras till olika förändringsprocesser. Såväl chefer som
medarbetare anser själva att de är tydliga, men resultaten visar nå-
gonting annat. Förmågan att kunna vara tydlig i sin kommunikation
är alltså en stor utmaning för företag i förändringsprocesser. 

Om tydlighet vid förändringsprocesser 
– nyckelfaktorn ”Ramar”

En händelse som satt spår i mig är när jag för några år sedan
kom hem från en intensiv arbetsdag. Jag hade hämtat min dotter
Maja (då tre år gammal) på dagis. Jag kände mig trött och
hängig och var inte speciellt leksugen. Maja däremot ville förstås
genast börja leka. Jag plockade fram dagens tidning och började
läsa, samtidigt som jag i andra handen höll lite förstrött i en
docka. Jag ville ändå visa att jag var med, jag höll ju i dockan.
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nerna spretar. Det som tycks relevant för någon är helt irrelevant
för någon annan. Alla har nog med sin egen uppmärksamhet och
fokuserar helt på sin egen ram. Själv vill du kanske mest av allt bara
resa dig upp och säga: ”Skärp dig för fan! Hur svårt kan det vara?”

Exempel på ramar: 
• Ansvar och befogenheter
• Kulturella ramar
• Tid
• Mål
• Vision
• Företagsvärderingar
• Roller
• Förväntningar

Jag håller med Dan och Chip Heath (2011), när de säger att om
du vill få människor att förändra så måste du ”provide crystal-clear
direction” 80 Kommunikationen i förändringsprocesser är ofta ex-
tremt otydlig. Kan du vara säker på att det som är en självklarhet
för dig även är det för alla andra? Utan ramar och tydlig kommu-
nikation vet du inte varken vart du ska eller varför (jämför tidigare
kapitel) och du vet rakt inte vad som förväntas av dig. Det som vi
uppfattar som motstånd kan i själva verket vara brist på tydlighet.
Kanske borde vi ersätta begreppet självklart med ”allaklart”? 

”What looks like resistance is often a lack of clarity.” 81

Jag mötte en gång kvinna som var missnöjd med sin relation.
Hennes man jobbade alldeles för mycket. När kvinnan vid
något tillfälle påpekade detta för mannen blev han irriterad,
men sa att han snart skulle dra ned på arbetstiden. Men snart
kom aldrig. Svaret var ständigt detsamma. Jag rekommende-
rade kvinnan att vara tydligare med tidsramen gentemot sin
man. Hon satte helt enkelt ett datum för när hon ville se en
förändring i arbetstid och sa: ”Jag vill att du drar ner på din
arbetstid innan den 6 juni. Har ingenting hänt till detta datum

Det hinner inte gå mer än 20 sekunder innan Maja utbrister
”Pappa!”. Hon reser sig upp och tar tag i tidningen, slänger den
på golvet och stampar på den. Sen tar hon tag i mitt huvud, stir-
rar mig djupt i ögonen och utbrister: ”Pappa, leka med mig 
HÄR och NU!”.

Snacka om att Maja hade koll på tydlig kommunikation. Jag hade
försökt vara på två ställen samtidigt, vilket uppenbarligen fungerade
väldigt dåligt. Hur många områden försöker du själv hålla fokus på
samtidigt, i din egen vardag? Det är inte ovanligt att vi försöker hinna
med så mycket både privat och på jobbet att vi ständigt ”hoppar”
mellan uppmärksamhetsområden. Vi sitter i möten och har tankarna
någon helt annanstans. Vi pratar med vår respektive men bakom
pannbenet strukturerar vi projektbudgetar. När detta sker i föränd-
ringsprocesser – att vi befinner oss på olika ställen i vår uppmärk-
samhet – är det mer eller mindre omöjligt att gå åt samma håll.  Det
kan även visa sig i grupper eller team där människor tror att de delar
samma uppfattning, men som tillslut ändå går åt olika håll. 

Nyckelfaktorn som vi ska gå in på här är ramar. Ramar handlar
om avgränsning. I princip allt skulle kunna definieras som ramar.
Hur vår hjärna organiserar saker och ting. Hur vi inkluderar nå-
gonting samtidigt som vi exkluderar något annat. Föreställ dig att
du håller upp en tom tavelram framför ögonen. Vad inkluderar du?
Vad exkluderar du? Det är lätt att ta för givet att alla människor vi
möter befinner sig i samma ram som oss själva. Det stämmer sällan. 

Ramar behövs, utan dem blir vi vilsna och okonkreta. Möten
utan ramar leder sällan till resultat, kanske vet vi då inte ens vad vi
gör där. Om ramarna inte är satta tenderar vi att tolka situationen
på vårt eget sätt, utifrån våra egna ramar. Vad händer i organisatio-
ner när alla medarbetare hela tiden utgår från sina egna ramar? Vad
händer med samarbetet? Troligtvis skapas en mängd innehållsfrågor
som studsar fram och tillbaka utan att få svar. Irritationen hos med-
arbetarna växer, eftersom alla tolkar innehållet utifrån sin egen ram
och utan förståelse för andras preferenser eller åsikter. Diskussio-

Myt 3: ”Vi är ju så tydliga som vi bara kan vara!”   9594 Skärp dig för fan! Hur svårt kan det vara?



vill jag inte vara kvar i den här relationen.” Det kanske inte be-
höver nämnas att det inte tog många dagar innan mannen gått
ner i arbetstid och stället lade mer tid på umgänge med sig fru.
Precis som Dan och Chip Heath säger (2011): 

”[…]some is not a number; soon is not a time. Here is the number:
100 000. Here is the time: June 14, 2006, 9: am.” 82

Framgångsexempel ramar

I kommande kapitel har jag valt ut några typiska kännetecken för
vilka mönster som kännetecknar framgångsrika respektive icke-
framgångsrika förändringsprocesser, avseende ramar. Exemplen ba-
seras på mina egna erfarenheter och lärdomar. 

Huvudramar för framgång i förändringsprocesser: 
• Att vara tydlig med ramar (information-diskussion-beslut etc.).
• Att vara produktiv och inte bara aktiv i de ramar som är 

särskilt viktiga. 
• Att kunna tydliggöra förväntningar, roller och vilka ramar 

som gäller.
• Att vara flexibel och kunna byta ramar vid behov. 

Punkterna ovan är återkommande och genomgående kännetecken
för människor och organisationer som lyckats i sina förändrings-
processer. 

Lärdom nr 1: 
Tydlighet i ”information-diskussion-beslut”

”Where focus goes, energy flows” 84 

För många år sedan satt jag med på ett ledningsgruppsmöte i
ett större svenskt företag. Här blev detta med ramar – eller rät-
tare sagt bristen på ramar – påfallande tydligt. För det första
gick de över tidsramen som var satt för mötet. För det andra
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”Vad information kräver är ganska
uppenbart: den kräver sina mottagares

uppmärksamhet. Därför skapar ett
överflöd av information en brist på
uppmärksamhet och ett behov av att
effektivt styra denna uppmärksamhet

genom det myller av informationskällor 
som alla kräver av den.” 83

(Herbert Simon, mottagare av Nobelpriset i ekonomi 
och Turingpriset, Nobelpriset i datavetenskap)



gare visste om att det var en omorganisation på gång inom fö-
retaget. Många såg fram emot att diskutera förändringarna vid
stormötet, dit hela organisationen var inbjuden. Ledningsgrup-
pen hade själva vridit och vänt på hur den nya organisationen
skulle se ut och både diskuterat och reflekterat över resultatet.
Inför stormötet hade ledningen skickat ut en inbjudan till alla
medarbetare. Rubriken löd ”INFORMATIONSMÖTE om den
nya organisationen”. Det blev fullständigt ramaskri. Många
kom till mötet helt vansinniga. Ingen i ledningsgruppen förs-
tod varför. Först efteråt förstod de alltså att de ramat in mötet
helt fel. Att skriva ”informationsmöte” indikerar att diskussio-
nen redan är avklarad och att det nu bara är informationen om
beslutet som ska presenteras. 

Inget tyckande, reflekterande eller diskuterande var tillåtet enligt
den ramsättning som satts upp för mötet. Exemplet tydliggör vik-
ten av bra rubriker.  De säger mycket om vad vi kan förvänta oss
av det som komma skall. 

Historia-Nuläge-Framtid
Det här kan låta som självklarheter. Men jag har knappt någon
gång stött på en organisation där man haft imponerande koll på
ramar. Snarare är det extremt vanligt med brist på ramar. Otydliga
tidsramar, otydliga mål eller visioner, oklarheter om vad som gäller
vid ansvar/roller/befogenheter, otydlighet kring vad vi kan vara
med och påverka och när vi ska uppnå vad. Vi nyttjar helt enkelt
inte ramar när vi jobbar med förändringsprocesser i organisatio-
ner, trots att det finns en enorm kraft i att alla befinner sig i
samma ram samtidigt. Inför en förändringsprocess försöker ledare
med alla medel de kan få med sig sina medarbetare. De talar sig
varma för framtiden och befinner sig då i en framtidsram. Troligt
är dock att många medarbetare fortfarande är kvar i historieramen.
I deras huvuden rusar tankar som ”men så här har vi ju alltid
gjort”, ”det där har vi redan provat” och ”det var bättre förr”. Eller

var det aldrig tydligt var de befann sig i diskussionerna. Efter
mötet frågade jag hur deltagarna tyckte att mötet hade varit.
En person ställde sig upp, märkbart glad och nöjd. Han ut-
brast: ”Det var det bästa mötet vi har haft. Vilken otur att du
var med just idag.” Två personer stod och såg mer eller mindre
likgiltiga ut medan två ytterligare personer såg betydligt mer
missnöjda ut, de pustade högt och tydligt. Personerna hade up-
penbarligen haft helt olika förväntningar på mötet. De hade
befunnit sig i helt olika ramar. 

Den person som uttryckte att han var nöjd hade pratat oavbrutet
under mötet. Han befann sig i en diskussionsram. Han ville dis-
kutera allt som kom upp på mötet och tog också chansen att göra
det. De två likgiltiga personerna befann sig i en informationsram.
De var där för att få information, men sättet de hade fått den på
var inget vidare eftersom den nöjda personen som sagt hade tagit
över diskussionen helt. Följaktligen befann sig de missnöjda i en
helt annan ram – beslutsramen. De hade förväntat sig att beslut
skulle fattas, vilket i det här fallet inte hade skett. Diskussionerna
hade inte lett fram till någonting konkret. Syftet med mötet och
inramningen av punkterna var med andra ord otydligt. 

Ofta är vi tydliga på innehållsnivån, vi vet vad vi ska prata om
(t.ex. en personalfråga). Men vi vet inte i vilken form. Ska mötet
vara i diskussions-, informations- eller beslutsform? Det här sträc-
ker sig även utanför mötesramarna. Oavsett om det handlar om
ett e-mail, ett samarbete eller något annat sammanhang, är det
lika viktigt att tydliggöra om det handlar om information, diskus-
sion eller beslut. Det krävs ramtydlighet. Nedan ett exempel på
vad som kan hända om ramarna inte är tydliga i en förändrings-
process:

Ledningen i en organisation hade haft möte med sin personal.
Allt gick galet och ledningen kunde inte förstå hur det kunde
gå så fel. Men efter att de fått sig en genomgång om betydelsen
av ramar förstod de vad som hade hänt. Samtliga mötesdelta-
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så är de kvar i nulägesramen – de känner frustration och ilska här
och nu och har inte alls fokus på framtiden).

Inte en enda gång har jag imponerats av ett företag utifrån
denna nyckelfaktor, där fokus ligger på information-diskussion-
beslut och historia-nuläge-framtid. Inte en enda organisation som
jag stött på har varit riktigt duktiga på detta. Det finns en oerhörd
förbättringspotential här. Mycket tid och energi skulle kunna spa-
ras och mycket pengar skulle kunna tjänas, om företagen blev tyd-
ligare i detta. Vanliga klagomål inom organisationer rörande antal
möten, hur lång tid de tar, att samma frågor tenderar att dyka upp
om och om igen eller att alla inte agerar i enlighet med de beslut
som är fattade – de springer egentligen från samma källa. Bristen
på ramar. Att tydliggöra vilken ram som gäller och se till att alla
befinner sig i samma ram samtidigt skulle innebära en påtaglig
minskning av dessa problem.

Jag blev en dag uppringd av en chef i en ledningsgrupp. Han
hade deltagit i en ledningsgruppsutveckling och berättade att
han efter avslutad kurs hade minskat sin tid i möten med 50
procent. Samtliga deltagare på mötet hade gjort samma sak. På
köpet hade han fått en bättre relation med sin tonårsdotter. Nu
kunde de diskutera och ”rama in” vad som gällde på ett sätt som
var bättre och tydligare för dem båda. 

Hur ser det ut i er organisation? Hur har du/ni ramsatt er föränd-
ring? Befinner sig samtliga medarbetare i samma ram? Befinner sig
samtliga personer i ledningsgruppen i samma ram?

”De flesta människor utgår från att gränserna för deras eget synfält
också är världens gränser. Ett fåtal gör det inte. 

Sälla dig till dem!” 85

(Arthur Schopenhauer)
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Information? Diskussion? 

Nuläge?

Beslut?

Historia? Framtid?


