
Kapitel 8

Lets put it all together! – Ett pedagogiskt
upplägg för framgångsrik förändring

”De ledare som har lyckats har också förstått tillståndets betydelse. 
Det är inte bara att säga till folk vad de ska göra och ”så händer det”.

De har förstått att man behöver spela på andra strängar.” 63

(Bror Sjöholm, Serica Consulting)

I boken (böckerna) har jag nu beskrivit olika nyckelfaktorer för
att öka medvetenheten om effektiv kommunikation och föränd-
ring. Det jag nu vill göra är att sätta ihop några nyckelfaktorer i
en enkel översikt, här i form av en arbetsram. En arbetsram är som
jag ser det ingen ny nyckelfaktor. Det består av flera nyckelfaktorer
och är en arbetsgång för att tänka ”rätt” i förändringsprocesser.
Det är inte något nytt i sig, snarare ett enkelt sätt att tänka, oavsett
vad jag vill skapa eller förändra. Det kan vara en förändring i ett
företag, en presentation, en fest, en personlig förvandling eller var-
för inte en date. Tankebanorna är de samma när det handlar om
formen, även om innehållet är annorlunda. Min förhoppning är
att du känner igen dig från situationer du varit i när du har lyckats.
Det viktiga är att förstå att det inte är innehållet som är det vikti-
gaste för att vi ska lyckas. Som jag har nämnt tidigare har jag så
många gånger varit med om att ett bra innehåll (exempelvis för-
ändringsidéer) försvunnit i en dålig form. Innehållet har då kom-
municerats ut på ett dåligt och ineffektivt sätt. Fokus vid
förändringsprocesser är ofta ”fel”, då formen är av sekundär bety-
delse och innehållet det absolut viktigaste.
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Målfokus - att börja i slutet,

en förutsättning för effektiv förändring.
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uppnå en förändring. Börja i slutet, definiera vad det är för resultat
du vill uppnå och när i tiden det ska ske. Sätt ett tydligt datum!
Nedan en annan som tänker som jag. Tony Robbins förklarar

sin ”Rapid Planning Method”: 

QR-kod:
https://www.youtube.com/watch?v=n_yV3KBzxx4

Innan jag ska hålla ett föredrag eller en utbildning börjar jag med
att ta fokus på vad jag vill åstadkomma, det vill säga på resultatet.
Vilka tillstånd behöver jag försätta åhörarna i för att jag ska kunna
ta mig dit? Naturligtvis kan även tillståndet i sig vara målet med
det jag gör. Jag gillar dock att länka resultat till tillstånd. Om jag
vill få till ett visst konkret resultat, vad behöver jag då försätta per-
sonerna i för tillstånd för att de ska hamna där?

Jag brukar ofta ta upp ett och samma exempel när jag håller utbild-
ningar, som en jämförelse och ett sätt att försöka tydliggöra vad jag
menar. Jag brukar jämföra två lärare jag haft, en från högstadiet och en
från universitetet. Jag säger ingenting om deras kunskap avseende inne-
hållet och sakkunskaperna, utan väljer att ta fokus på formen, alltså sät-
tet på vilket de lärde ut sitt innehåll. Under mina år på Karlstads
universitet hade jag en lärare som var mycket duktig på makroekonomi.
Men jag hade väldigt svårt att koncentrera mig och lära mig något på
hans lektioner. Det jag nu i efterhand har förstått är att han valde fel
aktivitetsramar utifrån vad han ville skapa. Under en tvåtimmarsdrag-
ning höll han föreläsning på sin charmiga värmländska, i ett lågt tonläge
och på låg volym, i ungefär 1 timma och 50 minuter. Det gjorde det
svårt att överhuvudtaget kunna ta in det han sa. I slutet av föreläsningen
höll han i vissa fall en kort frågestund, då vi som åhörare var för trötta
för att ställa frågor. Mina tillstånd efter lektionerna var trötthet, fru-
stration (svårt att ta in) och besvikelse. Min lärare från högstadiet (his-
torielärare) hade en annan strategi. Hon kunde börja sin lektion med
att tydliggöra vad vi skulle göra under de kommande två timmarna.

För att skapa ett pedagogiskt upplägg för en effektiv förändring
följer här mina sammanfattande lärdomar:

Lärdom nr 1 
Börja med intentionen och ha fokus på tillstånd

När jag tänker på vad jag vill åstadkomma börjar jag i slutet, alltså
med det jag försöker att få till: resultatet. Genom att börja min pla-
nering i slutet vet jag hur det ska se ut när jag är framme. Vet man
inte vad man vill åstadkomma, dvs vad intentionen är (vilket är
skrämmande vanligt) blir det svårt att göra ”rätt” saker och fokus
hamnar istället endast på innehållet. Vi kan gå vilse i vår egen pre-
sentation för att vi inte har tydliggjort vad vi vill uppnå med den.
Följden blir att vi fastnar i innehållsfrågor på helt fel detaljnivå (Lo-
giska plan, kapitel 4 i min förra bok) och även pratar om fel saker
(läs mer om ramar i kapitel 3 i förra boken). Risken är stor att pre-
sentatören då tappar bort åhörarna. Om personen dessutom är käns-
lomässigt engagerad i innehållet blir det förvånansvärt lätt att tappa
bort var åhörarna befinner sig. Mattias Sunneborn använder mycket
av detta tänk för att åstadkomma de resultat han vill. Som jag redan
har nämnt är Mattias otroligt målfokuserad. Jag har på senare tid
lärt mig en hel del som gjort mig själv mycket mer målfokuserad,
både privat och i jobbet. Båda mina böcker är ett resultat av den 
utvecklingen. 
Många företag som önskar förändring rusar på lite för fort, utan

att stanna upp och tänka till kring vad som ska uppnås (intention)
och bästa vägen att nå dit. Framförallt kan de inblandade ha olika
intentioner, vilket gör det svårt att välja ”rätt” väg. Många av de
bästa idrottsutövarna eller ledarna är tydliga med sina mål och vet
vad de arbetar mot. I min värld kan det självklart modelleras. Hur
ofta arbetar du själv med målsättning i vardagen eller på jobbet? Om
vi inte är säkra på vad det är vi ska uppnå, hur i hela världen ska vi
då kunna veta vad som är rätt sak att göra? Att vara konkret och
tydlig har jag talat om i tidigare kapitel, och det är viktigt när vi vill
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ker. Jag sätter ett tydligt tidsmål för när jag ska vara klar med boken
och delar sedan in det i olika delmål, som första utkast klart, feed-
backprocess osv. För att komma dit har jag satt ett antal tillståndsmål
för mig själv, för att klara av delmålen. Tillstånd som jag behöver
när jag skriver är fokus, inspiration, engagemang och glädje. Utifrån
det, hur ska jag göra? Vad får mig att hamna i de här tillstånden i
själva skrivandet? För mig fungerar det bra att vara borta från min
vanliga vardag, till exempel i Åre eller Thailand. Då sitter jag långt
från mitt eget arbete (dissociering) och kan fokusera helt på boken,
samtidigt som jag varvar med naturupplevelser genom att springa
eller vandra bland fjäll och skog, eller bada och sitta under ett pa-
rasoll och skriva. Att se ut över stora vidder får mig inspirerad och
ger mig en (som man säger) nästan religiös upplevelse.
Tänk om fler kunde fokusera på sina egna tillstånd och de till-

stånd de vill skapa hos andra. Jag kom just hem från en omgång
golf. Jag ägnar mig åt att fokusera mycket på mina tillstånd när jag
spelar. Ett dåligt slag försöker jag ankra bort direkt, medan jag för-
söker ankra in de bra slagen på ett sätt som gör att det positiva till-
ståndet smittar av sig. På samma sätt bör vi tänka kring vårt
ledarskap. Jag kan garantera att den där ledaren du tycker så mycket
om har förmågan att försätta dig i goda tillstånd. Effektivt ledarskap
handlar mycket om att försätta personer i goda och produktiva till-
stånd. Tillstånd är inget vi slumpvis ska åstadkomma utan som vi
måste ta fokus på mer medvetet. Ju tydligare man som ledare är,
desto enklare blir det att nå målet. 

Jag har nyligen varit involverad som förändringscoach i ett företag som
blev uppköpt av ett större bolag. Vd:n i det mindre bolaget insåg att
det var viktigt att ta fokus på att göra en noggrann integreringsprocess.
Ända från start sattes tydliga mål för själva kommunikationsprocessen
för de olika aktörerna. Tillståndsmål sattes upp för att de skulle kunna
fokusera på rätt saker i processen. Förståelse, tillit, nyfikenhet var några
tillstånd att ha fokus på. Allt tog utgångspunkt i tillståndsmålen och
ledningen diskuterade vilka aktiviteter som behövdes för att medarbe-

Därefter fick vi se en kort filmsnutt, till exempel ”Slaget om Stalingrad”,
för att direkt därefter diskutera två och två det vi hade sett. Sedan hade
vi en gemensam diskussion med övriga, varefter läraren fortsatte med en
miniföreläsning. Efter det gjorde vi en övning med egen reflexion osv.
Genom att blanda aktivitetsramar blev vi mer delaktiga och jag ham-
nade i helt andra tillstånd, som engagemang, nyfikenhet och intresse. Är
det något jag tycker om idag är det historia. 

Tillståndsmål
”Det är väldigt viktigt för oss att arbeta med tillståndsmål. Nu för
tiden arbetar vi med tillståndsmål på alla våra möten […] Olika
tillstånd beroende på vilka möten det handlar om. Vi ska inspirera i
vårt arbete och behöver därför ha tillstånd på våra möten och i vårt

arbete där vi upplever att vi är inspirerade.” 64

(Staffan Gustavsson, Vattenfall)

Varför arbetar då inte fler med tydliga tillståndsmål? Antagligen
beror det på ovana och oförmåga att arbeta med tillstånd. Att ar-
beta med tillstånd kan låta diffust och flummigt, men jag menar
att det kan vara extremt konkret. Precis som i citatet ovan, där
Staffan Gustafsson på Vattenfall beskriver hur de numera alltid
arbetar med tillståndsmål. Det är också lätt att mäta. Många kan
ha svårt att formulera och veta vad tillstånd är. För mig är det en-
kelt. Ett tillstånd kan formuleras som adjektiv (glad, motiverad,
engagerad, ilsken etc.) eller ibland som substantiv (ha information
om etc.). Alldeles för ofta uttrycker de jag arbetar med sina syf-
ten/mål/tillstånd i form av verb: ”Syftet med det här mötet är att
diskutera!” I min värld är det ingen intention utan snarare ett be-
teende. Vad ska diskussionen leda till? Ökad förståelse om X? Då
har vi en intention istället för beteende. Fram för tydligare inten-
tioner och mindre av beteenden!
Som jag skrev i min första bok tenderar vi medvetet och i syn-

nerhet omedvetet att försätta människor i tillstånd. Jag har som
sagt själv gjort ett pedagogiskt upplägg för skrivandet av mina böc-
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Återigen vill jag dra en koppling till tonårsföräldern, som jag tror
allt för många gånger har ”fel” fokus när det gäller tillstånd i för-
hållande till tonåringen. Med egna tillstånd som ilska, irritation
och frustration försöker vi få kontakt och få till den förändring som
vi så innerligt önskar. Som jag redan nämnt några gånger: tillstånd
smittar! Visst har jag många gånger undrat över tonåringarnas in-
tention. Vad är de egentligen ute efter? Vill de provocera för att
skapa en reaktion, för att ta reda på sina egna gränser om vad som
är möjligt och inte? Hur hanterar man det?
Jag vill passa på att lyfta fram min beundran för min mor. Hon

är enormt duktig på att balansera sina egna tillstånd, samtidigt som
hon har lyckats skapa goda tillstånd hos barnbarnen genom diverse
aktiviteter. När jag och mina bröder var små hade vi inte många
konflikter med mamma eftersom hon oftast utstrålade så härliga
tillstånd. Om jag har intentionen att stärka min tonårings själv-
känsla och integritet, vilket tillstånd behöver jag då fokusera på?
Om jag tjatar och gnäller och själv är i dåliga tillstånd, vad får det
för konsekvenser? Är jag irriterad och arg kommer det förmodligen
att vara svårt att kommunicera på rätt sätt. Fundera en extra gång
innan du kommunicerar med din tonåring nästa gång. Vilka till-
stånd vill du ha i åtanke och vilka tillstånd tror du är viktiga för att
åstadkomma den förändring du vill åt? 
När vi nu känner till målet och vilka tillstånd som är viktiga för

att nå målen, kommer vi till steg två, nämligen att fundera på vilka
aktiviteter (ramar) vi behöver ta fokus på för att skapa ovanstående
tillstånd.

tarna och andra involverade skulle kunna försättas i de tillstånd de
ville uppnå. Det visade sig senare vara ett framgångsrikt sätt att tänka. 

Konkreta beteenden kopplade till tillstånd

För ett företag som ska genomföra en förändringsprocess vill jag
rekommendera att börja med målet. Det är viktigt att vara konkret
och inte nöja sig med tolkningar som ”Vi vill att alla ska jobba mer
professionellt efter förändringen.” Här måste vi för det första spe-
cificera vad vi menar med professionell, genom att konkret beskriva
vad vi kan se och höra i själva beteendeförändringen. Utifrån VAK
(se, höra och känna) kan vi då tydliggöra om vi har ett professionellt
arbetssätt. Gärna tillsammans med medarbetarna, så att alla förstår
och får diskutera vad professionell betyder. Annars är risken att man
kommunicerar ut beteenden som ingen riktigt förstår eller håller
med om. Vad behöver vi då skapa för tillstånd hos personalen för
att kunna få till denna förändring? Vilka tillstånd är viktigast för
att vi ska kunna uppnå önskvärd beteendeförändring? För att få till
förändringen behöver medarbetarna försättas i tillstånden delaktig-
het, förståelse och engagemang. Vi behöver få medarbetarna att förstå
vad förändringen innebär, varför den är nödvändig och samtidigt,
för att få med dem på tåget, göra dem delaktiga i hela processen.
Att ha engagemang som ett mål är en förutsättning för att kunna
arbeta med förändringen och få till det vi vill. Självklart kan vi även
sätta delmål i form av tillstånd. Vill jag få till en beteendeförändring
behöver jag förmodligen starta med att få personerna att förstå (var-
för och behovet av förändringen) för att senare kunna eftersträva
delaktighet och engagemang för förändringen.

Tonårsföräldern

”People change what they do less because they are given analysis that
shifts their thinking than because they are shown a truth that 

influences their feelings.” 65

(John Kotter)
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