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Förändring får inte bli ett självändamål. Nya chefer har 
ibland mani på att göra organisationsförändringar för 
att visa att det sitter någon ny vid rodret. Vilket inte 

sällan resulterar i frustration och frågan varför. 
Jag har som anställd själv varit med om tre organisations-

förändringar under ett drygt år. Och inte blev det någon 
förbättring, utan snarare förvirring, tappade sugar och läg-
re tempo. Fler småpåvar, fler självutnämnda chefer, fler reg-
ler och mer struktur. Förändring får aldrig bli ett mål i sig. 
Saker som fungerar bra ska bevaras. Människor är gärna 
med på förändring om och när de vet varför. Ju klarare mål, 
desto högre motivation. 

Förändring kan handla om förändrat arbetssätt, föränd-
rade roller, förändrade förutsättningar, eller något annat, 
förändring är helt enkelt ett normaltillstånd. 

Förvandling, utveckling, omställning, rubbning och om-
växling. Det är bara synonymer till det allmänt hållna be-
greppet förändring. Förändring sker vare sig vi vill eller 
inte. 

Den brittiske biologen, zoologen och forskaren Charles 
Darwin (1809–1882) konstaterade: ”Det är inte de starkaste, 
snabbaste eller smartaste som överlever. Det är de som är 
mest benägna att förändra sig.”

Ledarens roll blir då att själv stå för förändring och för-
nyelse, som förebild själv vara förändringsbenägen. Att 
kunna leda i förändring som leder till förändring är i dag 
en kompetens varje ledare behöver ha. En framsynt ledare 
skapar trygghet i laget, samtidigt som han eller hon visar 
på riktningen och inspirerar verksamheten att nå visionen. 

Förmågan att engagera, visionera och slutligen genomföra 
förändringen blir de tre kärnkompetenser som sätts på prov.

• Engagera handlar om att förklara varför ska vi göra, ge 
mening och motivation för att skapa energi. 

• Visionera handlar om att förklara vart är vi på väg, be-
skriva nuläge och önskeläge för att skapa målklarhet.

• Genomföra handlar om att förklara hur vi ska göra så 
att rätt saker görs rätt och att återkoppla för att skapa vin-
nande vanor. 

ledarskap

Ledarens roll 
i förändringstider

Att kunna leda i förändring som leder 
till förändring är i dag en kompetens 
varje ledare bör ha. Ledarskapsexperten 
Kenth Åkerman, skriver här om ledare 
och förändringar.
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Bryt invanda beteenden
Förändring är för de flesta något som innebär att man måste 
ut på okända vatten och det kan vara jobbigt i början. Där-
för måste man stötta varandra. Det går inte att köra huvu-
det i sanden och hoppas att förändringen inte drabbar dig 
och att allt snart blir som vanligt igen. Målet är att få till 
förändring. Men inte för förändringens skull utan för att 
nå ett önskat resultat. 

Förändring är att bryta invanda beteenden och rutiner. 
Att gå utanför sin komfortabla zon. Att anta utmaningar 
och variation. Bevara det som är bra och vara nyfiken på 
att prova nya saker. Att bryta mönster, byta miljö och per-
spektiv skapar förutsättningar för nya tankar och insikter. 
Kanske behövs ny kunskap, ändrad attityd eller förändring 
i vad du tror på.

Oavsett vad du gör eller inte gör, så kommer omgivning-
en att förändras. Hela livet är ett ständigt renoveringspro-
jekt, där finjusteringar hela tiden kan och behöver göras.

• Förändring är för att vi ser potential i våra brister, inte för 
att vi brister.

• Förändring är ett tillstånd vi befinner oss i hela livet, inte 
ett projekt.

• Förändring är att ibland få kritik, inte att stå oemotsagd.

• Förändring sker genom ifrågasättande och dialog, inte ge-
nom tystnad.

• Förändring är att koppla till historien, inte att glömma 
historien.

Hur ser din verksamhet på förändring? Hur har föränd-
ringsarbete mottagits tidigare? Vilka lärdomar finns från 
tidigare förändringsprocesser? 

Tro att förändring är möjlig
Tro på din medarbetare och behandla dem för vad de kan 
åstadkomma inte för vad de gjort. Ingen vill göra ett dåligt 
jobb med flit. Och alla vill känna att man tillfört något vet-
tigt. Att få och ge förtroende är avgörande faktorer för att 
skapa delaktighet. 

Ett faktum som framkommit i flera studier bland annat 
inom idrottens värld är att merparten av de hinder som står 
i vägen för att nå sina mål är mentala. Det är de tankar som 
vi själva har som begränsar oss. Som de utvecklade varelser 
vi är kan vi tänka och tro precis vad vi vill.  Och ibland 

måste vi kanske vara naiva att tro att också förändring är 
möjlig.

Ingen vinner på att skjuta upp saker om det inte finns 
giltiga skäl. Då menar jag inte bara ursäkter utan verkliga 
skäl. Det går alltid att varje dag ta ett steg till för att nå 
uppsatta mål. Alla som kan cykla vet att det är svårare att 
hålla balansen i låg fart och lättare när farten är högre. Låt 
dig inte förledas att tro att lägre tempo ger bättre kvalitet, 
bättre beslut, bättre resultat. Och kom ihåg att förändring 
stöter på motstånd och försvar och det är inte riktat mot 
dig.

• Tro på förändringen.
• Håll uppe tempot.
• Ha tillit dina medarbetare.
• Se upp för ursäkter och så kallade anledningar.
• Ta tag i smitare.

Målet är att fokusera på rätt saker och prioritera att göra 
det som är viktigt.

Förändra 1 procent i taget
Tankar ger inte framgång. Löften ger inte framgång. Det 
krävs i stället handling. Även ett litet steg leder dig vidare. 
Små steg varje dag. Ett steg i taget. Annorlunda från i går. 
Det är vad jag kallar kraften i 1 procent. På hundra dagar 
har du klarat av 100 procent. 

Beteenden och små handlingar som över tiden blir en 
vana som blir din nya identitet. Efter ett tag undrar du var-
för du inte alltid gjort på det ”nya” sättet. Hur svårt vill du 
att det ska vara, egentligen?

Kom ihåg att förändring börjar med de små ändringarna 
i vardagen, inte de stora svulstiga investeringarna. Eller 
som konduktören i en härliga animerade filmen Polarex-
pressen uttrycker: ”Oroa dig inte om att hoppa på fel tåg 
utan – hoppa bara på!”

Trygghet eller utmaning?
Förändring är som att sträcka ett gummiband mellan 
trygghet och utmaning, mellan säkerhet och osäkerhet. 
Tryggheten drar dig hela tiden tillbaka. Starkaste kraften 
kommer vinna. 

Jag är en person som i de flesta fall går till och inte från 
något. Jag vill uppnå nytt i stället för att undvika saker. Jag 
gillar utmaningar, älskar nytänkande. Inte för att jag mås-
te, utan för att jag vill. För dig kan det vara annorlunda. Vad 
drivs du av? Vilken ända av gummibandet är starkast hos 
dig, tryggheten eller utmaningen?

”Det finns ingenting så svårt att ta itu med, ingenting så vådligt 
att leda, ingenting så osäkert i framgång som att söka införa en 
ny tingens ordning. Den som förändrar får nämligen som mot-
ståndare alla dem som lyckats väl i de gamla spåren och en-
dast ljumma försvarare i dem som kan tänkas fungera i de nya.” 

Niccolo Machiavelli (1469–1527)

Människor är gärna med 
på förändring om och 

när de vet varför. Ju klarare 
mål, desto högre motivation.
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Ibland blir resultatet inte det önskade utan både känns 
och är fel. Då är det bara att tänka om och börja på nytt. Det 
är ett förhållningssätt som jag också vet att alla inte har. 
Man provar bara en gång. Förändring är att våga släppa in 
det nya i ditt liv och i ditt arbete, inte att våga släppa taget 
om det gamla. Alla har behov av trygghet, men det är av 
utmaningar vi växer!

Vad är det som håller dig tillbaka i komfortzonen? Hur 
kan du som ledare säkerställa att även utmaningarna blir 
”trygga”? Vad kommer du att prova i dag som du inte kun-
de, ville eller vågade i går?

Reaktiv eller proaktiv?
Det finns i grunden två sätt att hantera förändring: reaktivt 
eller proaktivt. Man kan vänta tills verksamheten kör i väg-
gen och då inte ha ett val. Eller aktivt söka möjligheter och 
staka ut en kurs. Att göra något först när det händer eller 
styra det som händer. 

De flesta av oss vet inte vad vi är kapabla till förrän vi 
måste agera. Du utnyttjar bara en mycket liten del av din 
energi och hjärnkapacitet, dessutom är du kanske inte ens 
medveten om detta. Du har alltså ett val: sök aktivt möjlig-
heter, dra nytta av dessa och staka ut kursen för framtiden. 
Aktiv förändring är att agera innan du behöver, inte att 
reagera efteråt. Var steget före, det vinner du alltid på. 
Proffs är proaktiva! Träning ger färdighet.

• Varför räcker det inte alltid att bli bättre på det vi redan  
 gör? 
• Varför är ledarskapet avgörande? 
• Vilka är de största hindren för förändring? 
• Hur hanterar du förändringen, reaktivt eller proaktivt? 

Vad blir möjligt när du i stället tänker proaktivt? 

Skaffa en vägledande vision
Förändring är att vara i ständig rörelse. Rörelse i drömmens 
riktning. Vart är vi på väg? 

För att finna vägen behöver den långsiktiga riktningen 
stakas ut likt fyrar och prickar för navigera rätt på havet. 
Föreställ dig sedan att ni redan är framme.

• Vad är framgång? 
• När har vi lyckats? 
• Vad ser, hör och känner vi då?

Visa medarbetarna målet, vart ni är på väg. Lämna sedan 
över spakarna till dina medarbetare. Ett japanskt ordspråk 
påminner oss alla: ”Handling utan vision är en mardröm, 
vision utan handling är en dagdröm.” 

Förändring är att tala om målet ofta, inte redovisa det en 
gång per kvartal. Förändring är att se människor som re-
surser och skapa förtroendefulla relationer. 

Hur ser man på förändring i din verksamhet – som en 
möjlighet eller som ett tvång? Vad vill du själv göra – för-
bättra det som redan finns eller skapa det som inte finns? 
Vilken inriktning har ert förbättringsarbete? Vad är visio-
nen? Vad är målet?

Svara på de undermedvetna frågorna 
Tro inte att alla känner till anledningen till förändringen 
bara för att du har kunskapen. Är du chef eller ledare har 
du sannolikt haft en längre startsträcka och har redan hun-
nit reflektera. Din motivation, kunskap och förståelse är på 
en högre nivå än medarbetarnas. Ge därför tid till frågorna: 
Vart är vi på väg och framför allt varför är det så viktigt att 
nå detta resultat?

Motivationsklyftan ökar om du är för snabb med att gå 
vidare. Kraftfulla svar på frågan varför ger giltiga anled-
ningar och väcker motivationen. Motivet bakom – därför 
gör vi detta – ska väcka positiva känslor och engagemang. 
De frågor medarbetarna undermedvetet ställer sig är: Var-
för behöver vi/jag förändras? Varför ska vi/jag bry mig? 
Varför ska vi/jag bidra? 

Dessa frågor behöver du som ansvarig chef svara på. 
Antingen peppar du dina medarbetare genom att lyfta 

fram det positiva med förändringen och förklarar vad ni 
vinner på att förändra eller så får du skrämma genom att 
berätta om vad ni förlorar om ni inte gör något. 

Kom ihåg: kanske så mycket som 80 procent av framgång-
en ligger i att finna en kraftfull förklaring till förändringen. 

Som chef och ledare är du en förebild 
”Ni behöver inte följa mig eller någon annan. Ni är alla in-
divider och måste lära er att lösa era problem själva.” Me-
ningen kommer från Brian i Monty Python-filmen Life of 
Brian när han misstas för att vara Messias. Som chef och 
ledare är du en förebild, antingen du vill eller inte. Männ-
iskor ser upp till dig och i större eller mindre omfattning 
är man också beroende av dig. Att vara en förebild kan låta 
väldigt pretentiöst, men vi är alla förebilder för varandra. 
Antingen positiva personligheter att lära av eller avskräck-
ande exempel. 

Ta ansvar för dig själv. Chef är något du gör. Ledare är 
något du är. 

Fundera på: 
• Vems förebild är du? 
• Vilket ledarskap/medarbetarskap företräder du? 
• Är vi i företaget överens om vad som krävs av alla le 

 dare och medarbetare för att vara goda föredömen? 

Kulturen äter strukturen
Ledare attraherar ledare. Framgångsrika ledare tillåter 
medarbetare att ta för sig, ta ansvar, få makt och också ta 
åt sig äran. Ledare tillåter laget att vinna. Ledarskap är att 
skapa ett vinnande lagarbete. En vinnande kultur. Föränd-
ring görs av och för människor.

Men vilket är viktigast: människan eller tekniken? En 
framgångsrik ledare ser människorna som resurser och tek-
niken som hjälpmedel och inte tvärtom. Hur ser det ut i din 
verksamhet? Kulturen är allt det mjuka, det är människor 

”Alla vill ha utveckling – men ingen vill ha förändring.” 

Sören Kierkegaard (1813–1855)



   pharma industry nr 3 –14   23

som gör jobbet. Kulturen vinner alltid över strukturen. Kul-
turen äter strukturen redan till frukost.

Det finns i grunden fyra viktiga delar i ledarskapet när 
man jämför likheter som finns i flockbeteendet hos män-
niskans bästa vän hunden och hos oss människor på exem-
pelvis en arbetsplats:

• Var tydlig i kommunikationen.
• Var konsekvent i ditt beteende.
• Uppmuntra det som görs väl. Beröm goda insatser. 
• Ha tydliga konsekvenser när det görs fel.

Förändring är alltid ändring av beteende och kultur, inte 
bara organisation och struktur. För att förändringen ska nå 
framgång krävs sannolikt båda men det avgörandet ligger 
i kulturen. Framlidne Steve Jobs på Apple har uttryckt det 
på följande sätt: You have to be run by ideas, not by hie-
rarchy. The best ideas have to win. Otherwise good people 
don’t stay.

Belöna nya vanor
När har du skapat en ny vana? När har du lyckats med för-
ändring? Jo, när det bara funkar utan att du behöver tänka 
på det. Hur svårt kan det vara, egentligen? 

Det gäller att:
• uppmärksamma och uppmuntra när du ser eller hör nå 
 got bra, 
• förstärka det positiva i stället för att fokusera på det 
 negativa,
• se det som är bra och vackert, i stället för det som är fult
 och felaktigt, 
• uppmärksamma det som görs rätt, i stället för att 
 påpeka misslyckanden,
• lyfta fram goda insatser och handlingar i stället för att  
 klaga på det som inte gjorts eller blivit galet.

Hur känns det att själv få uppmärksamhet, uppskattning 
och uppmuntran? Bra eller hur? Hur känns det att ge sam-
ma saker, jo troligen ännu bättre.

Här är några avslutande tips: 
• Uppmuntra strävan, inte bara resultat.
• Lyft fram exempel på framgång. 
• Återkoppla på beteende, strävan och resultat.
• Fokusera på målet.
• Små steg är också steg.

Om förändring hade varit lätt, vad hade du gjort då? På 
vilket sätt kommer du säkerställa att det blir en uppfölj-
ning och att kommande åtgärder tydligt kopplas till det 
arbete som gjorts? Är det viktigast att du som ledare får 
erkänsla eller att dina medarbetare får det? Vad kommer 
du göra redan i dag?

Kom ihåg: Att ändra tar inte tid, att skapa nya vanor tar tid.

KENTH ÅKERMAN
Ledarskapsexpert, inspiratör, författare och mental coach

 

Oavsett vad du gör eller 
inte gör, så kommer om -

givningen att förändras. Hela 
livet är ett ständigt renoverings-
projekt, där finjusteringar hela 
tiden kan och behöver göras.

”Genom att nå hjärtat får vi hjärnan att engagera sig. Ett kraft-
fullt ”därför” får hjärnceller att dansa, pennor att glöda, händer 
att skapa och energin att flöda.” 

Kenth Åkerman (1965–)


