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Inledning

• Syfte
– Att förmedla att förändringsledningen inte är 

hokus pokus, utan ett systematiskt arbete 
som kräver tid och resurser

• Agenda
– Om förändringar
– Om några delar i verktygslådan



 

Den största svårigheten är 
inte att få folk att acceptera 

nya idéer, utan att överge de 
gamla John Maynard Keynes
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Att ”börja om” är svårt

• Kompetens – “duktighetsfaktorn”
– du har ännu inte kunskap och träning i att utföra 

det nya arbetet lika bra som det tidigare

• Komfort – “lathetsfaktorn”
– det nya arbetet har ännu inte blivit en vana och 

du är inte lika rutinerad som tidigare

• Situationskontroll – “osäkerhetsfaktorn”
– du har ännu inte bevisat för dig själv och din 

omgivning att du klarar av arbetet
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Förändringsmotstånd - 
positiv förändring

Grad av 
motstånd

Tid

Oinformerad
optimism

Oinformerad
optimism

Insikt om 
”kostnad”

Insikt om 
”kostnad”

Förhoppningsfull
realism

Förhoppningsfull
realism

Informerad
optimism

Informerad
optimism

Acceptans

Acceptans
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Förändringsmotstånd - 
negativ förändring

Stabilitet

Förnekande

Vrede

”Förhandling”

”Depression”

Test

Acceptans

Tid

Passivitet

Aktivitet
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Att lyckas med förändringar är 
egentligen enkelt...

... det är bara att vara:
• Systematisk!
• Tydlig!
• Kommunikativ!
• Konsekvent!
• Ärlig!
• Tålmodig!

Gissa varför så många förändringar 
misslyckas!
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Misstag 1: 
Sakna uthålligt ledarskap

Mer än hälften av förändringarna 
stupar redan här.

Ledare övervärderar sin förmåga 
att ”sälja” sitt budskap eller vision. 
Folk har inte ens förstått vad de 
pratar om.
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Misstag 2:
Sakna en vision

Vet Du inte vart Du vill, kan Du gå 
vart som helst. 

En vision visar vart Du måste gå för 
att växa och utvecklas. 

Utan vision kan resultatet bli planer 
och direktiv som inte går att 
kombinera.
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Misstag 3:
Lev inte som du lär

Det räcker inte att ha några möten, skriva några 
papper och skicka några meddelanden. 

Bästa sättet att kommunicera förändringen är att Du 
själv föregår med gott exempel och är föregångare.
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Misstag 4:
Underskatta hinder

Att kommunicera är inte tillräckligt i sig. Förändring 
kräver också att man tar bort hinder. 

Många gånger förstår de anställda visionen, men 
”det står en elefant i vägen”, ex:
• ett hjärnspöke
• brister i organisationen
• uppföljningssystem
• personer



 

Misstag 5:
Underskatta linjechefernas betydelse

• Förändringarna måste drivas och ägas 
av linjen.

• Projekt och konsulter kan aldrig 
vara ägare till förändringar.





 

Första verktyget:
 Planera för förändringarna och 

förändringsledning



 

Kan man verkligen planera 
förändringar?



16

Låt förändringen ske stegvis

Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4

K
u

n
d

er

Verksamhet Medarbetare

E
ko

n
o

m
i

Vi är organiserade efter 
vårt sätt att arbete

Alla förstår varför ständig 
förändring krävs

Aktiviteter för att 
utveckla ledarskap

Förändring en del 
av vardagen

Kompetensutveckl
ing i full gång

Tydliga roller 
och ansvar

Kundstrategi införd

Plan och process för 
införande av SLA´s

Strategi och 
affärsmodell framtagen

Kvalitets-
standards infört

Tydliggöra roll gentemot 
kunderna

SLA´s på alla 
ingående kontrakt

Strategi och plan för 
kommersiella affärer 
framtagen inklusive 
partnerstrategi 

Måltaloch upp-
följningsprocess 

etablerad

Effektiv styrning och 
kontroll av processer

Processorienterad
organisation

Lifecycletänkande 
och investerings-
strategi

Ekonomistyrning 
infört

Balanserat 
styrkort infört

Prognos 
rullande 12 mån 

Styrning med hjälp av 12 
mån prognos

Korrekta 
produktpriser

infördaABC- tänkande
infört

Mycket 
nöjda kunder

Quickwinplan för 
kommersiella ytor införd

Nya avtal på plats

Samtliga kommersiella 
kontrakt omförhandlade

SLA´s med alla 
kunder

Kompetenser kartlagda

IT-strategi framtagen

IT-organisation 
och roller införda

Vision och mål 
kommunicerade

Effektiv inköpsfunktion

Effektiva inköp 
genomsyrarorganisa-

tionen

**s 
vision och mål

vision och mål

Monitoreringoch validering 
av kunder

Ny organisations-
struktur påbörjad

Parkering 
genomförd

Gapanalysgenomförd

Utvecklingssamtal  
med alla 

medarbetare

Kaizen arbete på 
alla avdelningar

Gemensamma 
värderingar

Aktiviteter för att utveckla 
medarbetarskapet

Mycket 
nöjda medarbetare



 

Väsentligaste verktyget:
 Ledar- och grupputveckling



 

Ledarna är en del av 
förändringen

Ledarna kan inte genomföra 
förändringen först och ”stå 
och vänta på resten”

– möjligen har några  gjort 
en mental resa



 

Ledarskapets hemlighet...

Ta reda på vad som 
är viktigt för människor!



 

En grupps utvecklingsfaser

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Kännetecken för fas 1

• Lagom iver och höga förväntningar
• Avvaktande attityd - lyssnar vänligt och 

artigt på varandras synpunkter
• Testar av situationen och personerna – var 

passar jag in?
• Avspänd och tillåtande atmosfär på ytan, 

men på djupet är man avvaktande

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Kännetecken för fas 1

• Lagom iver och höga förväntningar
• Avvaktande attityd - lyssnar vänligt och 

artigt på varandras synpunkter
• Testar av situationen och personerna – var 

passar jag in?
• Avspänd och tillåtande atmosfär på ytan, 

men på djupet är man avvaktande

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet

Behov av instruerande 

ledarskap



 

Kännetecken för fas 2

• Känslan av komplexitet ökar
• Frustration kring mål och uppgifter - 

förvirring
• Negativ inställning till ledare och 

övriga deltagare
• Konkurrens om inflytande och/eller 

uppmärksamhet
• Gruppens sammanhållning minskar

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Kännetecken för fas 2

• Känslan av komplexitet ökar
• Frustration kring mål och uppgifter - 

förvirring
• Negativ inställning till ledare och 

övriga deltagare
• Konkurrens om inflytande och/eller 

uppmärksamhet
• Gruppens sammanhållning minskar

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet

Behov av ledande 

ledarskap



 

Kännetecken för fas 3

• Utveckling av harmoni, förtroende, 
stöd och respekt

• Utveckling av självkänsla och självtillit
• Större öppenhet och mer feedback
• Delat ansvar och kontroll
• Eget gruppspråk

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Kännetecken för fas 3

• Utveckling av harmoni, förtroende, 
stöd och respekt

• Utveckling av självkänsla och självtillit
• Större öppenhet och mer feedback
• Delat ansvar och kontroll
• Eget gruppspråk

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet

Behov av stödjande 

ledarskap



 

Kännetecken för fas 4

• Gillar att delta i grupparbetet
• Samarbetar under stor ömsesidighet
• Känner lagets styrka
• Stark tilltro till förmågan att klara uppgiften
• Delar ledarskapet
• Hög prestationsnivå

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Kännetecken för fas 4

• Gillar att delta i grupparbetet
• Samarbetar under stor ömsesidighet
• Känner lagets styrka
• Stark tilltro till förmågan att klara uppgiften
• Delar ledarskapet
• Hög prestationsnivå

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet

Behov av delegerande 

ledarskap



 

Anpassat ledarskap:
Att leda efter gruppmognad

Instruerande
ledarskap

Ledande
ledarskap

Stödjande
ledarskap

Delegerande
ledarskap

Tid

+

-

0

Fas 1
Inriktning

Fas 2
Avmattning

Fas 3
Beslutsamhet

Fas 4
Produktion

Engagemang

Produktivitet



 

Underskattat verktyg:
Kommunikationsplanering
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Kommunikation...

• skapa medskapande och ägarskap för 
förändringsarbetet

• involvera medarbetarna och ge dem chans 
att påverka/förbättra lösningarna

• finna de verkliga skälen till motståndet

… enda sättet att:
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Kommunikationsplan
Vanliga missförstånd

”Vi måste veta exakt hur förändringen 
 ser ut innan vi börjar kommunicera”

”Vi har etablerade 
kommunikationskanaler
i företaget, vi skickar ett 

memo/interninfo”

”Vi behöver bara bekymra oss om
dom som direkt berörs av förändringen”

“Det här har vi informerat om en 
gång, gör vi det igen blir alla bara

trötta på budskapet” “Det är klart att alla läser en 
så här viktig information”



 

Att ta fram en 
kommunikationsplan

• Steg 1: Analysera förändringen
– Vilka roller påverkas?
– På vilket sätt påverkas de?
– När kommer de att påverkas?

• Steg 2: Analysera målgrupperna för 
kommunikation
– Grad av förändringsvilja
– Grad av påverkan

• Steg 3: Definiera budskap

• Steg 4: Välj kanaler

• Steg 5: Utarbeta kommunikationsplan



34

Förändringsvilja

Grad av
förändringsvilja

Kontakt

“Det är något på gång”

Medvetande

“Jag vet vad det gäller”

Förståelse
“Jag förstår hur jag kommer påverkas”

Tid

Engagemang
”Det här verkar OK, låt oss testa”

Åtagande
“Det är så här 
vi vill göra det”

Ägarskap

”Vi måste förbättra
oss ytterligare”



 

Steg 3 - Definiera budskap

Strategiskt budskap
• Förståelse för anledning
• Förståelse för vikt
• Insikt
• Kritiska framgångsfaktorer

Taktiskt budskap
• Vad kommer att förändras
• Förväntningsstyrning
• Framsteg och status

Operativt budskap
• Effekter på organisation
• Kulturförändringar
• Belöningssystem
• Karriärvägar

Tid

Strategiskt budskap

Taktiskt budskap

Operativa budskap

F
o

ku
sf

ö
r k

o
m

m
u

n
ik

at
io

n



 

Steg 4: Välj kanaler

Den främsta kommunikationskanalen måste 
vara personlig:

• Initierad av högsta ledningen

• Måste bygga på tvåvägskommunikation

• Genomförs mest effektivt genom existerande 
chefer



 

Steg 5: Kommunikationsplan

Målgrupp Budskap Tidsram  Kanal FeedbackVem

Syfte

Resursbehov och kostnadsuppskattningar: SEK



 

If you're walking down the 
right path and you're willing 
to keep walking, eventually 

you'll make progress.
Barack Obama


