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Förändring – Kärnan som skapar allt du 
önskar 
 
Jag har skrivit, talat och föreläst mycket om att sätta mål, skapa planer och att handla 
kraftfullt. Men talat mindre om kärnan i förändring. Den kärna som gör att vi börjar 
förändra oss. Förändra oss till någonting nytt. Och inte vara kvar i det förflutna. Detta 
ska jag ta upp idag. I denna text. Det vill säga psykologin bakom förändring och 
förändringsledning. Det som gör oss förändringsbenägna och utvecklar oss framåt. 

Förstå dig själva & andra – Vad som gör oss till dem vi är 
För att skapa riktig förändring. Stor förändring. Som är mycket krävande och känslosam, och 
till och med är smärtsam så måste vi förstå oss själva. Vilka vi är och hur vi människor 
fungerar. Detta är det första steget du måste ta som ledare. Du måste försöka förstå hur vi och 
du själv fungerar. För att du ska åstadkomma stor förändring och positiv utveckling framåt. 
 
Vi människor är inte så komplexa som många tror. Faktum är att det bara finns ett sätt som 
gör dig till den du är. Och det är vad du tänker. För dina tankar skapar dina handlingar. Dina 
handlingar skapar dina rutiner. Och dina rutiner skapar din karaktär. Och din karaktär skapar 
ditt öde. Så allt du tänker formar dig. Det är tankarna som skiljer oss människor åt och gör oss 
till de vi är. 

Det jobbiga - Vad som håller oss kvar i det förflutna 
Om tankar gör oss till dem vi är. Varför är det inte så lätt att bara tänka och bli den vi vill bli? 
Och skapa den förändring vi vill åskakomma? Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: - 
"Det är ej vad som händer med dig, utan hur du reagerar på det som betyder något". Oftast 
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kontrollerar vi inte vad som händer. Vi styr inte våra tankar. Våra tankar styr oss. Och vi 
tänker inte på hur vi agerar. Vi skyller oftast på yttre omständigheter. Yttre omständigheter 
som vi inte kan kontrollera. 
 
Det vi dock kan kontrollera, är oss själva. Men vi reagerar oftast på något externt utan att 
reflektera i vad vi faktiskt gör. För det vi gör har vi tänkt på under en lång tid. Vi har känt och 
vi har agerat. Och gjort beteendet många gånger om och om igen. Vi har byggt upp starka 
känslor, av gamla minnen. Vi har till och med byggt upp rutiner eller kanske till och med 
skapat ett karaktärsdrag för det vi tänker. Vi är fast. Känslorna och till och med kroppen styr 
våra tankar. Styr våra tankar att tänka på samma sätt om och om igen.  
 
Exempel 
Du kanske inte gillar orättvisor. När folk beter sig på ett felaktigt sätt. En dag upplever du 
kanske att många personer beter sig illa. Du uppmärksammar det. Och du börjar tänka på det. 
När du börjar tänka på detta. Öppnar du upp sinnet för fler intryck. Plötsligt ser du personer 
som beter sig orättvist över allt. Och du böjar till och med söka efter folk som gör fel. Ditt 
beteende har nu blivit en rutin och besatthet. Och du blir mer och mer irriterad och känslosam. 
Ilskan har nu gått så långt att du har påverkats personligen. Du är nu fast i ett känslosamt 
mönster, som är svårt att bryta. För du har utvecklat något negativ under en lång tid. 

Förändring - Hur förändrar vi oss själva att byta mönster 
Ca 90 procent av vad vi tänker på en dag har vi tänkt på tidigare. Vår hjärna och kropp vill 
inte slösa energi. Så de tenderar att automatisera och skapa fasta rutiner. Tillsammans med 
starka känslor är det dessa gamla rutiner som behövs bytas ut för att skapa förändring. För att 
kunna göra detta krävs två saker. Nummer 1 - ny energi måste skapas för att skapa något nytt. 
Och 2 – eventuella djupa negativa känslor kopplat till det förflytta måste hanteras. 
 
Att skapa ny energi. Handlar enkelt om att handla. Att lägga manken till. Att du börjar tänka 
på något nytt. Ju mer du tänker på det du vill ska hända, ju mer kommer dina känslors och 
kropp att kunna hantera det nya. Dina enskilda tankar blir nu rutinmässiga tankar. Tankar som 
du successivt kan omvandla till handlingar, planer och så småningom rutiner. Ju svårare en 
omställning är. Desto mer energi, kraft och fokus behöver du lägga på dina tankar. Ju enklare 
förändringen är desto snabbare kan du agera. 
 
När det kommer till djupa känslor. Känslor som är långt rotade i det förflutna. Behöver du 
inte bara försöka att sälla om dig med dina tankar. Du måste också hantera känslorna. Vissa 
personer behöver ventilera känslor. Genom att prata med andra. Andra personer behöver ge 
sig själv tid att reflektera över känslorna. Försök att hitta ditt bästa sätt. Men vad du än gör. 
Försök inte att fly ifrån dem eller trycka bort dem. Hantera dem, så du kan släppa dem. 
 
Exempel 
Om du ska bryta ett mönster. Exempelvis bryta det förra destruktiva exemplet som togs upp. 
Behöver du först bli medveten om att du tänker negativt och slösar energi på att störa dig på 
andra. Du måste acceptera att folk agerar felaktigt eller börja agera så att folk blir medvetna 
om vad de gör. Du kan inte bara försöka glömma det. Du måste reflektera över hur du ska 
hantera situationen. Och bestämma dig hur du ser på saken. Och sen agera på det successivt 
efter dina tankar. Så småningom kommer detta inte längre vara något du tänker och agerar på. 
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Sammanfattning av kärnan av förändring 
Se till att förstå dig själv och andra. Att det du tänker, skapar den du är. Dina handlingar, dina 
rutiner, din karaktär och din framtid. Du kan bara påverka dig själv. Inte din omvärld. Så vad 
som än händer med dig, ta det som det är. Skyll inte på omständigheterna runt dig. Ta tag i 
dig själv. Skapa ny energi. Tänk nytt. Ta tag i dina känslors. Och börja agera. Så kommer 
världen att förändras kring dig. För du har nu börjat att förändras. Och det är bara du som kan 
stoppa dig. Ingen annan. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med förändringsledning eller ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se 


