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En Ny Era med Uppvaknande & Förändring 
 
Inget är nytt under solen. Men när solen ger nytt ljus gång på gång på något outforskat. 
Så händer det någonting. Saker och ting börjar komma upp till ytan. Och bli allt 
synligare och mer uppenbart. Det som tidigare varit helt dolt. Är mer synligt och 
exponerat. Det som göms i snö, kommer upp i tö. Det är vad som sker i världen idag. 
Folk börjar vakna upp. Folk börjar se med nya ögon. För varje dag kommer det mer 
och mer ny information som skakar vårt samhälle. För förändring och för en nyare tid. 

Vad är det som händer? 
Vi lever i informationens tid. Vi har aldrig haft tillgång till så mycket information och 
kunskap som vi har idag. Och varje dag ökar information- och kunskapstillgängligheten. 
Sedan internet och globaliseringen tog fart startade denna resa. Och med sociala medier, 
smarta mobiler och annat har informationsspridningen utvecklats allt snabbare.   
 
Idag finns nästan all information och kunskap tillgänglig på internet. Det enda som begränsar 
användare idag är svårigheten att kunna navigera bland all information. Men den som vet vad 
den letar efter. Finner det oftast. Detta gör att ingen längre kan försöka dölja någonting. För 
det som döljs kommer förr eller senare att hittas och exponeras. 

Vad blir Konsekvenserna? 
Konsekvenserna av informationsteknikens utveckling har främst inneburit. Att fler aktörer har 
kunnat publicera och dela information. Detta i sin tur har lett till att mer information har blivit 
tillgänglig. Och vi är nu i ett läge där alla människor har möjlighet att både sprida och söka 
information snabbt på internet. Vilket inte har varit möjligt i vårt samhälle tidigare. 
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Detta har inneburit att de aktörer som verkat för att undanhålla information och kunskap fått 
det svårare. Likväl de aktörer som haft en stark ställning i att kunna sprida information. 
Faktum är att alla aktörer och personer. Som försöker dölja, vinkla eller sprida falsk 
information och kunskap har fått och kommer få det svårare. 

Hur ni bör agera i denna tid? 
Att vara genuin, sann och agera rätt kommer att bli en konkurrensfördel. Och kanske till och 
med ett krav på den nya marknaden. Det kommer inte längre att gå att försöka visa upp en 
falsk fasad. När saker och ting kommer till ytan. Kommer folk att döma er och er verksamhet. 
Detta, antingen till er fördel eller nackdel. Beroende på om ni har agerat rätt eller fel. 
 
Vi ser idag att medarbetare, kunder, ägare och andra intressenter reagerar allt snabbare. På 
orättvisor och falskhet. Detta kan innebära att varumärken och verksamheter kan raseras allt 
snabbare. Om några eller någon agerar felaktigt. Så säkerställ att ni verkligen är genuina, 
sanna och agerar rätt i allt ni gör. För det kommer gynna er och er konkurrenskraft i denna tid. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

 
 
 
 


