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Tänk dig ett läkarbesök där läkaren ger dig ett val, ett 
val mellan:

Välj mellan att dö eller göra förändringar för att leva.

Vad skulle du välja?



Vad är det som gör att människor gör som 
de gör, speciellt vid större förändringar? 



Det var en gång………



2002 tog jag steget och grundade mitt eget coachföretag Orjala & partners 
AB som sedan starten haft fokus på att erbjuda tillitsfull och resultatinriktad 
coaching till erfarna ledare, deras team och organisationer.



Vad är det som gör att människor INTE 
gör de förändringar som de vet är 

nödvändiga? 



Vilket är det vanligaste hindret för 
förändring?



VISION
Att skapa mera mening för en bättre värld.



Mitt grundantagande, baserat på min 
egen erfarenhet som ledarcoach

Mina dryga 20 års erfarenhet som ledarcoach och coachtränare bekräftar min starka övertygelse att 
människan har en enorm inneboende kraft. 

Det är den lilla skillnaden som gör skillnad och som kan frigöra denna kraft hos människor. 

Speciellt vid stora förändringar som är nödvändiga.
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Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och har medvetna 
ledare och team som möjliggör hög prestation och stort välmående –
samtidigt!



”Förändring är det enda som är konstant!”
Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos och är fortfarande högaktuellt i en värld där vi nu 
upplever stora förändringar såväl professionellt som personligt.

Patric kommer under detta frukostseminarium dela med sig av tre strategier för att i förändring möjliggöra för dig själv 
och ditt team att:
• Gå FRÅN att hantera och överleva förändring TILL att gå stärkt och än mer konkurrenskraftig ur perioden.
• På riktigt vara redo för nästa förändring.
• Agera proaktivt i nuet och själva vara direkt orsak till kommande utmaningar och möjligheter innan de ”bara sker”.
Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och har medvetna ledare och team samt en organisation som möjliggör 
hög prestation och stort välmående – samtidigt!
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VANANS MAKT





I sin underbara bok ‘Change or Die’ berättar Alan Deutschman om patienter 
som står inför operation för kronisk hjärtsjukdom.

Läkare berättar för dem att de kan opereras, men om de inte ändrar sina 
vanor (överätning, rökning, dricka, träning och stress) kommer sjukdomen 
att återvända och den kommer då att döda dem.

Studie efter studie har visat att 100% påbörjar förändringen. 

Samma studier visar att 90% av dessa patienter inte klarar av att bibehålla 
förändringen.

Så inför valet av ”förändra eller dö” verkar det som att 9 av 10 av oss väljer 

döden.



Vad gör 1 av 10?



PRINCIP 1
SKAPA TYDLIGA MÅLBILDER VÄRDA

ATT SPELA FÖR

ATT VARA 1 AV 10

q Vision
q Långsiktiga mål
q Kortsiktiga mål



SJÄLVBILD

SJÄLVFÖRTROENDE

SJÄLVINSIKT

SJÄLVKÄNSLA
TYDLIGA ROLLER

TYDLIGA RESURSER

TYDLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

TYDLIGT EXISTENS 
BERÄTTIGANDE

INDIVIDUELLT PERSPEKTIV TEAM & ORGANISATION 
PERSPEKTIV

Skapa ett TYDLIGT NULÄGE VÄRT att spela på!

PRINCIP 2 FÖR ATT VARA 1 AV 10 

YOUR GREATER WHY



ATT VARA 1 AV 10

PRINCIP 3
SKAPA EN TYDLIG SPELIDÈ VÄRDA

ATT SPELA EFTER.
q Vilka är våra mentala mönster som stöttar oss?
q Vilka är våra mentala mönster som hindrar 

oss?
q Det vi lägger fokus på växer
q Att lära genom att göra



Att veta vad jag ska göra är en sak.

Att göra det jag vet en helt annan sak.



Finns det en TYDLIG NULÄGE VÄRD att vara på?

Finns det TYDLIGA MÅL VÄRDA att spela för?

Finns det en TYDLIG SPELIDÉ VÄRD att spela efter?

TRE NYCKELFRÅGOR

ORGANISATION

INDIVIDUAL

TEAM



ROT, return of time. Är det värt tiden?

ROI, return of investment. Är det värt att göra förändring?

COI – cost of inaction. Vilken är alternativ kostnaden?

TRE NYCKELTAL VID FÖRÄNDRING

ORGANISATION

INDIVIDUAL

TEAM



Frågor att ställa vid förändring

Om du fortsätter som du gör nu, var är du då om 1 år? Är det där 
du vill vara, ditt önskade läget?

Om du svarar ja, är min uppmuntran är att du verkligen fortsätter 
med det som du vet fungerar.

Om du svarar nej, är mina följdfrågor:

Vem ska göra förändringen du gärna vill ha? Om inte du, så vem?

När ska du göra den förändringen du vill ha? Om inte nu, så när?



Nyfikna frågor att ställa vid förändring

Vilka är dina naturliga styrkor, som verkligen kommer till sin rätt, när du 
står inför stora förändringar?

Vilka är dina naturliga svagheter, som verkligen aktiveras, när du står inför 
stora förändringar?



Mitt erbjudande till dig som vill gå förbi det du idag 
tror är möjligt, 

45 minuters kostnadsfritt strategisamtal med mig.

Maila “ jag vill gärna ha ett strategisamtal” till 

Patric@orjala.se

så får du en länk med vändande mail där du kan 
boka in den tid som passar dig bäst.

mailto:Patric@orjala.se


2021-09-13 27

Vad har jag LÄRT MIG IDAG som är meningsfullt för mig?

Hur kan jag omvandla lärdomen till ett ”myrsteg”/handling?

AVSLUTNINGSVIS



2021-09-13 28

Skapar din handling/myrsteg en BÄTTRE VÄRLD FÖR 
DIG och de omkring dig?

NYFIKEN



2021-09-13 29

Om ditt svar är NEJ
GÖR NÅGOT ANNAT!



2021-09-13 30

Om ditt svar är JA

Tack för att du hjälper mig att 
bidra till en bättre värld!
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Tack för ditt deltagande!

Boka ditt strategisamtal genom att maila 
till 

patric@orjala.se

0709-36 00 86

mailto:patric@orjala.se


"People don´t resist change, they resist being 
changed"










