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Förord

För hundra år sedan (eller ännu tidigare) var ”utveckling” en ganska 
långsam procedur, mer eller mindre anpassad till våra hjärnors behov 
av kontinuitet, rutiner och trygghet. Idag sker förändringarna slag i slag 
och utvecklingen går i ett rasande tempo. Som en följd av detta ökar 
stressen och därmed risken för att fatta alltför snabba och/eller felaktiga 
beslut.

Med den här boken vill vi framför allt betona vikten av att lära sig 
observera och tolka tidiga signaler på att en verksamhet har stagnerat eller 
är på väg åt fel håll. Därigenom är det möjligt att förebygga eller förhindra 
en utveckling som annars kanske skulle leda till en besvärlig och kostsam 
omstart.

Omstart kan betraktas som en nödvändig vitalisering av en verksamhet 
som är på väg att självdö. Av den anledningen är det angeläget att rätt 
botemedel sätts in på rätt ställe – och framför allt i rätt tid.

Omstart ska inte förväxlas med en rekonstruktion, även om bägge 
åtgärderna kan ske samtidigt. En rekonstruktion syftar på det rent 
ekonomiska förfarandet med att sätta ett företag på fötter, medan en 
omstart handlar om de organisatoriska och psykologiska aspekterna 
av en nyordning. Inte sällan pågår de bägge förloppen parallellt, vilket 
ställer mycket höga krav på de personer som ansvarar för genomförandet.
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Det är vår förhoppning att vi med den här boken ska inspirera till ett 
aktivt förebyggande arbete, som eliminerar risken för konkurs eller ned-
läggning av verksamheten. Omstart kan vara en betydligt behagligare 
väg ut ur en återvändsgränd och boken innehåller därför konstruktiva 
råd och användbara verktyg för att vända motgång till framgång.

Genom de exempel som förekommer i texten vill vi visa att det går att 
genomföra omstart i olika typer av organisationer, oavsett storlek eller 
verksamhet. Alla fallbeskrivningar är hämtade från verkliga händelser där 
vi själva varit involverade som konsulter och/eller rådgivare. I samtliga 
exempel har dock fakta förvanskats, så att det inte ska gå att identifiera 
personer, företag eller organisationer.

Ylva Lindén & Lennart Lindén



Kapitel 1

Individuella psykologiska 
effekter

Omstart behöver inte nödvändigtvis förknippas med ett misslyckande eller 
nederlag. Det finns många exempel på hur en omstart blivit det bästa som 
hänt människor och företag. De har kommit igen dubbelt så starka, dubbelt 
så effektiva och med större erfarenheter än tidigare. Det finns ett uttryck 
som säger att ”människan lär sig mer av sina misstag än av sina framgångar”. 
I USA lär det till och med vara så att företag gärna anställer en chef som 
misslyckats med någonting, eftersom man räknar med att han/hon har vun-
nit erfarenheter som gör att samma misstag inte kommer att upprepas.

Omstart är egentligen ingenting annat än konkret erfarenhetsinlärning – 
en möjlighet att lära sig någonting nytt. 

En pubägare i Malmö ville öka sin omsättning genom att höja priset på 
pubens öl, med den påföljden att kunderna slutade komma och företaget 
var nära att gå i konkurs. Pubägaren hade dragit den felaktiga slutsatsen att 
folk kom till hans pub enbart för att dricka öl (en ganska dåligt genomtänkt 
affärsidé, eftersom pubens öl kostade tre gånger mer än på Systembolaget).

I elfte timmen insåg pubägaren att folk kom till puben för att umgås med 
andra människor i en trivsam miljö – under tiden som de drack av den öl 
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som gav puben nödvändiga inkomster. Med andra ord, ju större mysfaktor, 
desto mer inkomster!

Omstarten bestod i att skapa en trevligare inredning med bekväma möbler 
och plats för fler gäster. Pubägaren anordnade tävlingar i dart och biljard, 
och installerade dessutom en karaokemaskin i ett angränsande rum.

Den uppfräschade puben blev snabbt populär. Gästerna strömmade till som 
aldrig förr och försäljningen av öl dubblerades. Dessutom till det ”gamla” 
priset, ska kanske tilläggas. Pubägaren hade med sin omstart lyckats ta sig 
igenom rum 2 och 3 och kommit in i rum 4. 

Fyrarummaren

Fyrarummaren är en teori, utarbetad av Claes F. Janssen, som åskådliggör 
hur människor och organisationer påverkas vid förändringar. Teorin 
används för att beskriva psykologiska arbetsprocesser och arbetsklimat. 
Janssen ger en överskådlig bild av var organisationen, projektgruppen 
eller individen befinner sig samt hur de förflyttar sig i fyrarummaren. 
Modellen används bland annat av IKEA i syfte att uppmuntra personalen 
till aktiv medverkan när det gäller utveckling av verksamheten.

Fyrarummaren
Man rör sig moturs i modellen från 1 till 4

1 Nöjdhet
Anpassning. Allt känns ganska bra som det är. Ingen önskan om förändring. 
Avspänd behärskning av situationen. Realism. Liten grad av själviakttagelse. 
Upplevelse av att vara ”vanlig” (som vem som helst).

2 Censur
Pseudoanpassning. Ansträngd självbehärskning för att upprätthålla ett mönster 
som känns ihåligt eller genomföra en uppgift som känns tveksam. Inga klara 
känslor. Nuet tycks tomt eller mekaniskt. Irritation. Upptagen av den egna bil-
den i andras ögon samt av att hålla masken och spela spelet. 

3 Förvirring och konflikt
Missanpassning. Något är eller känns fel, men man vet inte om det är en själv 
eller andra det är fel på. Självupptagenhet. Tillbakahållna känslor av rädsla, 
ilska eller sorg. Mindervärdeskänslor. Dålig kontakt med andra. Osäkerhet 
om vad som är rätt och/eller vad man vill.

4 Inspiration/förnyelse
Känsla av att vara i utveckling. Aha-upplevelser. Obundna känslor. Öppen, 
intensiv kontakt med nuet. Känsla av gemenskap. Starkt självförtroende. 
Energi, klarhet. Nya idéer. Vilja att påverka.

1. Individuella psykologiska effekterOmstart
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Kapitel 2
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Varför behövs omstart – 
och när?

Det startas allt fler företag i Sverige och såväl staten som kommunerna 
uppmuntrar till fri företagsamhet. Många av dessa företag visar sig vara 
livskraftiga, medan andra inte överlever. Affärsidén kanske inte fungerar. 
Marknaden förändras. Kompetenser saknas. Eller också blir kanske klimatet 
i organisationen destruktivt. 

Oavsett om ett misslyckande beror på oförutsedda yttre faktorer eller är 
resultatet av dåliga beslut/missgrepp, uppstår ibland behovet av en radikal 
förändring som innebär att "börja om från noll" – att göra en omstart.

All utveckling innebär förändring, men all förändring innebär inte utveck-
ling. För den som misslyckats med sitt företag eller sin verksamhet kan 
omstart vara en väg som leder till både förändring och utveckling.

Trots att vi människor har en utpräglad förmåga till planering och logiskt 
tänkande, samt att vi har en betydande kapacitet för att göra konsekvens 
-analyser, verkar det ändå ligga i vår natur att råka ut för ständiga överrask-
ningar. Till detta kommer att människan emellanåt tycks ha en begränsad 
förmåga att lära av historien.



En utbredd inställning är att motgångar är något som främst drabbar 
andra, medan vi själva är immuna. Men om vi bara i god tid hade kon-
trollerat lite noggrannare, skulle vi ha sett att himlen egentligen var långt 
ifrån klar, utan snarare fylld av orosmoln. Vissa negativa händelser, vars 
orsaker efteråt framstår som självklara, kanske missades eller tolkades på 
ett sätt som ledde oss helt vilse. I detta avseende har vi människor stora 
begränsningar, eftersom de flesta av oss ogärna vill tänka i dessa ”vad-
kan-hända-i-värsta-fall”-banor, när allting går enligt planen och det mesta 
känns bra. Vi tycker att det skapar onödig oro och att det får oss att förlora 
vårt fokus på väsentligheter. 

Det finns alltid ett Vad och ett Hur

Det vi kallar Vad omfattar företagets produkter eller tjänster, ekonomi, 
juridik, lokaler, maskiner, fordon, datasystem samt antal anställda och 
deras fackkompetens. Detta Vad är ofta mer konkret och mätbart men det 
är inte främst detta som denna bok handlar om. Det finns redan en hel 
del andra böcker som beskriver affärsmetoder, beslutsprocesser och ekono-
miska eller tekniska förändringsstrategier.

Det vi kallar Hur handlar om mjuka värden såsom gruppdynamik, moti-
vation, engagemang, lojalitet, konflikthantering, samarbetsförmåga och, 
inte minst, ledarskap. Hur är minst lika viktigt som Vad (kanske viktigare) 
men samtidigt ganska diffust, svårt att både förstå, mäta och komma till-
rätta med. Det är här som denna bok fyller en funktion.

Läs mer om Vad och Hur i kapitel 4 Faktorer som påverkar organisationens 
funktion och effektivitet och i slutet av boken finns ett utvärderingsformulär 
med rubriken ”Är din organisation effektiv”

Lyssna på tidiga varningssignaler
När varningslamporna blinkar i bilen är det självklart att vi tar detta på all-
var och börjar undersöka närmare vad det är som pågår eller vad som har 
hänt. Det förekommer sällan att vi ignorerar signalerna och fortsätter tills 
motorhaveriet är ett faktum.

Även i en organisation eller ett företag uppträder varningssignaler som bör 
uppmärksammas i god tid, för att därigenom kunna undvika omfattande 
eller kostsamma omstarter. 

När det gäller produktionsförmåga och effektivitet genomgår en orga-
nisation eller ett företag vanligtvis ett förlopp som är mer eller minde 
lagbundet i sina olika faser. Därmed är förloppet i stor utsträckning både 
förutsägbart och hanterbart. För den som är uppmärksam finns i detta 
förlopp även inbyggda varningssignaler. Kanske inte tydliga röda lampor 
som blinkar och larmklockor som ljuder, men det finns tecken. Förloppets 
olika faser kan beskrivas på ett ganska tydligt sätt med hjälp av S-kurvan.

Kurvan beskriver hur en organisation i allmänhet utvecklas. Med 
S-kurvans hjälp kan man göra en analys genom att med jämna mellan-
rum ställa frågor av typen: ”Var befinner vi oss nu?”, ”Vilka tecken finns 
som kan kräva radikala åtgärder?” ”Vad kan hända om vi fortsätter i 
samma hjulspår?” och ”Vilka åtgärder är nödvändiga för att utvecklas på 
ett bra sätt?” Se även Worst Case Scenarios (Kap 6)

2. Varför behövs omstart – och när?Omstart
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I S-kurvans tvådimensionella koordinatsystem används Framgång respektive 
Tid som koordinataxlar för att visa förändringsfaser i en organisation. 

A Organisationen bildas och finner fast mark efter inledande födslo-
våndor. Olika funktioner, rutiner och roller börjar utkristalliseras och 
människor samverkar med varandra. Energin är inriktad på framtid och 
möjligheter.

B Positiv tillväxt och framgång. Motsättningarna är få. Personal och chefer 
jobbar med hög motivation och löser på egen hand eller tillsammans pro-
blem som uppstår.

C Efter en tid som kan variera mycket mellan olika organisationer nås ett 
stadium av stagnation. Framgångarna börjar plana ut och till sist infinner 
sig ett tillstånd av förvirring och irritation.

Typiska kännetecken på väg mot C är:
 • Efterfrågan på produkter och tjänster minskar
 • Viktiga kunder slutar höra av sig
 • Fler returer och klagomål på produkter och tjänster rapporteras
 • Information uppåt, neråt och åt sidorna försämras
 • Samverkan mellan avdelningar och enheter minskar
 • Enkäter rörande trivsel, motivation och arbetsplatsmiljö visar sjunkande 

siffror
 • Psykosomatiska problem och antalet sjukskrivningar ökar
 • Chefer ”ser om sitt hus”, börjar kanske utmana varandra eller konkurrera
 • Dugliga chefer och medarbetare säger upp sig
 • Initiativförmågan minskar
 • Konflikter klagomål och missnöjesyttringar ökar
 • Konkurrenskraften riktas mer inåt i organisationen än utåt mot 

marknaden
 • Informella ledare gör sina röster hörda och börjar dominera medan de 

flesta andra blir allt mer passiva och oengagerade
 • Problem och misstag uppförstoras eller tystas ner och sopas under mattan

D Olika försök till åtgärder görs för att bibehålla eller öka framgången. 
Ogenomtänkta omorganisationer, konsultinsatser, personalutbildningar 
eller så kallade ”kickoffs” med mer eller mindra lekfulla eller ovidkom-
mande tävlingsaktiviteter är några exempel. 

Olika förklaringsstrategier prövas vilka oftast går ut på att det är något 
eller någons fel t ex chefernas, personalens, produkternas eller rentav 

2. Varför behövs omstart – och när?Omstart
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kundernas. Det är ungefär som att öka hastigheten på tåget när det i själva 
verket, på grund av dålig uppmärksamhet under resans gång, har kommit 
in på fel spår.

1 Här behövs en radikal insats i form av en omstart vilket denna bok ger 
flera exempel på.

2 Men en del insatser möter motstånd från majoriteten. Ju fler meningslösa 
försök som gjorts i D för att lappa och laga desto sämre förtroendekapital 
får nu företaget och cheferna. 

3 Nu hänger allting på om beslutsfattarna kan mötas, släppa på gamla 
misstag eller prestige och hitta en helt ny väg genom en omstart. Om 
beslutsfattarna lyckas enas om vad som är de egentliga problemen kan ett 
genombrott ske. Samma fenomen som skedde tidigare vid starten A inträffar.

När väl beslutet att göra en omstart är taget börjar en omfattande besluts-
process  och ett stort antal överväganden måste göras. Det handlar bland 
annat om ny marknadsanalys, ny affärsidé, ekonomiska, juridiska och 
arbetsrättsliga överväganden samt flera andra kriterier som varierar från 
fall till fall. Denna process har så många variabler att vi har valt att hänvisa 
till det flertal böcker som redan skrivits eller kapabla strategiska affärsråd-
givare som kan anlitas.

4 Om beslutsfattarna inte lyckas, går organisationen mer eller mindre 
snabbt ner sig och dör så småningom.

5 En ny fas av tillväxt och framgång växer fram i likhet med det som sker 
vid B.

6 Mognad, utplaning och till sist förvirring som tidigare inför C osv ..

Redan på väg mot C hade organisationen behövt göra en genomlysning 
och kanske en radikal förnyelse.  Då undviks i stor utsträckning motstånd 
från personalen och kanske, i ett senare skede, panikåtgärder samt halv-
hjärtade ansträngningar vid D med olika försök till omorganisationer eller 
ogenomtänkta konsultinsatser vilka endast kan liknas vid dyrbar konst-
gjord andning. 

Ett annat, men betydligt sämre, alternativ är omstart vid 3. Den stora 
nackdelen är då att det åtgår mycket energi till att återskapa förtroende-
kapital och produktionsförmåga som gick förlorat under de resultatlösa 
försöken vid D.

Sist i boken hittar du ett utvärderingsformulär med rubriken ”Är 
din organisation effektiv?” Med dess hjälp är det möjligt att under-
söka i vilken förändringsfas organisationen befinner sig. Resultatet ska 
inte betraktas som någon absolut sanning, men det kan utgöra ett bra 
diskussionsunderlag.

2. Varför behövs omstart – och när?Omstart
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