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”Behovet att kunna sätta fingret på  
olika beteenden och förutse vilka  

egenskaper som kan ge vissa resultat, 
har drivit fram sättet att försöka  
inordna olika personligheter eller  

egenskaper i lättförklarade former.” 

Inledning En inriktning och till viss del stor del av forskningen för att kunna 
förstå sig på människor, bygger på definition av personlighetstyper. 
Många av dessa teser skapades under en tidsperiod som skiljer sig 
nämnvärt från dagens samhälle och värld. 

Behovet att kunna sätta fingret på olika beteenden och förutse 
vilka egenskaper som kan ge vissa resultat, har drivit fram sättet 
att försöka inordna olika personligheter eller egenskaper i lätt- 
förklarade former.

Jag fick förmånen att bli chef i ganska tidig ålder och möjlighet 
att börja utveckla mitt eget och andras ledarskap. Jag har haft olika 
ledande roller sedan början av 90-talet och många av dem har 
innehållit snåriga uppdrag där det ofta har handlat om att vända 
negativa resultat eller kulturer, till något positivt.

Under alla år har jag drivits av en stark passion för att utveckla, 
eller förbättra och skapa en spännande framtid och vision som alla, 
på ett eller annat sätt kan känna för.

Jag har haft möjligheten att möta många olika människor. Både i 
mina ledarroller, men också i andra typer av engagemang parallellt, 
som rådgivare och mentor och i olika styrelsepositioner.

HAR DU NÅGONSIN, FRIVILLIGT ELLER ofrivilligt fått din  
personlighetstyp kartlagd? 

Har du också upplevt att det ofta inte stämmer och undrat varför 
just din, eller någon annans personlighet, värderas som bra eller 
dålig?

Den här boken syftar inte till att du ska kunna sortera in 
människor i olika fack eller skaffa dig en snabb väg till att definiera 
dig själv eller din omgivning.

Det är en bok som förhoppningsvis istället, kan få dig att göra 
upp med fasta föreställningar om just detta. Den ger dig en möjlig-
het att tänka i andra banor och ur ett annat perspektiv.

Varför det? 
Vi är alla intresserade av vilka vi är. Vi vill få svaret på den stora 

gåtan. Människans önskan att förstå och kanske också jämföra sig 
med andra, har gjort att industrin kring detta ämne vuxit stort. 

Men, det finns också fällor. Att bli invaggad i att ens personlighet 
är det som är avgörande, eller möjligheten att sortera in människor 
i olika fack, begränsar vårt intresse, vår kunskap och nyfikenheten 
att leta vidare. Det är inte ett bra sätt att på riktigt ta reda på vilken 
potential vi har. Det är inte heller optimalt för att kunna förstå sitt 
eget framgångsrecept. 
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HEMLIGHETEN bakom  
vår prestation och vad  
vi kan åstadkomma ligger  
i vårt tillvägagångssätt.

Under åren har jag lagt mycket av egen energi och engagemang  
på att förmedla det jag tror på och även trott att min omgivning  
sett samma bild som jag.

Jag minns särskilt ett uppdrag där man länge väntat på en ny 
ledare. Förväntningar hade byggts upp och när jag väl var på  
plats sågs jag nästan som en ny frälsare. 

Uppfylld av min önskan att förbättra, som också ger mig personlig 
bekräftelse, trodde jag att alla såg samma vision som jag. Jag  
upptäckte ganska snart att mitt perspektiv, speglade just mitt sätt 
att se på saken. 

Vår situation var svår och många blev rädda för att utvecklingen 
inte skulle gå åt rätt håll. Definitionen av rätt håll, låg i var och  
ens perspektiv och preferenser. Det jag försökte förmedla togs  
inte emot på det sätt jag såg framför mig.

Jag började på allvar funder på genom vilka ”glasögon” min om-
givning såg på visionen och hur mina ”glasögon” var kalibrerade. 
Jag såg ett enormt behov av att försöka medvetandegöra synfältet 
och att det inte fanns några ”glasögon” som såg fel eller rätt.

Var och ens perspektiv är det som driver våra handlingar och 
utifrån den utgångpunkten gör vi våra val, helt omedvetet.  
Det är bakgrunden till våra drivkrafter och vår process för  
hur vi går tillväga. 

Genom att få alla att bli medvetna om sitt sätt att se på saker, 
kunde vi hitta en gemensam vision. Då gick allt väldigt snabbt  
och vi åstadkom helt nästan ouppnåeliga goda resultat på kort  
tid, tillsammans!

Hemligheten bakom vår prestation och vad vi kan åstadkomma 
ligger i vårt tillvägagångssätt. Att bli medveten om sitt perspektiv 
och sina preferenser och VAD och HUR vi gör är det som egentligen 
ger oss verktyget för att öka eller ta hand om vår potential och  
skapa vår framgång. På egen hand, eller tillsammans med andra.

Med allt detta summerat, började jag fundera på hur jag kunde 
ta fram ett konkret verktyg och en modell för att öka kunskapen 
om var och ens sätt att gå tillväga. Sagt och gjort. Några år senare, 
startade jag en verksamhet med detta som målsättning. 
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Modellen kallar vi Preferensmodellen™. Under de senaste 7 åren, 
har jag både arbetat med och använt mig av modellen för att bidra 
med kunskap om och träna på VAD och HUR vi gör. Kunskapen ger 
konkreta resultat dagligen. Nu vill jag dela med mig av erfaren- 
heterna i ett större format. 

Varför det? Jag är trött på alla teorier och dogmer om vem du 
är och hur det minimerar människors möjligheter att använda sin 
fulla potential. 

Medvetenheten, kunskapen och insikten om VAD och HUR 
människor gör, ger oanade möjligheter till utveckling. Det finns 
nämligen inget rätt eller fel, det finns bara en bra eller mindre bra 
matchning mellan det som ska göras och VAD och HUR du gör.

Min önskan att sprida denna kunskap blev underlaget till denna 
bok. Utan mina möten med kloka människor, möjligheten att få  
arbeta tillsammans med medvetna personer och alla de organisa-
tioner och verksamheter som jag och mina kollegor mött under 
åren, hade detta inte varit möjligt.

Jag vill verkligen tacka alla som medverkat till alla dessa erfaren- 
heter och kunskaper och som spridits och växt genom åren!

Det är inte vem du är som skapar framgång, det är VAD du gör 
och HUR du gör det.

”Det är inte vem du är som skapar  
framgång, det är VAD du gör  

och HUR du gör det.”
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Kapitel 1

Gräshoppan  
i burken

Vad vill jag säga med det? Jo att vi får lära oss var gränsen går, hur 
högt vi kan hoppa. Undermedvetet så skapar fokus på personlighet 
och drivkrafter ett sådant ”mind-set”: Vi blir den vi får höra att vi 
är eller den personlighet vi representerar. Därmed begränsar vi oss 
själva och de möjligheter vi tror att vi har. 

Jag har precis som många andra, kommit över en mängd böcker 
som beskrivit vilka vi är. Eller hur vi ska göra för att passa in. Bara för 
att bekräfta eller dementera en redan bestämd uppfattning och sedan 
få en förklaring och bekräftelse kring vad jag själv redan tror mig sett.

Det finns många teorier, forskningsbaserade eller inte. Med tiden 
har jag upptäckt att det inte har gett varken mig eller min omgivning 
några konkreta verktyg för att skapa riktiga resultat. Snarare har 
de cementerat förutfattande meningar.  

Många gånger har min egen analys stämt bättre med verkligheten. 
Det verkar ju galet. Jag är varken forskare eller beteendevetare. 

Jag började mer och mer ifrågasätta den valda sanningen. 
På vilken basis kan människor avgöra att deras resultat beror på 

deras personlighet istället för hur vi väljer att göra det vi gör? 
Grunden för vår prestation ligger i våra perspektiv och preferenser. 

De allra flesta kan inte beskriva sina perspektiv och preferenser kon-
kret och är därför omedvetna om hur de påverkar deras handlingar.

Vi har sedan årtionden bombats med information om vilka vi är 
och våra drivkrafter. Olika forskare har lagt tid och möda på att 
försöka lösa gåtan och vi som kunskapshungrande egon vill gärna 
veta om vi passar in eller inte. Det finns många böcker i ämnet och 
fler dyker upp hela tiden.

VI BLIR PÅ OLIKA SÄTT INDOKTRINERADE till att fokusera på 
och diskutera vem vi är och hitta enkla förklaringar till varför vi 
agerar som vi gör. Det ger oss kunskap men också valda sanningar 
som vi omedvetet tror på. Därför blir detta lätt också en verklig  
sanning. Men människor är både mer dynamiska, intressanta och 
mer komplexa än så.

Olika teser och teorier ger oss en möjlighet att sätta en etikett på 
det vi inte förstår eller tycker om. En förklaring som känns trygg 
att luta sig emot. 

Men tänk om etiketten och förklaringen inte stämmer? Tänk om 
vi faktiskt begränsar våra egna möjligheter och den framgång vi 
förtjänar. Tänk om vi skapat en myt som inte finns?

Jag tänker på historien om gräshoppan i burken som faktiskt är ett 
verkligt experiment. Det låter som djurplågeri, men man har satt en 
gräshoppa i en glasburk, skruvat på locket och sen låtit den vistas 
där ett tag. När locket sen skruvas av, då hoppar den inte ur burken 
utan precis till kanten på glasburken, så som den vant sig vid.

”De allra flesta kan inte beskriva sina  
perspektiv och preferenser konkret och  

är därför omedvetna om hur de  
påverkar deras handlingar.”
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Som de tävlingsmänniskor vi någonstans i grunden är och med 
en oro över att misslyckas, vill vi gärna veta hur vi ska vara för att 
passa in. Vi bedöms efter våra personligheter och egenskaper och 
outtalat definieras bra eller dåliga personligheter eller drivkrafter.
Men människor är dynamiska komplexa och inte alls så enkla att 
sätta i fack som man vill tro. Vem vill bli stämplad på ett sätt som 
känns kränkande eller felaktigt och vem är du som anser att du vet 
vem jag är?

I många sammanhang och i flertalet managementböcker eller 
självhjälpsverktyg, finns det mängder av tips på hur du ska bli 
framgångsrik. Det kommer hela tiden nya idéer där ledord som 
drivkraft, engagemang, göra skillnad etc. är ord som efterfrågas. 
Men vilken människa saknar dessa egenskaper? Det viktiga är att 
förstå på vilket sätt var och en väljer att gå tillväga. Det är VAD och 
HUR som skapar de ”efterfrågade” egenskaperna. Inte tvärtom.

Vi människor har en outforskad potential som vi oftast inte är 
medvetna om. Den lärs inte ut i skolan, den tas sällan upp som en 
självklarhet i bedömningssammanhang och den finns sällan med  
i de professionella processer som används för tillsättningar i jobb-
sammanhang.

De senaste 7 åren har jag fokuserat på att vända på steken och 
istället titta på vad det är som ligger bakom en persons framgång 
och möjlighet att lyckas, om det är något som är fundamentalt för 
oss människor, så är det önskan att lyckas eller snarare rädslan för 
att misslyckas. Många av oss är relativt nyfikna på vem vi är, varför 
vi finns här och hur andra människor fungerar. För att inte bli helt 
galen vill vi skapa någon sorts ram och tar därför till olika beskriv-
ningar som finns. Introvert, extrovert, socialt utåtriktat, analytisk, 
strategisk, empatisk, humanist, kapitalist etc. etc. Det finns många 
sätt och uttryck som används för att sortera in folk.

Vi har alla en process för hur vi agerar och hanterar det vi ställs 
inför. Om man kan lära sig att förstå den processen, öppnas helt nya 
möjligheter att istället förstå vad man gör, men också att förstå vad 
andra gör och hur det påverkar dig.

Vi blir indoktrinerade  
till att fokusera på och  
diskutera vem vi är och hitta  
ENKLA förklaringar till varför 
vi agerar som vi gör. Det ger 
oss kunskap men också  
valda sanningar som vi 
omedvetet tror på.
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Vad är det som gör att det fungerar?
Nu när vi under flera år, med ett stort antal människor, jobbat med 
att utgå ifrån VAD och HUR man gör, istället för vem man är, har  
vi fått uppleva fantastiska resultat och ta del av människors spännande  
utveckling. Inte bara genom att utgå ifrån teorier, utan också genom 
få ut något konkret som skapar nytta i människors liv. Både i vardagen 
men också något som ger nya visioner om framtiden. 

Vad är det då som gör att du bättre kan ta tillvara hela din dynamik 
som person när du istället fokuserar på VAD och HUR du gör?

Vi människor har ett filter (F). Där samlas allt som vi har lärt oss 
så här långt. Allt vi vet, allt vi tror oss veta och den erfarenhet som 
våra antaganden och normer bygger på.

Filtret skapar i sin tur en känsla hos oss (K). Det kan vara positiva 
eller negativa känslor. Oftast vet vi inte var de kommer ifrån. Känslan 
tar oss direkt ut i ett beteende (B).

Genom att istället förvandla våra filter (F) till insikt om våra  
perspektiv och preferenser (P) och VAD det är vi gör, förstår vi  
lättare varifrån känslan (K) uppstår och blir mer medvetna om  
vårt beteende (B).

Boken bygger på 3 olika områden som tillsammans täcker  
majoriteten av hur du själv och din omgivning väljer att  
göra saker. 

Det är en introduktion till att bättre förstå VAD och HUR du och 
andra gör och en möjlighet att reflektera och träna på kunskapen 
om dina egna och andras perspektiv och preferenser.

De olika områdena täcker:
➻  Sättet att gå tillväga för att lösa eller närma  

sig olika frågeställningar, problem och utmaningar  
och vilka val och prioriteringar som kommer av det

➻  Sättet att vilja gå tillväga när det gäller att genomföra  
aktiviteter och vilka val och prioriteringar som kommer  
av det

➻   Sättet på vilket val och prioriteringar görs utifrån vad  
som värderas och som känslomässigt betyder något

Filter

Känsla

Beteende

K

F

B

Perspektiv 
PreferenserP

Beteendet är det som vår omgivning ser och som vi själva får ta 
konsekvenserna av på olika sätt. Många fokuserar på att vi ska 
ändra vårt beteende. Men om vi inte vet VAD och HUR vi gör, är 
det ganska svårt att veta vad man ska utgå ifrån.

I relationer rent generellt, är det beteendet vi angriper och önskar 
att det ska ändras. Men när vi angriper någons beteende, får vi 
ofta motstånd. 

Känsla

Beteende

K

B



18 19

Kapitel 2

Har du blivit lurad?

FÖR ETT PAR ÅR SEDAN träffade jag en relativt ung man, John, 
som jobbade som kreatör inom reklam och PR. Han ansågs vara 
duktig i hantverket men svår att nå och kanske lät man honom hållas 
då hans far var en av nyckelpersonerna i företaget sedan många år 
tillbaka. 

När jag träffade John hade han inte funderat särskilt mycket på 
vad eller hur han gjorde för att skapa sina kreationer. Han berättade 
för mig att han gjort någon form av test för ett par år sedan och 
blivit kategoriserad som introvert. Om vi tittar närmare på olika 
beskrivningar och vissa tolkningar av ordet, finner vi att det kan 
tolkas som att vi har en social nedsatt förmåga eller gärna inte 
talar inför publik mm. Men vem gillar att tala inför publik?

Min fråga till John var; vad betyder det, att du är introvert? Han 
kunde själv inte svara utan hade på något sätt accepterat ”diagnosen” 
som han själv uttrycket det. 

Visst, han var lite blyg och kanske inte den mest framträdande i 
jämförelse med de som gärna syns på podiet. En helt vanlig person 
som inte funderade så mycket över livet.

Efter mina frågor, började han på allvar fundera på vad han 
egentligen tyckte var viktigt och hur det visade sig i vardagen. Hur 
han gick tillväga för att lösa olika frågor. Med den nya insikten och 
kunskapen blev det ganska oklart vad introvert hade för relevans 
egentligen. Det visade sig att han hade en mycket större dynamik 
i det han gjorde, där hans sätt att gå tillväga både införlivade det 
logiska och det känslomässiga. Han hade aldrig sett sig som mer 
än introvert. Nu förstod han att han var lite av en kameleont och 
att det var därför han var så skicklig på sitt hantverk. 

Det låter kanske märkligt, men när vi skildes åt hade han fått en 
ny färg i sitt ansikte. Han förstod plötsligt att det inte finns något 
rätt och fel och att hans sätt att göra saker på hade visat sig fungera, 
introvert eller ej. Han blev medveten om sitt VAD och HUR och sin 
process för att skapa goda resultat.

Efter någon vecka fick jag ett samtal från företagets VD som var 
alldeles till sig och undrade vad som skett med John. Han upplevde 
att de hade fått en ”ny” person i verksamheten. Han beskrev det 
som att John till och med hade förändrat sitt utseende. Det låter 
kanske galet, men att få en definition på vem eller hur du är, skapar 
oftast vem du blir, oaktat vad du gör. Istället hade John fått en  
förståelse för VAD och HUR han gör för att skapa sina kreationer.

Vi har säkert alla fallit för frestelsen att få bli beskrivna som våra 
personligheter, och i och med det, automatiskt börjar krympa det 
vi kan åstadkomma. Att börja tänka i andra banor och ifrågasätta 
hur vi blir sedda är inte lätt. Att bli sedd för det du verkligen gör, är 
inte samma sak som att bli sedd för vem du är.

”Vi har säkert alla fallit för frestelsen att få 
bli beskrivna som våra personligheter…”



20 21

Kapitel 3

Myten om din  
kapacitet

ÅR 2005 FICK JAG UTMÄRKELSEN Årets Chef. Ledarskap och 
möjligheten att utveckla, både människor och verksamheter, är 
något som verkligen intresserar mig och har följt mig som en  
röd tråd genom åren. Utmärkelsen gav mig ett erkännande för 
mitt fokus på ledarskap och det jag i många tuffa perioder behövt 
hantera som ledare. 

Tidningen Chef, som står bakom utmärkelsen, sa till mig att jag 
måste förvalta min utmärkelse väl, genom att nu berätta för  
omvärlden HUR jag gör eller gjort. Bland annat genom föreläsningar 
i olika former.

Jag behövde därför på allvar fundera på VAD det är jag gjort och 
gör som ledare, för att åstadkomma resultat på olika sätt. Jag insåg 
att jag egentligen inte hade en aning. Vi gör ofta saker på rutin och 
reflekterar sällan i realtid över detta. Däremot kan vi se konsekven-
serna i efterhand, i bästa fall.

Din KAPACITET är mycket 
större än hur din  
personlighet definieras.
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Sagt och gjort, jag började försöka bena ut hur jag gått tillväga  
i olika situationer och vad som format de resultat som jag skapat, 
eller inte skapat. Det var ingen lätt resa men oerhört nyttigt.  
Långsamt började jag se en röd tråd och ett mönster i mitt  
agerande.

Några år senare var jag aktuellt för ett nytt VD-jobb. En del av  
processen var att kunna beskriva hur jag gått tillväga för att lösa 
vissa frågor och utmaningar och hur jag uppnått vissa resultat. 

Detta fick mig att återigen fundera över hur vi som människor 
går tillväga. VAD och HUR vi egentligen gör och vad som ligger till 
grund för vår process. 

Jag läste en artikel om en studie gjord i USA, rörande de personer 
som lyckats skapa framgång om och om igen och att de som skilde 
dem från andra, var deras fulla insikt och förståelse för sin process 
om vad och hur de gör. 

Jag insåg att oavsett vilken personlighetstyp du påstås vara så 
har du ett sätt du föredrar att göra saker på.

Det är ditt sätt att göra saker som skapar resultaten. Både i 
jobbet och privatlivet. Det ger dig bra eller dålig energi, det gör 
dig själv och omgivningen lycklig eller olycklig. Det är grunden för 
konflikter och missförstånd. Det förklarar också varför det fungerar 
helt problemfritt med vissa människor, eller i vissa situationer, men 
också när det skär sig direkt.

Managementlitteratur genomsyras av en mängd teorier och  
sanningar och visst kan man säga att den här boken också gör det. 

Men här vill jag ge en alternativ sanning till det som vi matats 
med under decennier, nämligen vilka vi är, vilka personligheter vi 
har, vilka våra drivkrafter är, vilka våra styrkor och svagheter är 

och vad vi hela tiden måste förbättra. Hur ska man kunna förbättra 
sig om man inte är medveten om vad man gör? 

Tänk dig en idrottsman eller idrottskvinna som utövar sitt gebit 
utan att ha full koll på vad de gör? Det är ju inte rimligt. Att plan-
löst springa ett visst antal meter, hoppa över hinder eller träffa en 
boll, ger inga resultat utan medvetenhet och framstår som mer eller 
mindre befängt.
Men det är just det vi övriga gör, dagligen. Vi kör på och stannar 
kanske upp ibland, men ofta väldigt omedvetna om VAD eller  
HUR vi gjort. 

Varför tränar vi inte på vilken process vi har, när andra gör det? 
Till stora delar har vi gått på myten om vad som skapar fram-

gång. Att vissa personlighetstyper skulle vara mer lyckosamma 
eller framgångsrika. Att en viss inställning eller attityd, beteende 
eller agerande skulle vara mer framgångsrikt än andra är något vi 
blivit itutade. Som vi alla vet fungerar tyvärr både psykopater eller 
empatiskt kompetenta personer lika bra i slutänden när det gäller 
att skapa resultat. De har bara olika tillvägagångssätt även om det 
finns olika åsikter om vad som är rätt eller fel här. 

Det är just det jag vill peka på. Att oavsett, så är det VAD du gör 
och HUR du gör som skapar din framgång. Det finns inget rätt eller 
fel sätt, om man tittar på det rent objektivt. Det som är rätt och 
fel handlar om vad vi värderar. Det är också en process som vi är 
omedvetna om.

I idrottens värld är det fina också att både utövaren och dess  
tränare har samma insikt i VAD och HUR idrottaren går tillväga.  
Genom det kan man tillsammans bättre förstå vad det är som händer 
 och varför det ibland inte blir som man tänkt sig. Genom att ha koll 
på sin process, kan man backa tillbaka och justera eller anpassa.

Kapaciteten hos en person ligger i att förstå VAD man gör och HUR 
det görs. Det låter kanske logiskt och självklart, men när man under 
så många år har blivit exponerad för att det är din personlighet, 
din ”inställning” som är framgångsfaktorn, är det lätt att missa de 
verkliga talangerna. Framförallt riskerar du att missa den talang 
du själv har och därför faktiskt inte utnyttja hela din kapacitet. 

Hur ska man kunna förbättra sig om 
man inte är medveten om vad man gör? 
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Men misströsta inte. Du behöver inte ändra på något om du inte 
vill. Boken ger dig möjlighet att lättare inse hur du kan skapa för-
utsättningar för din egen framgång och vad det betyder för dig. 

Ett sätt är att du börja se på förutsättningarna för att ta hand  
om din kapacitet ur en liten annan synvinkel än just personlighet.

Om alla blir mer medvetna om VAD de gör och HUR de gör,  
skapas en helt ny spelplan för alla. Vi kan anställa personer eller 
bli anställda, gå in i relationer med ett mer medvetet val. Vi kan 
sätta samman konstellationer och grupper utifrån helt andra  
förutsättningar.

Den ger helt nya möjligheter att påverka sin framtid och sina 
val. Du kan välja en partner utifrån andra och nya förutsättningar, 
likväl som jobb eller vänner. Du kan bättre förstå varför det kanske 
uppstår konflikter och också hur du kan lösa dem. Du kan lösa upp 
egna knutar och bli mer medveten om vad du själv håller på med.

Jag tog med mig mina erfarenheter och det jag praktiserat fram-
gångsrikt i verkligheten samt viss forskning jag kommit över. Ur 
detta skapades en modell som vem som helst kan börja använda 
för att boosta sin potential och samtidigt mer medvetet skapa den 
framgång som var och en önskar. 

Allt det som beskrivs i boken har använts och praktiserats i verk-
ligheten. De människor vi mött bekräftar själva att den insikt och 
information de fått, genom att förstå bättre VAD och HUR de gör, 
har gjort verklig skillnad för dem i hur de skapar framgång i sitt 
jobb och privatliv. Vi kallar den Preferensmodellen™ och tanken är 
att boken ska ge dig en liten inblick i den.

Framgång definieras utifrån vad var och en själv upplever som 
framgång. Men de människor som använder metoden har färre 
konflikter och får sina relationer att fungera bättre. De kommer 
bättre till sin rätt och kan bättre förstå och använda hela sin dynamik 
och förmåga.

Din kapacitet är mycket större än hur din personlighet definieras.
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Kapitel 4

Varför förstår ingen 
vad jag säger?

IDÉN MED DEN HÄR BOKEN är att ge en inblick i hur du kan bli 
medveten om ditt perspektiv och dina preferenser och genom det 
bättre förstå andras perspektiv. Att luckra upp sättet att sortera 
människor i fack eller definiera dem som en ”sån” eller sån”.

Utan förståelsen för VAD och HUR du gör, blir matchningen mellan 
hur du gör och hur andra gör mer eller mindre en chansning.  
I jobbet, i relationer och i livet i stort.

Grunderna för att förstå sina perspektiv och preferenser och VAD 
och HUR du gör, är baserade på forskning. Men framförallt är detta 
utvecklat utifrån egna erfarenheter under över 30 år i arbetslivet. 

Introduktion till Preferenser och Perspektiv

En av de stora orsakerna till att samarbete inte fungerar är att vi har 
olika sätt att se på hur saker och ting ska lösas. Det gäller både 
i privatlivet och i arbetet. Vi har ofta ett sätt med oss från start i 
hur vi tycker att saker ska göras utan att vi är medvetna om det. 
Det skapar missförstånd, frustration, eller total samhörighet när vi 
tycker att vi blir förstådda och allt stämmer. 

Det har faktiskt inget med personlighet att göra, utan från vilken 
vinkel vi angriper en fråga.

Våra perspektiv och preferenser styr de val och prioriteringar vi 
gör, helt omedvetet. Det gör att vi inte själva vet VAD och HUR vi 
gör och kan därför inte upprepa vår framgångsprocess, eller  
stoppa det som gör att vi kanske misslyckas.

Vi har olika intressen och behov av att sortera och förstå tidsas-
pekten och komplexiteten i olika frågor.

Många relationer går under, för att vi har olika tillvägagångsätt 
utan att kunna sätta fingret på vad det är, vilket skapar enorm  
frustration och slitningar.

Vissa av oss är praktiskt lagda. Vi vill kunna förstå hur saker ska 
göras och bildligt kunna ta och känna på lösningen. Vi förstår inte 
vad som är problemet, utan tycker att det är väl bara att göra.  
Att ägna sig åt långtgående planer och vad som ska hända sen är 
oviktig och t.o.m. ointressant. 

Andra tycker det är spännande att se helheten och det över-
gripande och måla upp stora visioner. De blir irriterade när den 
praktiske personen försöker förmå henne eller honom att stoppa 
fingrarna i jorden och börja göra något konkret.

”Det finns nämligen inga rätt eller fel  
i VAD och HUR du eller andra gör.”
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Att kunna använda kunskap 
om hur olika personer väljer 
att NÄRMA SIG ETT  
PROBLEM eller en  
utmaning ger en enorm  
fördel och gör att vi kan  
göra medvetna val.

Andra ser det övergripande och praktiska samtidigt, men vill att 
det ska hänga ihop till en meningsfullhet i slutänden. Om inte, 
tröttnar de snabbt och går vidare.

Det handlar helt enkelt om hur vi ser på saker och ting, vilket i sig 
är vår bild om hur vi ska approchera och förhålla oss till verkligheten. 

Våra olika sätt att gå tillväga skapar olika bilder där jag bara ser 
min bild. Vi kan skrika oss hesa, lägga all vår energi på att förklara, 
men ändå inte bli lyssnade till eller bli förstådda.

Vi tror antingen att vi själva saknar förmågan att kommunicera eller 
att omgivningen helt enkelt inte förstår och upplevs som dumma.
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Att kunna använda kunskap om hur olika personer väljer att  
närma sig ett problem eller en utmaning ger en enorm fördel och 
gör att vi kan göra medvetna val. 

Du kan ställa andra typer av frågor när du träffar en ny person 
som du kanske är nyfiken på, både privat eller tex. inför en anställ-
ningsintervju.
Du kan lättare förutse hur nya personer med inflytande över din 
vardag kommer att agera och hur det kommer att få bra eller möj-
ligen dåliga konsekvenser för dig. Det ger dig större möjligheter 
att skaffa dig nya relationer som håller och samtidigt inte starta 
relationer som är dömda att misslyckas, eller redan innan du går 
vidare i en relation, veta vad som komma skall.

Hur föredrar du att närma dig en lösning eller en utmaning? 
Vi har omedvetet ett sätt att närma oss olika utmaningar och 
frågor. Vårt eget perspektiv sitter i ryggmärgen och därför är det 
väldigt svårt att veta hur vi egentligen gör. 

Första steget är att bli varse och få insikt om just mitt sätt. 
Självklart ser vi vårt eget sätt som det enda rätta, för det är så vår 
värld ser ut. 

Det handlar inte om att ändra sitt sätt, det kan vara ödesdigert 
eftersom vi då förlorar vår kompass helt och hållet. Men att förstå 

”Vårt eget perspektiv sitter  
i ryggmärgen och därför är det  

väldigt svårt att veta hur vi  
egentligen gör.”

sitt sätt och sedan sätta det i relation till andras sätt, hjälper dig 
att kunna lösa problem och utmaningar tillsammans med andra 
mycket mer effektivt. Om din motpart också vet hur dennes sätt 
är, ökar chanserna enormt till att komma till en bra lösning, trots 
olika ingångar till det som ska göras.

Många av de problem som vi drabbas av, både i vår karriär och 
privat, handlar om att vi inte ser saker ur samma synvinkel. 

Vi hittar olika förklaringar till varför relationer inte fungerar. 
Ofta är dessa förklaringar en förenklad bild och ibland säger vi helt 
enkelt att det inte fungerar, utan intresse för själva förklaringen. 
Men om du är medveten om vad det är som skapar möjligheter att 
samverka, kan du snabbare göra medvetna val och slippa lägga ner 
tid på att försöka förändra någons tillvägagångssätt. Det går oftast 
inte. Du kan istället få en förklaring som gör att du antingen kan 
välja bort, eller anpassa dig för att nå din mottagare.
Att själv kunna avgöra vilket sätt du har när du närmar dig en 
utmaning eller ska lösa ett problem, är nästan omöjligt, men 
med lite övning kan du börja bena ut vilket sätt du föredrar. 

Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika sätt att närma sig 
utmaningar i olika situationer, varför kommande enkla övningar 
inte ger dig det fulla svaret. Men du kan få en första förståelse för 
hur du kan definiera ditt sätt och vilka utmaningar det för med sig.
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Det finns 3 olika sätt att vilja närma sig en fråga, utmaning 
eller problem och givetvis en mix av dem alla. 
➻ Den Pragmatiske
➻ Den Holistiske
➻ Den Balanserade 

I nästa kapitel beskrivs de olika sätten och du kan starta med några 
övningar för att komma till insikt om hur just du väljer att göra.

Genom att förstå ditt och andras sätt, kommer du lättare att kunna 
välja dina arbetsroller och också bättre förstå hur du ska göra för 
att nå de resultat du vill ha. 

Om din omgivning eller kanske chef har ett annat sätt och 
perspektiv än du själv har, tycker de förstås att deras sätt är rätt. 
Så det smarta här är att förstå vilket perspektiv de verkar ha och 
sen se hur du eventuellt kan anpassa dig till det, eller välja att 
inte göra det. Både dessa val har givetvis sitt pris. I privatlivet blir 
det enklare att få saker att flyta smidigt, genom att förstå ditt och 
andras sätt och det hjälper dig att utveckla dina relationer eller 
avveckla de som tar för mycket av din energi i fel riktning.

Genom att se på saker med andra ”glasögon” kan du träna dig  
att bli medveten om VAD och HUR du och andra gör. Det ger dig 
nya kunskaper och ökar möjligheterna till att göra egna fria val.

Istället för att fastna i fasta övertygelser och kanske dra fel- 
aktiga slutsatser om vilka vi är, kan du börja se på dina och  
andras handlingar. 

Det finns nämligen inga rätt eller fel i VAD och HUR du eller 
andra gör. Det finns bara olika sätt. Vissa sätt passar bättre i vissa 
situationer. Det handlar om att du kan ta kommandot över vilken 
situation du ska agera i.

Att själv kunna avgöra vilket 
sätt du har när du NÄRMAR 
DIG EN UTMANING eller ska 
lösa ett problem, är nästan 
omöjligt, men med lite 
övning, kan du börja bena  
ut vilket sätt du föredrar. 
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Marika Skärvik har varit ledare och chef 
sedan början av 90-talet. Hon blev vald till 
Årets Chef 2005 och har varit aktiv som 
mentor sedan början av 2000-talet. Hon är 
ofta anlitad som krönikor och före- 
läsare kring det praktiska ledarskapet  
och förändringsledning. Hon har en blogg, 
”tankaromledarskap” och är rådgivare för 
chefer i olika verksamheter och har ett  
antal styrelseuppdrag. Hon har alltid  
arbetat med utveckling och förändrings- 
ledning och hur man, genom vision och 
tydlig strategi, kan utveckla företag framåt 
och använda hela verksamhetens potential. 

Marika fick sitt första chefsjobb när hon 
var 27 år. Hon har varit försäljningschef, 
affärsområdeschef och VD i ett antal olika 
företag Nu är hon VD för Performance 
Potential AB som hon grundade 2011. 

De senaste 7 åren har hon arbetat med  
att implementera kunskap och konkreta 
verktyg via Performance Potentials metod. 
Den hjälper verksamheter och organisationer 
att förstå sina perspektiv och preferenser 
kring vad och hur de gör för att skapa 
framgång. 

”Nu vill jag dela med mig av dessa erfarenheter 
i ett praktiskt format, där var och en kan få 
möjlighet att träna på att bli mer medvetna 
om vilken potential som kanske finns gömd 
bakom förutfattade meningar. Bokens syfte 
är att lyfta fram nya begrepp, utan att döma 
eller placera människor i olika fack.”

”Det är 
vad du gör  
som är det 
viktiga, inte 
vem du är”



”Alltför få personer känner till bakgrunden till sin framgång 
eller de resultat de åstadkommer. Den här boken ger en  
bra inblick i hur du kan träna upp din förmåga utan att 
sorteras in i olika fack eller värderas”

Karin Eriksson, VD XL Bygg

”Att tänka i nya banor för att ta hand om sin potential 
är berikande men inte lätt. Den här boken hjälper att  
starta din resa”

Hanna Brogren, VD Sveriges Kommunikatörer

”Vi har flera gånger diskuterat hur meningslöst och till och 
med ineffektivt det är att klassificera människor i olika 
färger utifrån hur vi tänker att de är. Nu har Marika skrivit 
en bok om att fokusera på hur människor gör. Det kommer 
bli en viktig läsning”.  

Lars Backhans, VD ESRI Sverige

”Olika människor ser saker utifrån olika perspektiv. Den 
här boken möjliggör att närma sig andras sätt att vilja gå 
tillväga, utan att döma. Det skapar bättre förutsättningar 
för goda resultat. Både som person, men också  
tillsammans med andra”

Ulrica Hedman, VD Länsförsäkringar Uppsala

”En av utmaningarna i företag, är att få alla att tolka det 
budskap som sänds ut på det sätt som är tänkt. Den här 
boken ger bra idéer om varför det kan vara så och hur  
man kan öka möjligheten till samförstånd snabbare”.

Mikael Björknert, Head of Group Strategy, Swedbank



Ta inspirationen vidare! 

Vi berättar gärna mer om hur du kan använda dina preferenser för att utveckla dig 
själv eller ditt ledarskap i vardagen. 

Boka gärna en kostnadsfri 30 minuters demo för att se hur vårt digitala verktyg 
för data & analys samt vår modell & process för kontinuitet och implementation 
fungerar, för att öka produktiviteten och måluppfyllnad hos team och 
organisationer. 

BOKA EN KOSTNADSFRI DEMO HÄR: 
https://bit.ly/boka_demo_performancepotential

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: info@performancepotential.se 
eller besök vår hemsida: www.performancepotential.se 

Du hittar även mer inspiration om ledarskap från oss på: 

PotentialPodden™ https://potentialpodden.podbean.com 

Vår VDs blogg ”Tankar om Ledarskap” https://tankaromledarskap.blogspot.com/ 

mailto:info@performancepotential.se
http://www.performancepotential.se/
https://potentialpodden.podbean.com/
https://tankaromledarskap.blogspot.com/
https://bit.ly/boka_performancepotential?utm_source=calendly&utm_medium=pdf&utm_campaign=chefer_juni22&utm_id=bitly&utm_content=bok
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