
Varför är förändring så svårt!?  
 
Ofta vet man vad man egentligen borde göra. Sluta röka, börja läsa eller ta  
tag i trädgården. Hur många gånger har vi sagt att på måndag ska jag…? 
 
Men hur länge brukar det vara? 
 
  
 Varje år ger vi nyårslöften vi inte håller. När 
 vintern är över börjar vi tänka att vi med  lätthet ska  
 kunna glida i badkläderna till sommaren… 
 
 Men hur snabbt glömmer vi planen? 
 
 
Vi ställs ständigt inför val i vardagen. Vi har dessutom hela tiden en massa möjligheter 
att göra annorlunda. Ändå gör vi det vi alltid brukar göra… 
Detta är nog ingen nyhet. Men frågan är…varför är förändring så svårt!? 
 
 
Med en stor portion humor flätar Ola samman sina tankar och erfarenheter med 
vetenskapliga förklaringar till varför förändring är så ansträngande. Föreställningen 
bjuder på insikter, utmaningar och skratt. 
 
Men framförallt svaret på en av livets stora gåtor…varför är förändring så svårt!? 
 

Ola Hall har sedan tjugoårsåldern arbetat med utsatta människor. Karriären startade i kriminalvården där Ola 
arbetade med behandlingsarbete under flera år för att därefter ta nästa  steg och arbeta med 
personalutbildning och handledning. Efter tio år i kriminalvården   hägrade projektledaryrket. 
Efter snart tio år med en rad olika projekt bakom sig har han    alltid siktet inställt på nya 
utmaningar. 

Sedan 2005 driver Ola även SMART Utbildningscentrum – ett  företag vars inriktning är 
utbildning och föreläsning. Han har i närmare tjugo år, arbetat  med Motiverande samtal, 
som är en metod för att arbeta med motivation till förändring.  En gemensam faktor genom 
Olas hittills drygt tjugoåriga yrkesliv är förändring. Förändring  och motivation är centralt i 
behandling, arbete med personal och i funktionen som ledare.  
Förändring är helt enkelt en sak Ola brinner för att tala om!  

 
 
 
 
Föreläsningen är två timmar lång och kan bokas via hemsidan.  
Eller kontakta Ola direkt! 
 
Hemsida: http://www.smartutbildning.se 
Mail: ola@smartutbildning.se 
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