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Redan 2007 började Google med 
sin medarbetarutbildning 
Search inside yourself, som är 

baserad på mindfulness. Utbildningen 
skapades av några av världens ledande 
hjärnforskare, den religiöse ledaren 
Dalai Lama och några av de första in-
genjörerna som anställdes på Google. 
Kursen blev otroligt populär och varje 
år utbildar de ett stort antal av sina 
medarbetare.

Bakgrunden till varför Google och 
andra framgångsrika företag väljer att 
satsa på denna typ av kompetensut-
bildning och träning är hur vi lever 
och verkar i dag.

Rasmus Hougaard, en dansk före det-
ta managementkonsult som nu är verk-
sam i företaget Potential project, be-
skriver hur våra arbetsliv har utveck-
lats. Hans beskrivning sammanfattas 
med det engelska ordet paid (utifrån 
beskrivningens begynnelsebokstäver): 

• Pressure 
Det är ett ökat tryck på medarbetarna i 
de allra flesta organisationer och före-
tag. Ofta minskar resurserna samtidigt 
som förväntningarna på prestation 
och resultat ökar. Vi förväntas vara 
tillgängliga på telefon och mejl även 
utanför arbetstiden.

• Always on 
Vi är i stort sett alltid uppkopplade. Vi 
tar emot mejl efter arbetstid. Många 
är också ofta påkopplade mentalt vad 
gäller arbetsfrågor. Man har svårt att 
stänga av när man går hem för dagen.

• Information overload 
I dagens samhälle nås vi hela tiden 
av en ständig ström av information. 
Det är inte bara företagen som kom-
municerar med sina medarbetare utan 
även tv, tidningar och sociala medier 
skickar ständigt ut ny information som 
vi behöver ta del av. Hjärnan över-
sköljs hela tiden av ny information 
och intryck.

• Distractions 
Det är en ofantlig mängd distraktioner 
som vår hjärna tvingas att ta ställning 
till. Dessa distraktioner kan ta upp till 
30 procent av arbetstiden. Det finns 
både externa och interna distraktioner 
som påverkas oss

De strategier som de allra flesta tar 
till för att hantera arbets- och privatli-
vet är att dra in på pauser, ha ett högt 
tempo och ägna sig åt så kallad multi-
tasking. 

Företagsanpassad mindfulness  
passar såväl Google, Apple, 
Facebook somläkemedelsbolag

Många företag, till exempel Google, Apple och 
Facebook satsar på att utveckla och stärka sina med-
arbetares mentala kapacitet genom att använda någon 
form av företagsanpassad mindfulness. En utbild-
ningsform som blir allt vanligare i fler och fler 
branscher.  
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Multitasking
Multitasking hade fram till för några 
år sedan en ganska positiv klang. Det 
var något man ibland kunde se i vissa 
platsannonser. Begreppet är synonymt 
med simultankapacitet och innebär 
att man gör flera saker samtidigt, till 
exempel läser sin mejl samtidigt som 
man pratar i telefonen. 

Men det är ett bedrägligt arbetssätt 
eftersom effekterna av multitasking är 
samstämmiga. Effektiviteten går kraf-
tigt ned (med cirka 40 procent) och kva-
liteten av det man uträttar blir ofta 
sämre. De är de kortsiktiga effekterna.

De mer långsiktiga effekterna är att 
det påverkar vår hjärna på ett mycket 
negativt sätt. 

I artikeln Why the modern world is 
bad for your brain (The Guardian, 18 
Jan 2015) skriver författaren Daniel J Le-
vitin om hur våra hjärnor påverkas av 
att ständigt hålla på med flera saker 
samtidigt. Han refererar blandat annat 
till forskaren och neurospecialisten 
Earl Miller, verksam vid Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) och som 
anses vara en av världens främsta ex-
perter på splittrad uppmärksamhet. 

Earl Miller och många andra fors-
kare menar att hjärnan inte är skapad 
för att användas som den görs i dag. 
När människor tror att de multitaskar 
hoppar de i stället fram och tillbaka 
mellan olika uppgifter. Vi märker inte 
heller när vi helt plötsligt har bytt fo-
kus, från att ha suttit med en rapport 
så befinner vi oss i till exempel vår in-
korg i mejlen eller på internet för att 
kolla upp något – inte helt ovanliga sce-
narier. Varje gång som detta görs så är 
det en kognitiv kostnad. 

Man har funnit att multitasking 
ökar produktionen av stresshormonet 
kortisol och ”fight and fly-hormonet” 
adrenalin. Detta kan överstimulera 
våra hjärnor och påverka hjärnans 
funktion. Multitasking orsakar också 
ett dopamin-beroende genom att hjär-
nans belönas när den ofta och impul-
sivt byter fokus mellan olika stimuli. 
Ju mer vi multitaskar ju svårare har vi 
att bryta den vanan. Man brukar säga 

att vår uppmärksamhet kidnappas. Vi 
får allt svårare att behålla vår koncen-
tration.

Flera artiklar rapporterar också om 
att vi får lägre intelligenskvot (IQ) ge-
nom att multitaska. Glenn Wilsson, före 
detta professor i psykologi vid Gres-
ham College i London har funnit att vi 
får en kognitiv förlust av multitasking 
som är större än av att röka marijuana.

Stress i sig är inte farligt, det är möj-
ligheterna och förmågan till återhämt-
ning som påverkar hur vi mår. De na-
turliga pauserna försvinner allt mer 
och vi bokar våra möten tightare och 
tightare. Detta gör att hjärnan inte får 
någon återhämtning mellan att preste-
ra via beslut, diskussioner, analyser, 
presentationer och liknande. 

Långvarig stress och högt tempo har 
en negativ påverkan på viktiga egen-
skaper som fokus, kreativitet, driv, 
analys, inlärning, emotionell intelli-
genskvot (EQ) och flexibilitet.

Eftersom omvärlden inte kommer 
att förändras så inser fler och fler före-
tag att de, för att kunna behålla och ut-
veckla ledarnas och medarbetarnas 
mentala kapacitet, måste ta med före-
tagsanpassad mindfulness i sina ut-
bildningsstrategier.

Från början en österländsk medita-
tionsteknik 
Mindfulness härstammar från öster-
ländska meditationstekniker men är 
nu helt sekulariserat, de religiösa in-
slagen är borttagna. En av de första 
träningsprogrammen för mindful-
ness togs fram under 1970-talet av en 
amerikansk professor, Jon Kabat-Zinn. 
Detta program var främst inriktat på 
att lindra psykiska och en del fysiska 
problem. Hans definition av mindful-
ness är: ”Rikta uppmärksamheten med 
avsikt, i ögonblicket och gör detta med 
ett icke värderande sätt.”  

En svensk översättning av begrep-
pet är medveten närvaro och betonar 
just att leva i nuet. 

Att rikta uppmärksamheten är som 
att sätta på en ficklampa och därefter 
rikta ljuset mot det som vi prioriterar. 
När vi är stressade och vi hoppar mel-
lan olika uppgifter är det lätt att ljuset 
far omkring åt alla möjliga håll. Är 
man i ögonblicket är man i nuet och det 
är också det man eftersträvar med sin 
träning och sitt sätt av vara.

Men det är ett bedrägligt arbetssätt 
eftersom effekterna av multitasking 

är samstämmiga. Effektiviteten går kraftigt 
ned (med cirka 40 procent) och kvaliteten av 
det man uträttar blir ofta sämre.



   pharma industry nr 3-15   53

Med ett icke-värderande sätt tar vi 
bort de reaktioner som kan uppkomma 
om vi lägger till en värdering. Till ex-
empel att säga till sig själv att man ald-
rig kommer att hinna med just den här 
arbetsuppgiften. 

En sådan värdering skapar lätt 
stress. Själva situationen i sig, till ex-
empel skriva en rapport med en dead-
line är oftast inte stressande. Det är de 
tankar vi lägger på kring själva uppgif-
ten (i det här fallet att bli klar i tid och 
med god kvalitet) som stressar.

Att träna mindfulness
Mindfulness-träning består av två 
delar – en formell träning med några 
enkla meditationsövningar och en in-
formell träningsdel som går ut på att 
etablera nya mentala vanor. 

Meditationsövningarna
I dessa övningar fungerar kroppen, 
andningen och sinnet som verktyg för 
träningen. Det lättaste är att följa in-
struktioner från en app eller mp3-fil. 

De allra flesta program börjar med 
att träna kroppscanning. En övning 
där man fokuserar och noterar vad som 
upplevs i olika delar i kroppen. Denna 
övning är basal i mindfulness-träning 
då många av nutidens människor har 
stängt av det kroppen signalerar. Krop-
pen ljuger aldrig och därför är det vik-
tigt att hitta tillbaka till dessa signaler 
för att på så sätt lära sig att agera på ett 
konstruktivt sätt eller att bryta stress-
mönster.

Vissa program, som till exempel 
Neurobusiness training (NBT) fortsät-
ter med en övning som där kallas för 
Riktad uppmärksamhet. I andra pro-
gram kan övningen också kallas Fo-
kusövning. I Riktad uppmärksamhet 

använder man andningen som verktyg.
Den tredje meditationsövningen 

inom NBT-programmet kallas Öppen 
uppmärksamhet. I denna övning an-
vänder man sig av sinnet och de ljud 
som finns omkring en. Övningen stär-
ker bland annat fokus och ger en själv-
medvetenhet om vilka tankemönster 
man har.

Informell träning
Den informella träningen går ut på 
att etablera nya mentala vanor. En av 

dessa vanor är att lära sig att vara i 
nuet fullt ut. Detta kan innebära att 
man till exempel etablerar vanor där 
man bara gör en sak i taget (monota-
sking). Att välja ut uppgifter och ge-
nomföra dessa med full koncentration 
och göra medvetna val om när man 
avslutar uppgiften. 

En annan ny vana är att lära sig att 
använda mentala strategier eller för-
hållningssätt i olika situationer i ar-
bets- och privatlivet.

Antalet mentala strategier som man 
arbetar med varierar något i litteratu-
ren. Här är de vanligaste strategierna: 

• Acceptans. Att ha förmågan att se 
verkligheten som den är och inte som 
man önskar. Man behöver tycka om 
det man ser. Ett exempel kan vara att 
man i en omorganisation accepterar att 
det blev som det blev och att man inte 
ältar detta utan bestämmer sig för om 
man ska släppa frågan eller ta tag i det 
som man faktiskt kan påverka just nu.

• Släppa taget. Att bestämma sig för att 
nu släpper jag detta. Jag lägger inte 
någon mer energi på det utan sparar 
energin till det jag vet för mig framåt.

• Tillit. Att ha tillit innebär att man har 
full tilltro till sin egen kapacitet, att si-
tuationen löser sig samt att man litar 
på att gruppen har fullt förtroende för 
mig. Det stärker både självkänslan och 
förbättrar stämningen i en grupp.

• Tålamod. Att acceptera och ha mod att 
inse att vissa saker tar tid innan resulta-

tet kommer. Tålamod är också en egen-
skap det inte pratas om så mycket i dag. 
Det är synd, för mer tålamod i en organi-
sation kan både skapa bättre resultat och 
mindre stressade medarbetare. Tålamod 
skapar också bättre möteskvalitet efter-
som man då oftast lyssnar bättre och 
låter den andre prata till punkt.

• Glädje. Att ha en vänlig inställning 
till sig själv och till dem man möter. 
Förmågan att se helhet i stället för att 
fokusera på det som är bra gör att vi 
också upptäcker glädjeämnen i vårt liv.

Mindfulness härstammar från öster-
ländska meditationstekniker men är 

nu helt sekulariserat, de religiösa inslagen 
är borttagna.… En svensk översättning av 
begreppet är medveten närvaro och betonar 
just att leva i nuet.
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• Ett öppet sinne. En nybörjares sinne är 
öppet, nyfiket och inte färgat av egna 
erfarenheter, vare sig positiva eller ne-
gativa. Att till exempel möta en befint-
lig kund med ett öppet sinne kan göra 
att man helt plötsligt får en ny typ av 
relation som öppnar upp för nya af-
färsmöjligheter.

• Icke-värderande. Vi är fostrade att hela 
tiden värdera det vi ser och möter. Vi 
kan till exempel ha svårt att bara kon-
statera att det regnar utan att lägga till 
att det är dåligt väder. Värderandet 
lägger sig som ett filter för vad den 
faktiska situationen är och genom att 
ha ett icke-värderande synsätt kan 
man se nya lösningar som man inte 
har sett förut. 

• Medveten strävan. Att ha ett motive-
rande mål och en vision med sitt arbete 
och liv är viktigt. När detta är välför-
ankrat i oss går vi tillbaka till nuet och 
agerar på det mest optimala sättet uti-
från rådande situation. Vi strävar inte 
för hårt för då riskerar vi att tappa de 
möjligheter och utmaningar som finns 
i nuet. 

Träningens påverkan på hjärnan
Antalet vetenskapliga artiklar om 
mindfulness har fullkomligt explo-
derat de senast åren. När de första ar-
tiklarna publicerades hade man fokus 
på att mäta hur människor fysiska och 
psykiska hälsa påverkades. Resultaten 
var mycket bra och därför har mindful-
ness använts exempelvis inom vården 
under flera år. Förklaringen till var-
för antalet publicerade artiklar ökat 
så kraftigt de senaste åren är att man 
kunnat mäta vad som faktiskt händer 
i hjärnan när man tränar mindfulness 
med hjälp av EEG-kameror. 

Numera kan man säga att mindful-
ness träning stöds av hjärnforskning-
en. Hundratals vetenskapliga artiklar 
publiceras varje år om ämnet. Dessa 
publiceras bland annat i forum som 
Harvard Business Review och olika 
neurovetenskapliga publikationer. 

Fram till för inte så länge sedan 
trodde man att hjärnans funktion och 
struktur inte kunde förändras till det 
positiva. Hjärnforskare ställde sig dock 
frågan om hjärnan inte förändrades av 
erfarenheter och tankar och började 
undersöka detta. Det visade sig att 

hjärnan faktiskt har förmågan att för-
ändra strukturer och funktion genom 
sättet man tänker på. Hjärnans förmå-
ga till förändring kallar man för neu-
roplasticitet. Man såg att nya hjärncel-
ler (gråa celler) kunde bildas. 

Det visar sig att vad vi riktar upp-
märksamheten mot påverkar hur vår 
hjärna formas. När man tränar mind-
fulness riktar man sin träning och för-
måga inåt. Både meditationsträning 
och den informella träningen påverkar 
hjärnan. Ett av de ställen som påverkas 
är hippocampus som får en förtjock-
ning av grå celler, vilket har en direkt 
påverkan på minne och inlärning.

Ett annat ställe som påverkas är 
amygdala som står för mycket av våra 
känslostyrda och impulsiva handling-
ar. Den påverkar också våra stressni-
våer i kroppen. Amygdala får en för-
tunning av de gråa cellerna och aktivi-
teten minskar, vilket får en rad positiva 
effekter på hur vi mår och vi beter oss.

Ytterligare delar i vår hjärna som på-
verkas och som lyfts fram i artiklar är 
pannloberna (framför allt de främre). 
Dessa lober får också en förtjockning 
av sina celler och kan agera på ett mer 
uthålligt och starkt vis. Pannloberna 
brukar ibland i litteraturen kallas för 
vår vd-funktion eftersom analys, lång-
siktighet, målsättningar och andra ex-
ekutiva funktioner styrs bland annat 
därifrån. 

När viktiga delar i vår hjärna byggs 
upp och stärks så får det direkta effek-
ter på många viktiga egenskaper för 
både arbets- och privatliv. Litteratur 
och olika artiklar lyfter fram samstäm-
miga positiva resultat på bland annat 
bättre fokus, inlärning, beslut, samar-
bete, flexibilitet, livskvalitet, sömn och 
stresshantering. Resultaten har även 
uppmärksammats i artiklar i Dagens 
Industri och Svenska Dagbladet under 
2014.

Hur kan mindfulness stärka och 
utveckla oss
Att utöva medveten närvaro (mind-
fulness) kan stärka och hjälpa oss på 
många olika viktiga sätt.

• Stress. Du känner av dina stress-
signaler tidigare och kan på så sätt 
bryta ditt sätt att agera. Oftast är det 
inte själva situationen vi befinner oss 
i som stressar oss utan det är vårt att 

sätt att reagera som utlöser stress. 
När vi tränar mindfulness lugnar vår 
amygdala ned sin aktivitet och därmed 
minskar kroppens sätt att reagera på 
stress. Stressen fortsätter att finnas 
runt omkring oss men vi reagerar inte 
lika starkt och vi får en snabbare åter-
hämtning.

• Ledarskap. Innan du kan leda andra 
måste du kunna leda dig själv. För att 
kunna göra detta måste du känna dig 
själv. När du vet hur du påverkas av 
och reagerar på olika situationer kan 
du jobba med att ändra de beteenden 
som inte är konstruktiva. I träningen 
ingår bland annat att betrakta sina tan-
kar och lära sig att känna hur kroppen 
och sinnet reagerar på dessa. Detta är 
grundläggande för att kunna styra sig 
själv till dit man vill.

• Hantera sin energi. I till exempel Neu-
robusiness-training, ett av de tränings-
program som finns för näringslivet, 
lär man sig att jobba med hjärnan och 
inte mot den. På detta sätt får man en 
förståelse för hur man kan minimera 
energiutflödet. 

• Effektivare och bättra kvalitet. Eftersom 
mindfulness bland annat innebär att 
vara fullt fokuserad på det man prio-
riterat att göra så innebär det att man 
tränar in ett beteende som är motsatsen 
till multitasking. Ett sådant beteende 
gör att det tar kortare tid att bli färdig 
och misstagen blir oftast färre.

• Beslut och handling. Många av våra 
handlingar styrs av den så kallade 
autopiloten. Vi är oftast inte medvet-
na om detta utan agerar och tänker 
på vårt invanda sätt. Det tar inte så 
mycket energi att gå på autopilot men 
det är inte säkert att detta är det bästa 
alternativet för att nå våra mål eller att 
möta de utmaningar vi har. När man 
tränar mindfulness blir man medveten 
om vilka vanor och tankar man har och 
man tränar sig därefter att aktivt kun-
na välja alternativa ageranden. 

• Nya lösningar och idéer. Kreativitet 
är bland annat beroende av låg tan-
keverksamhet, det vill säga en miljö/
situation där hjärnan inte jobbar för 
högtryck utan är avslappnad med ändå 
alert. Låg tankeverksamhet uppnår 
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man till exempel när man mediterar 
eller precis efteråt. Själva meditations-
träningen har också visat sig att öka 
nivåerna av dopamin som ofta kopplas 
ihop med nyfikenhet och kreativitet. 
De mentala strategierna och förhåll-
ningsättet främjar en kultur som stär-
ker kreativiteten.

Att arbeta och leva på ett sätt som 
präglas av mindfulness är inget man 
åstadkommer på en kafferast. Det 
krävs, som med all annan träning, ett 
regelbundet tränade och att nya men-
tala vanor etableras. De företag som 
väljer denna väg och lyckas med att eta-
blera detta i sin kultur kommer med 
stor sannolikhet att ha konkurrensför-
delar framöver i form av ledare och 
medarbetare som har en mental kapa-
citet i högform.
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Både meditationsträning och 
den informella träningen påverkar 

hjärnan. Ett av de ställen som påverkas 
är hippocampus som får en förtjockning 
av grå celler, vilket har en direkt påverkan 
på minne och inlärning.
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