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ledarskap

Ledarskap är svårt. Det är dock avgörande om ledar-
skapet leder till medarbetare eller motarbetare i or-
ganisationen. Det vanligaste misstaget som ledare 

gör, oavsett på vilken nivå de befinner sig i organisationen, 
är att tro att det går att förändra individen enbart genom 
belöning eller bestraffning. 

Det tror inte jag. Jag tror att det handlar om att skapa en 
förmåga att kunna utvecklas. Har en person förmågan att 
utvecklas blir det lättare och troligare att utvecklingen kan 
genomföras och bibehållas. Om personen inte har förmågan 

att förändras skapas annars tre naturliga motstånd och re-
aktioner som inom den vetenskapliga forskningen kallas 
för kamp-, flykt- och frysbeteende (fight-, flight- och freeze-
mode). Dessa är i huvudsak reaktioner från vårt autonoma 
nervsystem som reflexmässigt aktiveras vid upplevda hot. 
Reaktionerna är överlevnadsreaktioner men kan ibland trig-
gas vid andra tillfällen utan att man själv förstår varför. 
Hjärnan, framför allt hos en redan stressad person, är i stän-
dig beredskap för det okända, allt för att skydda oss från 
hotfulla situationer. Hjärnan söker också av allt i vår om-
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givning som tyder på avvikelser från det normala. Denna 
reaktion gör oss försiktigare vilket förstärker hjärnans be-
redskap och gör oss än känsligare för förändringar i om-
givningen. Detta gör att även en mycket liten förändring på 
arbetsplatsen kan skapa en kraftig försvarsreaktion.

Observera att detta inte behöver handla om en verklig 
fara, det räcker med att man blir rädd. Systemet drar igång 
direkt, vidgar pupillen och personen får något ”svart i blick-
en”. Den vidgade pupillen gör att personen ser bättre och är 
beredd på allt. Parallellt med detta frisätts adrenalin som gör 
att hjärtat ökar sin frekvens och gör personen redo för ”strid”. 

Dessa tre reaktioner handlar om att undvika eller för-
svara sig för att undkomma den upplevda rädslan. Psykisk 
ohälsa börjar nästan alltid med någon av dessa tre reaktio-
ner, var för sig eller i olika kombinationer i olika inbördes 
ordning. 

Oturligt nog är att alla dessa tre reaktioner är självför-
stärkande vilket gör att de tenderar att öka i omfattning och 
frekvens. Detta förstår sällan omgivningen som finner det 
ologiskt och obegripligt men utifrån våra biologiska förut-
sättningar och vår evolution är det helt logiskt. Försvarsre-
aktionerna fungerar som de ska i det korta perspektivet – att 
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undkomma den upplevda faran. Men det är inte ett bra sätt 
att hantera utvecklingen på en arbetsplats.

Fight-mode
Fight-mode är kanske den vanligaste reaktionen när vi inte 
har förmågan att utföra arbetsuppgifter. Det är då perso-
nen sätter sig på tvären och börjar bråka och argumentera. 
Personen ifrågasätter varför just hen ska utföra uppgiften. 
Ibland går det så långt att det blir skrik och bråk. 

Kampbeteendet uppkommer också i många andra van-
liga situationer, till exempel när man ger en kollega feed-
back. Du säger kanske till en medarbetare på ett snällt och 
vänligt sätt att hen ska göra något annorlunda och medar-
betaren bemöter dig med aggressivitet. Du förstår ingenting 
och backar och tänker att personen har en dålig dag eller 
till och med borde tas bort från teamet. Samma sak händer 
också i privatlivet, till exempel när du säger till din partner 
eller dina barn att de ska göra något och de vägrar. De blir 
arga på dig för att du hela tiden tjatar på dem. 

Beteendet kan också dyka upp när du säger något till din 
chef och hen blir förbannad och skäller ut dig trots att du 
bara är budbäraren. Chefen klarar inte av att hantera situa-
tionen eller problemet du presenterat. Du har helt enkelt 
skrämt eller överraskat honom eller henne. 

Kampbeteendet kan ta sig andra uttryck, till exempel 
uttryck i elakt skvaller, giftiga kommentarer eller utfrys-
ning. För vissa kanske inte detta uppfattas som ett kamp-
beteende med det är en subtil variant. 

Det finns forskning som visar att mottagaren av denna 
typ av beteende upplever det på samma sätt som om per-
sonen gett dem en fysisk örfil. Det är alltså samma områden 
i hjärnan som reagerar vid ett verbalt  som vid ett fysiskt 
slagsmål. Tyvärr uppfattar somliga ledare inte elakt skval-
ler eller utfrysning lika allvarligt som en örfil. Men mitt råd 
är att ta skvaller och mobbing på precis lika stort allvar och 
agera lika kraftfullt som om det vore fysiskt våld. 

Flight-mode
Flyktbeteende är motsatsen till kampbeteende. I det här 
läget flyr vi undan det som är jobbigt och svårt, det vi är 
rädda för. En person med flyktbeteende håller sig då undan, 
vägrar utföra sina arbetsuppgifter eller kanske till och med 
sjukskriver sig. Detta är också självförstärkande, vilket är 
mycket problematiskt. Det innebär att de arbetsuppgifter 
som personen i början vägrade att utföra efter ett tag känns 
helt omöjliga att göra. Det ger alltså problem på både kort 
och lång sikt. Det är därför personer med flyktbeteende 
ibland tar till så drastiska åtgärder som att sjukskriva sig 
trots att det sannolikt är en liten del av arbetsuppgifterna 
som utlöser beteendet. 

Samma mönster kan man också se till exempel i skolan. 
Om en elev känner stort obehag i samband med vissa mo-
ment eller ämnen i skolan kan hen till slut stanna hemma 
helt och hållet. Inom skolans värld kallas detta fenomen 
”hemmasittare” och har ökat mycket kraftigt senaste åren. 
Man räknar med att tusentals elever i Sverige under kortare 
eller längre perioder väljer att stanna hemma. 

Även flyktbeteendet är självförstärkande, precis som 
kampbeteendet. Om en elev till exempel hatar tyska för att 
hen inte tycker sig vara bra på det leder flyktbeteendet till att 
eleven stannar hemma och blir allt sämre även i andra ämnen. 
Detta blir en ond cirkel och efter ett par veckor hemma kan 
det kännas helt omöjligt att komma tillbaka till skolan. Elev-
en kan då oroa sig för vad de andra i skolan ska tänka och 
tycka om honom eller henne när hen varit borta så länge. De 
kanske till och med tycker att det är skönt att slippa hen. 

Tyvärr stöter jag allt oftare på detta flyktbeteende. Näs-
tan hälften av alla som sjukskriver sig gör detta på grund 
av upplevd rädsla och oro. Dessa sjukskrivningar är långa 
och blir mycket svåra att häva. Det kan gå flera år och gör 
att personen aldrig återvänder till arbetsmarknaden. Därför 
har arbetsmiljöverket kommit ut med en helt ny föreskrift 
för att hantera detta växande samhällsproblem. Den gäller 
sedan 31 mars 2016.

En annan del av flyktbeteende kan vara att fly från alla 
svåra och jobbiga tankar som kan uppstå. Det är då lätt att 
personen tar till alkohol eller tabletter för att döva sina 
känslor. Detta är problematiskt eftersom det skapar stora 
problem i alla interaktioner på arbetsplatsen och i hemmet. 

Freeze-mode
Frysbeteendet är nog den mest okända av dessa naturliga 
försvarsreaktioner. Det är när personen stannat upp i sitt 
beteende och inte gör någonting alls. Hen skjuter upp det 
jobbiga till en annan gång. Det kallas också för att pro-
krastinera som betyder ”till morgondagen”. Personen skju-
ter problemen framför sig för att hen inte har förmågan att 
ta tag i problemen här och nu. Dessa uppskjutare är noto-
riska på att skjuta allt framför sig. Jag brukar lite skämtsamt 
kalla dem för NATO-människor. (No Action Talk Only).

Om jag inget gör, gör jag inte fel och om jag inte gör fel 
bestraffas jag inte. Och om jag inte bestraffas, är jag
nästan belönad. 

Bo Ahrenfelt,
författare

-
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Personer med frysbeteende skapar stora problem på ar-
betsplatsen. De lovar och svär att de ska göra sina arbets-
uppgifter men ingenting hände. Dessa medarbetare har 
alltid trovärdiga förklaringar till varför de tvingas skjuta 
arbetsuppgifter framför sig. Slående är också att de ofta 
anser att det är någon annans fel när uppgifterna inte blir 
gjorda. Att skylla på andra är vanligt i både kamp- och 
flyktbeteende. 

Freeze-mode är också en form av undvikandebeteende 
som är väldigt självförstärkande både på lång och kort sikt. 
Att undvika något, vad det än är, ger en kortsiktig belöning. 
Hjärnan prioriterar det kortsiktiga före det mer långsiktiga. 
Det gäller i de allra flesta situationer. Fredagsmys är prio-
riterat före fredagsfys trots att vi vet att motsatsen är långt 
bättre för oss i långa loppet. Det är svårt att motstå den 
kortsiktiga belöningen och i stället välja den långsiktiga.

Brist på motivation eller oförmåga?
Dessa tre försvarsreaktioner har du säkert stött på vid ett 
flertal tillfällen. Kanske tycker du att det beror på brist på 
motivation eller ovilja när din omgivning reagerar med 
dessa beteenden. Men troligen handlar det oftare om oför-
måga och rädsla att inte lyckas med arbetsuppgiften. Kan 
det vara så att din kollega som kanske arbetat över 20 år 
på arbetsplatsen verkligen inte har förmåga att utföra en 
del av sina arbetsuppgifter? Att personen är rädd? Tänk 
om det kan vara så? 

Tänk efter i vilka situationer dina kollegor hamnat i 
kamp/flykt/frysbeteende. Vad gjorde de strax innan? Vad 
aktiverade försvarsbeteendet? Kanske skulle de dokumen-
tera något, använda datorn eller andra tekniska hjälpmedel? 
Skulle de skriva ut något eller ansvara för något? Min poäng 
är att det var något svårt eller jobbigt, något som skrämde 
dem innan försvarsreaktionerna utlöstes. Kan du komma 
på vad det var som utlöste reaktionen (aktiveraren) kan du 
också rätta till det. 

En god minnesregel är: När någon i din omgivning ham-
nar i kamp-, flykt- eller frysbeteende beror det oftast på 
oförmåga och rädsla. Fundera på vad som utlöste försvars-
reaktionen. Vilken var aktiveraren?

Till slut en hemuppgift som kräver papper och penna. 
Fundera på och skriv ner vilka situationer under den se-
naste tiden då du hamnat i:

• Kampbeteende – då du bokstavligt och bildligt gått emot 
någon.

• Flyktbeteende – då du bokstavligt och bildligt gått ifrån 
någon.

• Frysbeteende – då du bokstavligt och bildligt stått still, 
skjutit upp något på framtiden.

Vad var det för sorts uppgifter/situationer och vad hände 
precis innan du reagerade som du gjorde?
Kanske kan du skönja ett mönster som gör att du kan träna 
upp din förmåga att hantera dessa situationer? Om du gör 
det kommer du att vässa ditt ledarskap!

THOMAS LUNDQVIST
författare, ledarskapsexpert

Försvarsreaktionerna 
fungerar som de ska i 

det korta perspektivet – att 
undkomma den upplevda 
faran. Men det är inte ett bra 
sätt att hantera utvecklingen 
på en arbetsplats.

LÄS MER
Mer om hur du kan vässa ditt ledarskap finns i Thomas Lund-
qvists bok: Vässa ditt ledarskap – bli en bättre ledare på 10 
veckor, Soderpalm Publishing, 2016, ISBN: 9789188403322.
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