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NEUROLEDARSKAP 

Vad blir resultatet när chefer får kunskaper och verktyg för att leda i linje med 
hur hjärnan fungerar? Sju chefer har i en studie djupintervjuats och resultatet visar 
att cheferna leder med större säkerhet och känner sig mindre stressade. Cheferna 
har bland annat utvecklat sitt bemötande av medarbetare och kunder och fått verk-
tyg att hantera svåra situationer. Det har lett till ett bättre arbetsklimat och bättre 
resultat i medarbetarundersökningar. Det skriver Lena Skogholm, grundare av 
Talkmap, som är beteendevetare och har specialiserat sig på hur vi kan använda 
oss av hjärnforskning i vardagen på ett konkret sätt.  
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Neuroledarskap handlar om att leda utifrån hjär-
nans förutsättningar för att skapa både ett bättre 
arbetsklimat och bättre resultat. När vi har kun-

skaper om hur vår hjärna till exempel reagerar på upprörda 
känslor eller vid förändringar och vet hur vi kan agera för 
att det ska bli så bra som möjligt, skapar det en känsla av 
kontroll och stressen minskar därmed. Det blir en mer res-
pektfull och träffsäker kommunikation och det blir bättre 
för alla parter. Vad händer egentligen med hjärnan när vi 
är stressade? Man brukar ju säga att där spriten går in går 
vettet ut. Kan det finnas likheter med stress?

Hjärnans energisparläge slår till vid stress
”Vi måste ju kunna prata som vuxna människor om det 
här!” Det sägs ibland både på arbetsplatser och hemma. 

Bakom meningen finns en önskan om att kunna prata sak-
ligt, inte bete sig för känslomässigt och gå in i känslornas 
virrvarr. Men när vi är för stressade är det inte alltid så lätt 
att hålla huvudet kallt. 

Har du känt någon gång att du är så stressad eller trött 
så att du inte kan tänka klart? När du gör av med mer en-
ergi än du egentligen har tillgång till slår hjärnans eget 
energisparläge på. Hjärnan måste stänga av ett av sina pro-
gram eftersom energin inte räcker för alla. Det händer när 
vi är för stressade eller har för mycket påfrestningar, men 
det kan också bero på att vi har sovit eller ätit dåligt, då 
hamnar kroppen i stress och det tar på våra krafter. 

Lite förenklat kan man säga att det första programmet 
som stängs av är människohjärnan, våra senast utvecklade 
delar i hjärnan, pannloberna. Vårt logiska tänkande sätts 

- Bli bättre chef med 
HJÄRNFORSKNING
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då ur spel. Vi får svårare att diskutera själva sakfrågan, se 
olika perspektiv och konsekvenser. I det läget bearbetar vi 
i stället situationen genom däggdjurshjärnan, vårt limbiska 
system, där vi har vårt känslocentrum. Vad gör vi då? Jo, 
nu hanterar vi situationen genom känslocentrat och käns-
lorna är i centrum. Man kan säga att däggdjurshjärnan eller 
”aphjärnan” säger: ”Jag har de här känslorna för situationen, 
jag vill få ge uttryck för dem och få känslorna bekräftade.” 
För att det ska vara lätt att komma ihåg i vardagen menar 
jag att vi i dessa lägen behöver påminna oss om att byta 
från ”människospråket” det vill säga att prata logiskt om 
saken och använda ”apspråket” då vi bekräftar känslorna 
som finns runt situationen. 

Reptilhjärnan i vardagen
Fortsätter vi att stressa ännu mer slår nästa energisparläge 
till och aphjärnan slutar också att fungera. Då kan vi bara 
bearbeta situationen genom ”reptilhjärnan” och det enda 
språk vi förstår och kan ta till oss är reptilspråket. Det är 
ett kort och konkret budskap. Tänk på hur det kan stå på 
en skylt som finns över alla hissar som beskriver hur vi 
ska bete oss om det börjar brinna. Det är tre korta konkreta 
påståenden som kan liknas vid en snitslad bana för hur vi 
ska agera om det börjar brinna. Vi har ingen tillgång till de 
högre delarna i hjärnan och kan inte tänka klart. Vi behö-
ver reptilspråket. 

Reptilhjärnan har hand om flykt och attack. Här kanske 
vi går till verbal attack och börjar gräla fast vi vet att vi får 
ångra det vi säger. Möter du någon som går till attack och 
är väldigt arg, ge ett kort och konkret budskap för att ge 
reptilhjärnan vad den behöver. Börjar du försvara dig eller 
komma med logiska förklaringar ger du bara mer ved på 
brasan för reptilhjärnan. Eller om du säger ”jag förstår att 
det är en besvärlig situation” kan du få till svar ”Nej du kan 
inte alls förstå det här”. Det hade däremot uppskattats om 
personen agerade utifrån aphjärnan där vi önskar förstå-
else och medkänsla. 

När våra behov i de olika delarna, reptil- och aphjärnan, 
blir tillgodosedda kan vi nå fram till människohjärnan och 
kan prata som vanligt om saken. 

Neurolandskap
Talesättet säger oss att för att förstå någon behöver vi gå i 
den andres skor. Vi behöver gå in i den andres neuroland-
skap, det vill säga uppleva världen som den andre gör ge-
nom sitt nervsystem, och se världen genom de delar som är 

mest aktiva där, och möta personen just där. Det är Neuro-
ledarskap i praktiken. 

Vi har alla mängder av kopplingar och vägar i hjärnan 
som är specifika för just oss, vi har olika delar som är lite 
olika stora och detta tillsammans bildar vårt neuroland-
skap. När vi vet mer om hur neurolandskapet ser ut och hur 
de olika delarna tar sig i uttryck i vardagen, kan vi lyssna 
på de vi möter och få hintar om var i neurolandskapet per-
sonen befinner sig.    

Väska full av verktyg
Elisabet Farving, SVT, intervjuades i ovan nämnda studie, 
som gjordes av beteendevetaren Anna Andersson i hen-
nes examensuppsats på Högskola Väst. Elisabet säger att 
hon efter att ha fått dessa kunskaper alltid har med sig två 
handväskor till jobbet: ”Min vanliga handväska som alla 
kan se och den nya osynliga. I den osynliga ligger verktyg 
och lärdomar jag plockar fram i vardagen. Det känns skönt 
att ha den osynliga väskan med mig när jag står inför job-
biga situationer som chef.”

En annan av cheferna i studien, Sofie Skogaby, Stock-
holm stad, uttrycker sig så här: ”Jag har fått ökad förståelse 
för hur vi människor fungerar och på olika sätt faktiskt är 
sammanlänkande. Genom ökad insikt kan jag förhålla mig 
till mitt uppdrag som ledare på ett bättre sätt.”

Italiensk studie ger genombrott
Vi människor är mycket mer sammanlänkade än vi van-
ligtvis tror i vårt starkt individualistiska samhälle. Den 
intressanta upptäckten som förklarar varför vi är så sam-
manlänkade och även snabbt känner in andras känslolägen 
gjordes i mitten av 1990-talet i Italien. Det var professor 
Giacomo Rizzolatti som ledde försöken som ledde till en 
fantastisk upptäckt. 

Studien gick ut på att man skulle mäta vad som hände i 
hjärnan när en apa sträckte sig efter lite nötter och bananer. 
Under tiden skulle signalerna från enskilda nervceller spe-
las in så att forskarlaget kunde se precis vad som hände i 
hjärnan. Den nya tekniken gjorde det möjligt att se vad som 
hände i hjärnan i realtid och forskarna med Rizzolatti i spet-
sen uppmärksammade resultaten intresserat. 

Vi sitter ihop i ett osynligt nätverk 
Efter att ha sett bananerna framför sig, blev snart en av fors-
karna sugen på en banan och tog sig en bit. Samtidigt tittade 
apan på det som skedde och bilder visades kontinuerligt på 
vad som pågick i apans hjärna. Och det var nu det hände. 
Exakt samma bild, som visats alldeles nyss när apan själv 
tog bananen, lyste upp på skärmen, trots att apan nu bara 
tittade på när forskaren tog bananbiten. Forskarlaget trodde 
att det blivit strul med tekniken, kanske bilden hade hängt 
sig. För så här skulle det ju inte vara. De kontrollerade allt 
noggrant men hittade inga fel.

Den banansugne forskaren tog flera bananbitar. Det blev 
fortfarande samma bild som visades på skärmen av apans 
hjärna och forskarlaget stod undrande inför det de såg. Hur 
kunde det se ut som om det var apan själv som tog banan-
biten när det faktiskt var forskaren som gjorde det?

Förvånat konstaterade forskarna till slut att när apan en-

När du gör av med mer 
energi än du egentligen 

har tillgång till slår hjärnans 
eget energisparläge på.
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bart tittade på när någon annan tog bananen blev det sam-
ma bild i hjärnan som om apan själv hade tagit fruktbiten. 
Det gick alltså inte att särskilja vem som tagit fruktbiten 
genom att titta på bilden av hjärnan. Det kunde vara apan 
men det kunde lika väl vara forskaren som tagit frukten.

Detta betyder i praktiken att allt jag ser dig göra blir en 
spegelbild i min egen hjärna som om jag själv gjort det. Och 
allt jag gör blir en spegelbild i din hjärna som om du själv 
gjort det. Dessa specifika neuroner fick namnet spegelneu-
roner och eftersom vi har dem kan vi verkligen konstatera 
att på en arbetsplats är man varandras arbetsmiljö. Inte kon-
stigt att leenden smittar!

Chefens leende smittar mest
Här har chefen ett särskilt stort ansvar. Ju mer makt desto 
större smittoeffekt. Som flockledare sätter chefen normen 
genom sitt beteende och det får särskilt stor påverkan. Man 
brukar säga att barn inte gör som man säger utan som man 
gör. Vilket känns självklart när vi känner till spegelneu-
ronerna. I hemmet är föräldrar flockledare och på jobbet 
är chefen flockledaren som visar vägen.

Vill du se en förändring på jobbet? Ja, det är ju alltid bra 
att lyfta det som kan förbättras och komma med förbätt-
ringsförslag. Dessutom kan vi verkligen ta till oss Gandhis 
ord: ”Var den förändring du vill se i världen” och här lägger 
vi till: ”Var den förändring du vill se på jobbet”. Spegel-
neuronerna kommer automatiskt skapa en förändring hos 
dem du möter. 

Därför är den sociala kompetensen hos chefer en myck-
et viktig aspekt för att skapa den smitta och det arbetskli-
mat man vill ska råda på en arbetsplats. Det påverkar hela 
arbetsgruppen och den sociala arbetsmiljön. På det sättet 
kan man säga att chefen är normsättare för arbetsmiljön 
och medarbetare är normbärare av den. Därför är självinsikt 
A och O. Där börjar Neuroledarskapet.

Vi ska inte glömma att det dock finns en hake med spe-
gelneuronerna, de fungerar inte vid stress. Då behöver vi 
möta reptil- och aphjärnans behov för att få igång dem igen. 
Det är som att vi inte kan ta in hela världen när vi har fullt 
upp med oss själva. Vi stänger ner spegeln och behöver ta 
hand om oss själva.

Lena Skogholms tips för att använda rätt språk:
• Vill någon prata om sakfrågan processar personen si-
tuationen i människohjärnan. Här kan du lyfta fram olika 
perspektiv och prata om vad som hänt tidigare, hur nulä-
get ser ut och hur det ser ut framåt. Du kan också disku-
tera vilka konsekvenser det kan bli av olika beteenden och 
handlingar. Håll dig till sakfrågan och människoavdel-
ningen är nöjd.

• Vill någon prata om känslor processar personen situa-
tionen i aphjärnan. Här behöver du i första hand lyssna 
och bekräfta personen. Ibland behöver vi bekräfta många 
gånger och länge. Visa förståelse och medkänsla och ap-
avdelning är nöjd.

• Om någon går till attack (är arg eller irriterad) eller flyr 
(är undvikande) processar personen situationen i reptil-

och tydligt budskap. Gör en snitslad bana som är enkel att 
följa. Tänk som hissplakatet ”Vid brand” och reptilavdel-
ningen är nöjd.

Cheferna i studien uppger att de:
• Har blivit bättre på bemötande och kommunikation.

• Känner sig mindre stressade och mer säkra som ledare.

• Upplever mer kontroll på samtal och möten.

• Utvecklat förmågan att visa större förståelse och bekräfta 
medarbetarna.

• Har en mer positiv grundton.

• Har fått fler verktyg att använda i sitt ledarskap, särskilt 
i svåra situationer.

• Reflekterar mer över sitt ledarskap för att prestera bättre 
nästa gång.

LENA SKOGHOLM
Föreläsare/utbildare, grundare Talkmap
Beteende-, samhällsvetare och pedagog

Om du vill fördjupa dig i ämnet kan du läsa Lenas nyut-
komna bok BEMÖTANDEKODEN – Konsten att förstå sig på 
människor och få ett bättre (arbets)liv. I boken tar Lena Skog-
holm med läsaren på en spännande upptäcktsfärd i hjär-
nans fantastiska landskap och konkreta tips ges för hur 
vi kan samarbeta utifrån hur vår hjärna fungerar. Hjärn-
forskningen blir på det sättet en guide för det mänskliga 
samspelet som blir till nytta både på jobbet och hemma.  
 




