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ledarskap

Satsa på din 
förnybara energi 
– med hjälp av Sisu, Grit och Volitio
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Svettdropparna skymmer utsikten, ögonen svider, musklerna är stumma av 
ansträngning och mjölksyra. En enda tanke bultar i huvudet – att få lägga av. Och 
just när du tror att du har orkat det sista steget, det sista klivet, kanske hör du en 
röst djupt inifrån dig: ”Du fixar det; du orkar; ett steg till och ett till.” Förnya din 
energi med hjälp av denna artikel av Riitta Eivergård, Pragmator Management.

Den finns där, den där rösten, 
när du behöver den som bäst. 
Men vad är den inneboende 

energin som rösten ger uttryck för? 
Och hur kommer det sig att några av 
oss har förmågan att ta vara på den? 
Och kan åstadkomma nästan vad som 
helst, har all tid i världen, aldrig ger 
upp? 

Motiv och emotion
Motivation känner vi till. Vi ska känna 
oss motiverade, vi ska vara medvetna 
om vad som motiverar oss och även tro 
att vi kan motivera andra. Ordet moti-
vation innehåller både motiv och emo-
tion, alltså anledning till och känsla för 
att sätta i gång. Det är just det motiva-
tion är nödvändig för, att känna lust 
att sätta igång och vara engagerad in-
för uppgiften eller utmaningen. Men 
motivationens röst tystnar med tiden, 
vid motgångar, distraktioner utifrån, 
mer lockande utmaningar. Då behövs 
något annat för att vi ska hålla ut och 
klara av att utföra det vi föresatt oss. 
Det handlar om att aktivera förmågan 
att orka fokusera på långsiktiga mål 
och åtaganden, utan att ge upp. 

När vi ger upp lägger vi ofta mycket 
energi på att förklara varför. Gärna för-

klaringar och orsaker som ligger utan-
för vår makt. Hur ofta säger vi inte att 
tiden inte räckte till, vi hann inte, något 
annat kom emellan och missar att an-
vända energin till att ta reda på den 
egentliga orsaken till varför det som 
skulle göras inte har blivit gjort. Istället 
för att uppleva misslyckanden eller ne-
derlag kan vi lära oss att använda vår 
inre motor. Vi behöver vidare kunskap 
och insikt om under vilka förutsätt-
ningar som vi kan utveckla och leda 
vår förmåga till långsiktig och hållbar 
användning av våra resurser. Det har 
ingen betydelse om du svettas i mo-
tionsspåret eller kämpar vid skrivbor-
det, genomför stora förändringar eller 
ska avsluta ett projekt. Du behöver ha 
klart för dig varför du egentligen gör 
det du gör och hushålla med din inne-
boende energi.

Motivation är vår startmotor
Ett vanligt sätt att försöka komma åt 
bristande förmåga att skapa resultat 
har varit att fokusera på faktorer som 
ökar motivationen. Men återigen, moti-
vationen är tillståndet när vi är entusi-
astiska att sätta i gång, vår startmotor. 
För att få motorn att orka långt behöver 
vi få bränsle för långkörning och foku-

sera på faktorer som stöder långsiktigt 
verkställande. På senare tid har forska-
re i olika länder intresserat sig för vad 
som kännetecknar de individer och 
organisationer som är framgångsrika 
trots stora utmaningar. Behovet av att 
klara av snabba ständiga förändringar 
inom och utanför organisationer, den 
tekniska utvecklingen och kraven på 
effektiviseringar, har satt fokus på hur 
vi kan använda våra mänskliga resur-
ser på ett hållbart sätt. I USA pratar 
man om ”grit” eller ”guts”, i Europa 
om ”volitio” eller ”will power” och 
även den välkända finska ”sisu” har 
fått ny uppmärksamhet. Grit kommer 
från forskning i skolvärlden, volitio 
har sin bakgrund från stora internatio-
nella företag, i samband med business-
coaching under senare år. Alla dessa 
begrepp har en gemensam kärna, men 
skiljer sig beroende på sammanhang.

Från start till mål
– ska vi orka långt behöver vi 
SISU, GRIT eller VOLITIO
Ordet sisu är känt sedan flera hund-
ra år, härleds från ordet ”sisus” eller 
”sisukset” som betyder innanmäte, 
eller lite mer mustigt, inälvor. Enligt 
gammal folktro har vi en speciell kraft, 
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sisu, inom oss någonstans i magtrak-
ten. Sisu står för förmågan att inte ge 
upp, att kunna kämpa vidare i nästan 
omöjliga situationer. Med sisu har Fin-
land som nation och finländarna som 
individer klarat av utmaningar som 
har synts omöjliga. Sisu som begrepp 
lever än, men i dag kopplar man sisu 
även till förmågan att våga ge upp, att 
våga vara mer tillåtande mot sig själv. 
Viktigt att inse gränsen mellan sund 
sisu och översisu, som kan leda till att 
den inre motorn skär sig. Sisu har fått 
ny uppmärksamhet genom forskning 
om sisus egentliga väsen från folktro 
till dagens vetenskapliga belägg.1

Begreppet grit har blivit känt under 
de senaste åren som resultat av forsk-
ning kring vad som får vissa elever att 
prestera utöver det vanliga, trots mot-
gångar och utan härledning till begåv-
ning eller gynnsamma förutsättningar. 
Grit är relevant för prestationer mot för 
personen både kort- och långsiktigt ut-
manande och speciellt värdefulla mål. 
Även grit har sin källa i vårt inre, sy-
nonymt med guts eller kurage, på 
svenska används gry eller djävlar 
anamma.

Att vara ”gritty” betyder att man fo-
kuserar på något speciellt med stark 
passion och uthållighet. Vilket innebär 
att det är svårt att ha samma passion 
och uthållighet på flera områden på 
grund av att tiden blir en begränsning.  
Det är svårt att hinna träna på att bli 
världens bästa längdhoppare parallellt 
med att bli en brilliant matematiker. Ett 
extremt uttryck för ”gritty” är att bli så 
engagerad och envist fokuserad att 
man blir blind för risker eller behov av 
att justera målet med tanke på föränd-
rade omständigheter. Motsatsen till att 
vara ”gritty” är att inte satsa på något 
ordentligt överhuvudtaget.2 

Volitio, på svenska verkställandeför-
måga, är det äldsta kända begreppet 
för att förklara vår förmåga till an-
strängningar och prestationer. Redan 
Aristoteles, ca 300 år f Kr, har nämnt 
volitio som förmågan att blomstra och 
frodas, som får oss att åstadkomma det 
vi vill, men även avstå från det vi inte 
vill. Det finns psykologisk forskning 
om volitio från början av 1900-talet, 
men begreppet har blivit mer känt i 
början av 2000-talet från studier i sam-
band med ledarskap, samt som ett 
verktyg för businesscoaching.3

Gemensamt för dessa begrepp är att 
de är förmågor som vi alla besitter, 
dock i olika omfattning, men som går  
att identifiera, leda och utveckla. Nyck-
elord är stark koppling till mål (varför) 
och självregleringsförmåga (hur). Vad 
som händer i huvudet på oss när vi mö-
ter motgångar, frestelser eller riskerar 
att misslyckas. Medvetenheten om 
dessa förmågor hjälper oss också att 
hushålla med vår energi. 

 Tillämpningen och användnings-
områden skiljer sig från folktro och tra-
dition till skolmiljö och näringslivet. 
Forskningen kring volitio sedan 
2000-talet har kanske kommit längst 
när det gäller kopplingen mellan indi-
videns volitio och vad som skapar goda 
förutsättningar för en verkställande-
förmögen organisation.

Glöm motivation, satsa på volitio 
– för en verkställandeförmögen 
organisation

Struktur, processer och interaktion
Varje organisation har sin egen struk-
tur för ledarskap och dess processer. 
För att stärka organisationens verk-
ställandeförmåga i sin helhet, måste 
dessa stödja det vardagliga arbetet i en 
coachande interaktion. Klara tydliga 
mål och mätmetoder samt medvetna 
handlingsmodeller för att säkerställa 
personalens tilltro till sin egen för-
måga, mod och möjligheter att skapa 
lösningar. Här gäller det även att ta 
tillvara omgivningens gemensamma 
resurser och kunna be om och få hjälp. 

GRIT VOLITIO

SISU

Sisu som begrepp lever än, men 
i dag kopplar man sisu även till 

förmågan att våga ge upp, att våga vara 
mer tillåtande mot sig själv.
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Individens volitio, verkställandeför-
måga, förutsätter:

1) Att man känner starkt för målet, 
dess innebörd och mening. Känslan 
av att man äger målet. Målets innebörd 
påverkar hur vi lägger vårt fokus på 
målinriktade aktiviteter. Hur menings-
fullt vi upplever målet reglerar energin 
för att vi ska orka hålla i gång. 

2) Att personen är trygg med sitt själv-
förtroende och självtillit. Självförtroen-
det handlar om prestationssjälvförtro-
ende, kunskap och förmåga, även tidi-
gare erfarenheter. Självtilliten hjälper 
till att se möjligheter att lösa problem 
och gå utanför vanda mönster och före-
ställningar. Inte veta alltid hur det går 
att lösa, men våga tro att man kommer 
att lösa det. Och hur man förmår att 
använda resurser i omgivningen, med 
andra ord, ta emot hjälp.

Genom att dessa delar säkerställs, 
följs upp och coachas, stärks personens 
förmåga till verkställande, där själv-
regleringen styr tänkandet.

Volitio, fokus 

och energi, 

självförtroende 

och självtillit

Ledarskapets 

struktur och 

processer, karta 

och kompass

Coachande 

interaktion/förhållningssätt;

ansvar där jobbet görs 

GROW-modell som stöd

VERKSTÄLLANDEFÖRMÅGA I EN ORGANISATION 
FÖRUTSÄTTER SAMSPEL MELLAN:4

S T O C K H O L M      G O T H E N B U R G      O S L O      C O P E N H A G E N      H E L S I N K I
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Från självledarskap till själv-
reglering
Självreglering är vår förmåga att han-
tera vår uppmärksamhet och tankar, 
känslor och beteenden. När vi blir dist-
raherade eller lockade av något, styr 
vi vårt handlande och fokus beroende 
på hur vi bedömer situationen, vilka 
känslor våra tankar väcker och hur 
vi väljer att handla. Ibland blandar vi 
självreglering med självledarskap. För 
att förtydliga skillnaden, självledar-
skap är när vi bestämmer oss för att gå 
till gymmet för att träna och vet vilka 
redskap och rörelser som vi ska ägna 
oss åt. Men själva träningen, hur noga 
eller effektivt vi utför vår träning styrs 
av vår självreglering. Som i sin tur 
bottnar i vad vi egentligen tycker om 
att gå och träna och vilken känsla bara 
tanken om det väcker. Jättekul, mycket 
fokus och energi, eller jag måste, jag 
går väl dit och kör ett varv. Positiv 
inställning även i små sammanhang. 
Detta har stor betydelse för resultatet 
och hur vi mår efter träningen. Det-
samma gäller i vår arbetssituation. 
Kan jag ändra på mitt tänkande kan 
jag också ändra på resultatet. 

Fokus behöver energi som riktas 
mot resultat
Tiden är begränsad, det enda vi kan få 
mer eller mindre av är vår energi. Ener-
gibalans har stor betydelse för vår vo-
litioförmåga. Vi kan hushålla med vår 
energi genom att vara uppmärksamma 
på vad som dränerar alternativt fyller 
oss med energi. 

Energi har sin källa i vår kropp och 
själ, våra känslor och tankar. För att 
klara av förändringar och ha mot-
ståndskraft mot svårigheter och nega-
tiv stress, behöver vi ta hand om oss 
själva som helhet, genom struktur och 
prioriteringar på alla livsområden. Vi 
behöver fysisk aktivitet, hälsosam nä-

ring, återhämtning och mental stimu-
lans i goda sociala relationer för vårt 
välbefinnande. Allt detta stärker vår 
resiliens, förmågan att klara av svåra 
situationer och negativ stress, samt 
återhämta oss. 

Varför har dessa begrepp blivit så 
aktuella just nu? 
Snabba ständiga förändringar inom 
och utanför organisationer, den tek-
niska utvecklingen och kraven på ef-
fektiviseringar, har satt fokus på hur vi 
kan använda våra mänskliga resurser 

på ett hållbart sätt. I stället för att fo-
kusera på tidsjakten eller hålla ”många 
bollar i luften”, använd energin på den 
viktigaste bollen i taget och få den i 
mål. När volitioförmågan utvecklas 
på en arbetsplats, används resurserna 
rätt och själva arbetssituationen blir 
mer tillfredställande. Onödiga tids-
tjuvar elimineras. I en hållbar arbets-
miljö skapas mer resultat med mindre 
energi. Smartare, roligare och bättre.
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• Hellre än att försöka springa fortare och jaga tid, kan vi springa smartare och få 
tiden att räcka till. 

• Vilket vi väljer hänger ihop med hur vi uppfattar värdet av eller utmaningen i målet.

• Målets innebörd och mening är avgörande för vår verkställandeförmåga.

• Vad händer med dig, i ditt huvud när du inte lyckas, ger upp, ”ramlar”?

• Vi försöker skapa motivation och glömmer bort att säkerställa att målet upplevs be-
tydelsefullt och även stärka personens självförtroende och självtillit.

FÖRKLARING TILL GROW-MODELLEN SOM STRUKTUR 
FÖR ETT COACHANDE SAMTAL.

Goal: Mål, vad vill du åstadkomma? Hur ska det se ut när du är klar?

Reality: Beskriv nuläget. Vad fungerar/fungerar inte?

Options: Vad ser du för möjligheter och alternativa lösningar?

Will: Hur viktigt är det för dig? Vad behöver du för verkställandet? Hjälp, stöd?

För att klara av förändringar och ha 
motståndskraft mot svårigheter och 

negativ stress, behöver vi ta hand om oss 
själva som helhet, genom struktur och 
prioriteringar på alla livsområden.




