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Självledarskap innebär att se och utveckla sig själv – innan du kan hjälpa andra! Per-
sonligen var jag fokuserad på att utveckla andra tills jag insåg att jag själv behöver 
utvecklas för att jag verkligen ska kunna utveckla någon annan. Jag hade gjort precis 

tvärtom och det fungerade mycket bra … tills det inte fungerade alls. Jag tappade luften 
helt och kunde inte andas. Kanske är det något liknande du känner just nu? 

Många som jag träffar upplever oberoende av varandra en stor stress just nu. Det kan 
så klart bero på en mängd olika saker, men det finns som jag ser det en gemensam näm-
nare i alla de fall jag stöter på i mitt arbete som föreläsare. Det är en okunskap om vad vi 
saknar och behöver för att inte hamna i detta problem. 

Maslows behovstrappa
Allt vi människor bygger kräver en bra grund. Bygger du ett hus får du inte slarva med 
grundarbetet. Då blir inte konstruktionen stabil över tid. Samma sak gäller när du ska 

”I händelse av ett tryckfall i kabinen kommer det att falla ned 
syrgasmasker från panelen ovanför dig. Tänk på att sätta på 
dig din egen andningsmask först och andas normalt – innan 
du kan hjälpa andra ombord.” Du känner säkert igen texten 
från säkerhetsgenomgången ombord på ett flygplan och det 
är precis det som ”att maxa din inre potential” handlar om. 
Varför det är viktigt att ta hand om sig själv för klarar ledar-
skapsexperten Thomas Lundqvist i denna artikel.
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bygga dig själv och maxa din inre potential. Utan en stabil 
grund att stå på kommer det arbete du lägger ner på ditt 
självledarskap och maxa din potential att vara tämligen 
meningslöst. Vi måste därför utgå ifrån vad som skapar en 
stabil grund.

Du känner säkert till Maslows behovstrappa eller be-
hovshierarki. Abraham Maslows forskning om våra grund-
läggande behov är legendarisk och enligt den kan alla våra 
behov delas in i fem kategorier. Behoven kan existera sam-
tidigt men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga 
förrän lägre placerade behov har uppfyllts.

Första steget i trappan symboliserar våra fysiologiska 
behov, de som brukar kallas för vår instrumentella trygg-
het. Det är mat, vatten, luft, sömn och så vidare. Jag kan 
inte nog understryka vikten av att tillfredsställa dessa be-
hov. Se till att äta näringsrik mat och i möjligaste mån und-
vika snabbmat och tomma kalorier. Tänk också på att dricka 
mycket mer än du gjort tidigare. Det har nämligen visat sig 
att de allra flesta inte får i sig tillräckligt med vatten över 
ett dygn. Ett bra tips är således att alltid ha en vattenflaska 
nära till hands. Behov av luft låter kanske lite löjligt men i 
det här fallet kan du tolka det som att du behöver mer frisk 
luft. Regelbundna promenader eller att du börjar skogsba-
da (ursprungligen ett japanskt begrepp som innebär att du 
”badar” i skogen och inandas frisk luft) är klokt. Alltför ofta 
sitter vi instängda i dåligt ventilerade lokaler, med för 
mycket folk och för lite luft. Så nu är det dags för ”walk-
shops” istället för ”workshops”.

Nästa trappsteg är trygghet och säkerhet. Dessa behov 
brukar man kalla för emotionell trygghet. När behoven i 
det första steget är tillgodosedda är trygghet och säkerhet 
viktiga komponenter för att du ska kunna bygga dig själv. 
I denna kontext innebär det att du känner dig trygg och 
säker exempelvis på din arbetsplats. Det kräver en fysisk 
trygghet men även en psykologisk, så att du kan och får 
vara den du vill vara. Likadant gäller i din hemmiljö. Hur 
vet du om du saknar detta? Jo det gör du om du känner dig 
rädd för ”avslöjas” i olika sammanhang. Att andra då inte 
ska acceptera dig.

I det tredje trappsteget finner vi begreppet gemenskap. 
Människan är till naturen ett flockdjur, vilket gör att vi mår 
bra av att vara tillsammans med andra. Ofrivillig ensamhet 
är inte hälsosamt för oss. Enligt forskning är också så kall-
lat ensamarbete skadligt på sikt. Att bli utstött och exklu-
derad känns fruktansvärt inom oss. Vi kan säkert alla min-
nas känslan av att vara ratad och bortvald, om inte annat i 
samband med uttagningen av ”bästa laget” på gympan un-

der vår tid i skolan. Du tycker kanske inte att det är så all-
varligt, men den senaste hjärnforskningen visar att mobb-
ning och utanförskap är att likställa med en fysisk smäll på 
käften. Din hjärna tolkar alltså smärtan av att bli utstött i 
precis samma neurala områden som smärtan efter en 
smocka. Så att inkludera alla på arbetsplatsen är viktigt!

Nästa steg i Maslows trappa är självkänsla. Det är ett 
svårt begrepp, men andemeningen för mig är vi behöver 
tycka om oss själva och bli omtyckta av andra. Här vill jag 
poängtera att du måste tycka om dig själv innan du strävar 
efter att bli omtyckt av någon annan. Ofta gör vi misstaget 
att agera tvärtom. Det är inte en framkomlig väg. Hur vet 
du om du har dålig självkänsla? Jo det märks om du hela 
tiden behöver yttre bekräftelse för att känna att du duger.

När behoven i de fyra första stegen är uppfyllda kan du 
ta det sista steget: självförverkligande. 

The Healthy Mind Platter
Sedan Maslow presenterade sin behovstrappa har det ge-
nomförts många andra studier om vad som får människor 
att må bra. Maslows modell står sig väl, men jag vill ändå in-
troducera ytterligare en modell: The Healthy Mind Platter. 
Modellen är framtagen av amerikanska forskare och är ut-
formad som en tallrik med sju ingredienser som vi behöver 
för att utvecklas. Jag ser delarna som tårtbitar som tillsam-
mans ger dig allt din hjärna behöver för att må bra. Först 
när du fått i dig av alla bitar kan du nå din fulla potential.

Den första ingrediensen är sömn, något som är mycket 
viktigt för att underhålla kroppens processer. Det är faktiskt 
så att utan sömn överlever vi inte särskilt länge. Här finns 
som jag ser det ett stort problem i vårt uppkopplade sam-
hälle. Just uppkopplingen gör att vi inte får avkoppling för 
att kunna sova och somna i tid. Sömnen är en naturlig pro-
cess vilket gör att störningar hindrar förloppet. Lite förenk-
lat beskrivet, men uppkopplingen kan faktiskt hindra din 
sömn att komma naturligt. När du sedan lite senare på kväl-
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len kämpar med att somna vill det sig inte, vilket gör dig 
frustrerad med all rätt. Så mitt tips för att maxa din inre 
potential är att minst två timmar innan du vill låta sömnen 
komma (vilket är ett mer rättvisande synsätt) ska koppla 
av från digitala enheter.

Nästa ingrediens i hjärnans kostcirkel är motion. Med 
det menas inte att du ska träna på gym i ett visst antal tim-
mar utan att du ska röra dig mer över dygnet. Vi svenskar 
är i dag ett av världens mest stillandesittande folk, vilket 
är skadligt för oss. På bara en generation har vi halverat vår 
rörlighet, så rör dig mer generellt och se en bensträckare 
som det nya svarta.

Det gör nämligen underverk för hälsa och välbefinnan-
de att röra dig. Det vet du säkert redan, men jag ska ge dig 
två anledningar som du kanske inte känner till. Anledning 
nummer ett är att forskare på Karolinska Institutet har upp-
täckt att musklerna fungerar som ett reningsverk för vårt 
blod. När vi använder musklerna renas blodet från kynu-
renin. Det är ett ämne som bildas vid stress och som finns 
i högre halter än annars hos personer med psykisk ohälsa. 
Ämnet är giftigt för nervcellerna i hjärnan och det passerar 
den så kallade blod-hjärnbarriären. Fysisk träning skapar 
ett ämne som bryter ner kynurenin till en substans som inte 
kan gå över från blodet till hjärnan. På samma sätt som 
njurarna och levern har dina muskler alltså en renande ef-
fekt. Träna dem så renar du din kropp från gifter. Extra 
viktigt är det om du är stressad under en längre tid.

Anledning nummer två är att när vi tränar så går mer 
av hjärnans blod till vårt motoriska centrum. Då finns det 
inte lika mycket blod kvar i frontalloberna, det område som 
styr ältande och grubblande. Det minskar således möjlig-
heterna för ältande och grubblande. Dessutom ökar trä-
ningen halten av serotonin, vilket är en signalsubstans som 
gör att vi upplever världen som mer harmonisk och mindre 
stressande.

Ingrediensen fokus påminner oss om att vi mår bra av 
att koncentrera oss på saker. Då skapas något som forskar-
na kallar flow. Det är när tiden bara flyger iväg och halva 
dagen plötsligt har gått utan att du märkt det. Såväl ditt 
arbete som din fritid bör alltså innehålla aktiviteter där du 
får fokusera. 

Reflektion är också en bra ingrediens för hjärnan. Med 
det menas att stanna upp och reflektera över sina tanke-
processer, det som brukar kallas för metakognition. Det 
stärker din hjärna och dina tankar på ett positivt sätt. Ett 
bra tips för att åstadkomma detta är att varje dag avsätta 
en stund till att fundera över din dag. 

Återhämtning är en viktig ingrediens som det ofta slar-
vas med. Stress och mycket att göra är i sig inte farligt utan 
det är bristen på återhämtning som är boven. Man skulle 
kunna uttrycka det så här: Utmattning och utbrändhet be-
ror inte på överansträngning utan på underåterhämtning! 
Jag tror att det är viktigt att du hittar egna former för åter-
hämtning. Det kan vara skogsbadande, som vi redan varit 
inne på, yoga, meditation, handarbete eller vad som än pas-
sar dig.

Ingrediensen lek kanske låter fjantigt, men fler och fler 
forskare menar att vi har behov av att leka genom hela livet, 
inte bara när vi är barn. Kanske är det så enkelt att barn är 
mer obekymrade för att de leker mer? Så se till att vara mer 
lekfull och skratta mer hemma och på jobbet. En svensk 
doktorsavhandling har visat att det är lönsamt för företag 
med lekfullhet. 

Ingrediensen relationer och att umgås med sin omgiv-
ning är avgörande för att vi ska utvecklas. Tyvärr gör vi 
ofta motsatsen när vi är stressade och mår dåligt. Vi sluter 
oss och försöker kämpa på vilket ofta förvärrar situationen. 
Just kontakt med andra människor är extra viktigt då. Det 
underlättar nämligen frisättningen av oxytocin som är 
kroppens ”må-bra”-hormon.

Sammanfattningsvis finns det som jag ser det en anled-
ning till att du inte når din maximala potential just nu. Du 
har ett underskott på viktiga ”ingredienser”. Om jag får din 
tillåtelse så skulle vilja be dig att fokusera på dessa tre sa-
ker för att komma igång:

1. Prioritera din sömn alla dagar i veckan.
2. Prioritera att röra dig varje dag.
3. Prioritera en stund för återhämtning varje dag. 

THOMAS LUNDQVIST
Ledarskapsexpert, Brainscan
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