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Vi lever i en tid där kreativitet, innovationskraft och samarbetsförmåga
blir allt viktigare för organisationer och företag. Men samtidigt som
varje människas insats blir mer betydelsefull ser vi att medarbetarnas
engagemang minskar. Detta gör att det ställs helt nya krav på ledarska
pet. Allra viktigast blir förmågan att förstå hur vi människor fungerar,
tänker och – inte minst – känner.
Harvard Business Review har i en rad artiklar konstaterat att en
alltmer efterfrågad ledaregenskap är empati, och alltfler studier, bland
andra The Global Empathy Index, visar på sambandet mellan chefers
empatiska förmåga och verksamheters resultat. Empatiska ledare formar
empatiska organisationer – miljöer där människor drivs av att de trivs,
och driver varandra att utvecklas.
Empatieffekten är en ögonöppnare för dig som vill förstå vad som
inspirerar och driver människor. Boken tar stöd i psykologiska studier,
modern beteendeekonomi och forskning kring allt från hjärnans till
organisationers funktioner. I kombination med författarens personliga
erfarenheter och reflektioner hjälper boken dig att steg för steg utveck
la din empatiska förmåga.
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ag var i drygt tretton år vd för den reklambyrå jag en gång
startade och jag erkänner, med risk att framstå som korkad, att
det tog mig gott och väl fem år innan jag fattade att mina anställda
betraktade mig som chef. Jag tyckte att jag var en i gänget – mitt i den
kreativa vardagen – och jag hade ärligt talat inte en tanke på att de
kunde betrakta mig i ett hierarkiskt perspektiv. Jag tänkte aldrig att de
tänkte på mig som den som anställt dem, den som satte deras lön och
den som ständigt bedömde deras prestationer. När jag väl förstod att
jag inte var som alla andra på jobbet blev jag lite ställd. Här hade jag
under fem år varit ett typexempel på leading by doing och så plötsligt
kände jag att det ställdes helt nya, och helt andra, krav på mig.
Chef! Hur gör jag nu?
Svaret blev att jag tog hjälp. Jag tog in en beteendevetare i företaget – inte som anställd men som konsult, och inte på heltid, snarare
på kvalitetstid. På papperet fick han rollen som personalchef en halv
dag i veckan. Men i verkligheten blev han ett coachande bollplank för
både mina medarbetare och mig – någon att prata med som kunde ge
perspektiv på tillvaron.
Vår yrkesmässiga relation utvecklades till en kompisrelation och
mina funderingar kring ledarskap i kombination med Olas (Berggren)
beteendevetande ledde till att vi tillsammans producerade en bok om
den svåra konsten att leda andra människor. Boken fick titeln ”Ledar
skap på sandlådenivå” med underrubriken ”ett lätt sätt att se på ett
svårt jobb” och vi gav ut den på eget förlag, som det så vackert heter i
bokbranschen när man bekostar allt själv. Vi tyckte att vi hade fått en
del tänkvärda tankar på pränt och när boken i början av 2006 nomine5
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rades till Årets ledarbok, i konkurrens med en rad etablerade författare
och deras förlag, fick vi verkligen blodad tand.
Det tog en stund att få den berömda ändan ur vagnen, men fem år
senare släppte vi boken ”Ledarskap på apstadiet” – en bok som bygger
på idén att jämföra oss med våra närmaste släktingar bland djuren,
schimpanserna, och som på 221 sidor slår fast att vi människor egentligen inte är så mycket mer än apor med mobiltelefoner. Med apstadiet
som plattform fick jag chansen att börja föreläsa om ledarskap och
kommunikation, vilket har lett till möten med chefer och ledare i både
privata och offentliga verksamheter som har fyllt på min kunskapsbas
ytterligare.
I januari 2012 kom en tredje bok med mitt namn på omslaget:
”Det är inte magi, det är energi” – som handlar om kraften i upplevelse
baserad kommunikation – skrev jag med aktivt bistånd från mina
kompisar i eventföretaget Brinc Relations. Sommaren 2014 vågade jag
mig för första gången på att författa helt på egen hand – en medarbetar
bok med titeln ”Skulle du vilja jobba med dig?” – och våren 2016 kom
”Motivationskoden” med undertiteln ”om modernt ledarskap och varför vi bör gå från Management till Humanagement”. (Arbetsnamnet
var faktiskt Humanagement under hela skrivprocessen, eftersom hela
boken vilar på tanken att människor inte är mer än människor och inte
kan behandlas som maskiner, men på inrådan av både min son och
förlaget valde jag en mer lättillgänglig titel.)
Nu ger jag mig återigen in på området mänskligt ledarskap. Med
betoning på mänskligt. För det är i det mänskliga samspelet som gruppers, företags och organisationers framgång formas. Förutsättningarna
för samspel skapas av organisationens ledare, och hos ledare som lyckas
finns en gemensam nämnare som verkar betyda mer än alla andra:
empati – förmågan att sätta sig in i andras situation och förstå deras
känslor och tankar.
Det framkommer alltfler bevis för empatins betydelse för organisationers prestationsförmåga. ”The Global Empathy Index”, som publiceras i ”Harvard Business Review”, visar till exempel tydligt att empati
6
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hänger ihop med ekonomi. De företag som toppar empati-indexet har
ökat sitt värde mer än dubbelt så mycket som de som ligger längst ner
på listan och de mest empatiska företagen har genererat 50 procent
mer intäkter per anställd än de minst empatiska. De ökar samtidigt
sin attraktionskraft gentemot de bästa och mest talangfulla medarbetarna – inte minst i den generation som kallas millennials. En annan
undersökning, ”State of the Workplace Empathy” som görs av företaget
Businessolver, konstaterar att ”det långsiktiga resultatet av empati är
inte bara gladare anställda och nöjdare kunder, resultatet är en starkare,
mer engagerad personalstyrka och slutligen en hälsosammare och mer
robust verksamhet”. Och den globala konsultbyrån DDI (Development
Dimensions International) har genom en studie av 15 000 chefer i arton
länder kommit fram till att det som har störst inverkan på organisationens prestation är ”förmågan att kommunicera med empati”.
Empatiska ledare formar empatiska organisationer – miljöer där
människor drivs av att de trivs och driver varandra att utvecklas. Men
hur når man dit? Jag tycker att vi alltför ofta försöker ge enkla svar på
komplicerade frågor, och det finns inget enkelt svar på hur man blir en
empatisk ledare. Däremot är det klarlagt att empati är en förmåga man
kan utveckla med träning. Jag hoppas att den här boken ska öppna
dina ögon och hjälpa dig att förstå vad som ligger bakom motiv och
drivkrafter, både hos dig och hos dina medarbetare. Med mer kunskap
om hur vi människor känner och tänker, och varför, kan du utveckla
din empatiska förmåga steg för steg, dag för dag. Det är i viljan till
andras utveckling din utveckling som ledare föds.
Tommy Lundberg
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Om man vill förstå hur en organisation fungerar
måste man förstå hur människor fungerar.
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Den 26 maj 2018 blev jag för första gången morfar. Min dotter hade
fött en dotter. En mäktig och märklig erfarenhet, att uppleva att ens
gener tar ytterligare ett steg in i framtiden samtidigt som man plötsligt
blir påmind om att man själv är på väg mot forntiden. Det är ju så det
ser ut – livet. Den ena generationen tar över efter den andra, och för
varje generation blir livet lite bättre. Eller blir det verkligen det? För
några dagar sedan läste jag i morgontidningen att elvaåringar numera
upplever stressymtom som huvudvärk, nedstämdhet och svårigheter
att somna. Socialstyrelsen konstaterar också i en rapport (december
2017) att den psykiska ohälsan hos barn i åldern 10–17 år har ökat med
100 procent på tio år, och det finns forskare som hävdar att den generation som föds nu är den första genom den mänskliga evolutionen som
inte blir klokare än sina föräldrar. Hmm?
Det vi kan konstatera är i alla fall att vi just nu är mitt uppe i en
ny tid som, åtminstone för oss som varit med en stund, känns som den
nyaste tiden hittills. Och det nyaste med den nya tiden är att allt går,
och ska gå, så vansinnigt snabbt! Digitaliseringen sköljer över oss med
våldsam kraft och knappt har vi hunnit fatta att vi kan skicka mail
med telefonen förrän det kommer självkörande bilar på våra gator, och
i sällskap med dem självkörande medarbetare som med titeln ”AI” på
sina visitkort tar över våra jobb.
Det sägs att så mycket som upp till 50 procent av de arbeten vi
känner till idag kommer att ersättas av robotar och algoritmer inom
de närmaste tjugo–trettio åren. Vilka jobb som kommer att ersättas är
förstås en kvalificerad kalkyl, där investeringsviljan och de potentiella
ekonomiska vinsterna är de avgörande faktorerna. Enligt forsknings
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rapporten ”The Future of Employment” kommer exempelvis 99 procent av alla telefonförsäljare att förlora jobbet (vilket ju ärligt talat
känns rätt skönt) medan bara 0,7 procent av världens arkeologtjänster
kommer att grävas ner, eftersom det yrket kräver oerhört sofistikerad
kunskap och förmåga till mönsterigenkänning och dessutom inte
utgör någon särskilt lukrativ bransch som lockar investeringar.
Rapporten hävdar också att yrket bartender med 77 procents
sannolikhet kommer att vara borta år 2033. Det får mig att tvivla på
rapporten, eller på mänskligheten, för vill vi verkligen stå och hänga
i en bar där ingen serverar oss? Vågar vi över huvud taget närma oss
ett socialt sammanhang om det inte finns någon som självklart tar
kontakt med oss? Tänk dig att kliva fram till en lång bardisk där en
bildskärm tar emot din beställning. Du pratar in i väggen och säger
”ge mig en sexa trettioårig Macallan”, och tillsammans med ett automatiskt serverat glas förklarar en Siri-lik dataröst att den bärnstensgula
drycken kommer från en flaska med ”Macallans gamla design” och
skickar med den lilla varningen att whiskyn ”kan innehålla spår av
sediment”. Information som, om den kommit från en mänsklig bartender, hade kunnat vara grund för en stunds kommunikation kring
allt från sherrytunnors optimala storlek till Speyside-regionens unika
natur till skottarnas förhållande till brexit och EU:s vara eller icke vara,
men nu bara blir just information.
Nåväl, om du inte är chef i hotell- och restaurangsektorn kanske
just det här scenariot är ett begränsat problem, men eftersom det onekligen finns en hotbild som mer eller mindre tydlig hänger över oss alla
kan du nog räkna med att det finns en viss oro även bland dina medarbetare. Och kanske är det just den oron som skapar en mental stress
som sipprar ner från dina medarbetare hela vägen hem till deras elvaåriga söner och döttrar och gör att de har svårt att somna på kvällen.
Nu vet jag att jag låter som en morfar som tycker att ”det var bättre
förr”, så jag vill påpeka att jag alls inte är emot teknikens landvinningar.
Det finns rader av områden där maskiner kan göra jobbet enklare,
snabbare och säkrare till allas glädje. I San Francisco finns exempelvis
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ett apotek som bemannas av en robot, som med blixtens hastighet slår
ihop all information om patientens problem, medicinering, allergier
och så vidare och kontrollerar att medicinen som ska lämnas ut inte har
några biverkningar ihop med andra läkemedel som patienten tar och
därefter spottar ut de föreskrivna medikamenterna. Den här robot
farmaceuten hanterade under sitt första år på apoteket två miljoner
recept utan att begå ett enda misstag. Det ska jämföras med mänskliga
farmaceuter som enligt studier tyvärr hanterar 1,7 procent av recepten tokigt. Räknat bara på den amerikanska läkemedelsmarknaden
handlar det om femtio miljoner felhanterade recept per år! Så visst kan
digitaliseringen göra gott. Men vi får inte låta oss förföras för långt.
Hotellmagnaten Petter Stordalen är ju varken farmaceut eller
forskare, men han har uttryckt sitt förhållande till digitaliseringen på
ett väldigt enkelt sätt: ”Ersätt människan där människan är sämre,
men behåll för all del människan där människan gör skillnad.” Jag
tror att det är precis så vi bör tänka. Vi ska möta digitaliseringen med
nyfikna, intresserade och optimistiska ögon, men aldrig glömma att
tekniken ska finnas där för människan. Och vi människor är ju trots
allt inte mer än människor.
När jag föreläser tar jag nästan alltid upp Gallups årliga medarbetarmätning ”State of the Global Workplace Report” som visar att det
endast är 13 procent av världens medarbetare som känner ett äkta, inre
engagemang i sitt arbete. I Sverige är vi visserligen bättre än snittet,
men vi kan inte direkt slå oss för bröstet – vi har 14 procent engagerade
medarbetare. Det är dessutom en sjunkande siffra, den var 16 procent
när min förra bok släpptes 2016. Det är ju inte klokt, av alla som går
till en svensk arbetsplats imorgon bitti är det alltså bara 14 procent som
gör det med en känsla av genuint engagemang. Det har att göra med
att jobbet måste erbjuda oss något mer än bara ekonomisk trygghet.
Richard Branson har sagt att ”Business has to give people enriching,
rewarding lives … or it’s simply not worth doing”. Om inte ditt företag
är en plattform för människor att växa är det med andra ord inte värt
någonting.
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Tillväxten ska vara hos människorna, då växer affärerna. Inte
tvärtom. Det betyder att vi måste skapa förutsättningar för människorna att känna inspiration, engagemang och motivation. Och för att
lyckas med det måste vi inte bara ta hänsyn till utan faktiskt utgå från
våra mänskliga egenskaper.
World Economic Forum har kallat vår tid för ”den fjärde industriella revolutionen”, där teknologin på allvar gör det möjligt att lyfta
fram det mänskliga kapitalet till den viktigaste marknadskraften. De
menar att organisationer som maximerar sin empati är de stora vinnarna. Med andra ord, empati är inte längre någon ”mjuk” faktor som
bara angår HR-avdelningen, det är en hårdvara som ökar organisationens konkurrenskraft.
Så låt oss titta lite närmare på hur vi mänskliga varelser egentligen
fungerar.

Du ser det du tänker att du ser.
Synen är det mest utvecklade av våra sinnen och givet att vi har den i
behåll tar vi in det mesta av vår omvärldsinformation genom ögonen.
Ögat är ett litet högteknologiskt underverk. Trots att det inte ens är
stort som en pingisboll – normalt är ögat cirka 25 millimeter i diameter
och en bordtennisboll ska enligt reglerna ha en diameter på 40 milli
meter – så rymmer ögat 137 miljoner synceller. I den digitala värld vi
lever frestas man att ställa det mot mobilkameran som har en upplösning på kanske sju eller åtta miljoner pixlar. Det går dock inte att
göra en direkt jämförelse, eftersom syncellerna har en helt annan uppbyggnad än kamerans pixelsystem och det mänskliga ögats skärpa är
vida överlägsen både mobil- och systemkamerans. Men trots denna
teknologiska perfektion är vår syn långtifrån det perfekta maskineri vi
ibland inbillar oss. För till skillnad från kameran, som faktiskt avbildar
verkligheten, så är det inte alls säkert att det är verkligheten du ser. Vi
ser nämligen inte med ögonen, vi ser med hjärnan! Eller annorlunda
uttryckt: vi ser det vi tänker att vi ser.
18
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När något fastnar på din näthinna har ögat inte fångat in varje
detalj utan det är hjärnan som snabbt har bestämt vad som är det
viktigaste i den bild du betraktar. Och den bedömningen görs med
utgångspunkt från dina tidigare erfarenheter. Du har med andra ord
en egen inbyggd filterbubbla som styr vilken information du prioriterar, och hjärnan tar sig friheten att fylla i och fylla ut bilden med
sådant som den tycker rimligen borde vara där. Hjärnan konstruerar
alltså självsvåldigt den verklighet som vi uppfattar.
Helheten är alltid intressantare än detaljerna (om inte hjärnan
tillhör en autistisk person, där ett typiskt tecken är just att det är detaljerna som fastnar men att helheten går förlorad), helt enkelt för att den
ger oss mer meningsfull information – eller rättare sagt, information
som är meningsfull för just oss. Själva grundprincipen som din hjärna
arbetar efter är alltså att hålla koll på att det du ser stämmer överens
med dina förväntingar. Jag ska ge dig ett exempel: såg du stavfelet i
förra meningen? Inte? Det var för att din hjärna prioriterade helhetsbilden. Du vet ju mycket väl att förväntningar stavas förväntningar
och inte förväntingar, men i sitt sammanhang var det inte mycket att
hänga upp sig på. På ett sätt kan man alltså säga att hjärnan ”hittar på”
verkligheten för att göra den mer begriplig och lätthanterlig.
Ett välkänt experiment som visar att vi bara ser den del av verkligheten som vi är inställda på att se är det som Daniel Simons och
Christofer Chabris genomförde 1999 och som de beskriver i sin bok
”The Invisible Gorilla”. Du kan se hela experimentet på Youtube om
du söker på just ”invisible gorilla”. Deras tankeväckande studie gick till
på följande sätt: de visade en film med två lag på en basketplan – ett i
vita tröjor och ett i svarta – och bad försöksdeltagarna som tittade på
filmen att räkna antalet passningar som det vitklädda laget utförde.
Deltagarna ombads att helt bortse från laget i svarta tröjor, det var
bara det vitklädda lagets passningar som var intressant. Mitt i filmen
kommer en människa iklädd gorilladräkt in på basketplanen, slår sig
för bröstet och går ut ur bild igen. Gorillan är synlig i bild under hela
nio sekunder. Efteråt frågade man försöksdeltagarna om de sett något
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ovanligt under filmen. 50 procent, alltså hälften av alla som sett filmen,
hade helt missat gorillan!
Det här experimentet bevisar hur extremt selektiv vår uppmärksamhet är när vi är upptagna av en konkret tankeprocess. Vad händer
då, undrar man lite försiktigt, när företagets chefer är alltför fokuserade på att räkna pengar?

Alltför många chefer ser bara sista raden.
Den blinda fläcken blev känd först på 1800-talet. Det är en punkt på
näthinnan där vi faktiskt inte registrerar någonting. Vi lägger normalt
inte märke till den – eftersom vi har två ögon kompenserar det ena det
andra och vår hjärna tolkar den del av bilden som vi egentligen inte ser.
Vi fyller som sagt i mönstret med våra erfarenheter och det vi förväntar
oss att se, vilket ofta är det vi förväntar oss att andra förväntar sig att vi
ska se. Kanske är det förklaringen till varför så många chefer missar att
se hela den verklighet som ett företag egentligen är. De ser bara de ekonomiska aspekterna (de räknar passningar) och blir då blinda för allt
annat än det finansiella resultatet. De ser inte att människor börjar gå
på knäna, att medarbetare mår dåligt, att kreativiteten i organisationen minskar, att kundrelationerna försämras, att samarbetskvaliteten
blir lägre och att den långsiktiga överlevnadsförmågan minskar. Med
den här boken föreslår jag att du ska välja den omvända vägen: att inte
utgå från resultatet utan istället ta utgångspunkt i prestationen, och
utforska vad det är som får människor att vilja vara med och prestera.
Den kanske viktigaste faktorn för att lyckas som ledare är att visa
att man är mänsklig, för människor vill inte ha chefer som chefer,
de vill ha människor som chefer. Och eftersom de flesta chefer också
vill ha människor, inte robotar, som medarbetare är det ingen dum
investeringatt utveckla företagets mänskliga sidor. Om du kan bli
bättre på att förstå och möta dina medarbetares mänskliga behov, och
matcha organisationens utmaningar mot medarbetarnas motiv och
drivkrafter, så kommer det att påverka deras känslomässiga anknytning
20
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till dig som ledare och till organisationen som helhet. Med starkare
känslomässig anknytning kommer ökat intresse, ökat engagemang,
ökad drivkraft, ökad lojalitet och – vågar jag påstå, stadigtlutad mot
den ekonomiska forskningen – ökad lönsamhet. Då kommer det jag
kallar empatieffekten.
Jag har delat upp bokens innehåll under fyra övergripande rubriker som representerar de grundpelare som jag menar att allt ledarskap
bör byggas på: Relation, Vision, Kommunikation och Reflektion. När du
läser kanske du frågar dig om inte det ena stycket borde ha legat under
den andra rubriken och det tredje stycket under den fjärde. Svaret är
förstås att det inte finns några knivskarpa gränser. Ledarskapets konst
kan inte beskrivas i separata avdelningar med vattentäta skott – det är
snarare en flytande process där allting hänger ihop. Men jag är glad om
frågan väcks. För det är en av upptäckterna du kommer att göra när
du går mot ett mer empatiskt ledarskap: det är inte svaren som tänder
människors engagemang, det är frågorna!
En viktig grundfråga här är också vilken relation du vill ha med
dina medarbetare. Vill du att de ska vara lydiga och göra som du säger?
Då tror jag i ärlighetens namn att du kan koppla av med något skönlitterärt istället. Men om du vill skapa ett team med engagerade medarbetare, som delar din bild av vart ni tillsammans är på väg och tar
initiativ för att hitta de bästa vägarna dit, då hoppas jag att du läser
vidare.

PS. Att läsa skönlitteratur utvecklar också din empatiska förmåga. Det
visar bland annat en studie som publicerades i tidskriften ”Science”
2013. Det finns dock ett litet aber, det bör vara litteratur av ”god kvalitet” som utmanar dig som läsare att engagera dig i bokens olika personligheter. Om man ska tro forskarna David Comer Kidd och Emanuele
Castano så ger bästsäljarböcker inte samma effekt, eftersom de ofta är
mer förutsägbara och laddade med stereotyper och därmed snarare
förstärker än utmanar våra förväntningar.
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Ett ögonblick, ett ögonblick, ett ögonblick.
Låt oss fortsätta att fokusera på synen en stund. Ögat kastar sig fram
och tillbaka hela tiden för att komplettera bilden. De här rörelserna
kallas sackader och innebär att ögat förflyttar sig blixtsnabbt mellan
fixeringar då vi hämtar in visuell information. Under själva sackaden
är man blind, för att slippa se rörelsen. Hjärnan sänker känsligheten
för synintrycken strax före och efter rörelsen och suddar ut övergång
arna. Den enda möjlighet vi har att förflytta blicken kontinuerligt över
synfältet, utan dessa ryckvisa fixeringar, är att följa ett föremål som
rör sig. Annars är vår syn alltid språngvisa byten av fixeringspunkt.
Så fungerar din syn när du sitter i måndagsmöten, när du granskar
kvartalsrapporter och när du skriver mail. Och så fungerar den nu. När
du läser det här spenderar du ungefär 90 procent av tiden på fixation,
i genomsnitt 180 millisekunder på varje ord, från 30 till 450 milli
sekunder beroende på hur svåra ord eller krångliga meningar jag har
skrivit.
Det här flackandet ger en bra bild av hur tillvaron ter sig. Livet
är inte en kontinuerlig rörelse, det är små språng mellan händelser
och ju bättre flyt vi får i dessa språng, desto bättre flyt upplever vi.
”Moments create momentum” som den tidigare Disney-direktören
Simon T. Bailey brukar säga. Vår syn är alltså som en gammal hederlig
analog film, som ju består av en mängd stillbilder som lurar ögat att tro
att det är en kontinuerlig rörelse.
Ögat jobbar hela tiden i två riktningar, uppifrån och ner och från
vänster till höger. Det är för att kunna kontrollera en tredje dimension: rörelse. Vi har inget specifikt organ för att känna eller se absolut
hastighet, det enda vi kan ha koll på är relativ hastighet. Vi kan med
andra ord inte avgöra om något rör sig, eller om vi själva rör oss, om
vi inte kan referera rörelsen till något annat. Är det kanske därför vi
inte tycks se det sanslösa tempot i arbetslivet, eftersom alla andra rör
sig lika snabbt som vi själva? Är det därför somliga vd:ar blir blinda för
kvartalsekonomins kostnader, för att andra vd:ar tittar lika kortsiktigt?
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På samma sätt som vi har en fysisk blind fläck i synen har vi en
mentalt blind fläck som hindrar vår klarsynthet. Den uppstår när vi
vänjer oss. Vi låter vanan fylla i synfältet istället för att koncentrera
oss på vad som egentligen utspelar sig framför våra ögon. Kanske är
det därför som vi inte ser orättvisor, säkerhetsrisker, stresstecken och
miljöfaror på arbetsplatserna – de har blivit självklarheter som vi inte
lägger märke till. Vi har helt enkelt blivit hemmablinda.

Ledarskapelseberättelsen.
Den mänskliga hjärnan ser likadan ut idag som för tiotusentals år
sedan och de allra mest primitiva delarna, som fortfarande styr våra
känslor, är i princip desamma som när vi hoppade ner från träden
för sex miljoner år sedan och skildes från schimpanserna. Så även om
datorer och smartphones har förändrat vårt sätt att leva har de inte
förändrat de mänskliga behoven.
Människans innersta och djupaste behov är att bli sedd – och det är
hemligheten bakom de enorma framgångar som Facebook, Instagram,
Snapchat, LinkedIn och alla andra sociala medie-appar har haft och
fortfarande har. De ger oss ständigt kickar av bekräftelse. Frågan är
bara: till vilket pris? Jag har en bekant som reste till andra sidan jordklotet och ett av hennes första Facebook-inlägg från den paradisö
där hon befann sig var en bild på henne själv sittande i lotusställning
med ögonen slutna framför ett vansinnigt vackert vattenfall mitt i
den prunkandegrönskan. Bilden kompletterades med ett enda ord:
”Närvaro!” Det inlägget illustrerar den paradox vi lever i numera – i
jakten på närvaro flyttar vi kroppen till andra sidan jordk lotet, men
vi har fortfarande medvetandet kvar därhemma bland de vänner och
bekanta som kan bekräfta oss. Knäppt! Men högst mänskligt.
Vi vill bli bekräftade, svårare än så är det inte. Därför är det märkligt att det går så mycket trender kring ledarskapet, om hur man ska
vara och göra för att lyckas, som om det just nu skulle finnas några särskilt bra tips och tricks för hur man blir en bra ledare. Att vara ledare
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handlar om att intressera sig för människor och visa dem att man är
intresserad av deras utveckling. Det är inget nytt i det.
När du tittar framåt kring ditt eget ledarskap kan du låtsas att du
tittar bakåt. Fråga dig själv: Vad kommer jag, i min roll som chef och
ledare, att bli ihågkommen för? Hur vill jag att mina medarbetare ska
minnas mig och tiden med mig som chef? Vilken skillnad vill jag göra?
Det finns ingen universitetsutbildning som ger dig svar på vad du
vill åstadkomma som ledare, men det är kanske den viktigaste frågan
att ta itu med. Tänk efter, fundera, titta efter förebilder och inspiration från andra, leta dig fram tills du hittar något du känner att det
här är jag och det här står jag för – det här är vad jag vill att man ska
minnas mig och mitt ledarskap för. Det kan ta lite tid, men tänk som
den gamle Arne Tammer som på 60-talet erbjöd sig att bli hela svenska
folkets PT per korrespondens under rubriken ”ge mig en kvart om
dagen”. Ta dig en kvart om dagen och fundera på det här. Påminn dig
om att du är där för medarbetarna och påminn dig om vilken skillnad
du vill göra.
Om du lyckas i ditt ledarskap kommer du att skapa ledare av
dina medarbetare. Då är du en ledarskapare! Då har du gjort en ledar
skapelse. Vilken ledarskapelseberättelse kommer de att berätta när du
har slutat? Vad kommer de att säga om din tid som chef och hur mycket
kommer de att bära vidare? Eller, som en coach frågade mig och mina
medarbetare under en workshop för många år sedan: ”Vad vill du att
det ska stå på din gravsten?” Det är en ganska dramatisk fråga, men
den väcker eftertanke. Jag skrev något i stil med: ”Här vilar en berättare som inspirerade människor att tänka.” Det är kanske tack vare den
textraden jag skriver böcker numera.
Vilka rader skulle du vilja ha på din jobbmässiga minnesruna?
Ska det verkligen stå ”Här vilar en person som ökade börskursen till
aktieägarnas glädje”? Eller ”Här vilar en person som aldrig vilade i sin
ambition att hjälpa människor att utvecklas till sina bästa versioner”?
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Det är skillnad på information och upplysning.
I min värld handlar ledarskap ytterst om respekt och intresse för andra
människor. På Youtube finns ett fantastiskt fint exempel bevarat för
eftervärlden. I klippet kommer den dåvarande amerikanske presidenten Barack Obama och den lika dåvarande engelske premiärministern
Gordon Brown till Downing Street nummer 10. Utanför den världskända London-porten står en ”bobby” på vakt, och på väg mot entrén
går Barack Obama fram och skakar polismannens hand. Videon
avslöjar inte vad som sägs, men man kan nästan läsa av kroppsspråket
att Obama uttrycker sin tacksamhet över det viktiga jobb som polisen
utför. Brown följer Obama i hälarna och man ser att polismannen förväntar sig en handskakning även från sin högste chef, men nej, Brown
verkar inte tycka att polisyrket är något som förtjänar vare sig något
större intresse eller särskild respekt från hans sida. Han går raka vägen
in. Det är en levande illustration av skillnaden mellan en ledare med
känselspröten utåt, som inser att varje steg han tar skickar signaler till
omvärlden, och en chef som är fullt upptagen med sina egna tankar.
Och det avgörande ordet stavas empati.
Ledaren intresserar sig för andras världsbilder och försöker sätta
sig in i hur det känns att vara den andra människan i den situation
som han eller hon befinner sig. En sådan insikt kan vara att det som
är viktigtför chefen inte alls är viktigt för medarbetaren. En kvartals
rapport kan vara av största betydelse för chefen men för medarbetaren
saknar den helt mening (om han eller hon inte får förklarat för sig
varför den är viktig, eller åtminstone varför den är så viktig för chefen
att man som medarbetare i alla fall kan vara lojal). Jag tycker att ordet
upplysning är intressant i sammanhanget. För mig är det något som
är mer än information. Det handlar om att sätta ljus på frågan på ett
sätt så att mottagaren verkligen ser och förstår – så att det ”går upp en
talgdank”, som min morfar brukade säga.
Ok, och vad har nu det med ledarskap att göra? Jag tänker att du
kan se det som en metafor för hur det ser ut i din organisation. Kan
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du vara säker på att dina medarbetare ser tillvaron på samma sätt som
du? Nej, och därför måste du prata med dem. Med var och en av dem,
dessutom. Varje individ har olika erfarenheter, upplevelser, grundsyn,
attityd och genetisk uppsättning och gör utifrån det sin egen tolkning.
Hur tolkar medarbetarna de bilder av framtiden som du målar upp?
Är glaset halvfullt eller halvtomt?
Och hur ser de på dig? Är du deras chef, eller är du deras ledare?

Genom att se och lyssna till dina medarbetares
behov, motiv och drömmar kan du hjälpa dem att
växa – och göra dig synlig som ledare. Om inte
människor ser dig som ledare är du bara chef.
Hur kan du synliggöra ditt ledarskap mer än du gör idag?
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Chef är världens
ensammaste jobb.
En ledare är
aldrig ensam.

Vad är det som driver ett team?
När jag jobbade som anställd på reklambyrå i Stockholm ingick jag
i ett antal olika arbetsgrupper, vissa av dem (i mina ögon) bättre och
andra inte fullt lika bra. Du har säkert varit med om det du också, att
man arbetar i ett team som bara känns ”sådär”. Man får liksom kämpa
lite hela tiden för att få saker att hända och man känner sällan eller
aldrigatt det är riktigt kul. Och så hamnar man plötsligt i lag med
andra kollegor, där arbetsuppgiften i sig kan vara tråkigare men allt
känns som ett självspelande piano. Det finns glädje och en känsla av
gemenskap, man känner sig sedd och uppmärksammad och man upplever att man kommer snabbare fram till målet.
Vad beror det här på? Hur kan det vara så att vissa grupper
presterarbättre och känns bättre? Eller, frågan ska nog ställas i omvänd
ordning: Vad är det som gör att vissa grupper känns bättre, och därmed
presterar bättre? Låt oss googla!
Google är ett av de största och mest innovativa bolag vi har i
världen idag. Man kan ha synpunkter på deras affärsfilosofi, men man
kommer inte ifrån att deras 85 000 anställda är av en högpresterande
sort. Hela Googles idé handlar i grund och botten om att söka och
samla information, och de har ända sedan de startade 1998 varit i det
närmaste besatta av att finna mönster och sammanhang i den information de samlar, och nästan lika besatta av att utveckla produktiviteten
i företaget. Så det var kanske inte så konstigt att just de började söka
efter receptet på det perfekta teamet.
Tekniskt framstående som Google är hade man nog tänkt i
tekniskatermer också när det gällde arbetsteamens sammansättning
och utgått från att det bästa teamet rimligen borde bestå av de smartaste
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individerna. Men eftersom Google vill ha data startade man 2012 ett
projekt som fick kodnamnet Projekt Aristoteles, efter den grekiske filosofens berömda konstaterande att ”helheten är större än summan av
delarna”. Ambitionen var att en gång för alla ta reda på varför vissa team
var ytterst framgångsrika medan andra inte alls nådde samma framgång och finna ut vilken eller vilka faktorer som var avgörande. Man
samlade ihop företagets vassaste specialister, statistiker, organisations
psykologer, sociologer och ingenjörer och satte igång jakten på den
gömda hemligheten.
Som ett första steg gav man sig i kast med de akademiska studier
som fanns tillgängliga kring teamwork. Man gick igenom femtioår av
vetenskapliga artiklar för att se om det fanns någon tydlig tes. Utgjordes
de bästa teamen av individer med liknande intressen? Triggades de av
samma typer av belöningar? Hade de starka ledare eller var ett mer
informellt ledarskap hemligheten? Man hittade inga uppenbara svar,
och då gick man vidare till att detaljstudera de egna arbetsgrupperna.
Ambitionen var att ge sig in i Googles hela väsen och studera varje cell
och hur de samverkade med andra celler. Man kollade till exempel hur
ofta människor käkade lunch tillsammans (och såg att de mest produktiva kollegorna hade större nätverk och fler lunchkompisar), man
granskade vilka egenskaper som kännetecknade de främsta ledarna
(inte helt förvånande var de duktiga på att kommunicera och undvek
detaljkontroll) och man mönstrade gruppmedlemmarnas personligheter och beteenden. Träffades de utanför jobbet? Hade de samma
fritidsintressen? Hade de samma utbildning? Var de extroverta eller
introverta? Fanns det någon nyckel i hur länge teamen hade jobbat
ihop och hade könsfördelningen någon betydelse?
Man fick fram mängder av data från närmare tvåhundra olika
team inom företaget, men hur man än vred och vände på informationen
kunde man inte hitta något som specifikt utmärkte de framgångs
rikare grupperna. Individerna i några av de högst rankade teamen
var kompisar på fritiden, i andra toppteam sågs de aldrig efter arbetstid. Vissa grupper hade starka, karismatiska ledare, andra bedrev ett
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väldigtinformellt ledarskap. Och det knepigaste av allt: ibland kunde
teamen man jämförde bestå av nästan samma uppsättning individer,
men det ena teamet var mycket effektivare än de andra!

De viktigaste reglerna är de oskrivna.
Samtidigt tittade ett annat av företagets forskarlag på grupperna med
fokus på normer, vilket man definierade som de traditioner, beteende
mönster och outtalade regler som styr agerandet i en grupp. Grupp
normer har en enormt stark påverkan – individer kan bete sig på ett
visst sätt men när de samlas i team tar gruppnormerna över.
Forskarna började undersöka det som teammedlemmarna själva
beskrev som ”oskrivna regler” eller ”lagkulturen”, men även här var det
svårt att se några tydliga mönster. I vissa av de högpresterande teamen
tilläts debattens vågor gå höga, medlemmarna avbröt varandra och
ledarna förstärkte beteendet genom att själva avbryta andra. I andra
succéteam var det precis tvärtom, där var ledarna samtalsledare och
såg till att det pratades i tur och ordning. Vissa av teamen inledde alltid
sina möten med socialt prat medan andra skippade snicksnacket och
hoppade rakt in i mötesagendan. Det fanns team med utpräglat utåtriktade personer som så snart de samlades anpassade sig till gruppen,
och i andra grupper fanns normalt introverta personer som genast
gjorde sig sedda och hörda i mötena.
Efter att under mer än ett år ha studerat hundra interna team
drog forskarna i alla fall slutsatsen att det var här någonstans, i grupp
normerna, som nyckeln till att utveckla teamen låg. Men vilken av alla
normer är mest betydelsefull? Den frågan hade man ännu inget svar
på. Man hade identifierat dussintalet beteenden som uppenbart var
viktiga, men det konstiga var att ibland stod normerna i den ena framgångsrika gruppen i direkt kontrast mot normerna i en annan. Vad var
det egentligen som förenade de mest framgångsrika teamen?
Då kom någon i forskarteamet att tänka på en av de vetenskapliga
artiklar man läst i början av arbetet, en artikel i tidskriften ”Science”
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om en studie som gjorts 2008 av Carnegie Mellon University,
Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Union College
tillsammans. Deras syfte hade varit just att undersöka om det finns
en kollektivintelligens som höjer sig över gruppmedlemmarnas
individuellaintelligens. De hade rekryterat 699 deltagare till studien,
delat in dem i små grupper och givit dem en rad arbetsuppgifter som
krävde olika typer av samarbete. I studien fann man att de team som
lyckades med den ena uppgiften oftast också lyckades med andra. Och
på motsvarande sätt såg man att grupper som misslyckades med en
uppgift också presterade sämre på övriga uppgifter. Till sist insåg man
att det som skiljer ett framgångsrikt team från ett som inte fungerar
lika bra är ”hur teammedlemmarna behandlar varandra”. Men det
som konfunderade forskarna var att alla de bra teamen var och betedde
sig helt olika. En del team hade supersmarta individer som blixtsnabbt
kom på hur de skulle fördela arbetsuppgifterna för att komma framåt,
andra grupper hade mer medelmåttiga medlemmar men lyckades ta
vara på allas styrkor. Vissa av grupperna hade starka ledare, i andra
grupper var alla ledare. Men till sist fann forskarna två beteenden som
var gemensamma för alla de framgångsrika teamen.

Mycket snack, mycket verkstad.
Den första framgångsfaktorn var att medlemmarna pratade ungefär lika mycket. Det här kallar forskarna equality in distribution of
conversational turn-taking, alltså en slags jämlikhet som inte baserar
sig på kön utan på rätten att få komma till tals. Så länge alla kände sig
både pratade till och lyssnade på gjorde teamet bra ifrån sig. Men om
bara en eller några få dominerade snacket, minskade den kollektiva
förmågan. Den andra nyckeln var att alla de framgångsrika teamen
hade en hög genomsnittlig social känslighet. Den engelska termen är
avarage social sensitivity och är ett lite vetenskapligare sätt att beskriva
medlemmarnas förmåga att känna av hur andra i gruppen känner sig.
Eller uttryckt med ett ord: empati!
31

Relation.

Ett enkelt sätt att mäta människors empatiska förmåga är att visa
dem foton på andra människors ögon och be dem berätta vad de tror
att personerna ifråga tänker eller känner. Det kallas Reading the Mind
in the Eye (RME). Det visade sig att i alla de framgångsrika teamen
i studien hade medlemmarna över medel i det här testet, och hade
alltså förmågan att känna av när någon i gruppen kände sig upprörd
eller utelämnad. De mindre framgångsrika teamen låg under medel
i RME-testet. De hade helt enkelt mindre känsla för andras känslor.
I ett framgångsrikt team kan medlemmarna alltså prata över varandra, ägna tid åt att socialisera istället för att koncentrera sig på agendan och vid första anblick se ineffektiva ut, men – alla medlemmarna
får prata så mycket de behöver. Och – de känner av vad andra känner.
Och trots, eller kanske tack vare, att teamet saknar lysande stjärnor som
styr de andra så lyckas de uppnå en summa som är större än delarna.
Jag minns själv från mina år i reklambranschen, i synnerhet de
år då jag var anställd och inte den egne företagaren, att vårt arbete
innehöll enormt mycket prat som för en utomstående sannolikt skulle
ha ansetts som ovidkommande skitsnack – men med ett gemensamt
fokus på uppgiften var själva samarbetet mer en fråga om respekt och
känsla för varandras känslor och idéer.
Hur ser det ut på företagen idag? Har vi skapat arbetsmiljöer som
faktiskt hindrar människor från att göra det som gör dem bra?

Psykologisk trygghet.
Många av medarbetarna på Google hade pratat om att teamen kändes
olika, och ska man uttrycka det enkelt så är det just där – i känslan
som gruppmedlemmarna upplever – som framgången formas. Inom
psykologiforskningen pratar man ibland om de två faktorerna con
versational turn-taking och avarage social sensitivity som grundpelare
i det vidare begreppet psykologisk trygghet. Harvard Business Schoolprofessorn Amy Edmondson, som etablerade begreppet psychological
safety i slutet av 90-talet, definierar det som ”en gemensam övertygelse
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inom teamet att teamet är tryggt för interpersonellt risktagande” och
tillägger ”en känsla av tillit till att teamet inte vill skämma ut, knuffa ut
eller straffa någon för att de säger vad de tänker”. Kort sagt: ett klimat
där människor är bekväma med att vara sig själva.
En viktig lärdom av Projekt Aristoteles är just att människor inte
vill sätta på sig ett arbetsansikte när de kommer till jobbet. Ingen vill
lämna en del av sin personlighet och sitt inre liv hemma på kammaren.
Ingen vill spela en roll, men alla vill spela roll. Men för att känna den
här psykologiska tryggheten måste vi vara tillräckligt fria för att våga
dela saker som skrämmer oss och prata om sådant som är svårt och
ledsamt, och konfrontera situationer och kollegor som vi inte gillar,
utan att vara rädda för anklagelser.
Rädslan att bli bedömd och avfärdad, att inte duga som vi är, gör
oss ineffektiva som grupp. Och det värsta är att ineffektiviteten ofta
klär ut sig till effektivitet. Vi tror att vi genom att instruera, kontrollera
och kritisera flyttar fram positionerna, men det blir precis tvärtom.
När vi bara fokuserar på effektivitet så tappar vi i effektivitet, men om
vi fokuserar på att bygga psykologiskt trygga arbetsmiljöer så bygger vi
upp effektiviteten. Framgång bygger på känslomässiga interaktioner,
och sådant låter sig inte optimeras. Projektets slutsatser påminner oss
om Einsteins kloka ord: ”Allt som räknas kan inte räknas, och allt som
kan räknas räknas inte.”
Det fanns andra betydelsefulla normer i Googles team också,
men alla data från studierna visade att psykologisk trygghet, mer än
något annat, är avgörande för att få en grupp att bli ett team. Det är
som författaren och föreläsaren Simon Sinek har sagt: ”Ett team är inte
en grupp människor som jobbar med varandra, ett team är en grupp
människor som litar på varandra.”

Det är hjärtan som får fart på hjärnorna.
Resultaten från Projekt Aristoteles går också i linje med de studier som
managementprofessorn Thomas Malone genomförde tillsammans
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med forskarkollegor vid Massachusetts Institute of Technology (MIT)
i Cambridge. De tittade på en grupp grupper som var exceptionellt
effektiva i lösandet av kreativa problem och försökte finna ut vad som
skilde de här grupperna från andra som presterade mer mediokra
resultat. Precis som i Googles projekt insåg forskarna relativt snabbt
att individuell intelligens inte är avgörande – att gruppen hade en eller
ett par superhjärnor var inte alls kritiskt. Nej, de grupper som kreerade
flest och bäst lösningar hade tre utmärkande kvaliteter gemensamt:
1) Medlemmarna gav varandra ungefär lika mycket utrymme och tid
för att prata – ingen medlem dominerade snacket helt och ingen var
heller fripassagerare, alla bidrog till utvecklingen och ingenting som
någon sade var bortkastat. 2) Grupperna kännetecknades av hög social
känslighet och lyhördhet inför varandra. Individerna i dessa högpresterande grupper var mer samstämda och uppmärksamma på små
skiftningar i humör och attityd hos sina kollegor. De fick också höga
poäng i empatitestet RME och var väldigt alerta på varandras behov
och önskningar. 3) De här grupperna innehöll också fler kvinnor. (Det
sambandet sågs inte hos Google, men kvinnor tenderar generellt att ha
högre betyg i empatitester, så det är inte särskilt förvånande.)
Ska man sammanfatta det här kan man möjligen säga att det inte
är människors hjärnor som gör den stora skillnaden i hur grupper samarbetar, det är deras hjärtan. När människor hittar in till varandras
känslor öppnas dörrar till svar som ingen av individerna har ensam, då
kan ni hitta lösningarna som endast den kollektiva hjärnan kan hitta.
När vi knyter an till varandra ökar känslan av omsorg, när omsorgen
om varandra ökar växer viljan att bidra och när alla vill bidra stärks
anknytningen, som ökar omsorgen som …
Om jag hade varit amerikansk managementkonsult hade jag nog
uttryckt det som en formel för en ständigt förnybar energikälla till
bättre prestationer: Connecting, Caring, Contributing.
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Din roll som ledare är att skapa en miljö där människor
upplever arbetsglädje, inspiration, utveckling, bekräftelse
och framför allt trygghet. Lyckas du med det kommer
både du och aktieägarna att känna glädje över resultatet.
Om du misstänker att dina medarbetare inte
upplever den psykologiska trygghet som är så viktig för
prestationen, vilka förändringar behöver du göra?
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Vi lever i en tid där kreativitet, innovationskraft och samarbetsförmåga
blir allt viktigare för organisationer och företag. Men samtidigt som
varje människas insats blir mer betydelsefull ser vi att medarbetarnas
engagemang minskar. Detta gör att det ställs helt nya krav på ledarska
pet. Allra viktigast blir förmågan att förstå hur vi människor fungerar,
tänker och – inte minst – känner.
Harvard Business Review har i en rad artiklar konstaterat att en
alltmer efterfrågad ledaregenskap är empati, och alltfler studier, bland
andra The Global Empathy Index, visar på sambandet mellan chefers
empatiska förmåga och verksamheters resultat. Empatiska ledare formar
empatiska organisationer – miljöer där människor drivs av att de trivs,
och driver varandra att utvecklas.
Empatieffekten är en ögonöppnare för dig som vill förstå vad som
inspirerar och driver människor. Boken tar stöd i psykologiska studier,
modern beteendeekonomi och forskning kring allt från hjärnans till
organisationers funktioner. I kombination med författarens personliga
erfarenheter och reflektioner hjälper boken dig att steg för steg utveck
la din empatiska förmåga.
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