Gen-vägen till framgång
Vad är egentligen hemligheten bakom världens mest framgångsrika människor och
företag? Varför lyckas vissa och andra inte? Folk i alla tider har varit intresserade av
genvägar till framgång, i näringslivet likaså. Med utgångspunkt från den senaste
neurovetenskapen och med kunskap kring vår hjärnas specifika processer vet vi idag än
Allt företagande handlar om människor som har idéer
och sätter dessa idéer i system i syfte att tjäna pengar.

över avsaknad av tydliga och engagerande mål. Om vi
inte vet vart vi skall är det lätt att gå fel och det skapar

Dock har de flesta en tendens att fokusera alltför
mycket enbart på systemet när det kommer till

en mental stress.

företagande, det som grovt förenklat kan hänföras till

från 2012 kan vi också läsa att engagemanget tryter. I

den logiska delen av hjärnan. Detta är inte särskilt
konstigt för vi har utbildat oss så. Alla allmänna

Västeuropa är:

skolsystem i världen har fokus i traditionella ämnen som
t.ex. naturkunskap, matematik och språk, de som ur

•

14 procent engagerade på jobbet

hjärnans perspektiv är ”logiska” ämnen.

•

66 procent icke engagerade och

•

20 procent aktivt oengagerade.

I Gallups stora studie ”State of the Global Workplace”

Vi glömmer bort att en stor del av våra

Det kan vi kalla mental stress i en organisation. Stress,
som du vet, gör oss inte smartare, tvärtom.

drivkrafter kommer från vårt känsloliv, våra
nedärvda beteenden för överlevnad och vårt
grundläggande behov av social tillhörighet –
känslohjärnan och den sociala hjärnan.
Insikterna kring detta ger oss en förståelse kring varför
vi agerar – eller inte agerar – som vi gör och hjälper
oss att jobba med och inte mot hjärnan.

Så hur gör man då?
Grundläggande för att människor skall känna
engagemang och vilja dedikera sin tankekraft och tid
till att nå resultat är att de känner att de är en del av en
grupp (social tillhörighet) annars går vår
överlevnadsinstinkt igång (utknuffad från flocken). Om
vi känner oss bortvalda skapar vi stress i hjärnan och

Det räcker dock inte med tydliga mål.

funktionerna för att lösa problem får stå tillbaka till
förmån för att vi skall tillbaka ”in i flocken”.

Kopplingen mellan mål och agerande handlar
om vanor. Merparten av våra liv styrs av vanor så vi
behöver få vårt dagliga agerande i linje med de mål vi
vill uppnå. Precis som en elitidrottare som vanemässigt

För att en organisation skall fungera optimalt

tränar in ett beteende som skall fungera när det gäller,
hela tiden med målbilden i sikte.

måste alltså målen vara tydliga, engagerande
och inkluderande. Tyvärr är detta sällan
fallet. I en CEO-studie från Frost & Sullivan 2011 är
den största utmaningen för ledare i företag världen
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Genom att skapa starka visioner som ständigt

Om du som person sitter i förarsätet i ditt eget

kommuniceras skapar vi den största

liv är du mer effektiv, mår bättre och skapar

drivkraften för att nå mål. Om du till exempel skall

bättre resultat på jobbet. För många är det dock

iväg på en välbehövlig och efterlängtad semester antar
jag att du ser bilden framför dig när du ligger där på

tvärtom: Mejlen skall vara tömd, vi sitter i möten som
inte är produktiva och vi agerar reaktivt på saker som

den varma stranden, känner sanden mellan tårna och

sker i vår omvärld. De bästa företagen har tagit

hör havsbruset i bakgrunden.

ledarskapet till en ny nivå och styr sin egen agenda
med tydlig målinriktning. Det mår vi människor bra av
och det skapar ett lugn som ger resultat på kort och
lång sikt.

”Vi glömmer bort att en stor del av
våra drivkrafter kommer från vårt
känsloliv, våra nedärvda beteenden
för överlevnad och vårt
grundläggande behov av social
tillhörighet – känslohjärnan och den
sociala hjärnan”

För att skapa en gen-väg till framgång behöver
vi förstå dessa system, det logiska (det som vi
tror styr oss) det känslomässiga (som styr
vanor och beslut) och det sociala (som styr vår
överlevnad). Ju snabbare vi förstår detta desto
mer kan vi kasta den gamla devisen att ”genvägar äro sen-vägar” på skräphögen och

Som art är vi människor unika på att skapa

börja leva – rikt.

dessa mentala bilder (visioner) som kopplas till
alla våra sinnen. Med denna sinnebild för ditt inre

Av: Niklas Forser, Leverage Consulting

kan du också lägga upp en plan på vad som måste ske
för att du skall komma dit: boka resa, boka hotell, kolla

niklas@leverage.se

passet osv. Med en stark målbild ofta upprepad för ditt
inre ökar benägenheten att du uppnår visionen

in/niklasforser

(drömresan). Sedan måste vi träna enligt ett system som
gör att vi blir lite bättre varje dag.
Ledarskap är nyckeln, både organisatoriskt
och personligt. För en ledare i en organisation
betyder det att deras kommunikationsförmåga skall vara
på topp eftersom en grupp agerar på hur de agerar
inte vad de säger – du känner säkert igen att så mycket
som 80 procent av vår kommunikation är icke verbal
enligt kroppsspråksforskningen. Detta beror också på
evolutionen. Om jag skall följa en ledare måste jag veta
att jag kan lita på denna och känna att ledaren kan
skydda klanen. Men för att en organisation skall
vara effektiv och må bra behövs också ett
personligt ledarskap.
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