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Compassion och Neuroledarskap – att utveckla mänskliga ledare. 
 
Kursbeskrivning: Kursen fokuserar på att skapa en brygga mellan forskning och 
praktisk tillämpning av neuroledarskap och ett compassion-fokuserat förhållningssätt 
som ledare. Den passar för psykologer som vill fördjupa sin kunskap av hur man stödjer 
och utvecklar ledaregenskaper hos sig själv eller andra utifrån neuro- och 
anknytningsbaserad kunskap, samt psykologer som själva arbetar i ledande roll. 
 
Med utgångspunkt i neuroledarskap och compassion utforskar kursen inom ramen för 
ledarskap samspelet mellan bland annat relationell färdighet utifrån anknytningsteori, 
ledarens mindset, mindfulness som trait/ledaregenskap samt förmåga till fokus, 
compassion och egen känsloreglering.  
 
Vi ser även på hur förståelsen av dessa funktioners neurologiska bas kan berika 
ledarskapsutveckling. 
 
Tekniker från compassion-fokuserat ledarskap görs tillgängliga på ett enkelt och 
praktiskt sätt under kursen.  
 
Vi använder även Daniel Golemans utveckling av fältet Emotionell Intelligens hos ledare 
och hur detta kan stärkas, samt Otto Scharmers Theory U som en modell för att 
utveckla ledarens förmåga att skapa generativt lärande för sig och sin grupp. 
 
Kursarrangörer: Psykologbyrån Jones och Psykologi med mera i samarbete. 
 
Ackreditering som specialistkurs: Vi har ansökt om ackreditering av denna utbildning 
som specialistkurs med förslag som fördjupningskurs inom Arbets- och 
organisationspsykologi och som breddkurs i flertalet andra specialiteter, så som 
hälsopsykologi, klinisk och pedagogisk psykologi.  
 
Kursledare: Gabriela Jones, leg. psykolog & specialist i arbetslivets psykologi från 
Psykologbyrån Jones och Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & 
specialist i klinisk psykologi, från Psykologi med mera. Båda med långvarig erfarenhet av 
att arrangera kurser och utbilda inom specialistordningen. 
 
Målgrupp: Psykologer. 
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Examinatorer: Gabriela Jones, leg. psykolog & specialist i arbetslivets psykologi och 
Ingrid Almgren Sjölander, leg. psykolog, leg. psykoterapeut & specialist i klinisk 
psykologi. 
 
Examinationen sker löpande genom aktiv närvaro och deltagande i alla moment på 
utbildningen. Delexaminationer sker i diskussionsform på varje kursdag. Deltagare som 
väljer specialistexamination kommer utöver detta att examineras med individuell 
skriftlig uppgift efter avslutad kurs.  
 
Utvärdering: Utvärdering sker muntligt varje kursdag. I avslutning och slutlig 
utvärdering tillhandahåller kursarrangören ett formulär för utvärdering av hur kursen 
svarat mot lärandemål, kursens pedagogiska nivå samt förslag till förbättring och 
utveckling.  
 
Kostnad: 21000 ex moms. Kostnad för examination tillkommer med 1600 kr ex moms. 
 
Datum och längd: 4 heldagar 2022, undervisning alla dagar 9-16.30. Totalt 26,5 timmar 
lärarledd undervisning. Kursdatum preliminärt: 4-5 april samt 2-3 maj 2022. 
 
Plats: Psykologbyrån Jones och Psykologi med meras lokaler i centrala Göteborg. 

Dagsinnehåll: 
 
Dag 1 
Att stärka de ledaregenskaper som gör skillnad för både organisation och medarbetare. 

Fältet Neuroledarskap definieras och vi går igenom Daniel Golemans begrepp 
Emotionell Intelligens och dess koppling till ledaregenskaper. Dagen innehåller 
praktiska exempel på hur dessa kan tränas. 

Forskning på effektivitet, arbetstrivsel och ledarskap kopplas till praktisk tillämpning 
utifrån centrala delar av Emotionell Intelligens. 

Under dagen introduceras även definitionen av ett mindfulnessbaserat ledarskap och 
att använda ledaren förmåga att växla fokus enligt Daniel Golemans teori och 
efterföljande forskning. 
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Dag 2 
Att utveckla lyssnade och lärande för ledare. 
 
En ledares förmåga inhämta information från en bred kunskapsbas bygger på hens 
förmåga att lyssna och lära av den kunskap som finns inom och utanför organisationen. 
Med inspiration av Otto Scharmers forskning och praktik kring “Theory U” - och ledarens 
stora inflytande på framgång inom organisationsförändring - går vi igenom olika sätt att 
träna lyssnande och lärande. Målet är att att skapa färdigheter för att träna generativt 
lyssnande, samt att ge deltagarna en modell för handledning/grupputveckling som de 
kan ta med sig till egen praktik. 
 
Metoden kombinerar träning av medveten närvaro, compassion, och kroppsbaserad 
inlärning. 
 
Dag 3 
Compassion och self-compassion för ledare. 
 
Det uppskattas att vi mellan 18 års ålder och pension kommer att tillbringa cirka 35% av 
våra liv på jobbet. En del av oss har tur, och kommer att tillbringa större delen av den 
tiden i en organisation och med medarbetare och ledare som respekterar oss, 
behandlar oss vänligt och på ett stödjande sätt. Flera forskningsstudier har visat att 
arbetsplatser kan vara orsaken till känslomässiga såväl som fysiska hälsoproblem, så 
här finns flera viktiga faktorer att påverka. 
 
Vi går igenom förutsättningar för ett compassionfokuserat ledarskap. Det handlar om 
hur verksamheter kan utveckla resiliens, omtänksamhet och hälsa för de anställda, för 
omgivningen och för samarbetspartners. 
 
Dag 4 
Integration av forskning, teori och praktik 
 
Vi fortsätter med integration av forskning och praktiska tillämpningar som bygger vidare 
på av tidigare kursdagars teoretiska grund och tränar och integrerar praktiska moment 
som övar dess färdigheter. 
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Litteraturlista för specialistkursen Compassion och Neuroledarskap, 
 
Ca 1100 sidor av nedanstående utgör läsanvisad litteratur: 
 
Handbook of Neuroleadership, av dr David Rock & dr Al Ringleb, 586 sidor. 
Läsrekommendationer ges på ca 300 sidor till dag 1 och dag 2. 

The Essentials of Theory U, Core Principles and Applications, av Otto Scharmer, 168 sidor. 
Läsrekommendationer ges till dag 2. 

Primal Leadership, Unleashing the Power of Emotional Intelligence av Daniel Goleman, 
Richard E Boyatzis, Annie McKee, 336 sidor. 
Läsrekommendationer ges till dag 1 och 4. 

 
Compassionomics: The Revolutionary Scientific Evidence That Caring Makes a Difference, 
physician scientists, Stephen Trzeciak & Anthony Mazzarelli, 373 sidor. 
Läsrekommendationer ges till dag 3. 
 
The Human Moment, Amy Bradly, 145. 
Läsrekommendationer ges till dag 3. 

Awakening Compassion at Work, The Quiet Power That Elevates People and Organizations, 
Monica C Worline, Jane E Dutton, 488 sidor. 
Läsrekommendationer ges till dag 1 och 4. 
 
En lista av vetenskapliga artiklar på området ställs till förfogande. 
 
Valbar fördjupningslitteraratur: 
 
Hjärnan på jobbet, David Rock  
 
The Mindful Leader, 7 Practices for Transforming Your Leadership, Your Organisation and 
Your Life, Michael Bunting 
 
The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet, Amy C Edmondson 
 
Leading with Dignity, How to Create a Culture That Brings Out the Best in People, Donna 
Hicks 


