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   Abstrakt 

 Denna uppsats skall undersöka kopplingen mellan mental visualisering och 

ledarskap. Då tiderna förändras så ändras även rollen hos en god ledare efter de nya 

förutsättningarna. Jag skall först undersöka vad som utmärker en ledarroll och vilka 

egenskaper som karaktäriserar en god ledare. Vidare så skall jag undersöka eventuella 

svårigheter med att använda sig av moderna neurovetenskapliga metoder för att kartlägga de 

egenskaper som anses aktuella för en god ledare. En sådan egenskap som jag tittar djupare på 

är mental visualisering; vart och hur är denna egenskap aktiv i en hjärna?  Slutligen kommer 

jag försöka besvara hur eller om visualisering är en kritisk egenskap hos en god ledare. 

Nyckelord: Ledarskap, Neurovetenskap, Visualisering, Plasticitet, Emotioner 

 

Abstract 

This paper will examine the link between mental visualization and leadership. 

As times change so will also the role of a good leader change. I will first examine what 

distinguishes such a leadership role and qualities witch characterize a good leader. 

Furthermore, I will examine the possible problems that might occur with using modern 

neuroscience techniques to identify the characteristics that are considered relevant for a good 

leadership. One such feature that I examine closer is mental visualization. Where and how is 

this property active in the brain? Finally, I will try to answer how or if visualization is a 

critical characteristic of a good leadership. 

Keywords: Leadership, Neuroscience, Visualization, Plasticity, Emotions 
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Introduktion 

  Under de senaste två decennierna har stora framsteg gjorts i kognitiv 

neurovetenskap avseende vår förståelse av hjärnans system och dess utvecklade mekanism. 

Detta har bidragit till vår förmåga att fungera i den värld vi lever i. Då sådana framsteg endast 

börjat träda in i vår forskning kring ledarskap (Senior, Lee & Butler, 2011) har den allmänna 

uppfattningen byggts på tidigare påståenden som gjorts om vad neurovetenskap kan berätta 

för oss - allt från kärlekens grunder till vår benägenhet att köpa Pepsi istället för Coca-Cola, 

och till och med om varför vi tror att det finns en gud (ibid).  

På senare tid har det klassiska sättet att se på ledarollen börjat att ifrågasättas 

utifrån vad en effektiv ledare är och likaså hur man skall utveckla metoder för att skapa ledare 

utifrån hur världen ser ut i dag (Haines, 2009). Vissa forskare tror sig finna svaren med hjälp 

av neurovetenskap (till exempel, Waldman et al. 2011; Cacioppo et al. 2003; House & Aditya, 

1997), med hjälp av modern teknik som qEEG och fMRI. Man tittar på vilka kognitiva 

aktiviteter som är länkade till olika epitet tillskrivna en god ledare, så som exempelvis 

emotioner och motivation, i syfte att försöka kartlägga vad i hjärnan som utmärker en ledare 

från en följare. Forskning visar att visualisering, förmågan att kunna mentalt visualisera 

framtida händelser, andra individers emotionella tillstånd och framför allt att kunna förutspå 

eventuella följder av de beslut som verkställs är alla viktiga egenskaper i en ledarroll (Bass & 

Bass, 2009; Conger & Kango, 1998; Shamir, House & Arthur, 1993). Neurovetenskapen har 

nu gjort vissa framsteg inom detta område.  

Hur vi specificerar vad som utgör en god ledare och vad det innebär att vara en 

god ledare förändras över tid.  Nya krav ställs på ledarskap och ledning. Troligtvis kräver 

varierande tidpunkter olika förmågor hos ledare och för följare att sluta samman vid viktiga 

mål (Lindebaum & Jordan, 2014). På senare tid har man börjat titta på ledarrollen utifrån neo-

karismatiska egenskaper, vilket är ett samlingsnamn för det nya sättet att leda med morot 

istället för piska (House & Aditya, 1997). Den transformerande ledaren eller den 

karismatiske/ inspirerande ledaren (Shamir, House & Arthur, 1993), är de olika ledartyperna 

som använder sig av visualisering som en metod för att inspirera och motivera följare till mål 

och resultat. 

 Visualisering innebär att individen med hjälp av sina egna sinnen framställer en 

upplevelse (emotion) eller en bild i hjärnan (White & Hardy, 1998). Metoden har länge 

används av idrottare för att prestera bra i tävling och utförande (Plate & Plate, 2011). 
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Forskningen visar att ju fler av våra fem sinnen som vi kan använda för att skapa vår 

visualisering, desto effektivare och kraftigare blir resultaten av vår önskade utkomst (Vealey 

& Greenleaf, 2001). Det är dock inte endast i prestationssyfte vi visualiserar. Redan så tidigt 

som vid tre års ålder börjar människan att använda sig av mental visualisering i syfte att 

förutse och planera inför kommande händelser eller situationer som uppstår eller kommer att 

uppstå (Joh, Jaswal & Keens, 2011). Senare i livet använder människan sig av mental 

visualisering från minnet och kopplar till situationer som kräver eller kan hjälpas av tidigare 

erfarenheter (ibid). 

 Det är först på senare tid som man börjat titta på länken mellan visualisering och 

ledarskap. Dock inte som egenskap eller fenomen i sig, utan mer utifrån de neurologiska 

aktiviter som är kopplat till ledarskap (Waldman et al. 2011). Viss forskning fokuserar på 

emotioner (Conger & Kanugo, 1998) medan andra vill koppla ledarskapets neurologiska 

fenomen till spegelneuronerna (Lacoboni, 2008). 

 Problemen med att koppla mental visualisering till ledarskapsrollen är att det är 

svårt att kunna utföra några studier av framstående ledare i större skala. Detta beror dels på att 

utrustningen vid fMRI studier är kostsam, men också på att de ledare som uppnått framgång 

har svårt att avsätta den tid som krävs till undersökningar (Lindebaum & Jordan, 2014). Man 

brottas också med klassiska filosofiska frågor om reduktionism och identitet samt var 

fenomen exakt skall kartläggas i hjärnan (ibid). Många av de tidigare hos allmänheten 

populära teorier om neurovetenskapliga rön har idag förkastats då de visat sig inte vara 

hållbara. Ett sådant exempel är David Golemans (1994) publiceringar av Känslans intelligens 

och den högst aktuella David Rock med sina påståenden om NeuroLeadership (Ringleb och 

Rock 2008). Denna tendens som Goleman och Rock utövat med att dra snabba slutsatser 

utifrån aktuell forskning skapar ett neuro-eufori, en övertro till vad neurovetenskapliga 

forskningsresultat visar och använder dessa resultat alldeles för generellt i deras teorier, 

(Ashkanasy, Becker & Waldman, 2014) vilket skadar förtroendet för fortsatta studier inom 

ledarskap och neurologi.  

 Mina mål med uppsatsen blir att först (1.) klargöra varför den transformerande, 

karismatiske och inspirerande ledaren skulle vara den form av ledarskap som framtida ledare 

bör eftersträva att vara. Mitt andra mål (2.) är att närmare titta på de problem det innebär att 

forska med neurovetenskapliga metoder på ledarroller samt att titta på hur vetenskapen 

resonerar kring dessa problem. Tredje målet (3.) är att svara på vad visualisering är och vart 
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eller hur man lyckats att spåra det till hjärnaktiviteter. Slutligen (4.) skall jag försöka svara på 

om mental visualisering kan kopplas till ett gott ledarskap. 

Jag kommer börja med att presentera hur vi specificerar vad som utgör en god 

ledare och vad det innebär att vara en god ledare. För att komma vidare med att titta på min 

kärnfråga - vad är mental visualisering och hur den används eller kan användas i ledarskap - 

så behöver jag klargöra vissa begrepp som kommer att innefattas i kontexten av ledarskapet. 

Fenomen som empati, EQ, neuroplasticitet och neurofeedback bör tas upp i detta 

sammanhang då de har starka kopplingar till mental visualisering samt kan förklara hur de 

implementeras i ledarskapsegenskaper. I klargörandet av vad mental visualisering är granskar 

jag en studie av A. de Borst et al. (2011) som kartlägger den neurobiologiska mekanismen 

bakom mental visualisering samt studera skillnader och likheter mellan olika mentala 

fenomen inom visualisering, som emotionell, perceptuell och motorisk visualisering. När 

begreppet är utrett skall en kartläggning presenteras ur ett neurovetenskapligt perspektiv för 

att sedan se om forskning inom området visualisering kan koppla samman ledarskap eller 

ledarskapsrollen med fysiologiska fenomen.  

 

1. Ledarskap 

Ledarskap handlar om att uttrycka visioner, förkroppsliga värderingar och skapa 

en miljö inom vilken handlingar kan utföras (Richard & Engle, 1996). Ledarskapsutveckling 

utgörs i dag av en multimiljardindustri bestående av kurser och olika utbildningar från olika 

konsulter och företag som erbjuder ledarskapsutvecklande tekniker och program åt deras 

klienter, exempelvis mentorskapet vilket bygger på att en erfaren ledare skall ”ärva” ner sin 

visdom till kommande generation av ledare (Gibson, Tesone & Buchalski, 2000).   

Effektiviteten av traditionella ledarskapsutvecklingsmetoder har börjat ifrågasättas (Hains, 

2009). Detta har väckt frågan om det finns en neutral eller empirisk väg att nå effektivt 

ledarskap. Hains (2009) menar att den klassiska rollen av ledare idag börjar ifrågasättas och 

att nya sätt att se på samt värdera ledarskap börjat spira. Många forskare erkänner behovet att 

gå bortom traditionella ledarskapsutvärderingsmetoder vilka vanligen involverar en 

utvärdering av en ledares beteende och kvalitéer genom enkätundersökningar, besvarade av 

ledarens följare (Waldman, Balthazard & Peterson 2011).   
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1.2 En God Ledare 

I beskrivningen av ett ledarskap finner man även olika teorier om till exempel 

vad ett effektivt ledarskap eller ett inspirerande ledarskap karakteriseras av.  Northouse (2001) 

sammanställde utifrån 100-tals studier vad som utmärker en bra ledare. Hans resultat visade 

att följande fem egenskaper är betydelsefulla: 

1. Intelligens – speciellt kopplat till verbal och perceptuell förmåga samt logiskt 

tänkande och problemlösningsförmåga. 

2. Självförtroende – vilket också inbegriper en känsla av att valda beslut är de rätta för 

organisationen. 

3. Beslutsamhet/ målmedvetenhet – vad gäller att ta initiativ och att fortsätta trots 

motgångar och hinder. 

4. Integritet – genom att hålla sig till uppställda löften och ta fullt ansvar för sina beslut 

och handlingar. 

5. Social förmåga.     

Det finns många fler teorier. I över trettio år har det funnits ett ökande intresse för grenen av 

ledarskap som kollektivt döpts till neo-karasmatisk (House & Aditya, 1997). Det finns vissa 

skillnader inom dessa teorier, men en gemensam nämnare är att en god ledare här använder 

sig av belöningstransaktioner samt har en stor påverkan på sina följare och sin organisation 

(Waldman, Balthazard & Peterson 2011b). En sådan ledare har fått många olika definitioner 

såsom transformerande eller visionär, men vad som utgör kärnan av dessa teorier är 

inspiration eller inspirerande för att prestera sitt bästa i sin ledarskapsroll (Bass & Bass 2009).  

Det är viktigt att vara medveten om att det finns konkurrerande och motsättande 

teorier om vad ett gott ledarskap är. Ett exempel skulle vara Barbera Kellerman (2004) där 

hon menar att ett bra ledarskap inte primärt utgörs av en persons förmåga att leda och 

inspirera andra utan snarare av ledarens och följarnas gemensamma ansvar. En effektiv ledare 

skall förmedla vikten av delat ansvar med följare och omge sig av folk som är ärliga och 

uppriktiga.  I enlighet med Bass & Bass (2009) så menar Conger & Kango (1998) samt 

Shamir, House & Arthur (1993) att den karismatiske och inspirerande ledaren kan artikulera 

en vision som baseras på en stark idéologisk värdering och få följare att inspireras och knyta 

an till samma vision.  En socialiserad vision skapar karakteristika drag av altruism och 

ansvarskänsla hos den enskilde följaren att nå eller prestera mot de gemensamma målen 

(House & Howell, 1992). Om en ledare har stark visionär och kommunikativ förmåga så 
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inspireras och motiveras följare med en kraftfull övertygelse (Shamir et al. 1993). Tichy och 

Devanna (1990); Bennis och Nanus (1985) har i sina studier demostrerat att innehållet i en 

transformerande ledares vision oftast var mycket inspirerande, optimistisk och 

framtidsorienterad. Vision definieras som den nya riktningen att följa utifrån det gamla och 

mobiliseringen av följare att agera i den nya utsatta riktningen (Galbraith & Lawler, 1993; 

Gardner, 1990). Conger och Kanungo (1998), skriver ”The leadership field tends to define 

vision around future-oriented goals that are highly meaningful to followers” och “ a set of 

idealized goals established by the leader that represent a perspective shared by followers” (p. 

156). Kollektivt har flertalet ledarskapsforskare beskrivit vision som en visualiserad bild av 

framtiden, som beskriver i vilken riktning kommande arbete skall utföras (Berson, Shamir, 

Bruce & Popper, 2001). Den transformerande ledaren förväntas att framställa en vision med 

ett sådant innehåll att den inspirerar följare genom att slå an på deras emotionella önskan att 

stödja deras ledare (Bass, 1985; Shamir et al., 1993). 

I en studie av Berson et al. (2001) som undersöker om hur en transformerande 

ledare uttrycker sin vision påverkar sina följare visar att enligt tidigare teorier av bland annat 

Bass (1985), Burns (1978) och Conger och Kanungo (1987) att ledare som betraktas som mer 

transformerande och inspirerande av sina följare uttrycker ”starkare” emotionella visionära 

mål i form av optimism och övertygelse. Men en vision bör vara grundad i någon form av 

praktikalitet, annars finner följare visionen orealistisk och önsketänkande (Berson et al. 2001). 

Detta diskuteras mer i kapittel 3. 

1.3 Ledarskap Och Hjärnan  

  Ett sätt att koppla ledarskapsforskning till neurovetenskapen är att försöka 

kartlägga och hitta vilka de kognitiva kopplingarna är på de epitet som fastställts utgöra en 

god ledare. Vad är det som händer kognitivt med en transformerande ledare när han skapar en 

inspirerande vision? Hur påverkar eller inspirerar man följare emotionellt för att nå till den 

satta visionen? En studie som visar på vilka nätverk som aktiveras i hjärnan när en ledare 

kommunicerar med sina följare är en qEEG (Quantitative Electroencephalography) 

undersökning på hur socialiserad visionär kommunikation förmedlade relation genom att 

studera ”coherence” (vilket är ett sätt för att mäta specifik aktivitet eller kommunikation 

mellan olika områden i hjärnan vid en speciell typ av stimuli), av följares perception på 

ledarens karisma (Waldman et al. 2011). Waldman et al (2011) föreslår att formuleringen av 

en socialiserad vision skulle vara baserad till största delen på aktivitet i den högra frontala 
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delen av hjärnan. Deras teoretiska resonemang var tvådelat. Först då den högra frontala delen 

av hjärnan har varit associerat med emotionell kontroll eller balans, förståelse av emotioner 

hos andra, ”big picture” tänkande, framtidsutsikter och insikt – av vilket alla är associerad 

med formuleringen av socialiserad vision, resonerade (Waldman et al. 2011). Enligt detta 

skall essensen vara att deras teori involverar en extrapolarisering från upptäckter inom den 

neurovetenskapliga litteraturen som behandlar beteendefenomen som är relevanta till 

socialiserad vision (Waldman et al. 2011). De fortsätter sitt resonemang att coherance per se i 

de högra frontala regionerna, istället för absolut dominans, skulle vara en mer lämplig 

konstruktion att undersöka. Med detta menar de att, forskning i social kognitiv 

neurovetenskap har erkänt att de mest komplexa beteendekoncepten inte kan kartläggas till ett 

ensamt epitet i hjärnan (Cacioppo et al. 2003).   

Forskning på andra områden vilken kopplar samman ledarskap och 

neurovetenskap är till exempel House & Aditya (1997) vilka fokuserar på ledares emotionella 

uttryckfullhet och den emotionella länk som binder ledare och följare och hur det kan 

observeras neuralt. Conger & Kanungo (1998) tittar på hur basen av gott ledarskap utgörs av 

ledarens förmåga att forma emotionella band med sina följare och de motiverande känslor 

som uppstår. Komplexa fenomen som socialiserad vision eller andra aspekter av 

ledarbeteenden kräver troligtvis multipla delar av hjärnan som agerar tillsammans i termer av 

ett distribuerat, men ändå sammankopplat, nätverk av olika koalitioner i hjärnan. (Cacioppo, 

Berntson & Nusbaum, 2008). Hamilton och Grafton visar i en studie hur främre intrapariental 

hjärnbarken skulle kunna vara kritisk för att representera ett mål eller syfte av en observerad 

aktion. Det finns också forskning på hur den personliga utvecklingen av en ledare utvecklas 

med fokus på monumentala händelser i individens tidigare erfarenheter. Med hjälp av att 

mentalt visualisera tidigare event skall man vara mer förberedd inför kommande utmaningar 

(Olivares 2011). Detta skall behandlas mer i detalj senare i uppsatsen.  

Det tydliga mönstret i neurovetenskaplig forskning med inriktning till ledarskap 

är att undersöka de neurologiska bakomliggande fenomen som utgör grunden för de epitet och 

beteenden som klassa till en god ledare. En sådan egenskap eller beteende hos en god ledare 

såg vi var visualisering, som skall studeras i kapitel 2. Men först skall den kritik som uppstått 

kring neurovetenskaplig forskning i ledarskap studeras och hur replikerar forskare inom 

området på denna kritik? 
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1.4 Kritik Och Replik  

Det läggs ned mycket energi och pengar idag på att hitta och forma ledare runt 

om i världen. Risken finns att även den moderna vetenskapen faller offer för hur den tolkas 

för att bäst passa in i denna industri. Det är av stor vikt att inte hypoteser kring resultat formas 

som försök att förena neurologisk aktivitet till specifika ledaregenskaper endast för att de 

passar just en viss profil. Man skall också komma ihåg att på grund av relativt höga kostnader 

på mätutrustningar i samband med neurologiska instrument att större tester av grupper sällan 

utförs. En svaghet i forskningen är att framstående ledare sällan har tid och möjlighet att ställa 

upp på tester och forskning som till ett exempel fMRI av den enkla anledningen att själva 

apparaturen i sig är tidskrävande, ofta otillgängligt och så vidare. Gedigna resultat från 

nyligen gjorda meta-analyser publicerades i Nature Reviews Neuroscience (Button et al., 

2013) visade att all neurovetenskaplig forskning som använder sig av fMRI-data producerar 

resultat med en relativt låg statistisk hållbarhet. Deras meta-analys visar att i 

neurokartläggande studier med människor är den medianstatistiska hållbarheten så låg som 8 

% i 461 individuella studier. De menar att låg statistisk hållbarhet verkar vara ett allmänt 

problem i neurovetenskap. Troliga konsekvenser av detta är att upptäckten av en ”sann effekt” 

är ganska liten då effektens storlek ofta är överdriven och reproduktionen av studierna är låg 

(Lindebaum & Jordan, 2014). Utöver problemen med små testgrupper så fann Button et al. 

(2013) att det tycks vara ett problem att den neurovetenskapliga forskningen använder sig av 

olika analytiska strategier. Man använder sig av olika beskrivande definitioner av viktiga 

nyckelvariabler, olika statistiska modeller och användandet av filter för att exkludera vissa 

observationer från analyser. Med tanke på att de berörda testgrupperna är små kan detta 

generera olika bedömningar av en effekts storlek på de analytiska valen man gjort 

(Lindebaum & Jordan, 2014).  

Trots skarp kritik mot användandet av fMRI-teknologin i studier inom 

neurovetenskap och de statistiska resultaten med fokus främst på hur de bör utföras 

(Lindebaum & Jordan 2014; Liberman & Cunningham 2009) så är det ingen av författarna 

som påstår att fMRI inte skulle vara en validerad och viktig metod för att utforska hjärnan 

(Askanasy et al. 2014). Men som i alla resultat med små mätgrupper bör inte för grova 

generaliseringar dras utifrån resultaten (ibid). Dessutom så anser flera forskare att det finns 

fler lovande mätinstrument i forskning kring organisatoriska förhållanden. Arbeten med EEG 

och qEEG teknologi verkar givande (Balthazard, Waldman, Thatcher & Hanna 2012). 
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1.4.1 Var finns fenomenen i hjärnan? Att försöka specificera ett visst fenomen 

till ett specifikt område i hjärnan eller ordnade kartlagda nätverk genom reduktionism visar 

sig inte vara helt enkelt. Det finns tydliga indikationer på att hjärnan är mer komplex och 

jobbar på olika nivåer (Lindebaum & Jordan, 2014). Det finns rapporter som visar att diskreta 

emotioner såsom rädsla uppkommer från större generella nätverk i hjärnan. Emotioner som 

rädsla, ilska, sorgsenhet och så vidare är kategorier av känslor som är gemensamma och från 

vilken deras instans härstammar genom kombinationen av basala psykologiska operationer, 

vilket är en gemensam ingrediens för alla mentala sinnestillstånd. Detta skulle föreslå att 

basala psykologiska operationer ofta är lika över en stor grad av hjärnfunktioner (ibid). Man 

styrker detta med experiment som visat att deltagare som uppvisat till exempel rädsla trots 

skador på amygdala (vilken anses som en stor roll i nätverkskopplingen för emotioner som 

rädsla). Utifrån detta hävdar de att bevisningen är att det finns ett antal av olika processer 

involverade i produktionen av ett specifikt mentalt tillstånd, så kallad multipel realisation, 

som i essensen argumenterar att distinkta processer kan leda till identiska utkomster (ibid).  

1.4.2 Ontologiska problem. Ytterligera en aspekt som behöver nämnas är den 

klassikt filosofiska aspekten på subjektiviteten och ”the explanatory gap”. Jag väljer att låta 

Thomas Nagel representera den kritiska skaran med vinklar från hans klassiska essä ”What is 

it like to be a bat?” Han kritiserar här reduktionismen (att reducera subjektivt upplevda 

fenomen till neurofysiska sanningar). Han menar att vi inte för närvarande har några koncept 

av vad en förklaring i den fysiska världen av mentala fenomen skulle kunna vara (Nagel, 

1974).  Enkelt förklarat så kan Nagel tolkas som att eftersom en organism oavsett form, som 

har ett medvetet erfarande äger själv och endast själv hur det är att vara just den organismen, 

eller ”what it is like to be” (Nagel, 1974), just den ledaren. Att oavsett hur stor kunskapen 

kring de specifika attribut som vi försöker förstå hos en organism så kan vi aldrig uppleva 

dem som den studerade organismen i sig, det blir endast en tolkning av vad vi tolkar in i 

attributet utifrån vårt eget sätt att tolka världen. Detta argument tycks även täcka själva 

reduktionen av neurologiska studier för att kartlägga specifika egenskaper hos en viss sort av 

individer. Nagels argument följer att den subjektiva karaktären av en sådan egenskap inte kan 

konfigureras i termer hos ett objektivt och singulärt synsätt, eftersom detta skulle missa 

rikligheten och detaljerna i vilket ”not consist in the truth of propositions expresseble in 

human language” (Nagel, 1974). Om fysikalismen skall försvaras så måste de 

fenomenologiska egenskaperna i sig själva ges ett fysiskt epitet. Men när vi undersöker deras 

subjektiva karaktär tycks detta omöjligt. Orsaken är att varje subjektivt fenomen är i essensen 
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kopplad med ett enda personligt synsätt och det tycks inbjudande att en objektiv, fysisk teori 

skulle överge det enda personliga synsättet (Nagel, 1974).  

En relativt ny filosofi i syfte att tackla den gamla kritiken om reduktionens 

problem kallas för mekanistiskt ramverk. Idén bakom denna är att neurovetenskapen främst 

siktar på att förklara den mekanistiska delen av hur kognitiva fenomen som minne, attention, 

perception och så vidare uppkommer. Följaktligen, neurovetenskap förklarar kognitiva 

fenomen via referenser till egenskaper och aktiviteter som organiseras i ett sådant sätt att de 

härleds till dessa fenomen (Soom, 2012). Explanandum av neurovetenskap består i kognitiva 

fenomen som skall förklaras med en organiserad interaktion av aktiviteter med komponenter 

från mekanismen, vilket lyder under fenomenet i fråga. Från det synsättet skulle mekanistiskt 

ramverk acceptera multiförbindelser mellan fenomen och mekanism (ibid). 

Ashkansky et al. (2014) hävdar att den konflikten mellan psykologi och 

neurovetenskap har varit överdriven. Neurovetenskapsforskare erkänner en fallenhet för att 

försöka reducera människans beteende till grader av aktivitet eller inaktivitet i specifika 

regioner av hjärnan. Istället skulle neuroforskning och dess teorier föreslå att den 

neurologiska basen av komplexa beteende fenomen bäst kan ses på användandet av 

nätverksbaserade synsätt baserat på multipla regioner i hjärnan som arbetar unisont 

(Cacioppo, Berntson & Nusbaum, 2008). Ett givet nätverk kan vara simultant relevant till ett 

annat olikt psykologiskt fenomen som i sin tur är relevant för olika aspekter av emotioner, 

kognition och perception. I kort, genom nätverksteorier och forskning blir reduktionismen 

åtminstone lite mindre reducerad (Lindqvist, Wager, Kober, Bliss-Moreau & Barret 2012). 

Ett sätt är att ytterligare koppla neurovetenskapen till ledarskap genom att 

kombinera med mer traditionella mätningar som till exempel frågeformulär i avsikt att få ökad 

förståelse för den samlade data, diskuterades av Senior et al. (2011). Detta kritiserades som ett 

sätt att lösa problem med självrapportering, men då impliciterades det att det ultimata målet 

skulle vara att ersätta undersökningsbaserade mätningar eller andra traditionella värderingar 

med neurokartläggningar. Men i verkligheten finns det inga belägg för försök eller ens tal om 

att ersätta traditionella undersökningar med neurokartläggning (Ashkanasy et al. 2014). 

Forskning inom neurovetenskapligt ledarskap trycker på rollen av neurovetenskap som ett 

komplement istället för en ersättning eller konkurrerande metod för att förklara och mäta 

komplexa organisationers beteenden och uppmanar kollegor att använda båda dessa metoder 

(Becker & Menges, 2013). 
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1.4.3 Problemet med ”So what?” Problem uppstår även i frågan om fMRI data 

kan avslöja skillnaden mellan distinkta framgångsrika ledare, som Mahamda Mahtma Ghandi, 

Winston Churchill, Steve Jobs eller Al Dunlap. Alla hade olika färdigheter som, när kopplat 

till deras respektive kontext såsom situation och historik, gjorde dem till den rätta personen 

för jobbet (Lindebaum och Jordan, 2014). I samma anda har Wastell (2013) refererat till det 

komplexa samspelet som uppstår då gruppmedlemmar arbetar tillsammans för att uppnå målet 

som ledaren satt upp, och sedan adderar den ganska tafatta anledningen att försöka visa 

”[honom] på en hjärnskanning”. Den centrala frågan blir: vad kan neurovetenskapen bistå 

med för att förstå denna mångfald av ledarskapsbeteende? Är det verkligen hjärnan ensam 

som avgör framgången hos dessa individer, eller är det en komplex kombination av 

personlighet, sammanhang, tillfällen, intelligens, emotionell kontroll och ibland kanske bara 

ren tur som avgör hur framgångsrik en ledare är (Lindebaum & Jordan, 2014)? 

Neurovetenskap och ledarroll är ett mycket populärt ämne om man skall döma 

utifrån alla publikationer som finns. En förklaring till dess populäritet skulle enligt Lindbaum 

och Jordan (2014) kunna vara att neurovetenskapen emulerar naturvetenskapen genom att 

undersöka ”objektiv” data från hjärnskanningar. Detta skulle kunna förstås som att vi genom 

neurovetenskap kan utveckla ”grundläggande modeller på proceser som kan användas för att 

generera bättre utsagor om individuella och grupp prestationer” (Paulus et al., 2009). I försök 

att svara på so what? frågan kan man se två viktiga tendenser som måste överkommas. Den 

första är användandet av så kallade vaga plattetyd ”moderskaps”- uttalanden (uttalanden som 

saknar specificering för att motivera den forskning som skall styrka uttalandet), för att 

försvara forskning och för det andra för forskare att ignorera etablerade praktiska slutsatser 

från denna forskning (Lindebaum och Jordan, 2014). Exempel på moderskapsuttalanden 

skulle kunna vara Scherbaum & Meade (2013) argument att metoder som de som används i 

neurovetenskap kan vara en ”avenue for expanding paradigms and theories in the 

managemant sciences”. Liknande uttalanden gjordes vid den tid emotionell intelligens (se 

EQ) framkom som en konstruktion som genererade intresse från både akademiker och 

praktiserande. I fallet emotionell intelligens var moderuttalandet involverat i teorin att upp till 

80 procent av variansen av framgången i livet berodde på EQ (Goleman, 1995). Lindbaum & 

Jordan (2014) föreslår att neuroledarskap och moderskapsuttalanden kring området för 

närvarande är mer förhoppningar än fokus. Lösningen till detta problem är inte helt 

okomplicerat.  Det krävs mer konkreta uttalanden om hur länken mellan hjärnan korrelerar 
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med mentala fenomen baserat på väl-konstruerade teoretiska ramverk (Lindebaum & Jordan, 

2014). 

Den andra aspekten är: Om denna länk skulle upprättas, vad gör vi med den? 

Vilken är den praktiska implikationen av denna forskning? Här har flera förespråkare av 

neuroledarskap (till exempel, Balthazard, 2011; Waldman et al. 2011) föreslagit att vi kan 

använda oss av hjärnplasticitet och neurofeedback (se nedan) för att förbättra eller nå vår 

hjärna och utveckla bättre ledare. Men Lindebaum och Jordan (20014) föreslår att plasticitet 

inte kan kopplas till sådana slutsatser utan enligt dem endast härledas till utveckling av barns 

hjärna, reparation av trauman där originalvägar för signaler skadas eller förstörts, inte för att 

alternera beteenden hos vuxna. 

Som svar på denna kritik argumenterade Ashkanasy (2011) för att de lärda 

måste motstå frestelsen att överreagera inför nya koncept och idéer, så som många gjorde och 

fortfarande gör som i fallet emotionell intelligens. Fastän vi ser tecken på liknande fenomen 

hos neurovetenskapen så kan det förhindras med peer-reviewed forskning (Ashkanasy et al. 

2014). Fortsatt med denna linje av argument, att neurovetenskapen förser med viktig teoretisk 

information och möjligheter att den kan föra organisatorisk forskning i emotionell intelligens 

framåt. Empati är en kritisk komponenet av emotionell intelligens (Ashkanasy et al. 2014). 

Först skall termen empati och EQ förklars närmare och belysa varför de kan vara en viktig 

ingrediens hos en god ledare, sedan skall argumenten mot plasticitet och neurofeedback 

bemötas.     

1.4.4 Empati. Empati kan allmänt beskrivas som förmågan att uppleva och 

förstå andra personers känslor. Empati handlar om en psykisk förmåga att förstå och känna 

med andra, vare sig personen håller med eller inte; till exempel en person ha empati med en 

annan utan att bli likadan eller vara likadan. Hoffman (1987) definierar empati som "en 

affektiv reaktion lämpligare till någon annans situation än till sin egna. (Hoffman 1987, 48) 

han har också gjort gällande att den exakta innebörden av det affektiva svaret beror till stor 

del på de kognitiva funktionerna hos individen. Med andra ord, vilken typ av empatisk 

upplevelse vi upplever beror på mekanismer eller sätt av upphetsning genom hur vi kommer 

att reagera affektivt till andra. Dessutom skiljer sig dessa mekanismer åt med avseende på hur 

mycket kognitiv och språklig finess de behöver (ibid). Firth och Firth (2007) hänvisar i sin 

forskning att en högre grad av social process har observerats redan vid 18 månaders ålder då 

barn använder sociala referenser för att lära sig om folks dispositioner och vid detta tillfälle 
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kan de känna igen att ett fint objekt kan vara illa omtyckt av vissa personer. Detta skulle visa 

på förmågan att barnet kan göra en bedömning av en annans mentala tillstånd (Gergely et al. 

2007). Genom att spegla andra individers ansiktsuttryck som vi ser så kan vi även skapa 

samma emotionella erfarenhet själva (Gallese, Keysers & Rizzolatti, 2004). Vår förmåga att 

se andras mål och intentioner genom att iaktta deras rörelser är ofta tillskrivet spegelneuroner 

(ibid). Presentationen av upptäckten av spegelneuroner (Rizzolatti och Craighero, 2004) där 

man observerade att en försöksapa speglade de rörelser som forskarna utförde efter att 

iakttagit dem. Upptäckten kom dock som en slump i laboratoriet under en lunch då 

försöksdjuret fortfarande var uppkopplat med sensorutrustning till en högtalare. Man fick 

uppspelningar av aktivering av celler då apan iakttog personalen äta. Vid vidare forskning 

upptäckte man att dessa celler aktiverades vid både meningsfulla rörelser (för apan) av 

forskarna och i samband med liknande rörelse sedan av apan. 

Studierna av detta fenomen utgjordes av två apor av rasen Macaca nemestrina 

där mätningar gjordes med tungstenmikroelektroder i område F5 på djuren. Område F5 

beläget i frontal cortex och är sett som ”homologous to Broca´s area in the human brain”. 

Samtliga celler i området testades noga för olika beteende- och motoregenskaper genom en 

rad olika metoder som att placera ut mat, ta bort mat, riva sönder mat, vinka eller lyfta en arm. 

Genom detta kunde man härleda att utav de 300 neuroner som mättes att cirka 20 procent var 

speglingsneuroner. Noterbart här är dock att man upptäckte att dessa neuroner aktiverades när 

någonting meningsfullt iakttas av djuret och när rörelse interagerar med objektet och utgjorde 

någon mening för djuret. Man använde sig även av två apor där den ena apan (A) deltog aktivt 

i experimenten medan apa B endast iakttog. Man kunde då även mäta aktivering av 

spegelneuroner hos apa B då apa A utgjorde experiment.  Även hos människor har man senare 

hittat mer avancerade och utvecklade områden av dessa neuroner (Keysers & Gazzola, 2006) 

samt kopplingar till hur vi som människor tolkar agerande tillsammans med avsikt och 

emotionell status (Lacoboni, 2008), så kallade” super mirror neurons”. Idén med en koppling 

till ledarskapet och spegelneuroner är att empati eller förståelsen för andras emotionella status 

kan uppfattas genom att observera varandra. Så om någon till exempel gråter så skulle detta 

starta en reaktion hos spegelneuronerna hos en observatör som sedan speglar detta tillstånd. 

Observatören simulerar agerandet av gråtande internt i hjärnan (mental visualisering av 

emotioner). Denna simulation skall då skapa signaler som passerar genom de emotionella 

centra i hjärnan till det limbiska systemet vilket väcker observatörens egen känsla kopplat till 
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sorg (Lacoboni & McHaney, 2009). Mer om emotionell visualisering kommer behandlas i  

kapittel 2. 

1.4.5 Evolutionär aspekt. Evolutionspsykologin har visat intresse för varför känslor 

och empati skulle påverka vår evolutionära utveckling. Darwin (1872) var fascinerad av hur 

stor utryckfullhet det fanns i apors mimik och såg paralleller med människan. Darwins teori 

var att troligen så stammar vår mimik från en gemensam förfader, vilket vill säga att detta då 

skulle vara en universal medfödd egenskap hos människan. Senare forskning bygger kriterier 

för samma teori utifrån följande tre argument: 

 Olika kulturer använder samma bas av emotionella uttryck under liknande 

omständigheter (Freeman, 1983, 1999; Ekman, 1971). 

 Primater (med vilka vi är nära släkt med) använder samma ansiktsuttryck under 

liknande omständigheter (Van Hoof, 1972). 

 Människor har en specifik neural hårdvara dedikerad för att känna igen och processera 

känslor (Izard, 2009). 

Randolph Nesse (1996, 2010), försvarar kritik om att mänskliga känslor skulle vara 

epifenomen hos den evolutionära processen i den meningen att de skulle vara en biprodukt 

från andra adaptioner utan adaptiva signifikanta egenskaper. Han menar att detta vore högst 

osannolikt eftersom emotioner inte endast delas av folk från olika kulturer, de har dessutom 

en klar ”fitness repercussion” (återverkan på överlevnad). Att bli emotionellt bunden till 

partners och avkomma är generellt grundstenar för att föra våra gener vidare (ibid).  

1.4.6 Empatins centrum. Amygdala är en del av det limbiska systemet och är 

inblandat i fenomenet emotioner. Det har varit känt i ett antal år att amygdala spelar en roll 

gällande emotioner, eftersom individer med skador på detta område visar på opassande 

emotionell respons. Människor med skador på detta område tycks vara oförmögna att känna 

igen rädsla hos andra (Calder et al. 1996). Prefrontala cortex visar även ha aktivitet vid 

emotioner. Skador på detta område leder generellt till stora förändringar i emotionell respons 

och personlighet (Kringelbach & Rolls, 2004). I likhet med att representera de motoriska 

aktionerna hos andra kan det mänskliga spegelneuronnätverket bidra med representationen av 

emotionella tillstånd hos andra, för att förstå och förutsäga deras beteende (Adolphs, 2009). 

En neural mekanism som spegelneuronnätverket som använder vår egen representation av 

avsikt och aktion för att förstå den samma hos andra är den ideala neurala substratet för 

empati, definierad som den interpersonliga delningen av erfarenhet, emotion och känsla. 
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Faktum är att empati kan ses som ett speciellt fall av mer generell resonans som är snabb, 

automatiskt och pre-kognitivt (Molnar-Szakacs, 2011). I en studie av Carr et al. (2003) visar 

resultat på att observationer av en annan person i ett specifikt emotionellt tillstånd automatiskt 

aktiverar en representation av samma tillstånd hos observatören. Dessa data gav även stöd för 

att empati är en speciell form av resonans i vilket det emotionella tillståndet hos en individ 

reflekteras hos en annan. I detta fall aktiveras inte endast spegelneuronnätverket hos en 

människa utan också regioner av det limbiska systemet, som är viktigt för emotioner (Carr et 

al. 2003). 

1.4.7 EQ. År 1990 använde sig Salovey & Mayer av termen “emotionell 

intelligens”, EQ, som en undergren av social intelligens vilket involverar förmågan att styra 

sina egna och andras känslor och emotioner, att sortera dem och använda denna information 

för att leda sin egen tanke och aktion (ibid). En ledare med stor kompetens inom området 

empati och emotionell intelligens borde gynna denne att utveckla och kommunicera sin vision 

och hjälpa henne/honom att etablera ett emotionellt band med sina följare (Humphrey, Kellet, 

Sleeth & Hartman, 2008). Utan förmågan att på rätt sätt tolka emotioner hos följare 

(exempelvis att en anställd fruktar misslyckanden), föreställa eller förstå vad de känner 

(exempelvis relatera till egna tidigare erfarenheter), och svara på ett emotionellt korrekt sätt 

(exempelvis genom att vara positiv och stöttande) kan inte en ledare tillhandage följare 

nödvändig coaching och det stöd som de behöver (Waldman, Bathazard & Peterson, 2011).  

En person med hög emotionell intelligens har förmågan att förstå sig själv och 

andra och sätta beteenden i en given kontext. Individer med hög EQ som visar personlig och 

social kompetens kan vara orienterad mot en transformerande ledarstil med tyngden på 

motiverande och influerande av andra (Bass, 1990). 

1.4.8 Plasticitet. Neuroplasticitet är en inneboende fundamental 

neurofysiologisk egenskap som refererar till förändringar i struktur, funktion och organisation 

inom nervsystemet, vilket förekommer kontinuerligt genom en individs livstid (Pelletier, 

Bourbonnais och Higgins, 2015).  Detta innebär att hjärnan är föränderlig och fullt kapabel att 

förändra vissa aspekter av sin funktion som i fallet med taxichaufförer i London där tydliga 

tecken på neuroplasticitet visade sig över tid på den specifika funktionen lokalsinne eller 

förmågan att orientera sig i sin omgivning (Maguire et al. 2000).  Förändringar kan vara 

övergående, tänkvärt är exempelvis användandet av sensomotoriska systemet för att svara på 

interna och miljömässiga krav som kan förekomma över kortare perioder (Classen et al. 
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1998). Neuroplastisk förändring i sensormotoriska områden är stimulusdrivna och resulterar i 

bestående neuroplasticitetiska förändringar när intern och extern press är upprepad, tyst och 

involverar inlärning och kräver oavbruten fokus (neurofeedback, (Hayashi, Hasegawa & 

Kasai, 2002)). Neuroplasticitetiska förändringar har noterats i olika områden av det centrala 

nervsystemet såsom ryggraden, subcortex och i cortexområden (Pelletier, Bourbonnais & 

Higgins, 2015). 

Detta innebär att hjärnan är föränderlig och fullt kapabel att förändra vissa 

aspekter av sin funktion som i fallet med taxichaufförerna i London, där tydliga tecken på 

neuroplasticitet visade sig över tid på den specifika funktionen lokalsinne eller förmågan att 

orientera sig i sin omgivning (Maguire et al. 2000). 

Neuroplasticitet förmodas uppstå från interaktioner mellan glutamatreceptorerna 

NMDA och AMPA. Stimulering av AMPA-receptorn genom glutamatinbindning leder till 

depolarisering, detta frigör en magnesiumjon, Mg2+ från NMDA-receptorn, vilket aktiverar 

denna. När NMDA-receptorn både bundit glutamat och släppt ifrån sig Mg2+, så blir den 

permeabel för kalciumjoner, Ca2+. Ca2+ fungerar i sin tur som en intracellulär 

signaltransduktor, vilket inducerar syntesen av proteiner som behövs i bildandet av nya 

synapser. NMDA-receptorn har visat sig kontrolleras av ett flertal andra receptorer, aktivering 

av dopaminreceptorerna D1 och D3 på samma nervcell som NMDA-receptorn påverkar 

receptorns aktivitet genom att fosforylera den. Beroende på fosforyleringsmönstret kan detta i 

sin tur hämma eller stimulera MAPK/ERK-signaltransduktionsvägen (Jiao, Zhang, Gao, Lou 

& Zhang, 2007).  

1.4.9 Neurofeedback. Neurofeedbackträning är ett sätt att genom träning med 

auditioner och/eller visuell stimuli utsätta deltagare med uppgifter liknande vid ett dataspel 

men genom att kommunicera med sin hjärna istället för med ett keyboard eller joystick. 

Interaktionen som utförs av operatören belönas när den når önskat resultat och straffar vid 

oönskad hjärnaktivitet. På så sätt programmeras eller lär sig hjärnan att ändra mönster eller 

kopplingar till önskat resultat (Waldman & Balthazard, Peterson, 2011).  I fallet med 

taxichaufförerna så fanns även en teori om att vissa områden rent av ökade i storlek på grund 

av neuroplasticitet, vilket då skulle enligt Waldman et al., innebära en ökad kapacitet inom ett 

specifikt område eller förmåga (Maguire et al. 2000). Detta väcker den frågan om ledare är 

födda till sin roll eller om de skapas genom erfarenhet. Om hjärnan är formbar och inte statisk 

så skulle detta vara intressanta implikationer för ett utvecklande ledarskap (Waldman et al. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  19 
 

2011). Från sina idéer om neurofeedback menar Waldman och hans kollegor att man redan 

kan se hur atleter tränar sin förmåga mentalt för att prestera bäst under ett givet tillfälle, så 

kallat peak preformance (bästa prestation vid rätt tidpunkt). På samma sätt skulle då en ledare 

kunna använda sig av liknande tekniker för att förbättra sin kapacitet under ett specifikt givet 

tillfälle. Dock menar de att ytterligare forskning behövs för att samla mer data och kartlägga 

genom qEEG analyser. Om man lyckas identifiera normativa mönster i de variabler som 

utmärker den neurologiska basen av visualisering eller inspirerande beteende från mindre 

effektiva beteenden, så finns möjligheten att använda neurologisk feedbackstrategier i syftet 

för självutveckling - till exempel träna hjärnan för bättre ledarskap utförande (ibid).   

 De repliker som presenteras svarar bra upp till den kritik som lagts fram 

gentemot neurovetenskaplig forskning i ledarskapsrollen. Det verkar som en klar majoritet av 

den neurovetenskapliga och för den delen även andra områden har accepterat de metoder och 

instrument som används för att studera hjärnan. Samma sak gäller kritiken kring plasticitet 

och neurofeedback. Det finns flertalet publicerade och granskade forskningsresultat som 

stöder teorier om dessa funktioner och även här har ett klart större stöd av kollegor än vad 

kritikerna har. Efter studerad kritik och replik, så skall nu fokus vändas mot vad själva 

begreppet visualisering innebär, var det är och hur det är? 

2. Visualisering 

Visualisering är en tankeprocess som går ut på att för sin inre syn föreställa sig något, att med 

hjälp av sina egna sinnen skapa eller återskapa en upplevelse i hjärnan (White & Hardy, 

1998). Att för din inre syn se en bild av det önskade utförandet får ofta till följd att ”det 

tänkta” blir verklighet. Bilder som framkallas mentalt styr prestationen och de formar 

minnesspår en så kallad neuromuskelärt program att prestera utefter visionen. Visualisering 

skapar ett muskelminne för den motoriska rörelsen som lagras och därför går det sedan lättare 

att utföra den och du får en prestationsförbättring. I flertal studier har visualisering studerats 

som träningsmetod. En studie undersökte om mental träning kan bidra till en styrkeökning 

(Ranganathan, Siemionov, Liu, Sahgal & Yue, 2004) och vad denna studie visade var att det 

är möjligt att med hjälp av mental träning skapa ett muskelminne och att den mentala 

träningen skapar liknande spår som den fysiska träningen gör. Visuellt mentala bilder eller 

”seeing with the mind´s eye”, är när vi ser en händelse eller objekt i avsaknad av det 

relaterade visuella input (Kosslyn, 1994). Vid visualisering så skall man försöka använda så 

många sinnen som möjligt i de mentala bilderna eftersom detta gör dem mer levande. Även 
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inkluderingen av känslor är viktig för att göra visualiseringen så stark som möjligt. Ju 

tydligare, starkare och mer levande de mentala bilderna är, desto mer effektiv kan 

visualiseringen bli (Vealey & Greenleaf, 2001). Gains & Shedan (2010) menar att visuell 

föreställning ligger vid intersektionen av vision och minnet och det visar sig att förmågan har 

en avgörande roll i tolkningar av dubbeltolkade figurer (exempelvis Jastrow, (1899), hare 

anka bild som kan tolkas olika med hänsyn till betraktaren) hos både vuxna och barn. Man ser 

även att förmågan har kopplingar till sanna eller falska minnesprocesser, barns snabbare och 

mer precisa bild genererande bättre visiospatial återkoppling (Kail, 1997). Mental 

visualisering har också visat sig vara viktiga vid andra kognitiva områden så som resonerande 

och problemlösning. Exempel på detta är Joh, Jaswal & Keen (2011) resultat på experimentet 

då man lät 3- åriga barn förutse en bolls rörelse genom en bana. Experimentet visade att 

barnen hade bättre resultat då de tilläts att mentalt visualisera bollens bana. Dock bör man ha i 

åtanke att mental visualisering inte nödvändigtvis behöver vara en frivillig aktivitet eller 

förmåga. Yttre händelser eller inre associationer kan trigga en mental bild, även om personen 

inte vill erfara den bilden vid det givna tillfället (Pearson & Weastbrook, 2015).  

2.1 Visualiseringens Mekanism 

Senare tids forskning har cementerat vår förståelse att mentalt visualisera med 

bilder som ett internt framställande av representationer med stark koppling till visuell 

perception, och därmed avslutat den så kallade ”imagery debate” (Pearson & Kosslyn 2015). 

Under senare tid har forskning visat många likheter mellan vanlig perception och mental 

visualisering. Andra påstår att visualisering implicerar på en högre grad av integration än de 

som utförs av primära visuella cortex (Bartolomeo, 2002). Man har funnit att visualisering av 

till exempel orienterande linjer kan ge en orienterande eftereffekt eller att visualisera ett 

rörande stimulus kan ge en rörande eftereffekt på en liknande perceptuell stimulus, mycket 

liknande normal perception (Pearson, Naselaris, Holmes & Kosslyn, 2015).  

En viktig aspekt av mental visualisering är att fastställa att det inte rör sig om en 

effekt som härstammar från visuellt fokus. Studier har gjorts med experiment där man testar 

mental visualisering genom att presentera två olika mönster för varje öga. Mönstren tävlar 

sinns emellan om perceptuell dominans, så att genom tid flyttas fokus och alternerar mellan 

de olika mönstren växelvis. Personer som låtits att mentalt visualisera ett av mönstren innan 

testet visar större benägenhet att dominera mot just det mönstret, precis som ögat skulle 

dominera mellan starkt och svag kontrast på objekt. Det visar sig vidare att genom tid så blir 
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effekterna ännu större ju längre visualiseringen får fortgå medan att endast att fokusera på ett 

specifikt mönster genom testet inte påverkar denna primära effekt (Pearson & Kooslyn, 

2015). Utifrån detta drar Pearson slutsatsen att mental visualisering kan särskiljas från aktuellt 

visuellt fokus. 

  Hjärnmodulering eller kartläggning av hjärnan har visat övertygande bevis på att 

mental visualisering härstammar från aktivitet i samma område och visuella områden som är 

aktiverade vid visuell perception (Pearson & Kooslyn, 2015). Tekniker när man har jämfört 

modeller där specifika representationer kodade vid perception kartlagts och sedan testat dem 

mot modeller från mental visualisering har använts. Voxel-wise modellering som det kallas 

användes första gången av B. Thirion (2006), och visar på topografiska kartor av synsystemet, 

det vill säga en karta från retina till neuroner i områden. Genom detta kan man finna de aktiva 

områden som signalerar vid visuell perception och sedan jämföra hur kartor från mental 

visualisering ser ut. Hur kan man då utvinna något nyttigt av bilder från aktivitet i område V1 

i hjärnan?  Primära synbarken V1 eller primära visuella cortex är lokaliserat i den bakre, 

mediala delen av occipital loben i hjärnbarkens bakre del och betraktas som den visuella 

barkytan dit synintrycken når först. V1 är den mest ursprungliga delen av synbarken och tar 

emot synprojektioner från laterala knäkroppen i thalamus. V1 nämns även som Brodmann 

cortial area 17 eller stratiala cortex (Guyton, 1991). Dessa bilder visar sig vara liknande 

oavsett om vi visualiserar på enklare grad av egenskaper som vid mer komplexa 

visualiseringar som vi använder oss av i dagliga livet (Pearson, 2015). Man har upptäckt att 

precision av både mental visualisering och visuell perception är sammanlänkade med 

storleken på område V1, vilket då skall visa på likheter mellan de två olika fenomenen. 

2.2 Modulering Av Visualisering.  

Den neurobiologiska mekanismen bakom mental visualisering är ett högst 

komplex system med en många olika kopplingar och interaktionsmönster i hjärnan. Mycket 

av den forskning som gjorts med neuroimaging studier har identifierat ”vad” (till exempel 

föremål, ansikten och så vidare) eller ”var” (spatial kartläggning) men inte den större bilden 

av inblandade områden. Men det finns undantag i en studie från 2011 har A. de Borst lett en 

samling forskare för att kartlägga just detta. De studerade den spatio-temporala (jag väljer att 

använda de engelska termerna över hjärntopografin), dynamiken av aktivitet i frontala 

regionerna och deras relation till parietal, occipital-temporal och primära sensor regioner, 

under en beteendekontrollerad uppgift som fångade både objekt och spatiala mentala avbilder. 
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Genom att använda både fMRI och EEG i sin kartläggning kunde man även komplitera sina 

testresultat med studier på hur alfa rytm och beta rytm (som främst är associerat med 

arbetsminnet). Med denna metod menar de att de lyckas att skapa den mentala modell som 

framkommer vid komplexa mentala visualiseringar.  

Studien utfördes på personer mellan 18-29 år och delades upp i grupper efter 

vilken mätmetod som skulle användas. Allt som allt var det 17 stycken deltagare. Man 

använde sig av olika fotografier med specifika attribut och övningar med audiotionära 

instruktioner till fotografierna, vilket fotografi som skulle användas. Audiotärt stimuli bestod 

av en kvinnoröst som gav instruktion av typ ”foto 1, foto 2 och så vidare, dessa stimuli var 1 

sekund för testet i fMRI och 400 milli sekunder för EEG testet. Sedan skulle varje deltagare 

under den kommande intervallen visualisera den scen som de lärt att associera med tidigare 

instruktion (till exempel foto 1). Efter varierande tidspann efter detta visades ett speglande 

eller icke speglande fragment av den scenen (50-50 % fördelning). Sedan skulle deltagarna 

avgöra med hjälp av en tryckknapp om bilden fragmentet matchade tänka bilden eller inte.  

Ur dessa data som sammanställts kunde man sedan framställa en karta med 

aktiva voxels (aktivitets områden) som illustrerar hjärnans aktivitet under själva tiden som 

testet utfördes.  

Resultaten från fMRI visar att: 

1.  Auditory cortex (AC) och superior temporal gyrus (STG) var aktiviverade först i 

starten av testet, tillsammans med thalamus (Th) och putamen (Pu) – de frontala 

regionerna – mesial superior frontal gyrus (SFG) och pre-motor cortex (PreM) cortex. 

2. Sedan blir klustren mer markanta i mesial SFG, PreM cortex, Th, Pu även mittersta 

frontal gyrus (MFG), insula (INS), calcarine sulcus (CaIS) och flera partiella regioner 

som vänstra superior parietal lobe (SPL), precuneus, Interparietal sulcus och parieto-

occipital sulcus. 

3. Samtidigt så aktiverades stora områden i högra SPL, precuneus, medial och inferior 

occipitial cortex samt parahippcampal gyrus (PHG). 

4. Sist så såg man att delar av högra SPL inklusive intraparietal sulcus och delar av högra 

PHG var aktiverade. 

Resultaten från EEG: 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  23 
 

Resultaten från EEG under scen visualiseringen blev jämnförda med en audiokontrollerad 

situation. Dessa (visualisering och kontroll) visar på aktivitet i centrala, central anterior, höger 

anterior, vänster posterior, höger posterior. 

Studien visar därmed att tidig aktivering sker i mesial SFG, höger MFG och 

premotor cortex i båda fMRI och EEG studien. Aktiviteten i dessa områden skulle kunna bero 

ökad synkration i theta och beta frekvens, speciellt då aktiviteten i mesial SFG under 

visualiseringen verkade vara viktig vid samspelt utförande (trycka och tycka). Först senare 

under visualiseringen så aktiveras bortre regioner i visual cortex som kopplades till de-

synkration av alfa och beta frekvens.  

Från detta dras konklusionen att resultaten från studien föreslår att de frontala 

regionerna styr eller dirigerar nätvärket som utgör skapandet av bilder i den mentala 

visualiseringen. Speciellt viktig tycks mesial SFG vara. Dessa frontala regioner tycks sedan 

dra med sig mer avlägsna parietal regioner för representation av det spatiala innehållet i 

scenen och de occipital-temporal regionerna för detaljerade visuella representationer av 

objektet. 

2.2.1 MVPCs. Utöver aktivering i syncentra vid mental visualisering har studier 

visat att ”multivariate pattern classifiers” (MVPCs) visar att samma mönster klassificerare 

som skiljer riktiga stimuli genom att analysera mönster hos aktiviteter i visuella områden V1 

och V2 medan perception av enkla externa stimuli också kan sortera samma stimuli under 

mental visualisering av bilder (Albers, et al. 2013). Detta föreslår att fastän genomgripande 

grader av aktivitet i V1 under visualisering är relativt låg så är mönstren av aktivitet genom 

visualisering och perception i V1 och V2 liknande. Dessa upptäckter stärker hypotesen av en 

delad representationellt format i visualisering och perception (Pearson et al. 2015). 

MVPC studier har även avslöjat likheter i aktivitetsmönster över perception och 

visualisering i ”high-level” syncenter områden (Stokes et al. 2009). I likhet med 

aktiveringsstudier är avkodnings presterande typisk mer robust i ”high-level” områden än de i 

tidig visuella områden. Därför har MVPC studier av visuella mentala bilder stött förslaget att 

aktivitet i perception och visualisering är alltmer lika med assonerande av den visuella 

hierarkin (Pearson et al. 2015). 

Sammanfattningsvis så indikerar MVPC och aktivitetsstudier att 

aktivitetsmönster associerade med matchande externa och visualiserad stimuli börjar likna 
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varandra så tidigt som i område V1. Sedan ökar likheten med den visuella hierarkin, fast 

livligheten hos visualisering tycks vara närmare associationen i tidiga visuella områden 

(Pearson et al. 2015).    

2.2.2 Likheter mellan mental och perceptuell visualisering. En studie 

(Borlon, Oliviero, Wattiez, Pouget & Bartolomeo, 2010) visar att även ögat har liknande 

rörelser oavsett om vi visualiserar en bild mentalt eller om vi faktiskt letar efter konkret 

visuell information. Man testade detta genom att låta deltagarna mentalt visualisera en karta 

över Frankrike och sedan placera olika städer utifrån förhållandet till det visualiserade Paris.  

År 2004 visar en annan studie hur mental visualisering och perception 

överlappar överraskande lika (Gains, Thompson & Kosslyn, 2004). Författarna hävdar att 

samtliga data som de samlat in i deras studie, just om vilka gemensamma kopplingar mental 

visualisering och perception har, visar att dessa fenomen är identiska på alla områden. Dock 

visade det sig en liten skillnad på intensitet på occiptial och temporal regionerna. Så deras 

slutsats blir att kognitiv kontroll av processens funktioner är liknande i båda fallen, men 

kanske kontra intuitivt några sensorprocesser kan bli delaktiga olika vid mental visualisering 

och perception.  

Forskning visar därmed resultat i hur mental visualisering genereras. Som 

exempel, mental visualisering är förmodat baserat på återhämtande och återkombinationer av 

minnen. Detta eftersom högre utvecklade områden ligger fysiskt och rent synaptiskt närmare 

minnes-kodande strukturer i den medial temporal loben än de senare visuella områdena 

(Pearson et al., 2015).  

2.2.3 Utveckling av mental visualisering. En studie gjord av Wimmer et al., 

(2015) visar på att barn från 4 år upp till vuxenlivet genererade och behöll sina mentala bilder 

och att dess träffsäkerhet i att koordinera mentala bilder liknar de vid iakttagna bilder genom 

perception. De fann ytterligare att förmågan att behålla och precisera mentala bilder ökar 

signifikant under perioden vid förskolan. Trots att resultaten på barn vid 4 års ålder visade på 

över chans på studien i både bildframställande i visualisering och behållandet av denna bild 

över tid, så såg man att från 4 till 8 års ålder ökar barns förmåga till den grad att det kan 

jämföras med hos vuxna (ibid).   

Det viktiga vid studien visar att inte endast kan unga barn använda sig av mental 

visualisering när de får instruktioner att göra så utan att både deras förmåga att framställa 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  25 
 

mentala bilder samt att behålla dem och förmågan att särskilja och koordinera dem gentemot 

den verkliga världen ökar med ålder (Wimmer et al. 2015).  

2.2.4 Mental visualisering eller visuellt minne. Forskning har skilt dessa två 

egenskaper åt trots att de båda kan bidra med liknande fenomen. Det visuella minnet utgörs av 

det faktum att man kan ”hålla kvar” en bild i minnet medan då mental visualisering ”bygger 

upp” en mental bild från minnet. Dock har det visat sig i undersökningar runt visuellt minne 

att deltagare ofta använder sig av två olika metoder. En grupp brukar skapa en mental bild för 

att jämföra med teststimuli. Den andra gruppen plockar ut specifika detaljer från en scen eller 

memorerar dem genom att koda dem med fonologiska ljud eller verbalt, som sedan jämförs 

med teststimuli (Harrison & Tong, 2009).  

2.2.5 Mental visualisering av känslor. Det finns flera orsaker till att mental 

visualisering skulle ha en stor effekt på affektion och ett antal mekanismer som 

sammankopplar länkar mellan mental visualisering och emotion (Holmes & Mathews, 2010). 

Holmes och Mathews listar tre punkter med en direkt koppling mellan emotionella system och 

mental visualisering. 

1. En direkt influens på emotionella system i hjärnan som är responsivt mot sensoriska 

signaler. 

2. Överlappningar mellan processer involverade i mental visualisering och perception 

som kan leda till reaktioner ”som om” i verklig emotionell upphetsning. 

3. Kapaciteten av mentala bilder för att skapa kontakt med minnen för emotionella 

episoder i det förflutna. 

Dessa punkter kommer att diskuteras djupare i kommande kapitel. 

2.2.6 Direkt influens På Emotionella System. Ganska tidigt så drogs teorier 

fram om hur mental visualisering påverkade olika former av fysiologiska fenomen, så kallat 

psykofysiologiska fenomen. Från studier på 1980- talet fann man att på testpersoner som fick 

visualisera om neutrala eller hotfulla händelser kunde en ökning av hjärtfrekvens 

uppmärksammas vid den visualiserade rädslan, trots att resultaten endast visade på en knappt 

markant skillnad (Miller et al., 1987). Det är troligt att det emotionella systemet i hjärnan är 

speciellt känsligt gentemot mental visualisering baserat på den evolutionära utvecklingen. 

Basala emotioner som till exempel rädsla eller belöning skulle enligt evolutions psykologer 

förklaras med en anpassning till situationen för att undvika skada, skaffa föda eller hitta en 
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potentiell partner (Workman & Reader, 2014). Liknande menar de att människan har en 

evolutionär förmåga att läsa av andra individers emotionella status genom ansiktsuttryck. 

Detta kunde vara en stor framgång för en person för att undvika att bli ihjälslagen av en 

illasinnad eller hotfull individ. Mentalt visualiserade bilder är primärt sensorperceptuella 

representationer och de områden i hjärnan som aktiveras under mental visualisering 

överlappar mycket märkvärt med områden som aktiveras under liknande sensorisk och 

perceptuell stimuli (Holmes & Mathews, 2010). Som exempel på detta nämner de individer 

med PTSD, där patienter kan reagera som om traumat faktiskt händer ytterligare en gång 

genom att uppvisa emotioner av terror, autonoma tecken (som transparerande) och till och 

med utlösa ett lämpligt beteende som att till exempel ducka för slag eller liknande. 

2.2.7 Visualisering och känslokontroll. I en studie av Fardo et al. (2015), tittar 

man närmare på de nätverk som är aktiva under visualisering av smärtgrader. Förmågan att 

generera intern representation som återkallar själva kärnan av en perceptuell erfarenhet 

förlitar sig på liknande neurala mekanismer som hos de av den aktuella perceptionen (Kosslyn 

et al. 2001). Denna mekanism av delad representation mellan visualisering och perception 

över sensor modeller, inkluderande den taktila domänen, som till exempel känselreceptorer, 

(Gallace, 2013; Schmitt et al. 2014). Men möjligheten för visualisering att engagera smärt 

tillstånd var okänt. Indirekta bevis på interaktionen mellan visualisering och smärttillstånd 

hade getts via kliniska undersökningar på patienter med kronisk smärta. Exempel på sådana 

bevis var att visualisering av rörelse av en saknad lem temporärt kan reducera smärtsymptom 

hos patienter med kronisk komplexa regionkoncentrerade smärtsyndrom och fantomsmärtor 

(MacIver et al. 2008). Andvändandet av copingvisualisering har också funnits främja kontroll 

över symptom (Berna et al. 2011). När det kommer till relevansen av mental visualisering 

som antingen en strategi för smärtreducering eller terapeutiska mål är detta väl etablerat i en 

studie (Berna et al. 2011). Studiens syfte var att testa om smärtvisualisering producerar 

specifik riktningsanvisade effekter eller om den endast stör eller interagerar med 

smärtproceserande oavsett visualiseringens innehåll (Fardo et al. 2015). Kortfattat så fick 

deltagare i uppgift att visualisera en viss grad av smärta varpå de utsattes för en yttre stimuli 

för att efter detta gradera vilken grad av smärta de upplevde. I enighet med deras 

riktningsanvisade hypotes så visade både inhiberande och faciliserande instruktioner av 

smärtgrad tendenser av erfarenheten av smärtintensitet och obehag mot det visualiserande 

målet. När deltagarna aktiverade inhiberande smärta så inte bara sjönk den subjektiva 

smärtupplevelsen utan också så fördröjdes upptäckten av högintensiv stimuli som smärtsam. 
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Tvärtom visade sig högintensiv stimuli mer frekvent kategoriserad som icke smärtsam och 

deltagarna var mindre benägna att rapportera smärta under inhibering. Kongruent när 

deltagare aktivt undertryckte smärta så ökade den upplevda smärtans intensitet och obehaget 

var associerat med ett fördröjt omdöme hos lågintensiv stimuli som icke smärtsamt (Fardo et 

al. 2015). 

Som slutsats i Fardo et al.(2015), studier drogs konklusionen att deras resultat 

visade mot att förutsägelsen av mental visualisering som ett flexibelt verktyg för att alternera 

smärta och somatisksensoriska sensationer mot specifik kontextuell förväntning (Fardo et al. 

2015) 

2.2.8 Överlappning av processer.  Mental visualisering och perception delar 

många aktiva områden under stimuli. Så det andra sättet som mental visualisering kan 

påverka emotioner är genom sättet vi uppfattar världen. Att hålla en mental bild påverkar till 

och med selektivt svaga visuella signaler och liknande fenomen uppstår vid hörsel (Holmes & 

Mathews, 2010). Visualisering har dock ytterligare egenskaper, då det verkar som att mentala 

bilder av olika slag aktiverar olika områden för processer. Detta kan jämföras med när vi 

genom perception iakttar olika saker, det vill säga att olika områden i hjärnan representerar ett 

visst fenomen men det är ett identiskt område för samma fenomen som för perception (Gains, 

Thompson & Kosslyn, 2004). Samma slutsatser kan dras från visualisering av mentala bilder 

till visualisering av mentala emotionella scener. Att iaktta olika ansikten med olika 

emotionella uttryck aktiverar olika områden i hjärnan, speciellt amygdala. Samma mönster av 

aktivitet uppstår när ansiktsuttryck mentalt visualiseras. Mental visualisering av kommande 

emotionella tillstånd, liksom återkallandet av gångna emotionella tillstånd aktiverar även de 

amygdala (Holmes & Mathews, 2010).  Holms och Mathews menar att om en mentalt 

visualiserad bild innehåller emotionell karaktär liknar det på samma sätt en mental 

visualisering – perceptionprocessen som vi tittat på fast med egenskapen av en emotionell 

process. 

2.2.9 Autobiografiska minnen. Den tredje länken mellan mental visualisering 

och emotioner relaterar till autobiografiska minnen. Teorier på att mental visualisering av 

bilder är inte ny. Brewer (1996) berättar i sina studier om hur individer nästan universellt 

rapporterar att de använder sig av mentala bilder för att hämta nyligen upplevda händelser. 

Inte lika frekvent men vanligt är att minnas semantisk information (till exempel, vilken är 

Frankrikes huvudstad?) Det tycks därför att mental visualisering kan vara speciellt relevant 
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för att minnas specifika episoder från autobiografiska minnen. Conway (2001) döpte detta 

fenomen till ”sensory-perceptual episodic memory”. Samma processer som är involverade i 

återskapandet av gångna minnen från tidigare upplevelser kan vara i bruk när vi hämtar nya 

mentala bilder föreslog Schacter, Addis & Buckner (2007). Dessa argument styrks av andra 

forskare som funnit att överlappande mekanismer när vi minns episoder från förr eller 

föreställer oss dem i framtiden (D´Argembeu och Van der Linden 2006), fann i sina studier att 

individer med en högre poäng på frågeformulärsundersökningar om inlevelse av mental 

visualisering av bilder rapporterade mer sensorupplevda detaljer i både när de mindes 

autobiografiska event och när de förställde sig en mental bild av framtiden (så god förmåga att 

använda sina sinnen förbättrar mental visualisering och emotioner kopplat till dem). Vidare så 

har man även gjort kartläggningar och jämnföringar av de områden som är aktiva under att 

minnas och mentalt visualisera bilder av personliga event och funnit att båda aktiverar 

områden i prefrontala och mediala temporal regionerna, tillsammans med senare aktivitet i 

syncentra (Addis, Wong & Scatcher, 2007). Utifrån detta så har spekulationer gjorts om att 

genererandet av mentala bilder hämtar information i autobiografiska minnet – överlappning. 

Detta till den grad att minnena verkar inkludera känslor erfarna under denna episod, så borde 

det konstruerade minnet av bilden även innehålla eller konstruera samma emotion (Holmes & 

Mathews 2010). 

Holmes & Mathews (2010) menar att utifrån detta så skall emotionell respons till en 

mentalt visuell bild väckas på två sätt: 

1. Genom återbördandet av känslan redan associerad med det aktuella eventet i minnet. 

2. Genom känslor genererade de novo av det perceptuella innehållet av den kontrakterade 

bilden i sig själv. 

2.2.10 Grader Av Emotionell Påverkan. Dock som vi kan se så kan mental 

visualisering påverka våra emotioner, men inte alla mentala bilder har lika stark påverkan. 

Pylyshyn (2006), beskrev det så här ” it is true that if I think the sentence ” I am about to be 

hit by a falling brick” I am not nearly as moved to action, or emotion, as I am if I visualize a 

brick is falling down to me”. Holmes & Mathews (2010) föreslår att detta främst beror på hur 

vi använder oss av mental visualisering, från vilket perspektiv vi använder. De delar upp 

perspektiven utifrån två kategorier: första person- perspektivet och observatörens perspektiv. I 

första persons-perspektivet så är det brukligt att beskriva visualiseringen som att man ser 

direkt utifrån sina egna ögon, medan som observatör ser man eventet utifrån, som en tredje 
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person som observerar en händelse, vari man själv oftast deltar (Nigro & Neisser, 1983). 

Minnen som är relativt färska eller om man vill ligger närmare i tiden och speciellt då man 

upplevt sig mer självmedveten verkar generellet upplevas från första person-perspektivet, 

medan minnen med längre distans i tid generellt upplevs oftast från observatör-perspektivet 

(Bertsen & Rubin, 2006).  

Det verkar som om de minnen vi har från händelser som vi upplever från första 

personsperspektivet innehåller mer detaljerade emotionell information om reaktioner och 

känslor medan observatörperspektivet tycks ha mer information om spatiala relationer och 

fysiskt utseende eller förhållande (McIsaac & Eich, 2002).  

Holmes och Mathews (2010) har utfört en rad olika tester för att undersöka hur 

eller vad som skapar mest emotionell registrering hos deltagare när man jämför om det är 

någon skillnad mellan en mentalt framställd bild av en text eller från mentalt framställda 

bilder från erfarenheter eller minnet. 2005 började experimenten med att deltagarna fick 

instruktioner att läsa och sedan mentalt visualisera sig själva i den beskrivda situationen. För 

att säkerställa testet så skapades en kontrollgrupp som fick instruktioner att fokusera på själva 

meningens uppbyggnad av ord. Resultatet av testerna var övertygande: emotionell känsla 

(ångest, på grund av testets utförande och innehåll) ökade kraftig hos de deltagare som var 

instruerade att mentalt visualisera en bild av sig själva i det beskrivna scenariot, men inte alls 

hos de deltagare som fokuserade på meningens uppbyggnad. En rad nya tester gjordes för att 

stärka deras upptäckt och de tycks stärka deras upptäckt om att autobiografiskt minne kan 

delvis framkalla emotionella effekter av mentala bilder och konfirmera att innehållet av de 

mentala bilderna är mer troliga att innehålla specifika personliga erfarenheter eller event, 

tillsammans med associerad sensorisk information. I kontrast till detta, verbala meningar 

tycks oftast vara skapade på basen av generell semantisk kunskap och ha mindre personlig 

eller emotionell påverkan (Holmes & Mathews 2010). 

 I detta kapittel har det behandlats om visualisering, mentala bilder och 

emotioner samt hur man kan påverka dess ”styrka” och vilken mekanism som ligger bakom 

fenomenet. Med detta så skall kopplingen till hur man kan använda sig av mental 

visualisering i ett ledarskap undersökas.  
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3. Visualisering i ledarskapet 

I sin artikel från 2001 diskuterar Olivers de momentala eventen om varför de anses vara av 

stor vikt för att utveckla en god ledare. Ett momentalt event är enligt Pillmer (2001), något 

distinkt, tillfälligt och mycket emotionellt. Alltså en episod eller visst event som påverkar en 

individ kraftigt av emotionell karaktär (Pillmer, 2011). Ett minne av ett sådant event utgörs av 

tre faktorer: 

 Minnet representerar ett specifikt event som tog plats vid ett visst tillfälle i tid och 

plats. 

 Det innehåller rika detaljer från personens egna personliga omständigheter vid den 

tiden, minnet innehåller detaljer från sensoriska visualiseringar (syn, lukt, hörsel, 

känsel och eventuellt smak). 

 Individen som minns tror att själva eventet i sig verkligen har hänt. 

De momentala eventen har sina rötter i litteraturen kring episodiskt minne eller 

autobiografiska minnet av individens egna erfarenheter (Tulving, 2002). Oavsett karaktären 

av det momentala eventet så agerar det som ett fördelaktigt attribut att reflektera emot och de 

personliga minnen man har från detta används sedan för att guida och göra förutsägningar om 

framtida beteenden (Schacter et al., 2007).  

 Momentala event agerar på en temporal nivå: de används för att binda samman 

förflutet, nutida och framtida beteenden. I motsats till linjära processer där en ledare försöker 

förstå hur man skall nå ett visst mål och sedan försöker att definiera vägen dit och varför, så 

fungerar momentala event som en guide till det nuvarande beteendet och formar strategier för 

framtida beteende. Med andra ord, momentala event integrerar beteende i flera nivåer för att 

skapa en sammanhängande meningsfull verklighet (Olvares, 2011). En god ledare skall vara 

förmögen att definiera vilka mål som är värda att ”jaga”. Genom att använda tidigare kunskap 

och erfarenhet kan ledaren skapa en vision om hur man når dessa mål, ju mer erfaren en 

ledare är ju ”längre” kan han se och desto större blir de mål han sätter (Bergerman 2008). 

Men som vi såg tidigare, bör en vision vara grundad i någon form av praktikalitet, ett sätt att 

förhålla sig till och känna igen sig till (mentalt visualisera en bild av målet), annars finner 

följare visionen orealistisk och önsketänkande (Berson et al., 2001). 

 Inom sportpsykologin har mental visualisering ofta studerats i samband med 

utförande och resultat. Feltz och Landers (1983) utförde en meta analys av 60 olika sport 
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studier med inriktning om hur mental träning påverkade resultat. Studierna som undersöktes 

skilde sig markant åt gällande både målet med träningen (motor, styrka eller kognitiv – 

träning) som utförandet av de individer som studerats (ålder, syfte eller bakgrund) och visade 

att främst så gynnades de individer som använde mental träning i form av visualisering av 

kognitiva uppgifter, men att samtliga studerade områden visade på ökade statistiska resultat 

efter den mentala träningen. Mental visualisering har ett etablerat fäste inom sportpsykologin 

och används främst för att kontrollera fokus eller uppmärksamhet. Genom inövade tekniker så 

kan en utövare styra sin emotionella upphetsning både uppåt eller neråt efter behov. Detta 

sker oftast genom att utövaren visualiserar med så många sensoriska sinnen som möjligt för 

att skapa så starka målbilder som möjligt (Howland, 2007).  

 I en artikel av Hannah, Woolfolk och Lord (2009) studeras ledarens självbild 

och hur den påverkar följare och organisationen. De hävdar att betraktandet av sig själv som 

en god ledare ligger till grund för att skapa en positiv (eller om man önskar en negativ) 

självbild av sig som en ledare, detta sker med hjälp av att hämta information från tidigare 

erfarenheter och sedan organisera dem rätt. Självbilden reflekterar en individualiserad 

konstruktion över livserfarenheter som ledaren tolkat och kodat i sitt minne för att senare 

selektivt kunna referera till och använda sig av vid behov vid senare tillfällen (Kelly, 1955; 

Kihlsttrom, Beer & Klein, 2003). Ju större komplexitet av dessa sorterade minnen och 

självbild en ledare har ju lättare har ledaren att tolka sociala beteenden i ett multidimensionellt 

sätt och använda som en guide för lämpligt beteende (Bower & Hilgard, 1981). Självbild är 

ett koncept som utgörs av minnesbilder av ens självkänsla och minnen från tidigare händelser 

eller agerande uti sådana händelser (Kihlstrom & Klein 1994; Shamir & Eilam, 2005). Wood 

och Bandura (1989) fann att under post-presterande feedback träning att ledare skapade 

hypoteser kring deras effektivitet i deras agerande och genom senare, ytterligare prestationer 

lyckades de att självregelera till mer positivt utkomst genom att använda deras självbild över 

deras förbättrade förmåga att agera. För när tidigare erfarenheter eller situationer skapar en 

mer positiv bild av sig själv och sina förmågor kan användandet av självreglerande strukturer 

som själveffektivitet höjas och ett mer positivt och effektivt ledarskap uppstår (Wood & 

Bandura, 1989). Om en ledare har självbilden av sig själv som en till exempel moralisk 

ledare, ”Jag har hög moral”, så ökar det sannolikheten för ett ökat moralsikt beteende och 

beslut från ledaren. Detta skulle slutligen leda till en generaliserat attribut hos ledaren och 

följare betraktar ledaren slutligen som moralisk i naturligt beteende. Denna process av 
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konsekvent beteende betraktas slutligen som en personlighet av följare och bekräftar samt 

stärker sedan ledarens självbild hos sig själv (Mischel & Soda, 1998). 

 Hannah et al., föreslår att en positiv självbild utvecklas och förstärks genom 

framgångsrika och repeterande beteenden till den grad att de under tid och repetition blir 

beteende av ren vana (Hannah et al., 2009). Att en självkonstruerad bild av sig själv som en 

ledare som är komplex och positiv kommer under tid att forma en proaktiv strävan av 

ledarskap och utveckla ett adoptivt ledarskapsbeteende (Ibid). Detta skulle leda till att ledare 

med hög grad av positiv komplexitet uttrycker en mer positiv effekt som påverkar följare med 

en reaktion av utveckling mot en mer positiv självkonstruktion hos dem själva (Ibid). 

 I detta kapitel finner forskning på att mental visualisering med hjälp av stora 

eller momentala proportioner av emotionella erfarenheter hämtade från tidigare erfarenheter 

kan användas för att sätta rimliga uppnåbara mål som kan påverka kommande beteenden inför 

framtida event.  

4. Diskussion 

 Denna uppsats första mål var att titta på vad som utmärker en god ledare. Enligt flertalet 

forskare i dag så klassas en god ledare under ett kollektivt namn, nämligen som neo-

karismatiskt som definierar ledarollen i stort sett lika med tonvikten på att vara 

transformerande, visionär och inspirerande (Till exempel, House & Aditya, 1997; Waldman, 

Balthazard & Peterson, 2011b; Bass & Bass, 2009). Denna ledare skall ha förmågan att 

uttrycka sin vision och få folk att följa samt prestera eftersatta mål (Bass & Bass, 2009; 

Conger & Kango, 1998; Shamir, House & Arthur, 1993). En god ledare har även väl 

utpräglade färdigheter i att läsa och förstå emotionell status hos sina följare (Firth & Firth, 

2007; Gallese, Keysers & Rizzolatti, 2004; Humphery, Kellet, Sleeth & Hartman, 2008). Så 

väl utvecklad empati och EQ tycks vara ett viktigt verktyg för att forma en inspirerande ledare 

(till exempel, Waldman, Balthazard & Peterson, 2011). Här fann jag att det finns idéer om att 

verktyg skulle finnas för att förbättra sina förmågor om det skulle finnas behov av det. 

Plasticitet och neurofeedback kan vara lösningen. Genom att studera hur plasticitet påverkar 

vår hjärna och hur den bygger nya kopplingar kan man genom upprepade övningar brygga 

nya synapser och nätverk som skulle förbättra till exempel en ledares empatiska förmåga 

(Pelletier, Bourbonnais, Higgins, 2015; Maguire at al., 2000; Hayashi, Hasegawa & Kasai, 

2015; Waldman, Balthazard  Peterson, 2011). 
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Det andra målet var att titta på hur neurovetenskapen tacklar den kritik som 

riktas mot att koppla ledarskapet med neurologiska fenomen. Den filosofiska kritiken om det 

ontologiska problemet är speciellt krångligt. Att förstå hur någon annan varelse uppfattar sin 

existens och sedan försöka göra en konceptualisering av upplevelsen. Dock menar flera (till 

exempel, Soom, 2012; Ashkansky at al. 2014; Cacioppo, Berntson & Nusbaum, 2008) att 

problemet inte behöver vara av en sådan stor magnitud då det mekaniska ramverket fokuserar 

på den mekaniska apparaturen bakom fenomenen, inte på det specifika områden av 

fenomenen. Problem med att neurovetenskap är allt för bred och att på grund av sitt heta 

område skulle drabbas av charlataner som vill profitera på data från ny forskning skulle lätt 

kunna hindras som med all annan vetenskaplig publikation, nämligen noga granskad av andra 

innan (Ashkanasy et al. 2014). Vad nyttan med resultaten av forskningen skulle kunna bidraga 

med så hänvisar flera forskare till plasticitet och neurofeedback som träning eller förbättring 

av en individs förmågor, som till exempel är kopplade med en god ledare (Balthazard, 2011; 

Waldman et al. 2011). Dock råder det inte full enlighet i denna fråga och mer undersökningar 

skulle vara lämpligt. Att data från fMRI teknologin skulle vara problematisk verkar det som 

många håller med om, men ändå så verkar ingen förkasta de resultat som man finner samt att 

med nya tider kommer nya maskiner som håller på att utvecklas till komplement åt fMRI- 

studier (Askanasy et al. 2014; Balthazard, Waldman, Tatcher & Hanna, 2012). 

Visualisering som var tredje målet presenteras dels med aspekter på mentala 

bilder och med emotioner. Att se med hjärnans öga eller föreställa sig något med sinnen eller 

liknande definitioner brukar används för att beskriva fenomenet (White och Hardy, 1998; 

Kosslyn, 1994). Idrottspsykologi har länge använt sig av visualisering för att förhöja eller 

förbättra prestation och ju fler sinnen som används i visualiseringen ju bättre resultat verkar 

den åstadkomma (bland andra, Plate och Plate, 2011; Ranganathan, Siemionov, Liu, Sahgal & 

Yue, 2004; Vealey & Greenleaf, 2001). Det verkar som många av de nätverk som används vid 

perception och spatial stimuli används även vid mental visualisering (till exempel, 

Bartolomero, 2002; Person et al. 2015; Guyton, 1991). Genom hjärnkartläggningar är man 

överens om att mental visualisering kan starta från autobiografiska minnen för att sedan 

byggas upp genom nätverken från de frontala regionerna som sedan dirigerar de nätverk som 

skall aktiveras oftast mer avlägsna regioner i syncentra för att precisera detaljer (bland andra, 

Albers et al. 2013; Pearson et al. 2015; de Borst et al. 2011).  Inte bara det utan även verkar 

det som att flera av nätverken som aktiveras även överlappar och korsas så ”drar” det ena 

igång även det andra vid, främst då en koppling mellan mentala bilder och mental emotioner. 
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(Miller et al. 1987; Holmes, Mathews, 2010; Gains, Thompson och Kosslyn, 2004). Det finns 

en gemensam övertygelse om att vi alla besitter förmågan att visualisera och att vi utvecklar 

bättre förmågor att visualisera med ålder, vi lär oss även tekniker på att styra intensiviteten av 

visualiseringens grad (bland annat, Wimer et al. 2015; Miller et al. 1987; Workman och 

Reader, 2014Kosslyn et al. 2001). 

Kan man då egenskapen av att vara en god mental visionär eller visualiserare 

kopplas till att man är en god ledare? Som vi sett i uppsatsen så är en vision ett framtida mål 

satt utifrån en visualisering av en önskad framtida utkomst (Bass& Bass, 2009; Conger & 

Kango, 1998; Berson, Shamir, Bruce & Popper, 2001). Förutsatt de aspekter jag tittat på 

tidigare så verkar det troligt. Förmågan att inspirera och motivera följare var några av 

grunderna som utgjorde basen av en god ledare, dessa förmågor var kopplade till empati och 

EQ (Till exempel, House & Aditya, 1997; Waldman, Balthazard & Peterson, 2011b; Bass & 

Bass, 2009). Dessa egenskaper har många gemensamma områden i kartläggning av hjärnan 

som mental visualisering och som vi sett så har överlappande system förmåga att påverka och 

aktivera varandra genom att dela nätverk och områden. Det verkar även att vi har förmåga att 

utveckla dessa vitala knytpunkter genom effektiv träning genom neurofeedback och hjärnans 

plasticitet. Här kan man också se hur momentala event och erfarenheter utifrån detta kan 

hjälpa ledare att visualisera beteenden för att vara eller förbättra sin roll som ledare inför 

framtida händelser (bland andra, Hannah et al., 2009; Pillmer, 2001).  

Jag i denna uppsats valt att begränsa områden som empati, EQ, plasticitet och 

neurofeedback för att istället koncentrera mig på visualiserandet och det finns säkerligen 

ytterligare tillägg som bör betraktas. Ytterligare en aspekt på det sista målet med uppsatsen är 

att precis som jag nämnt att ledarrollen kan vara föränderlig med tid och plats. Just idag är 

den transformerande ledaren den ledarroll som vi finner effektivas, men så har det inte sett ut i 

alla tider och troligen kommer även detta att förändras med tiden.  

  Slutsats 

Mina mål var att undersöka vad en god ledare är. Vilka är problemen med att 

koppla neurovetenskapen till ledarskap? Vad är visualisering och kan det spåras i hjärnan? 

Och sist om det finns en länk mellan visualisering och ledarskap? Jag föreslår att en god 

ledare bör vara transformerande, inspirerande, visionär och karismatisk. Egenskaper som 

förstärker en sådan roll är empati och emotionell intelligens för att lättare kommunicera sina 

visioner baserat på sina följares emotionella tillstånd. En individ med god mental 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  35 
 

visualiseringsförmåga kan lättare hämta de emotionella tillstånd som behövs för att just klara 

en sådan uppgift och formulera en vision att eftersträva. Idag har vi fMRI och andra klassiska 

mätinstrument som bör användas med insyn och transparitet i den forskning som bedrivs. Jag 

skulle föreslå att mer forskning på mental visualisering och ledarskapsrollen behövs för att vi 

bättre skall kunna förstå denna länk. Det kommer ny teknik som kommer göra detta mer 

möjligt. Dock kan man redan idag dra en slutsats över hur mental visualisering kan kopplas 

till en god ledare, genom att luta sig mot idrottspsykologin och dess utarbetade metoder. En 

god ledare bör använda sig av så många sinnen (monumentala event) som möjligt för att 

visualisera sig som en god ledare. Denna metod har visat på effektiva resultat för flertalet 

idrottsutövare och troligen även så på ledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  36 
 

 

Källor: 

Addis, A.R., Wong, A. T., & Schacter, D. L., (2007). Remembering the past and imagining                       

 the future: Common and distinct neural substrates during event construction and 

 elaboration. Neuropsychologia, 45(7), 1363-1377. 

Albers, A. M., Kok, P., Toni, I., Dijkerman, H. C., & de Lange, F. P. (2013). Shared representations 

for  working memory and mental imagery in early visual cortex. Current Biology, 23(15), 

 1427-1431. 

 

Ashkanasy, N. M., Becker, W. J., & Waldman, D. A. (2014). Neuroscience and organizational 

 behavior: Avoiding both neuro-euphoria and neuro-phobia. Journal of Organiz, 

 Behav, 35, 909-919. 

Atkinson, A. P. (2007). Face processing and empathy. Empathy in mental illness, 360-385. 

Balthazard, P., Waldman, D.A., Thatcher, R.W., & Hanna, S. T., (2012). Differentiating 

 transformational and non-transformational leaders on the basis of neurological 

 imaging. The Leadership Quarterly, 23, 244-258. 

Bartolomeo, P., (2002), The relationship between visual perception and visual mental 

 imagery: a reappraisal of the neuropsychological evidence. Cortex 38 (3), 357-

 378. 

Bass, B. M., (1985). Leadership and performance beyond expectations. New York: Free 

Press. 

Bass, B.M., Bass R. (2009). Handbook of Leadership: Theory, Research, and Application. 

 New York: Free Press. 

Bennis, W. G., & Nanus, B. (1985). Leaders: the strategies for taking charge. New York: 

Harper and Row. 

Bergman, M., (2008). My Recipe for Leadership. Proceedings of the IEEE, 96 (4), 539-540. 

Berna, C., Vincent, K., Moore, J., Tracey, I., Goodwin, G. M., & Holmes, E. A. (2011). 

 Presence of mental imagery associated with chronic pelvic pain: a pilot study. 

 Pain Medicine, 12(7), 1086-1093. 

Berntsen, D., & Rubin, D. C., (2006). Emotion and vantage point in audiobiographical 

 memory. Cognition & Emotion, 20(8), 1193-1215. 

Berson, Y., Shamir, B., Avolio, B. J., & Popper, M., (2001). The relationship between vision 

strength, leadership style, and context. The leadership quarterly, 12, 53-73. 

Bourlon, C., Oliviero, B., Wattiez, N., Pouget, P., Bartolomeo, P., (2010) Visual mental 

 imagery: What the head´s eye tell the mind´s eye, Brain research 1367, 

 287-297. 

Bower, G. H., & Hilgard, E.R., (1981). Theories of learning.Upper Saddle River, NJ: 

Prentice-Hall 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  37 
 

Brewer, W. F., (1996). What is recollective memory? In D. C. Rubin (Ed.), Remembering Our 

 Past. Studies in Autobiographical Memory (pp. 19-66). Cambridge: Cambridge 

 University Press. 

Button, K.S., Ionnidis, J.P., Mokrysz, C., Nosek, B. A., Flint, J., Robinson, E.S.J., & Munafo, 

 M.R. (2013). Power failure: Why small sample size undermines the reliability 

 of neuroscience. Nature Review Neuroscience, 14(5), 365-376. 

Cacioppo, J. T., Berntson, G.G., Lorig, T.S, Norris, C.J., Rickett, E., &Nusbaum, H. (2003). 

 Just because you´re imaging the brain doesn´t mean you can stop using your 

 head: A primer and set of first principles, Journal of Personality and Social 

 Psychology, 85, 650-661. 

Cacioppo, J. T., Bernston, G. G. & Nusbaum, H. C. (2008), Neuroimaging as a new tool in 

 the toolbox of psychological science. Current Directions in Psychological 

 Sciance, 17, 62-67. 

Carr, L., Iacoboni, M., Dubeau, M. C., Mazziotta, J.C., Lenzi, G.L., (2003). Neural 

 mechanisms  of empathy in humans: a relay from neural systems for imitation to 

 limbic areas.  Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 

 States of America 100, 5497–5502. 

Calder, A. J., Young, A. W., Rowland, D., Perrett, D. I., Hodges, J. R., & Etcoff, N. L. 

 (1996). Facial emotion recognition after bilateral amygdala damage: 

 Differentially severe impairment of fear. Cognitive Neuropsychology, 13, 699–

 745.  

Classen J, Liepert J, Wise SP, Hallett M, Cohen LG.(1998) Rapid plasticity of human cortical 

 movement representation induced by practice. J. Neurophysiol. 79, 1117–23. 

Conger, J. A, & Kanungo, R. N. (1998). Charismatic leadership in organizations. Thousand 

 Oaks, CA: Sage. 

Conway, M. A. (2001). Sensory-perceptual episodic memory and its context: 

 Autobiographical memory. Philossophical Transactions of the Rooyal Society of 

 London Series B- Biological Sciences, 356(1413), 1375-1384. 

D´Argembeu, A. & Van der Linden, M. (2006). Individual differences in the phenomenology 

 of mental time travel: The effect of vivid visual imagery and emotion regulation 

 strategies. Consciousness and Cognition, 15(2), 342-350. 

Darwin, C. (1872). The Expression of the Emotions in Man and Animals. Univ. of Chicago 

 Press, cop. 1965. 

David Goleman (1994) Känslans Inteligens, Brockman Inc. Sid 137. 

de Borst, A. W., Sack, A. T., Jansma, B. M., Esposito, F., De Martino, F., Valente, G., ... & 

Formisano, E. (2012). Integration of “what” and “where” in frontal cortex 

during visual imagery of scenes. Neuroimage, 60(1), 47-58. 

Ekman, P., & Friesen, W, V. (1971). Constants across cultures in the face and emotion. 

 Journal of Personality and Social Psychology. 17, 124-9. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  38 
 

Fardo, F., Allen, M., Jegindø, E. M. E., Angrilli, A., & Roepstorff, A. (2015). Neurocognitive 

 evidence for mental imagery-driven hypoalgesic and hyperalgesic pain 

 regulation. NeuroImage, 120, 350-361. 

Feltz, D. L., & Landers, D. M., (1983). The effects of mental practice on motor skill learning 

and performance: A meta- analysis. Journal of Sport Psychology, 5, 25-57. 

Firth, C. D., Firth, U., (2007) Social Cognition in Humans, Current Biology 17, 724-

 732. 

Freeman, D. G.,(1983). Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an 

 Anthropological Myth. Cambridge, MA: Harvard Univ. Press. 

Freeman, D. G., (1999). The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of Her 

 Samoan Research. Boulder, CO: Westview Press. 

Galbraith, J. R. (1995). Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure, 

and process. Jossey-Bass. 

Gallace, A. (2013). Somesthetic mental imagery. In Multisensory Imagery (pp. 29-50). 

 Springer New York. 

Gallese, V., Keysers, C., & Rizzolatti, G., (2004). A unifying view of the basis of social 

 cognition. Trends. Cogn. Sci. 8, 396-403. 

Gains, G., Thopson, W. L., Kosslyn, S., M., (2004), Brain areas underlying visual 

 mental imagery and visual perception: an fMRI study, Cognitive Brain Research 

 20 , 226-241. 

Gains, G., Shendan HE., (2010), Visual imagery. Wiley Interdisciplinary Reviews. Cognitive 

 Science. 2010. 

Gardner, J. W., (1990). On Leadership. New York: Free Press. 

Gergely, G., Egyed, K., & Király, I., (2007). On pedagogy. Developmental science, 10(1), 

 139-146. 

Gibson, J., Tesone, D., Buchalski, R., (2000). The Leader as Mentor. Journal of Leadership & 

 Organizational Studies, 7(3), 56-67 

Goleman, D., & du Rietz, H. (1997). Känslans intelligens: om att utveckla vår emotionella 

 kapacitet för ett tryggare och mänskligare samhälle. Wahlström & Widstrand. 

Guyton, A., C (1991), Basic Neuroscience: Anatomy & Physiology, W. B. Saunders Company 

 1991.  

Haines, S., (2009). Bankrupt leadership development. Training, 46, 64. 

Hamilton, A. F., and Grafton, S.T. (2006). Goal representation in human anterior intraparietal 

 sulcus. J. Neurosci. 26, 1133-1137. 

Hannah, S.T.,Woolfolk, R. L., Lord, R. L., (2009), Leader self-structure: a framework for  

positive leadership. J.Organiz. Behav. 30, 269-290. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  39 
 

Harrison, S. A., Tong, F (2009), Decoding reveals the contents of visual working memory in 

 early visual areas, Nature 458, 632-635. 

Hayashi, S., Hasegawa, Y., Kasai, T., (2002). Transcranial magnetic stimulation study of 

 plastic changes of human motor cortex after repetitive simple muscle 

 contractions.  Percept Mot Skills. 95, 699–705. 

Hoffman, M.L. (1987). The contribution of empathy to justice and moral judgment. In N.

 Eisenberg and J. Strayer (Eds.), Empathy and its development (pp. 47-81). 

 Cambridge: Cambridge University Press. 

Holmes, E. A., & Mathews, A., (2010). Mental imagery in emotion and emotional disorders. 

Clinical psychology review, 30(3), 349-362. 

House, R.J., & Aditya, R., (1996). The social study of leadership: Que vadis? Journal of 

 Managemant, 23, 409-474.  

House, R. J., & Howell, J.M., (1992). Personality and charismatic leadership: The leadership 

 Quarterly, 3, 81-108. 

Howland, J. M., (2007). Mental Skills Training for Coaches to Help Athletes Focus Their 

Attention, Manage Arousal, And Improve Performance in Sports. The Journal of 

Education, 187(1), 49-66. 

Humphry, R. H., Kellet, J. B., Sleeth, R. G., & Hartman, N. S. (2008). Research trends in 

 emotions and leadership. In N. M. Ashkanasy, & C. L. Cooper 

 (Eds.)Reascherch companions to emotion in organizations (pp. 455-464). 

 Northampton, MA: Edward Elgar. 

Iacoboni, M. (2008). Mesial frontal cortex and super mirror neurons. Behavirol and Brain 

 Sciences, 31, 30. 

Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., & Mazziotta, J. C.,(2005). 

 Grasping the intentions of others with One´s Own Mirror Neuron System, PLoS 

 Biol, 3(3), 79. 

Izard, C. E. (2009). Emotion theory and research: Highlights, unanswered questions, and 

 emerging issues. Annual Review of Psychology. 60, 1-25. 

Jastrow, J. (1899). Jastrow p. 312 or Harper's Weekly (Nov. 19, 1892, p. 1114). 

Jiao H1, Zhang L, Gao F, Lou D, Zhang J, Xu M., (2007). Dopamine D (1) and D (3) 

receptors oppositely regulate NMDA- and cocaine-induced MAPK signaling via 

NMDA receptor phosphorylation. J. Neurochem.103 (2), 840-8. 

Joh, A. S., Jaswal, V. K., & Keen, R. (2011). Imagining a way out of the gravity bias: 

Preschoolers can visualize the solution to a spatial problem. Child Development, 

82(3), 744-750. 

Kail, R., (1997). Processing time, imagery, and spatial memory. Journal of Experimental 

 Child Psychology. 64, 67-78.  

Kellerman, B. (2004). Bad leadership: What it is, how it happens, why it matters. Boston: 

 Harvard Business School Press. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  40 
 

Kelly, G. A. (1955). The psychology of personal constructs. New York: Norton. 

Keyers, C., och Gazzola, V.,(2006). Towards a unifying neural theory of social cognition. 

 Prog, Brain Res. 156, 379-401. 

Kihlstrom, J. F., Beer, J. S., & Klein, S. B.(2003). Self and identity as memory. In M. R. 

Leary, & J.P. Tangeny, Handbook of self and identity (pp. 69-90). New York: 

Guildford Press.  

Kosslyn S. M, (1994), Imagen and brain: The resolution of the imagery debate. Cambridge, 

 MA, US: MIT Press, 1994.  

Kosslyn, S. M., Ganis, G., & Thompson, W. L. (2001). Neural foundations of imagery. 

 Nature Reviews Neuroscience, 2(9), 635-642. 

Kringelbach, M. L., & Rolls, E. T. (2004). The functional neuroanatomy of the human 

 orbitiofrontal cortex: evidence from neuroimaging and neuropsychology. 

 Progress in Neurobiology. 72, 341-72. 

Lance Workman and Will Reader (2014) Evolutionary Psychology, An Introduction, Third 

 edition, Cambridge University Press. Sid 337. 

Lieberman, M. D., & Cunningham, W. A. (2009). Type II error concerns in fMRI research: 

 Re-balancing the scale. Social Cognetive and Affective Neurosciences, 35, 121-

 143. 

Lindebaum, D., & Jordan., P. J., (2014). A critique on neuroscientific methodologies in 

 organizational behavior and management studies, Journal of Organizational 

 Behavior, 35, 898-908. 

Lindqvist, K. A., Wager, T. D., Kober, H., Bliss-Morreau, E., & Barret, L. F., (2012). The 

 brain basis of emotion: A meta-analytic review. Behavioral and Brain Science, 

 35, 121-143. 

MacIver, K., Lloyd, D. M., Kelly, S., Roberts, N., & Nurmikko, T., (2008). Phantom limb 

 pain, cortical reorganization and the therapeutic effect of mental imagery. Brain, 

 131(8), 2181-2191. 

Maguire E.A., Gadian D.G., Johnsrud I.S., Good C.D., Ashburner J., Frackowiak R.S., Frith 

C.D., (2000),Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi  

drivers. Proceedings of the National Academy of Science, USA, 97(8), 4398-

403. 

McIsaac, H. K., & Eich, E., (2002). Vantage point in episodic memory. Psychonomic Bulletin 

 & Review, 9(1), 146-151. 

Miller, G. A., Levin, D. N., Kozak, M. J., Cook, E. W., McLean, a., & Lang, P. J. (1987). 

 Induvidual differences in imagery and the psychophysiology of emotion. 

 Cognition and Emotion, 1(4), 367-390. 

Mintzberg H. (1976). Planing on the left side and managing on the right side. Havard 

 Business Review, 54, 49-58. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  41 
 

Mischel, W., & Shoda, Y., (1998). Reconciling processing dynamics and personality 

dispositions. Annual Review of Psychology, 49, 229-258. 

Molnar-Szakacs, I. (2011). From actions to empathy and morality - A neural perspective. 

 Journal of Economic Behavior and Organization, 77(1), 76-85. 

Nage,l Thomas., (1974) “What Is It Like To Be a Bat?”. Philosophical Review, 83(4), 435-

 450. 

Nesse, R. M., & Williams, G. C., (1996). Evolution and healing: The New Science of 

Darwinian Medicine. Journal of Social and Evolutionary Systems,19(2), 195-

199. 

Nesse, R. M., & Dawkins, R., (2010). Evolution: Medicine´s most basic science. The Lancet, 

 372(1), 21-27. 

Nigro, G., & Neisser, U., (1983). Point of view in personal memories. Cognitive Psychology, 

 15(4), 467-482. 

Northouse, P. G. (2001). Leadership. Theory and practice. The Journal of Academic 

 Librarianship, 24(2). 

Olivares, O. J., (2011). The formative capacity of momentous events and leadership 

development. Leadership & Organization Development Journal, 32(8), 837-

853. 

Olsson, C-J.,( 2005), Förbättrar mental träning en idrottares prestation? Institutionen för 

 psykologi, Umeå Universitet, Svensk idrottsforskning nr. 1, 2005 

Paulua, M. P., Potterat, E.g., Taylor, M. K., Van Orden, K. F., Bauman. J., Momen, N., 

 Padilla, G.A., & Swain, J.L. (2009). A neuroscience approach to optimizing b

 brain resources for human performance in extreme environments. Neuroscience 

 & Bio-behavioral Reviews, 33(7), 1080-1088. 

Pearson, J., Naselaris, T., Holmes, E. A., & Kosslyn, S. M. (2015). Mental imagery: 

Functional mechanisms and clinical applications. Trends in cognitive sciences, 

19(10), 590-602. 

Pearson, J.,& Kosslyn, S.M., (2015) The heterogeneity of mental representation: ending the 

 imagery debate. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112, 10089-10092. 

Pearson, J., & Weatbrook, F., (2015) Phantom perception: voluntary and involuntary non-

retinal vision, Trends Cogn. Sci. 19, 278-284. 

Pelletier, R., Bourbonnais, D., Higgins, J., (2015). Is neuroplasticity in the central nervous 

 system the missing link to our understanding of chronic musculoskeletal 

 disorders? BMC Musculoskeletal Disorders, 25, 1-13. 

Pillemer, D. (2001). Momentous events in the life story. Review of general Psychology, 

5,123-134. 

Plate, A., Plate, J., Knopp & Kropp, Sans & Balans, Prestationspsykologi i praktiken 

 2., (2011), edvisor förlag. 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  42 
 

Pylyshyn, Z. W., (2006). Seeing and visualizing: It´s not what you think. London: MIT Press. 

 P.471 

Ringleb, A. H., & Rock, D., (2008). The emerging field of NeuroLeadership. 

 NeuroLeadership Journal, 1(1), 3-19. 

Rizzolatti,G., och Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system, Annu, Rev. Neurosci, 27, 

 169-192 

Levenson, R. W., & Ruef, A. M., (1992). Empathy: a physiological substrate. Journal of 

 personality and social psychology, 63(2), 234. 

Schacter, D. L., & Addis, D. R., (2007). Constructive memory: The ghosts of past and the 

 future. Nature, 445, 27. 

Schacter, D., Addis, D. R., & Buckner, R.L., (2007). Remembering the past to imagine the 

future: the prospective brain. Nature Reviews: Neuroscience, 8, 657-651. 

Scherbaum, C. A., & Meade, A.W., (2013). New directions for measurement in management 

 research. International Journal of Management Reviews, 15(2), 132-148. 

Senior, C., Lee, N., & Butler, M., (2011). Organizational cognitive neuroscience.

 Organization Science, 22, 804-815. 

Shamir, B., & Eilam, G., (2005). “What´s your story?” A life-stories approach to authentic 

leadership development. The leadership quarterly, 16, 395-417. 

Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B., (1993). The motivational effects of charismatic 

 leadership: A self-concept based theory. Organization Science, 4, 577-594. 

Singer, R. N., Hausenblas, H. A. & Janelle, C. M., (2001). Handbook of sport psychology. 

 2nd ed.Wiley. 

Soom, P., (2012). Mechanism, determination and the metaphysics of neuroscience. Studies in 

 History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43, 655-644. 

Stokes, M., Thompson, R., Cusack, R., & Duncan, J., (2009). Top-down activation of shape-

 specific population codes in visual cortex during mental imagery. The Journal of 

 Neuroscience, 29(5), 1565-1572. 

Tichy, N. M., & Devanna, M. A., (1990). The transformational leader (2nd ed.). New York: 

Wiley. 

Tulving, E., (2002). Episodic memory: from mind to brain. Annual Review of Psychology, 53, 

1-25. 

Van Hoof, J., (1967). Facial displays of catarrhine monkeys and apes. In D. Morris (ed.). 

 Primate Ethology (7-68). 

Vealey, R. S., & Greenleaf, C. A., (2001). Seeing is believing: Understanding and using 

 imagery in sport. Applied sport psychology: Personal growth to peak 

 performance, 4, 247-272. 

Waldman, D. A., Balthazard, P. A., & Peterson S. J.,(2011). Social cognitive neuroscience 

 and leadership. The Leadership Quarterly 22, 1092-1106.  



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  43 
 

Waldman, D. A., Balthazard, P. A., & Peterson, S. J. (2011b). Leadership and Neuroscience: 

 Can we Revolutionize the way that Inspirational Leaders Are Identified and 

 Developed? Academy of Management Perspectives, 25(1), 60-74 

Watsell, D. (2013). The pseudoscience of neuroscience: Some inconvenient truths. Paper 

 presented at the European Group for Organization Studies Conference in 

 Helsinki. 

White, A., & Hardy, L., (1998). An in-depth analysis of the uses of imagery by high-level 

 slalom canoeists and artistic gymnasts. The Sport Psychologist, 12, 387-403. 

Wimmer, M. C., Maras, K. L., Robinson, E. J., Doherty, M. J., & Pugeault, N. (2015). How 

visuo-spatial mental imagery develops: Image generation and maintenance. 

PloS one, 10(11), e0142566. 

Wood, R. E., & Bandura, A. (1989). Impact of conceptions of ability on self-regulatory 

mechanism and complex decision making. Journal of Personality and Social 

Psychology, 56, 407-415. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



VISUALISERING OCH LEDARSKAP  44 
 

 

 

  

 


