
Brainhacks
for the workplace





Hjärnan

• Optimerad för låg effektförbrukning

• Singeltrådad

• Jobbar med mönster och analogier

• Undermåligt wait-state



Brainhack-tips
Människans hjärna är byggd för energibesparing. 

Måste göra en aktiv ansträngning.

Vi har jättesvårt att tänka det vi inte har ord för:

• Sätt dig in i buzzwords verkliga betydelse

• Bemöda dig om ett gott vokabulär, och lägg märke till nyanser

• Skapa egna påhittade ord och se vilken betydelse de får

• Tugga tuggummi för att bli prestationshöjande, och bit på penna när 
du läser för att läsa snabbare



Dröm dig till kunskap
Meditera
Ha en hobby som inte är rent kognitiv
Motionera
Följ din inre klocka så blir du effektivare 
– om du jobbar ensam



Minnet

Tre typer av minne

• Långtidsminne 
• Semantiskt
• Episodiskt
• Procedur

• Korttidsminne

• (Ultra-korttidsminne)

Semantiskt minne fungerar via referenser



Brainhacks

• Uttyd akronymer och förkortningar

• Ribbings cykel – med valfri plats

• Ju mer du kan, desto lättare har man att 
minnas mer, oavsett kunskapsområde

• Anteckningar – läs dem inte, men skriv dem 
– och kontrollera dina tankar mot dem



Språket



”It’s important to vote”

”It’s important to be a voter”



30% större chans att få 
medhåll om man säger 
något till vänster öra

Har någon fått för sig att 
anteckna något medan de är 

i telefon?



Kroppsspråket

• Fötterna styr folks uppmärksamhet



Personligheter och team



Arbetsplatsen

• Det är personer, individer, som:

• Skapar organisationer

• Driver organisationer

• Utgör organisationer

• Är målgrupp för organisationers syften

• Är kunder för organisationen

Arbetet är i allt en mellanmänsklig tilldragelse



• De flesta jobbuppgifter är tilldelade för 
att stärka någons prestige.

• Identifiera vem och varför så gör du ett 
bättre jobb.

• Motarbeta inte detta. Bli hjälte för 
hjälten.

• Ge kred så blommar folk ut.



Olika personligheter

• C, D, I, S

• Blå, röd, gul, grön

• Pettersson, Andersson, Hanzon

• Asperger, ADHD, ADD, OCD

• Alla människor är unika individer. Dessa kategoriseringar är 
konstruktioner för att vi ska kunna prata om ämnet. 

• Ordet normal användes för första gången om en människa i slutet av 
1800-talet. 





Göran



Brainhacks – teamjobb

• Motarbeta din inre klocka så blir du effektivare – i grupp (och jobba 
med människor du inte trivs med)

• Greenhousing! Inte shithousing…

• Ha med så många kvinnor i teamet som möjligt



När det känns tungt då… :/





Brainhacks – dåliga dagar

• Le mot spegeln – och lyft ögonbrynen för 
att vara kreativ.

• Personliga motsättningar på jobbet beror 
nästan alltid på olika agendor.

• Alla vill jobba på ett ställe med bra 
stämning. Skapa bra stämning.
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Sammanfattning

• Läs böcker – långa och utbroderade texter med nyanser

• Skaffa en icke-kognitiv hobby

• Le mycket

• Hjälp till att skapa hjältar

• Var mänsklig – du jobbar med människor



jorgen.damberg@claremont.se

Tack till:
Er, såklart
Claremont (för att de lät mig få ledigt för detta)
Mina kollegor genom åren för alla lärdomar
Public domain och attribution-less Common Criteria


