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Ledarskap - Det vi tänker avgör vår framtid  
En riktig ledare förvaltar sina tankar väl, för han eller hon vet att tankarna påverkar 
ledarskapet, ledaren själv och ledarens följare och intressenter. En ledare kan inte leda 
utan att börja med att tänka rätt. För om han eller hon tänker fel kommer ledarens 
måluppfyllelse aldrig att ske. Då tankarna lägger grunden till vägen som leder oss in i 
framtiden. 
 

Tankar styr vårt ledarskap 
Allting börjar med en tanke, sen känner vi och sen agerar vi. Och ju mer vi tänker på något 
desto större sannolikhet är att vi agerar på det vi tänker. Börjar vi agera finns det en chans att 
vi börjar repetera handlingen och plötsligt har vi en rutin. Rutiner blir så småningom den vi är 
som person, vår karaktär. Och vår karaktär kommer att avgöra vårt öde, vår framtid. 
 
Denna naturliga process som jag just har nämnt är grunden i ledarskapet och den så kallade 
självledningen. Kärnan i ledarskapet. För att kunna leda andra måste man först kunna leda sig 
själv och för att leda sig själv måste ledaren kunna hantera sina tankar och tänka rätt. 
 
Om vi exempelvis oroar oss för en händelse. Säg att vi är rädda för att bli sjuka, för vi har för 
mycket att göra och inte hinner med att avstå ifrån jobbet. Om vi fortsätter med den tanken 
börjar vi gro en orolighet att bli sjuka. Vi börjar kanske att känna efter om kroppen är sjuk 
och om vi hostar eller nyser så lägger vi märke till detta. Till slut tänker vi allt för mycket på 
att bli sjuk att vi börjar bli stressade. När väl stressen går i gång gör sig kroppen redo för 
försvar och blodet pumpas ut till musklerna för att agera på ett eventuellt yttre hot. Nu står 
resten av kroppen utan immunförsvar och det är fritt spelutrymmet för alla batterier och virus 
som finns i kroppen att agera. Nu är risken plötsligt hög för att du ska blir sjuk, bara för att du 
började tänka på det ifrån början. 
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Ett annat exempel är om du är får se en trafikolycka där flera personer har skadats. Personer 
ligger överallt och blöder, skriker, är förlamade, medvetslösa eller kanske döda. Vad gör du? 
Och vad tänker du? Flera personer i en sådan här situation blir chockade och agerar inte. De 
blir rädda och tänker vad det värsta som kan ske, i värsta fall blir det just så. Så som en älg 
möter en bil i mörker och står handlingsförlamad på vägen och på så vis blir påkörd. Detta i 
stället för att tänka på människorna som är skadade och se till och hjälp dem. Att tänka ”Jag 
ska hjälpa dem” och handla just på den tanken. 
 

Hur ledaren styr sina tankar 
Båda exempel ovan är typiskt fall på engångshändelser, men de kan också vara exempel på 
händelser som repeteras och blir till vanor i vissa situationer. Exemplen kan också vara 
kopplade till andra händelser, där vi har tänkt och agerat. För det är så, att allt vi har tänkt i 
livet formar oss och det avgör även hur vi agerar i olika situationerna. Detta gör att det inte är 
så enkelt att bara tänka om, om en ny eller ”gammal” situation uppstår. Det krävs att vi sakta 
omprogrammerar våra tankar vi tänker och känner. 
 
Hur programmerar man om sig då? Det första handlar om att vara medveten om sina tankar 
och ibland vara medveten om var de kommer ifrån. Vissa tankar måste vi kanske bearbeta på 
grund av minnen och upplevelser. Andra inte. Sen måste vi vara medvetna om hur vi föder 
tankar. Det vill säga vad vi konsumerar och upplever. Omgivningen vi befinner oss i påverkar 
oss och man bör undvika saker som drar ner en och föder negativa och destruktiva tankar. Sist 
men inte minst gäller det att tänka nytt, att inte begränsa sig och att träna på att tänka rätt. Om 
du lär dig detta kommer ditt ledarskap att utvecklas ifrån grunden och allt kommer att bli 
mycket enklare. 
 
Önskar mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp att utveckla ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 
 


