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Mästare – Karaktärsdragen som gör dem 
världsbäst 
 
Nu snackar vi inte om högpresterande personer. Nu snackar vi om personer i 
världsklass. Så kallade mästare. Vad är det som gör att de blir bäst? Var är deras 
hemlighet? Vad är deras typiska karaktärsdrag? Svaren kommer här i denna exekutiva 
artikel. 
 

En mästare har en tydlig plan för framgång 
När en mästare ska prestera, oavsett om han eller hon ska prestera i näringslivet eller i en 
idrott, så är inte prestationen i sig en slump. En mästare är ingen talang som bara dyker upp 
och gör en excellent insats som är bättre än alla andra. Det finns något bakomliggande. 
 
Det bakomliggande är god planering. En mästare har en tydlig plan. En plan som är rakt mot 
ett tydligt mål. En plan som är tydligt fokuserad på framgång. Att nå målet. Steg för steg. Och 
när de ska prestera har de redan gjort majoriteten av sitt jobb. De är då redo att slå 
världsrekord, att hålla det bästa talet eller sätta den sista affären som gör att företaget når 
visionen. 
 

En mästare välkomnar utmaningar 
Det som står i vår väg, blir vår väg. Och det som står i vägen måste vi kunna hantera. Vi 
måste kunna hantera utmaningar. För de är dem som gör att vi kommer framåt. Det är därför 
en mästare välkomnar dem. För de kommer för eller senare. Och vi måste hantera dem. 
 
Ju bättre vi hanterar utmaningar desto bättre framång. För det är ju så, att utmaningar gör att 
vi utvecklas, lär oss och det är så vi växer. Detta vet en mästare. För de vill växa och 
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utvecklas. Och ju större utmaningar, desto bättre. För då utvecklas vi och växer mer. Mer än 
alla andra som inte vågar eller orkar hantera det extrema. Särskilt när det är väldigt svårt, 
jobbigt och slitsamt. 
 

En mästare varje dag 
Du kan inte påverka resultatet. För resultatet påverkas främst av vad andra gör. Din omvärld. 
Dina konkurrenter. Och så vidare. Det du dock kan påverka är var du gör varje dag för att ta 
dig till målet. Vad du gör här och nu är avgörande. Hur du utvecklas och hur du blir bättre på 
de väsentliga färdigheter som tar dig till målet. 
 
En mästare är inte bara mästare när det gäller. Han eller hon är det dagligen. Detta genom att 
utveckla sig och slå nya personbästa kontinuerligt. Detta genom tydliga strukturer och 
processer. Ett ramverk som gör att de kan hantera alla oförutsägbara och onormala situationer. 
Så när det väl gäller, kan de ha kontroll, de är förutsägbara och de toppresterar. 
 

En mästare lever sin dröm 
Ingen kan dag för dag slita, kämpa och göra stordåd för inget. Det måste finnas ett syfte. Det 
måste finnas en dröm. Ett mål. Ett mål som är känslosamt. Något som gör att du kliver upp ur 
sängen varje dag. Att du slutför dina uppgifter. Att du jobbar hårdare, smartare och längre än 
alla andra. Att du tar dig genom jobbiga situationer och ändå har hopp. 
 
Mästare lever för sin framgång. Sitt mål. Sin dröm. Det är här allt startar, men också slutar. Om 
du inte har ett mål, så dör allt. För det är drömmen som driver mästaren framåt. Som gör att 
han eller hon tar sig igenom allt. Allt det där jobbiga. När du tvivlar. När du inte orkar. När du 
håller på att ge upp. Målet är som en bomb som släpps och plötsligt finns all energi i världen. 
Energi som gör att du vill mot målet så fort som möjligt och ingen kan stoppa dig. 
 

Summering av en mästares karaktärsdrag 
 
Det finns inget mer värdefullt för en mästare än att ha förmågan att skapa sig en dröm. En 
tydlig bild av framtiden. En vision. Och sen göra en plan och leva den drömmen. Att för var 
dag repetera framgångsmomenten och välkomna alla utmaningar som kommer på vägen. Det är 
vad karaktärsdragen för en mästare är. Och om du vill bli en mästare så är det bara att sätta i 
gång nu direkt. För dina drömmar ligger och väntar på dig. Att de ska bli verkliga. Inte att de 
ska gå i graven med dig, när din tid är kommen. 
 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller behöver 
du hjälp med att utveckla ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 


