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Värderingar som ger dig styrka i denna tid 

Om du vill bli en riktig ledare eller bara en god och vettig människa behöver du 
behärska de värderingar jag kommer att ta upp i denna text. Om du följer dessa 
värderingar kommer du bli mer respekterad, få mer förtroende och du kommer 
förmodligen också bli både mer lycklig och framgångsrik. Om du lever efter dem 
kommer du också att påverka andra. Andra som kommer att ta efter ditt goda beteende 
och sprida detta vidare emot en bättre värld. 
 

Ett samhälle med stagnerande värderingar 
Det finns en negativ trend i vårt samhälle. En negativ trend som en dag kommer att förinta 
oss. En trend om stagnerande värderingar. Folk har innerst inne goda och bra värderingar som 
vi alla delar. Men det är som folk har glömt bort de värderingarna som de har. De har trängt 
undan dem, gömmer dem eller vill inte kännas vid dem. Men de ligger där och kockar 
någonstans långt där nere i deras samvete. 
 
Jag fick en gång ett utlåtande ifrån en av de chefer jag har haft - ”Det är väl ingen som går 
efter sina värderingar”. Jag svarade ”Det gör jag” men jag vet inte längre någon som gör det 
till 100 procent mer än jag själv. Och det är tragiskt. Utan värderingar kommer vårt samhälle 
att rasera och det har tyvärr redan börjat. Folk talar osanning, är mer egoistiska, har igen 
respekt för andra eller sig själv, brotten ökar och orätta normer börjar krypa fram. 
Värderingarna börjar försvinna och det som en gång var orätt kommer inom en framtid att 
vara rätt. När det händer kommer tyvärr vårt samhälle falla framför våra ögon. 
 

Värderingar som skapar en bättre värld 
En ledare är god, ansvarstagande och visar vägen, och är en förebild. En förebild som utgår 
ifrån och står för sina värderingar. Ett ställningstagande som kan bryta denna negativa trend i 
vårt samhälle med stagnerande värderingar. Du som ledare ska visa vägen och här är några 
värderingar du bör prioritera i denna tid. 
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Autentisk 
Var dig själv och försök inte vara någon annan. Stå upp för dig själv dina värderingar. Det du 
säger, står du för och tar ansvar för. Om du lovar något, se till att inte bara säger det, gör det 
också. 
 
Sann 
Var sann och tala alltid sanning. Ljug, bedra eller vilseled aldrig någon eller dig själv, oavsett 
vad. Detta gäller även så kallade ”vita lögner”. 
 
Rättfärdig 
Gör det som är rätt, för dig, för andra och för hela samhället. Favorisera ingen före rättvisan. 
Du ska göra rätt. 
 
Artig 
Visa respekt för andra och dig själv. Var vördnadsfull och ha omtanke för din omgivning. 
 

Praktisera värderingar  
För att skapa förändring krävs det att du praktiserar ditt ledarskap. Det vill säga att du följer 
och mer och mer lever dessa värderingar. Ju mer du praktiserar och repeterar handlingar som 
är i linje med värderingarna ju bättre blir du på att leva upp till dem. Ju mer du lever dem, 
desto enklare blir det och ju större sannolikhet att din omgivning börjar påverkas av ditt goda 
beteende. När du har kommit så långt kommer allt flyta på och förändringen börjar skapa en 
effekt. En effekt som kommer göra att du känner dig stolt och lycklig. Och din omgivning 
kommer nu ge dig mer respekt, vördnad och tilltro. Det är nu du börjar göra skillnad för 
världen och påverka vårt samhälle till det bättre. 
 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med att utveckla dina värderingar och ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se 
 
 
 


