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6 klassiska dygder för VD:ar att leva för - Del 1 
Dygder är eftersträvansvärda karaktärsdrag. Karaktärsdrag som förverkligar ens 
själsförmåga. Förmågan att handla rätt och därmed göra rätt. Att göra rätt enligt de vi 
är och vad vi vill. Det vill säga; att leva för den vi är, nå våra önskade mål och nå vår 
fulla potential. Något VD:ar och affärsledare bör sträva efter. Eller egentligen alla 
människor bör sträva efter. Så som våra förfäder en gång gjorde. 
 

Dygd 1. Att vara Sann 
Sann eller true och tree på engelska. Kommer ursprungligen ifrån de indoeuropeiska orden 
deru- och dreu. Som betyder trä och fastgöra. Vilket refereras till hur människor skapar band 
mellan varandra. Syftet med att vara sann är att binda samman relationer. Att skapa starka och 
förtroendegivande förhållanden. Förhållanden mellan dig och andra. Men också till dig själv. 
 
Att vara sann handlar inte bara om att tala sanning. Det handlar om att vara sann i allmänhet. 
Och inte falsk, som är dess motsatsord är. Att vara sann är att vara sann åt sig själv och andra. 
Att du är sann. Du är dig själv. Att du talar sanning. Du söker sanningen. Att du tänker sant. 
Och så vidare. Du är hängiven till sanningen och inte till falskhet. 
 
Detta innebär att du som person bli genuin. Om du är genuin kommer folk att lita på dig. Och 
du skapar snabbt förtroende inför andra. Detta innebär att du enklare kan leda, göra affärer, 
skapa relationer med mera. Livet kommer att bli enklare om du är sann. 
 

Dygd 2. Att vara Rättvis 
Rättvis är ett ord som idag är väldigt missbrukat. Missbrukat av människor som är orättvisa. 
Det vill säga dess motsats. Rättvis handlar om att följa de naturliga lagarna. De moraliska 
lagarna. De moriska lagarna som gör att vi kan skapa lycka i vårt liv. Och inte hamna i 
olycka. 
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Enkelt sagt handlar rättvisa om att du får det du förtjänar. Det du förtjänar genom de 
handlingar du utför på dig själv eller andra. Mer konkret handlar det om orsak och verkan. Att 
allt det du gör påverkar världen och dig själv. Sen kanske allt det du gör inte påverkar dig 
direkt, men långsiktigt kommer dina handlingar att påverka dig. Och med stor sannolikhet 
också din omgivning. 
 
Precis som att vara sann. Är rättvis också ett sätt att vara. Som gör att folk litar på en som 
person. En individ som är rättvis gynnar inte sig själv eller andra på ett ofördelaktigt sätt. 
Dess handlingar privilegierar alla och hela världen. På ett eller annat sätt. 
 

Dygd 3. Att vara Tapper 
Tapperhet eller mod är en av de viktigaste dygderna. Aristoteles, men även andra stora 
filosofer, har uttryckt detta. För tapperhet eller mod skapar handling. Och handling gör att vi 
agerar och lever upp till våra dygder. Detta innebär att om vi inte är tappra. Kan vi inte leva 
upp till någon dygd eller värdering över huvud taget. Allting står och faller med tapperhet. 
Även du som person faller med tapperhet. För du kan inte längre vara dig själv. Om du inte 
vågar göra det du vill. 
 
Genom tiderna har tapperhet varit en norm i flera starka kulturer. Tapperhet säkerställde att 
individen, gruppen och samhället överlevde. Det säkerställde att kommande generationer fick 
det bättre och inte sämre. Det minskade våld, brottslighet, krig och andra destruktiva 
handlingar. Och de som var fega hängde sig själva av skam. Eller blev de avvisade ifrån vissa 
sammanhang eller helt ifrån sitt folk och land. 
 
Tapperhet gör inte att folk har större förtroende för en. Men det gör att folk respekterar en 
mer. Folk visar vördnad för tappra personer. Och ser upp till sådana individer som visar mod. 
Mod är ett måste för en ledare. 
 

Sammanfattning del 1 
Sammantaget handlar alla dessa tre, men även de nästkommande dygderna, om att vara en 
god person. Vilket är syftet med dygder. Att vara god. Vilket också ett ledarskap kräver och 
därmed också ett VD-skap. Som VD och ledare måste du få förtroende, men också respekt 
från medarbetarna. Så att du kan göra ditt jobb ordentligt och effektivt. 
 
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 
 
 
 
 


