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6 klassiska dygder för VD:ar att leva för - Del 2 
Dygder är eftersträvansvärda karaktärsdrag. Karaktärsdrag som förverkligar ens 
självförmåga. 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 4. Att vara Ärofull 
Ära eller heder är något som det inte pratas om så mycket i vårt samhälle. Förutom 
hedersmord här i Sverige. Men det är inte så mycket till heder och ära. Snarare tvärt om. 
Heder är något som har glömts bort. Och de flesta vet nog inte vad det är. Det är till och med 
svårt att försöka att hitta en bra förklaring på heder och ära på Google. 
 
Men vad är det då? Ära och heder är när du som enskild person lever upp till dina och andras 
förväntningar. Eller till och med lever över dina och andras förväntningar. Med alla menas en 
grupp eller till och med ett helt samhälle. Det kan handla om din familj, dina närmaste 
kollegor eller den by/stad du lever i. Med förväntningar menas dina prestationer av god art. 
Prestationer av att vara en god far eller mor. Att vara en god affärsman, VD, ledare eller 
liknande. Och så vidare. Att prestera tillräckligt mycket och på rätt sätt. Som gör att du bidrar 
till dina närmaste och samhället över lag. 
 
Med ära får du både respekt och förtroende av folk. Människor kan lita på att du handlar och 
presterar enligt eller över deras förväntningar. Med heder kan du även undgå ångest, 
depression och linkande personliga kriser. Då pressen att inte leva upp till dina och andras 
goda förväntningar minskar. 
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Dygd 5. Att Uppoffra sig 
Som det gamla ordspråket säger: om du vill få, måste du först ge. Detta är början till 
intelligens. Enligt Lao Tzu. Och tyvärr minskar intelligensen i vårt samhälle idag. Fler och 
fler blir egoistiska och självcentrerade. Drivna av sitt eget ego. För att försöka vinna 
personliga fördelar före andra. Men detta ledare bara till olycka och desperation. För vi alla är 
människor. Människor som är ett gruppdjup. Ett gruppdjur som är beroende av varandra. 
 
Som en god person måste du uppoffra dig till dig själv och andra. Att offra dig till dig själv 
innebär att du måste vara hängiven emot dig själv. Att leva upp till dig själv och dina 
värderingar. Att du kämpar och sliter för dina mål. Och att du tar hand om dig själv och inte 
blir en slö soffpotatis. Du ärar dig själv, genom uppoffring till dig själv. Och inte låta ditt ego 
eller lathet styra dig emot osunda handlingar. 
 
Att offra dig själv till andra innebär att du ger mer till andra än dig själv. När folk talar om 
framgång brukar de tala om att ge så mycket värde till andra som möjligt. De personer som 
producerar mest värde kommer att bli mest framgångsrika. Och det är just syftet med 
uppoffring. Att ge något mer i värde än vad man förväntas få tillbaka. 
 
Uppoffring ger både respekt och skapar förtroende. För uppoffring gör att man kräver mer av 
sig själv än andra. Och därmed också bidrar mer till sig själv, gruppen och samhället. 
 

Dygd 6. Medkänsla 
Medkänsla eller ren kärlek till sig själv och andra är någonting stort. Det gör att man kan 
bestiga berg och göra det omöjliga. Vi talade tidigare om att mod och tapperhet var den 
främsta dygden. Men för att skapa riktigt mod krävs en kärlek till något. En känsla som gör 
att vi kan ta fram styrkan inom oss. Och försvara det vi värderar och håller kärt. Medkänsla är 
oerhört viktigt. För den håller oss samman och gör oss starkare än vad vi någonsin kan 
föreställa oss. 
 
Medkänsla till oss själva eller självkärlek är viktig. Vi måste acceptera de vi är. Vad vi står 
för. Vad vi gör. Och hur vi är som människor. Detta skapar både bra självinsikt, självkänsla 
och självförtroende. Det gör att du kan leva för den du är och gå den väg du vill. Oavsett vad 
folk tycker, säger och gör emot dig. Så kan du stå upp för dig själv. För att du älskar den du 
är. Och där med kämpar och försvarar dig själv till varje pris. För dig själv och för andras 
skull. 
 
Medkänsla för andra, handlar helt enkelt om att bry sig om andra. Att se andra. Att respektera 
andra. Och ibland även kanske att försvara dem. Goda ledare bryr sig om sina närmaste, men 
även alla andra. De strävar efter att göra gott, så att alla får de bra. Detta innefattar även att 
vara uppriktig och ärlig. Att agera om personer gör fel eller är oaktsamma. Så att de kan förstå 
detta och kan förbättra sig. För deras eget bästa och för alla de påverkar. Konfrontation 
innebär riktig kärlek. För personen som låter andra lida när de kan ingripa har ingen 
medkänsla. 
 
Medkänsla skapar förtroende och respekt. Men det skapar också starka band mellan 
människor. Brist på empati och medkänsla skapar bara förakt och ogillande. Var kärleksfull. 
Men var inte för snäll och för tillmötesgående. Bry dig genuint om dig själv och andra. 
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Sammanfattning 
Sammanfattningsvis handlar alla dessa tre, men även de första dygderna, om att vara en god 
människa. 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 få respekt 
från medarbetarna. För att de ska följa dig genuint. Dessa 6 dygder säkerställer detta. Och gör 
att du kan göra ditt jobb på ett bra och effektivt sätt. Så att ni kan gå emot ert främsta mål i er 
näringsverksamhet. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller behöver 
du hjälp med att utveckla din ledningsgrupp eller ditt exekutiva ledarskap? Kontakta mig på: 
Per@GrowthMind.se 
 
 
 
 
 


