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Bra Ledarskap – 3 steg för att bli en bra ledare 
 
Världen har för få bra ledare. Vi behöver bli bättre. Vi behöver sluta diskutera vad 
ledarskap är. För vi vet redan vad det är. Bara vi lyssnar på oss själva. Tänker efter och 
känner. För ledarskap är en del av naturen. Det är inget nytt. Det har funnits i alla 
tider. Det enda vi behöver göra är att leva det. Att bli en ledare och skapa bra 
ledarskap. Ledarskap som inspirerar, ger oss energi och för vår värld framåt. För en 
bättre framtid. Om du vill bli en ledare. Bli en idag. Vänta inte till i morgon. Om du inte 
vet vad du ska börja. Börja med att implementera dessa tre steg nu. Så kommer du 
finna din väg. Din väg emot ditt öde som ledare.  

Autentisk – En bra ledare måste vara sig själv 
Många människor är rädda för vad andra ska tycka om dem. Att de inte ska passa in. Att de 
inte duger. Eller i värsta fall att de ska bli uteslutna ifrån gruppen. Något som är det värsta 
som kan hända ett gruppdjur som människan. En risk som finns, men en risk som du måste 
lära dig att hantera som en bra ledare. 
 
Vad de flesta människor gör är att anpassa sig till andra, för att eliminera denna risk. De 
imiterar andra. Ser upp till andra. Men de glömmer sig själva. Problemet med detta är att de 
spelar ett spel. Ett falskt spel. Ett falskt spel som alla ser. Och ingen litar på en falsk person. 
För ingen vet vad en falsk person kommer göra. För de är oberäkneliga och därav opålitliga. 
 
Försök därav inte vara någon annan än dig själv. Utgå ifrån dig själv. Vem du är och vad du 
står för. I annat fall kommer du aldrig att bli något. Och du kommer aldrig få respekt av 
andra. För andra kommer att se att du är falsk. Att du inte är dig själv. Och de kommer inte att 
lita på dig. Du måste vara genuin. En autentisk person som folk kan lita på. 
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God – Bra ledarskap kräver godhet & gott agerande 
Ingen gillar människor som gör oss skada. Som vill oss illa. Eller handlingar ifrån andra som 
påverkar oss negativt. Sådana personer vill vi helst slippa. Och vi har ett naturligt försvar att 
ta avstånd ifrån sådana personer. Personer som däremot vill oss väl. Gör att vi känner oss 
stärkta och friska. Gillar vi naturligt. Dessa personer vill vi ha i vår närhet. 
 
Av denna enkla anledning behöver du som ledare vara god. För ju fort du som ledare agerar 
på ett sätt som inte anses vara gott. Kommer människor automatiskt att dra sig ifrån och ta 
avstånd ifrån dig. Och då bryts ledarskapet. För du kan inte leda människor som inte vill följa 
dig. Du kan bara styra dessa människor genom tvång och rädsla. 
 
Så lär dig att vara ett föredöme. Att vara god. Och träna på det kontinuerligt. För de kommer 
komma tider då du får utmaningar som testar dig och ditt goda ledarskap. Tider där du är 
svag, sjuk och bräcklig. Tider då du måste kämpa för att upprätthålla dina goda värderingar. 
Som gör att du förblir god och inte går över till mörkret. 

Syfte & Mål – Bra ledarskap begär ett syfte & mål 
Att kasta loss och segla ut på världens hav. Utan mål och syfte. Kommer ingen människa att 
gilla. Det leder igen vart. Det ger inget hopp. Och det är definitivt inte värt alla risker som 
stormar och orkaner. Och all den mödan och det slit det innebär att göra någonting helt 
meningslöst. Vi människor är ett djur som söker oss till mål och syften. Utan dessa är vi 
förlorade. 
 
Förlorad är även ledarskapet utan mål och syfte. För vad vore en ledare utan dessa? Det är ju 
målet och syftet som motiverar ledaren och följarna. Det är målet och syftet som skapar resan. 
Själva ledningen att ta människor från ett tillstånd till ett annat. Det är de som skapar mening, 
hopp och styrka i goda som svåra tider. 
 
Se till att du har ett syfte och ett mål med ditt liv. Se till att du som ledare har ett syfte och mål 
för gruppen, företaget eller koncernen. Det går inte att poängtera detta allt för mycket. För det 
är så viktigt. För att vi inte ska känna oss osäkra, vilsna eller förtappade. Vi behöver känna 
oss starka, upplyfta och erkända för att vi gör någon nytta och eftersträvansvärt. 

Sammanfattning av 3 steg för att bli en bra ledare 
Var inte rädd för att bli utesluten av ”gruppen”. Lär dig att hantera den risken. Var dig själv 
och var genuint. Inte falsk och opålitlig. Var god. För med godhet kommer också lycka. 
Lyckan i att lyckas med ledarskapet. Att följare vill följa dig och inte dra sig bort ifrån dig. 
Säkerställ att du har ett syfte och ett mål med ditt liv. Var inte vilsen. Se till att veta vad du 
vill och led din grupp, företag eller koncern med ett starkt syfte och mål. Ett syfte och mål 
som gör er starka, självsäkra och upplyfta. Att ni gör någon nytta och strävar efter något 
eftersträvansvärt. För att bidra till denna värld och framtid. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Eller behöver 
du hjälp med ert eller ditt ledarskap? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 


