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Inget Livsmål, ingen Självledning & inget 
Ledarskap 
 
Om jag skulle rekrytera en ledare. Skulle jag först vilja veta om kandidaterna kan leda 
sig själva. Och de två första frågorna skulle bli: Var är syftet med ditt liv? Och vad är 
ditt livsmål? Tyvärr tror jag inte många kandidater skulle kunna svara på dessa två 
frågor. Och de skulle kanske bli paffa om jag skulle ställa följdfrågan: Om du inte kan 
leda dig själv, hur hade du tänkt dig att du ska kunna leda andra? I denna exekutiva 
artikel tar jag upp hur du kan börja leda dig själv. Det vill säga självledning. Så att du 
kan utveckla ditt ledarskap. 

Självledning – Kraven för att kunna leda sig själv 
Självledning har plötsligt blivit ett populärt ord numera inom ämnet ledarskap. Och det är bra. 
För folk behöver kunna leda sig själv. Både för dem själva och för den värld vi lever i. Folk 
skulle bli lyckligare, mindre stressade, de skulle kunna ta mer ansvar och leva på riktigt. 
Samtidigt skulle vårt samhälle blomstra om alla skulle göra det som de gillar och är bra på. 
Bättre effektivitet än så går inte att få i ett samhälle. Ett samhälle fullt av välstånd och lycka. 
 
Samtidigt måste man förstå att vi har en lång väg att gå för att komma ditt. De flesta 
människor i vårt samhälle kan inte leda sig själv. Och många personer i ledande positioner 
kan tyvärr inte det heller. Detta grundar sig framför allt i att de allra flesta människor i denna 
tid inte har något mål med sitt liv. De har inget livsfokus, livsmål och livssyfte. Dessa är de 
tre första stegen du måste ta för att börja leda dig själv. För att senare kunna leda andra. 
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Varför är livsfokus, -mål och -syfte så viktigt? 
Många har kanske ställt sig frågan: vad är meningen med livet? Men de är få som verkligen 
har försökt att ens tänka sig ett svar. För normen är att det är en svår fråga. Och svåra frågor 
kan man inte tänka på. I stället för att se på frågan som den är och tänka på den. Och kanske 
få ett svar. För om du inte tänker på denna fråga. Hur ska du ens kunna tänka på vad 
meningen med ditt liv är? Och hur ska du kunna leva ett meningsfullt liv om du inte kan svara 
på den frågan? 
 
Om du ger dig själv ett livsfokus, ett livsmål och livssyfte kan du börja leda dig själv. Och du 
kan börja leva. För du har just nu gett dig själv ett fokus, ett mål och ett syfte med ditt liv. 
Kraven som gör att du kan börja handla och ta tag i ditt liv. Att göra någonting värdefullt och 
något du känner för. Något som utvecklar dig och andra i din närhet. Du kan också göra något 
riktigt värdefullt för världen. I stället för att gå till ett jobb som du inte trivs med och bara 
vänta ut tiden tills den tar slut. 

Hur finner jag mitt livsfokus, ett livsmål och livssyfte? 
Så hur finner du mening med livet? Hur hittar du ditt fokus, livsmål och syfte? Lätt! Sluta 
ignorera dig själv och stoppa huvudet i sanden som en struts. Börjar att ställa dig de frågor jag 
har tagit upp i denna text och börja reflektera över dem. Tänk på dem. Och sedan känn efter. 
Och gör det du vill göra med livet. Svårare än så är det inte. Du kanske inte kommer få 
tydliga svar direkt. Men du kommer att få veta vad du vill och du kommer förr eller senare 
förstå vad du ska göra och bli. För alla vet det, men alla ignorerar det. Så öppna upp blicken 
och se din framtid. Ditt liv. Din självledning. 
 
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. 


