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Profession – Bemästra ditt skrå & förändra 
världen 
 
Vet du vad din profession är? Vet du vad du är bra på? Och vet du vad du behöver 
utvecklas inom för att bemästra ditt hantverk? Tre självklara frågor egentligen. Men de 
är nog få som verkligen kan svara på dessa frågor. Och verkligen jobbar för att 
bemästra sitt yrke. En läkare kanske skulle svara ja på frågorna. Men de flesta läkare 
vet inte ens hur man läker människor. Vilket är deras yrke och namn. Många läkare ger 
medicin till sina patienter när de uppenbart behöver något annat. Och patienterna läker 
inte och blir inte friska. Frågan är då. Är dessa läkare ens läkare om de inte läker 
människor? Samma sak gäller alla yrken. Vad är yrket och dess syfte? Uppfyller du det 
som yrkesman och -kvinna? Har du bemästrat ditt hantverk? Detta i dagens exekutiva 
artikel om självledning inom sitt skrå.  
 

Är vårt samhälle professionellt med professioner? 
Om vi går tillbaka lite i tiden. Så använde man inte förnamn. Man använde titlar och 
efternamn vid tilltal. Så som Disponent Eklund eller Skomakare Hansson och så vidare. Man 
associerades med sitt yrke. Och går vi längre tillbaka i tiden. Så ärvdes yrket från generation 
till generation. Nu mera kan alla bli allt. Och majoriteten av alla våra ungdomar vet inte vad 
de vill bli. I veckan satt jag på ett café och lyssnade ofrivilligt på några ungdomar som skulle 
välja sin väg i livet. De skulle välja vilken högskola de skulle studera på. Högskolan och dess 
plats verkade vara viktigare än vad de skulle bli. För det visste de inte. Och de yrken de kunde 
tänka sig var desamma för alla i gruppen. Förmodligen på grund av grupptryck och status. 
Inte så mycket för att de skulle glädjas av arbetet, göra ett bra arbete och bli stolta över det de 
skulle göra. 
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På den andra sidan. Där har vi alla vuxna som redan valt yrke. Där har vi många människor 
som tror att de kan sitt yrke. Men ack så fel. Jag själv är ju ekonom, men ekonomi har jag inte 
lärt mig på högskolan eller i yrkeslivet. Det har jag lärt mig själv. Dagens ekonomer vet inte 
vad ekonomi är. Det vet heller inte hur ekonomisystemet funkar. Eller vad lån och ränta är. 
Lån och ränta hade dock däckhotellets ägare koll på, som jag träffade i veckan. Han hade 
förhandlat ner sin låneränta till ca 14 procent en gång i tiden. Och det hade han lyckats bra 
med. Om vi i Sverige skulle ha en ränta över 15 procent på bolånen idag. Då skulle vår 
bostadsmarknad krascha rätt snabbt. Och många skulle vara hårt skuldsatta för resten av sina 
liv. Tillsammans med sina borgenärer. Bland dessa skuldsatta personer skulle vi hitta många 
ekonomer. Ekonomer som borde vetat bättre. 

Varför är profession viktigt för vårt samhälle? 
Jag kanske överdriver med två yrkeskårer som är starkt reglerade. Men de är ändå två talande 
exempel. Vad vore ett samhälle full av titlar, men utan riktig profession? Om vi börjar med 
ekonomerna. Om ekonomerna vore ekonomiska. Skulle de veta hur de hanterar sin, andras, 
hela samhällsekonomin. Då skulle vi inte ha en bostadsbubbla. Privatpersoner skulle veta hur 
de hanterar sin ekonomi. Och vi skulle inte ha en samhällsekonomi som kraschar gång på 
gång. Vi skulle inte ha några problem med ekonomin alls. För ekonomerna skulle veta vad 
som var rätt. Och alla skulle lita på dem och ta deras råd. För de skulle vara professionella och 
pålitliga. 
 
Samma sak gäller läkarna. Om läkarna skulle läka människor och säkerställa att vi alla håller 
oss friska. Skulle vi sällan eller aldrig ens bli sjuka. Stressen som är idag skulle vara som 
bortblåst. Och sjukhusen skulle vara de bästa arbetsplatserna att jobba på. Inte som det är 
idag. Att sjukhusen är den mest stressade och sjukliga arbetsplatsen i svenskt näringsliv. Där 
läkare och sjuksköterskor bränner ut sig på löpande band. Tänk dig i stället en värld där dessa 
två yrkesgrupper mognar och blir professionella. Vad skulle vi få? Vad skulle det innebära för 
oss? När du har tänkt på detta. Hur skulle det vara om alla yrkeskategorier skulle leva upp till 
sitt skrå och bemästra det? Vilket samhälle skulle vi då få? Detta går knappt att tänka sig. 

Hur utvecklar du din Profession? 
Så hur förändrar vi detta? Hur skulle en ekonom eller läkare bli riktigt bra på det de gör. Hur 
skulle de bemästra sitt yrke? Det är enkelt. De ända de behöver göra är att förstå syftet med 
sin profession. Att syftet för en läkare är att läka och hålla folk friska. Att en ekonom kan 
ekonomi och utöver det och lär andra. Svårare än så är det inte. Om man jobbar för syftet 
kommer man att hitta vägen för att uppfylla syftet. Men om man lutar sig till irrelevanta 
teorier, normer och tro. Som gör att man gång på gång gör samma fel med samma usla 
resultat. Och då kommer man ingen vart. Det kallas att vara ignorant eller rent sagt dum. Och 
det sägs att vi människor ska vara smartare än djuren. Det kanske är dags att bevisa det också. 

Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser. Är du i behov av 
hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), affärsstrategi eller exekutiv 
ekonomistyrning. Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 


