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4 Klassiska Myter om Ledarskap 
 
Idag är det dags att slå hål på alla de fyra klassiska myterna kring ledarskap. Fyra 
myter som egentligen alla har ett svar. Men de är få som verkligen tänker och söker 
svaren. Svaren som leder oss till sanningen. Och inte leder oss till andras åsikter, tro 
eller annan vidskeplighet. Här kommer svaren på: Kan alla bli en ledare? Föds man till 
att bli ledare? Finns det verkligen ledarskapsstilar? Och förändras ledarskapet 
någonsin? 

Kan alla bli en Ledare? 
Den ständiga frågan. Kan alla bli en ledare? Meningarna går isär och många har åsikter. Men 
svaret är: JA. Alla kan bli en ledare, i förutsättning att alla vill det. De som inte vill, kan dock 
inte bli ledare. Så alla har potentialen att kunna bli ledare. Men för de som inte vill kommer 
det aldrig att ske. Dessa personer är inte lämpliga och kommer aldrig att bli riktiga ledare. 
 
Ledarskap är en färdighet. En färdighet som man måste utveckla. För att kunna utveckla en 
färdighet. Krävs det att man lägger tid och kraft att utveckla den. En person som inte har en 
vilja att lägga denna tid och kraft. Kommer inte att utveckla ledarskapsfärdigheten. Dessutom 
är ledarskap psykologiskt krävande att utveckla. Och det är inget man klarar av utan vilja. 

Kan man födas till Ledare? 
Svaret är NEJ. Du föds ej till ledare. Det är inga bebisar som kommer direkt ur magen och 
börjar leda sina föräldrar i hur de exempelvis ska uppfostra sina barn. Detta vore ytterst 
konstigt och rent fysiskt omöjligt. Ledarskap är en färdighet. En färdighet som behöver 
utvecklas oavsett vem du än är. 
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Dock är det värt att poängtera. Att precis som alla sorters färdigheter. Lämpar sig vissa 
personliga egenskaper bättre än andra till vissa färdigheter. Och tvärt om. Så om du föds med 
rätt egenskaper kan du enklare bli en ledare. Men om du inte lägger mödan till att utveckla 
dessa egenskaper du redan har. Så blir du alla fall igen ledare. 

Ledarskapsstilar existerar de? 
Nej! Det är något typiskt som kommer ifrån den moderna forskningsvärlden. Där man 
försöker kategorisera saker. I stället att se på saker för vad det faktiskt är. Ledarskap bygger 
på psykologi. Och vi människor har inte ändat vårt psyke under de senaste tusen åren. Vi har 
samma grundbehov och leds av samma psykologiska faktorer. Vare sig vi vill det eller ej. 
 
Ledarskapets färdighet handlar om att kunna hantera dessa psykologiska faktorer. Om du 
klarar av det. Är du en ledare, annars inte. Och det spelar ingen roll vilken så kallad ”stil” du 
än försöker dig på att använda. Antingen funkar den eller inte. Så kallade ledarskapsstilar 
blandas oftast ihop med personlighet och mognadsgrad i ledarskapet. Vilket ej skapar några 
stilar. De utgör bara skillnaden på vår personlighet och mognadsnivå att leda.  

Förändras Ledarskapet? 
Nej. Vi människor har som sagt inte förändrat vårt psyke som styr de faktorer ledaren jobbar 
med. Ledarskapet är konstant den samma och har alltid varit det. Om du läser om nya 
ledarskapstrender och -teorier som nämner ord som: ”nytt ledarskap”. Ska du dra öronen åt 
dig. För här är det garanterat ugglor i mossen. Och någon som vill vilseleda dig. 
 
Ledarskap är något som är naturligt. Något som alla vet vad det är. Men som få kan sätta 
fingret på vad det är exakt. Om du vill bli ledare. Säkerställ att du kan sätta fingret på vad 
ledarskap är. Gå inte på några trosuppfattningar om ledarskap. För det finns för mycket 
sådana. Om du vill bli ledare så ska du veta. Du ska veta vad du vill. Vad du ska göra. Och 
göra det. 

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. 

 
 


