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15 Nycklar för Extrem Framgång 
 
Vill du utvecklas? Vill du bli framgångsrik? Eller vill du bli extremt framgångsrik? Och 
skapa dig en förmögenhet på över 50 miljarder amerikanska dollar. Här presenterar jag 
15 nycklar för extrem framgång. Som världens framgångsrikaste affärsmän använder 
sig av. Både när de startade sin resa och här och nu. 

1. Extrem Framgång & Topprestation är ej för alla 
Du måste inse att bli extremt framgångsrik. Är inte en dans på rosor. Det kräver disciplin, hårt 
arbete och extrem personlig utveckling. Något alla människor inte klarar av. Bara några få.   

2. Du kommer inte till världseliten på deltid 
Oavsett vad du än gör i livet och hur mycket talang du en har. Kommer du aldrig till 
världseliten genom att jobba deltid. Övertid är standarden. 

3. Du kan inte få allt, du måste skapa Fokus i ditt liv 
Ju färre saker du gör. Ju större chans har du att du utvecklas och får saker gjort. Ta aldrig på 
dig för mycket projekt eller syssla med för mycket i livet. Då blir du och får du ingenting. 

4. Du måste Förändras 
Världen förändras konstant. Bli ej en person ligger efter. Som tvingas förändra sig. Var i 
stället en av personerna som ligger i fronten och är med och skapar förändringen.  
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5. Lyssna inte på idioter 
Lyssna endast på personer som har skapat gediget resultat och/eller är experter på det de gör. 
Lyssna aldrig på idioter som nejsägare eller individer med åsikter och tro som vilseleder dig.  

6. Du är den du associeras med 
Dem du omges av påverkar dig. Och dem du omges av associeras med dig oavsett om du vill 
det eller ej. Så välj noga vilka människor du socialiserar och lägger tid på. 

7. Modellera de bästa 
Om du vill bli extremt framgångsrik. Måste du lära dig vad som funkar och ej funkar. Ett sätt 
att göra detta är att modellera det bästa ifrån de bästa. Försök inte uppfinna hjulet igen. 

8. Skaffa dig en Rådgivare 
De mest framgångsrika personerna i världen har en mentor. En rådgivare som antigen har 
gjort det du vill göra eller är expert på det du gör. Detta i syfte att utvecklas snabbare.  

9. Lär dig att bli Orädd 
Rädsla är det som håller dig tillbaka och inte gör att du agerar. Därav måste du lära dig att bli 
orädd. Så att du kan agera på varje möjlighet du får i livet. Som gör att du kommer framåt. 

10. Agera som världseliten oavsett om du inte är där än 
Oavsett vem du än är och var du än befinner sig i livet. Om du vill bli extremt framgångsrik. 
Agera som en extremt framgångsrik person. Bli den du vill bli nu, inte i morgon. 

11. Perspektiv i verkligheten 
Ha fötterna på jorden. Tro inte på saker. Ta reda på fakta och förstå vad du gör. Se vad som 
faktiskt händer omkring dig. Blunda inte för verkligheten. Ta den för vad den är. 

12. Du ska Vinna 
Din inställning måste vara att vinna. Inte komma tvåa eller trea. Utan du ska bli nummer ett. 
Inga tankar om tvivel ska finnas. Du ska vinna oavsett vad som än händer. 

13. Du måste ha en Dröm 
Du måste ha en dröm. Ett mål. Något du vill uppnå. Som driver dig framåt och som gör att du 
kan kämpa. Oavsett vad än som händer dig. 
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14. Du måste ha Passion 
Om du ska jobba med något. Mycket intensivt, länge och på över tid. Måste du tycka det är 
roligt. Du måste ha passion för det. Om inte, kommer du ta kål på dig själv. 

15.  100 procent Fokus & Handling på vad du vill 
Sist men inte minst ska du ha 100 procent fokus på vad du vill göra. Och framför allt handla 
på det. Handla på saker och ting direkt och vänta inte. Om du väntar kommer du misslyckas.  

Slutord 
Dessa 15 nycklar till extrem framgång används av extremt framgångsrika personer. Och 
nycklarna har blivit som en norm inom den kretsen. Men som vi alla vet leder normer till att 
vi begränsar vår syn och tankesätt. Gör inte detta. Lär dig att tänka själv. Tänka själv och tänk 
annorlunda. För då kan du bli en exceptionell legend. 

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. 

 
 
 
 


