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Hållbarhet som Håller för all Framtid 
 
Det pratas mycket om hållbarhet. Att vi alla måste vara mer hållbara. Att vi måste 
tänka på naturen och klimatet. Men hur många av oss är egentligen hållbara? Och hur 
många vet vad det är? Och vad det verkligen innebär för oss människor? Vad är det att 
vara hållbar i sitt ledarskap? I sin livsstil och i de affärer vi gör? Och hur bör vi agera 
för att skapa riktig hållbarhet som håller och är hållbar för all framtid? För alla 
kommande generationer. 

Vad är Hållbarhet? 
Hållbarhet eller hållbar är något som inte går sönder eller förstörs. Håll eller hålla, som är det 
första ordet, betyder främst fastgöra, inte gå sönder, stanna. Medan barhet eller bar är kopplat 
till att bära eller nakenhet. Vilket i många sammanhang kopplas till något som är eller till 
sanningen. Att bära sanningen eller den nakna sanningen. Sanningen går heller ej att förstöra. 
 
Hållbarhet innebär således att vi agerar på ett sätt som är sant och rätt. Sant och rätt för oss 
själva, alla andra och för vår planet. Vi agerar med naturen. Vi främjar oss själva, vår grupp 
(människan) och världen. Och oavsett vad vi än gör är våra handlingar hållbara. De är 
långsiktiga och gynnar alla. De går ej sönder och de förstörs ej heller. De håller för framtiden.  

Varför är det viktig att vara Hållbar? 
Vi har bara en planet. Och den bör vi förvalta. Vi kan inte skövla, dra upp tungmetaller och 
gift och dumpa där det inte hör hemma. Vi kan inte skapa giftiga ämnen som är skadligt för 
oss själva och naturen. För en dag är resurserna slut och vår värld går inte längre att leva i. 
Och vad gör vi då? Ska vi flytta till en annan planet? Eller ska vi förvalta det vi har? 
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Likväl måste vi också ta hand om oss själva och varandra. Vi kan inte ständigt skapa 
konflikter och krig i världen. Vi kan inte heller vara egoistiska och tro att det kommer att 
gynna oss. Och vi kan heller ej vara ignoranta och låtsas som om allt blir bra. För det blir bara 
sämre om vi inte gör något. Gör något hållbart. Något hållbart som håller för all framtid. 

Hur blir vi Hållbara för all Framtid? 
Vad måste vi då göra? Hur blir vi hållbara för all framtid? Vi måste först lära oss att vara 
sanna och agera rätt. Både för oss själva, men också för andra och vår planet. Vi måste lära 
oss att vara naturliga och jobba med naturen. Och inte mot den. Allt vi gör måste vara 
hållbart. Det måste hålla i tid och evighet. Från det vi tänker, beslutar och det vi faktiskt gör. 
 
Hur gör vi det? Vi gör det genom ledarskap. Ledarskap gör att vi tänker och agerar 
långsiktigt. Långsiktigt för ett högre syfte och en dröm. En dröm om en bättre värld med 
bättre möjligheter. En värld där vi tar hand om oss själva, varandra och vår planet. En värld 
där vi är naturliga och tacksamma för det vi har. En värld där vi utvecklas, lever och är 
lyckliga. 

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. 

 
 
 


