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Ska en Ledare Visa sig Vek? 
 
Jag brukar inte ge exempel. Då exempel kan begränsa ens sinne. Och göra att man ej 
tänker själv. Tänker själv och förstår vad jag försöker förmedla. Både på ett ytligt, men 
också på ett djupare plan. Som ledare måste du lära dig att tänka själv. Så att du kan 
förstå. Förstå så att du kan ta rätt beslut. Och där med handla rätt. Handla rätt så att 
folk följer dig. Följer dig så att du kan förblir en ledare. Men till ämnet. Kan en ledare 
visa sig vek? Innan du börjar läsa vidare. Tänk efter. Vad är rätt i denna fråga? 

En Djävulsk natt 
Klockan är 4:10 på morgonen. Och det är nu måndag. Jag fryser och svettas. Mina händer 
darrar när jag skriver. Det enda jag kan få i mig är lite vatten med lite socker. Min mage 
vrider sig. Jag är dödstrött. Då jag inte fått en blund hittills. För det är för smärtsamt för att 
kunna sova. Men som tur är har natten ändå gått rätt bra. Och mitt sinne. Börjar bli starkare. 
 
Det som har hänt är två saker. Jag har ätit för mycket popcorn med ohälsosam olja. Men 
framför allt har jag inte gjort upp med min mor. Detta har gjort att min mage havererade. Och 
jag hamnande rent ut sagt i helvetet. En natt full av plågor och smärtor. Men jag är trygg. För 
jag vet att jag har gjort fel. Och därav fått en läxa som heter duga. 

Alla gör vi Fel 
Alla kan vi göra fel. Och om vi inte gör det. Så har vi ingenting här att göra på denna planet. 
För vad vore livet om det var en dans på rosor. Det skulle vara rätt trist. Och vi skulle inte 
leva. Så alla gör vi fel. Och det är någonting som är mänskligt. Det viktigaste är att vi lär oss 
av våra fel. Och inte gör om dem. Så de inte kommer igen och samlas på hög. 
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Så vad vill jag säga med min personliga upplevelse. Jo, jag är mänsklig precis som alla andra. 
Och även du är mänsklig. Och gör därav också fel. Och det är inget fel med det. Så försök inte 
dölja det. Även om du är en ledare. För ledare gör också fel. Det som dock spelar roll. Är om 
du är en ledare. En ledare som föregår med gott exempel. Även när ledaren själv gör fel. 

Ska en Ledare Visa sig Vek?  
Min natt var mycket lärorik. Felet jag gjorde är jag väl medveten om och jobbar på. 
Konsekvenserna var dock en annan del. En annan del där jag lärde mig mer om att se ljuset i 
tunneln, tänka positivt och vara ärofull. Trots tung fysisk smärta. Sist men inte minst lärde jag 
mig även att kunna behandla symptomerna bättre. För att snabbare bli frisk. 
 
Ska en Ledare visa sig vek? En ledare ska vara öppen och sann. Och kunna dela sin erfarenhet 
med andra. Det är inget fel med det. Dock ska en ledare föregå med gott exempel och inte 
klaga på vad den själv har ställt till med. Utan snarare ta ansvar. Lära sig av felet. Och hantera 
konsekvenserna av felet på bästa möjliga sätt. Oavsett hur jobbiga konsekvenserna än är. 

Tycker du artikeln var bra? Var artig och gilla den och eventuellt kommentera och dela den. 
Önskar du mer värdefulla tips? Följ mig, Prenumerera och kolla in Growth Mind:s Exekutiva 
Resurser. Är du i behov av hjälp inom ledarskap, företagsutveckling (affärstaktik), 
affärsstrategi eller exekutiv ekonomistyrning? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se. 

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. 

Önskar du ladda denna artikel? Gå till dokumentet här och ladda ner det. 
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