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6 Sanna Rutiner för Ledare 
 
”Falska ord är inte bara onda i sig själva, utan de infekterar själen med ondska.”  
Sokrates. Tro inte att du kan vara en ledare om du har falska rutiner som förpestar din 
själ. Om du ska vara en ledare. En förebild. En god och sann person. Kan du inte ha 
rutiner som motsätter dina förutsättningar att vara god. Du måste vara genuint sann i 
allt du gör. Här presenterar jag 6 rutiner som ökar dina chanser att bli och förbli sann 
och god. Sann och god som krävs av en riktig ledare. 

1. Kunskap kontra Ignorans 
En ledare är hängiven till sanningen. Och söker därav endast kunskap. Kunskap som är sann. 
Riktig fakta om vad som är. Inga hypoteser, teorier eller annan trosuppfattning tar ledaren till 
sig. För en ledare är inte ignorant och tar till sig falskhet. En ledare vet eller vet inte. Och om 
han eller hon inte vet och behöver veta. Tar han eller hon reda på fakta. Och inget annat. 

2. Öppen & Neutral 
En ledare har inga fördomar. För han eller hon söker sanningen. Och när en ledare söker 
sanningen. Kan han eller hon inte var stängd i sina sinnen. En ledare måste vara öppen. 
Öppen att se och ta till sig vad som är och händer. En ledare förhåller sig neutral och dömer ej 
saker och ting. Han eller hon konstaterar vad som faktiskt är. 

3. Nyfiken & Utforskade 
Då en ledare söker sanningen. Måste han eller hon också vara nyfiken och utforskande. För 
att han eller hon ska söka och finna det denne letar efter. Det går inte att hitta sanningen utan 

Per Gylleneld
Growth Mind

6 Sanna Rutiner för Ledare 
2022-03-08 



Per Gylleneld GrowthMind.se  
VD & Förändringsledare Exekutiva Artiklar 
  

2022-03-08  Sida 2 av 2 

ett genuint intresse och vilja att finna det man söker. Detta gäller särskilt om sanningen är 
dold eller ej är accepterad och vedertaget i vårt samhälle.  

4. Åsiktsfri 
Då en ledare är hängiven till sanningen. Är denne åsiktsfri. Han eller hon har aldrig åsikter. 
Då åsikter är antaganden. Antaganden som är baserade på tro och inte på sanningen. Och 
därav löper dessa antaganden en stor risk att vara falska. Och en ledare är inte falsk. Han eller 
hon är sann. Och därav utrycker sig bara en ledare om saker som är sant.  

5. Eliminering av Falskhet 
För att en ledare ska kunna vara genuin och sann. Måste han eller hon lära sig vad som är sant 
och falskt. Detta är avgörande. En ledare ska snabbt kunna identifiera en lögn. Och kunna 
validera all sorts information med sina sinnen. För en ledare är inte lättlurad. Och leder inte 
sina följare och sig själv emot faror. En ledare ger trygghet till sig själv och sina följare. 

6. Konsumtion av Sanning 
För att en ledare ska bli och förhålla sig sann. Måste denne konsumera saker som är sanna. 
Och inte saker som är falska. Vilket innebär att undvika all form av media, litteratur och annat 
som innehåller osanningar. Så som lögner, vinklingar och påhittade historier. En ledare måste 
lära sig att finna fakta. Eller åtminstone källor som är så nära sanningen som möjligt. 

Summering 6 Sanna Rutiner för Ledare 
Säkerställ att du som ledare inte är ignorant. Kunskap är det enda goda. Var öppen och neutral 
till allt för att se tydligt. Var nyfiken och utforskande för att finna det du söker. Var åsiktsfri 
för att inte vara falsk. Eliminera falskhet i din omgivning. Och slutligen konsumera bara 
sanning. Och undvik konsumtion av media, litteratur och annat som vilseleder dig. Var sann 
åt dig själv. Var genuin. Och bli en riktig ledare. 

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. 


