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De 7 Obligatoriska Ledarskapsfärdigheterna 
 
Just nu går vi människor ifrån vår natur. Vår natur som är att vi är människor. 
Människor som är ett gruppdjur. Ett gruppdjur som är beroende av varandra. Och som 
är beroende av en ledare. Just nu splittras vårt samhälle. Det råder mer konflikter 
bland oss än vad det tidigare gjort. Och allt fler människor känner sig och är ensamma. 
Samtidigt saknar vi ledare. Ledare som ger oss hopp, tro och kärlek. Som binder oss 
samman och gör att vi utvecklas framåt. Bli en ledare! Utveckla de 7 obligatoriska 
ledarskapsfärdigheterna. Och säkerställ att vi förblir människor. Människor som 
binder relationer, är starka och friska. Men framför allt utvecklas framåt. 

1. Ambitionsförmåga 
En ledare har ambitioner. Ambitioner om ett mål i en framtid. Genom ett syfte som motiverar 
och ger oss energi och kraft. Energi och kraft som driver ledaren. Men också motiverar 
följarna. På dess gemensamma resa emot målet. 

2. Bedömningsförmåga 
En ledare vet vad han eller hon gör. Så lär dig att göra bedömningar. Bedömningar om 
verkligheten anpassat till vad du gör och ska göra. Detta så att du inhämtar rätt kunskap. 
Skapar dig rätt förståelse. För att sedan kunna göra rätt val och ta rätt beslut. I alla lägen. 

3. Medmänsklighet 
Lär dig att älska. Att älska progression och utveckling hos oss människor. Lär dig att förstå 
dig själv. Så du kan förstå individer, för att förstå grupper och grupperingar. Och därmed 
förstå mänskligheten. Och därav kunna påverka, leda och utveckla människor. 
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4. Färdighet att skapa Mod 
Om du inte har mod. Kan du inte utvecklas. Faktum är att du degraderar eller i värsta fall 
eliminerar dig själv utan mod. Mod gör att du kan handla. Handla så att du kan utveckla dig 
själv och andra. Men framför allt kunna leda andra. Så lär dig att vara riktigt modig. 

5. Lösningsorienteringsförmåga 
Om du ska skapa förändring som en ledare. Och gå mot ett mål. Måste du kunna hantera alla 
utmaningar som möter dig och dina följare. Du måste lära dig att acceptera verkligheten. För 
vad den är. Och ta alla utmaningar med lätthet. Och lösa allt som kommer i din väg.   

6. Influeringsförmåga 
Som ledare är du en förebild. En förebild som är medmänsklig. Och därav god. Och med 
godhet skapar du goda värderingar. Värderingar som du och alla följare följer. En kultur som 
gör er starka, friska och uthålliga. Och som gör att ni kan möta vilka utmaningar som helst.  

7. Organiseringsförmåga 
Sist men inte minst är du som ledare en organisatör. Du vet hur du på ett effektivt sätt uppnår 
målet med syftet. Du vet hur du planerar, fördelar arbetet och skapar strukturer och processer. 
Så att gruppens förmågor och energi kan riktas rätt. För optimal mål- och syftesuppfyllnad. 

Summering av de 7 obligatoriska ledarskapsfärdigheterna 
Alla kan vi bli ledare. Om vi vill. Om du vill. Bli en riktig ledare. En ledare med ambitioner. 
Ambitioner med ett syfte och ett mål som motiverar alla. Lär dig att förstå och ta rätt beslut i 
alla lägen. Lär dig att älska människor och därmed utveckla dem. Skapa mod så du kan handla 
rätt. Och lösa allt på er väg. Säkerställ att du influerar dina följare på rätt sätt. Skapa rätt 
kultur som gör er oslagbara. Oslagbara genom rätt organisering och ledarskap. Ledarskap som 
innebär att vi binder oss samman, utvecklas och blir starkare och friskare. Som människor. 

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. 


