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5 Steg Emot Excellens 
 
Varför är ekonomer inte de mest välbärgade i vårt samhälle? Varför är läkare inte de 
friskaste personerna bland oss? Och varför är så kallade ledarskapsexperter inte de 
mest begåvade ledarna? Och så vidare… Det är underligt. För de som är mest begåvade 
inom ett ämnesområde. Hör sällan till dess tillhörande yrkesgrupp. Och yrkesgruppen 
själv. Vet sällan vad de ens håller på med. För de har aldrig lärt sig vad som verkligen 
är viktigt. Det som är väsentligt. Väsentligt för att skapa excellens. 

1. Att hitta Sig Själv 
Om du vill utvecklas. Bli bra på någonting. Vara lycklig. Men framför allt. Bidra till denna 
värld. Bör du först finna dig själv. Finna dig själv och din väg i livet. Till din död. För om du 
vet vad du älskar och vad du är naturligt bra på. Och fokuserar på det. Kommer du börja 
skapa excellens. Du kommer bli bättre än alla andra. Och du kommer definitivt kunna hålla ut 
längre. Och kämpa hårdare än alla andra. Oavsett vad som än händer dig. Du kommer inte 
tänka på semester och pensionen blir aldrig av. För du gör redan det du älskar och vill i livet. 

2. Ett Enkelt & Fokuserat Liv 
När alla andra springer runt som hönor och stressar ihjäl sig. Kan du bara ta det lugnt. För du 
lever ett enkelt och fokuserat liv. Ett liv där du endast ägnar dig för ditt hantverk, din hälsa, 
familj och dina vänner. Och kanske ett intresse. Men inget mer. För du vet att om du skulle 
ägna dig åt med något mer. Kommer det att bara tära på ditt liv och det du har och älskar. Så 
försök att göra livet så enkelt och fokuserat som möjligt. Gör inte allt i livet. För då får du 
ingenting gjort. Och du kommer aldrig att få ett lyckligt och rikt liv. 
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3. Bemästra & Lär dig ditt Hantverk 
Oavsett vad du än gör. Och vad du än drar till dig. Måste du lära dig att förstå vad du ska 
göra. Hur du ska agera. Agera för att handla rätt. För att lyckas. Om du exempelvis vill bli 
läkare. Fokusera då på att lära dig att läka dig själv. Och bli så frisk du kan bli. För att sen 
hjälpa andra att läka sig själv. Inget annat bör du fokusera på. För om du fokuserar på något 
annat kommer du aldrig att bli en riktig läkare. Som läker andra. Fokusera på vad som är 
viktigt. Syftet! Och sen. Lär dig allt inom området. Och slipa dina färdigheter till perfektion. 

4. Var Långsiktig, Uthållig & Ge ej upp! 
Vi kan inte alltid bli det vi vill, kan som bäst och älskar. Inte direkt. Vi behöver ta oss ditt. 
Och med det måste vi vara långsiktiga. Långsiktiga i att vi har ett mål. Ett mål som vi steg för 
steg tar oss till. För var dag, månad och år. Vi måste lära oss att vara uthålliga. Disciplinerade. 
Och aldrig ge upp! För den dagen vi överger vårt mål med livet. Överger vi oss själva. Den vi 
är och kommer att bli. Vi fördärvar vårt öde. I stället för att skapa det. Rom byggdes ej på en 
dag. Det tog flera år. Och flera år behöver du för att ta dig till din plats i livet. 

5. Var ej Lat & Gör som alla andra 
Du kan inte skapa excellens om du gör som alla andra. För alla andra gör oftast fel. För de 
fuskar och är lata. De kopierar andra. Försöker hitta genvägar. Och lösningar som är enkla 
och snabba. Lösningar som tar minsta möjliga energi. Men tyvärr krävs möda och energi för 
att skapa riktiga hållbara lösningar. Och att för att du ska kunna ta dig framåt. Och lära dig 
saker på riktigt. Utan att fuska. Krävs det att du anstränger dig. Anstränger dig att förstå det 
du gör. Och därmed agera rätt med kvalité och effektivitet. Som tar dig till målet.  

Summering 5 Steg Emot Excellens 
Hitta dig själv. Vad du älskar och är bra på. Och fokusera på det! Och fokusera och lägg bara 
tid på det du vill. Gör ditt liv enkelt och gör inte allt. För då kommer du ingen vart. Försök att 
förstå det du gör. Vad är syftet? Hitta syftet och fokusera på det. Och lär dig sedan allt inom 
området. Och slipa dina färdigheter. Men var långsiktig. Du föds ej till det du vill bli. Du 
måste ta dig själv till ditt mål. Oavsett om vägen är lång och svår. Så kämpa och ge ej upp! 
Och fuska ej. Gör inte som alla andra. Gör det som är rätt. För excellens och ditt valda öde. 

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. 

 
 
 

 


