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Att Leda sin Familj för framtida Generationer 
 
Som ledare får man snabbt lära sig att privatlivet påverkar yrkeslivet. Både när det 
gäller medarbetare som får problem hemma och man behöver ge stöd. Men också hur 
en själv påverkas av det privata. Och detta gäller främst familjen. Familjen som står oss 
närmast. Och därav också påverkas oss mest. I hur vi mår och därav också presterar 
och utvecklas. Antingen framåt eller bakåt. Det är därför viktig att du som ledare inte 
bara kör på och leder i ditt företag. Men också ser till att leda din familj. 

Familjen - Dess Roll & Historia 
De flesta människor i dagens samhälle har ingen förståelse om hur viktig roll en familj har. 
Hur viktig familjen är för hela mänskligheten och dess utveckling. För i dagens samhälle 
finns det fler singlar än någonsin. Många familjer splittras och håller ej sams. Vilket faktiskt 
bidrar till vårt samhälles förfall. Då starka familjer bidrar till ett starkt och friskt samhälle. 
 
De fanns en tid då vi hade starka och friska familjer. Familjer som höll samman. Oavsett vad 
som än hände dem. För då var vårt samhälle starkt. Så starkt att romarna inte ens kunde 
knäcka oss. De gav snabbt upp. Även fast de hade storslagna planer på att erövra hela Europa. 
Men det gick inte. För familjerna var för starka, eniga och svek inte varandra. 

Vikten av att Leda sin Familj 
Så varför är en stark och enad familj så viktig? Och varför ska du som ledare leda den? Se 
exempel på Sveriges mest framgångsrika familj: Wallenberg. Genom generationer och 100-
åriga familjeplaner har de lyckats dominera näringslivet och influera politiker och därav vårt 
samhälle och värld. Samtidigt som alla andra familjer har svårt att hantera sina dagliga bestyr. 
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Följden av detta bli att det skapas en ojämn maktbalans. En ojämn maktbalans till fördel för 
de familjer som är eniga, starka och därmed inflytelserika. I jämförelse med vad vi hade förr. 
Då familjer var starka, enade och därmed också inflytelserika för alla. För samhällets och 
allas bästa. Och som bidrog till att samhället var starkt, friskt och utvecklades snabbt framåt. 

Hur du Leder din Familj & Skapar en ny Generation 
Så hur kan du som ledare leda och göra din familj enig, stark och inflytelserik? Och därmed 
påverka samhället till det bättre. Först och främst utgå ifrån vad du har. Har du en familj, 
utveckla den. Har du inte en, skaffa en. Och sen se till att jobba tillsammans. Gör en 
familjeplan, jobba för den och stötta varandra på resan. Och ge aldrig upp familjen! 
 
Familjen kommer att påverka dig för resten av ditt liv. Så se till att vårda den. Och se till att 
involvera den. Har du ett företag. Involvera familjen i den. Har du ett specifikt yrke eller 
kunskap. Dela den till familjen. Se till att din möda och ditt slit i livet inte går till spillo. Utan 
förs vidare till kommande generationer. För ett starkt, friskt och utvecklat samhälle för alla. 

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. 

 
 
 
 


