
 
Med hjälp av sin egen livsresa, i upp-och nedgång, tar socialchefen i Nordanstigs kommun nu  
”bladet från munnen”. David Lindqvist har i snart tio års tid arbetat i ledande befattningar både i 
privat och kommunal regi. David har tränats att ta ställning, leda och låta sig ledas. Hur skulle livet 
och ledarskapet kunna se ut i ”Idealboda” kommun? I Ledarskapets kärna får du svaret!

- Ledarskapets kärna är en självbiografisk ledarskapsbok för 2000-talet. När du möter David är du - oberoende av ål-
der, kön eller bakgrund garanterad en energiinjektion med ett tydligt budskap! Våra möten och våra relationer utgör 
grunden för vem vi är och de vi blir. Ledarskapet i alla organisationer är av avgörande betydelse och behöver utvecklas 
och förnyas, säger Catherina Ronsten, Social Entreprenör och grundare av Betydelsefulla Möten 2act, som inrym-
mer både förlagshus och projektorganisation. 

I kärnan och dess grundfråga hittar du svaret 
Det finns en mycket enkel förklaring till vad som är ledarskapets kärna. Kärnan svävar inte aningslöst i vinden. Den 
finns i grundfrågan: Hur mår du? Vill du veta någonting om de som arbetar under dig, de du arbetar tillsammans med 
och tillbringar långa perioder av din vakna tid med så är det där du ska börjar.
- Vill du veta så ställer du frågan och får därmed chansen att veta allt du behöver veta. Vill du veta vad de går för? Vill 
du veta varför de gör ett bra jobb? Eller varför de gör ett dåligt jobb? Kanske varför de gör jobbet som de gör? Varför 
de är som de är? Vad du kan lära dig av dem? Vad kan de lära sig av dig? Vill du veta måste du våga ställa frågan. 
Du måste stanna kvar tillräckligt länge för att höra svaret. Och sen måste du ta ansvar för konsekvenserna av svaret. 
Du behöver vara en ledare, men lika väl en medmänniska, säger David Lindqvist idag socialchef i en kommunal för-
valtning  där sedan årsskiftet 2014. Där har han  ansvar för ledning och styrning för kommunens verksamhetsområde 
som omfattar individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. 

- Att ge ut en självbiografisk bok när man bara är 35 år kanske kan uppfattas som lite utmanande, men jag vill gärna 
berätta hur jag ser på ledarskap och vad vi behöver för att som ledare bidra till välfungerande och välmående team, 
säger David Lindqvist och tillägger att det under författandet har varit mycket spännande att göra en djupdykning 
i sin egen uppväxt och koppla den till alla de möten och utmaningar som han har haft under över 10 år som ledare 
inom kommun och landsting. 
 

100 procent i Idealboda kommun  
Baserat på Davids erfarenheter och iakttagelser om vad som är viktigt för oss människor får vi ta del av hans medicin 
för framgångsrikt ledarskap och vad som utgör ledarskapets kärna. Det handlar om medmänsklighet, att våga och stå 
kvar, men också ställa krav, ha förväntningar och skapa förutsättningar. Alla är 100 % ansvariga för sin del. En medar-
betare är aldrig bättre än du är som  ledare. Det går aldrig att komma undan och det finns inget att skylla på. Varken 
för ledare eller medarbetare.

Betydelsefulla Möten 2act 
Läs mer om Ledarskapets kärna här:
http://2act.se/betydelsefulla-moten/betydelsefulla-moten-forlag/ledarskapets-karna/ 
Via vår webbutik hittar du Davids bok Ledarskapets kärna www.butik.2act.se  

Kontakt
David Lindqvist, socialchef Nordanstigs kommun   Catherina Ronsten, Social Entreprenör  
författare Ledarskapets kärna    Förlagschef Betydelsefulla Möten 2act
E-POST davlin.0@gmail.com     E-POST c.ronsten@betydelsefulla.se   
TEL. 070-1907158      TEL. 073-600 32 12    
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