
Det finns en mycket enkel och uttömmande förklaring. 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 ettbra 
jobb? Eller varför de gör ett dåligt jobb? Kanske varför de gör jobbet som 
de gör? Varför det 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 också 
stanna kvar tillräckligt länge för att höra svaret. Och du måste vara beredd 
att ta ansvar för konsekvensen av svaret. Du måste vara en människa och 
en medmänniska.
 
Med hjälp av sin egen livsresa, i upp- och nedgång, tar David Lindqvist
och hans medskribent John Leander oss med på en resa där David
berättar hur han ser på ledarskap och vad som krävs för att lyckas som 
ledare.

David Lindqvist har i över tio års tid arbetat i ledande befattningar
både i privat och kommunal regi. Han har lärt sig att ta ställning, leda
och låta sig ledas. Hur skulle livet och ledarskapet kunna se ut i ”Ideal-
boda” kommun – här får du svaret!

 

Ledarskapets kärna

ALLTING HAR EN BÖRJAN...

Ledarskapets kärna by David Lindqvist

Vi har två lägen i interaktionen med andra människor. En 
medvetenhet och en omedvetenhet. Det första tillståndet kall-
las för intentionalitet av första graden och är alltså när du bara 
har kontroll på dig själv och vad du själv tänker och känner.  

Det andra tillståndet kallas för intentionalitet av andra graden 
och betyder att du har förmågan föreställa dig hur någon annan 
mår, tycker eller tänker, även om den andra tycker och tänker 
något helt annat än vad du gör.

Varför är det här intressant och viktigt i sammanhanget, kanske
du undrar? För att förstå varför människor i din omgivning beter 
sig på ett visst sätt så har du enorm nytta av att veta hur de
tänker.
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