
Din individuella utveckling är det viktigaste du kan arbeta med. Det gör att du 
får ökad självinsikt och ökat självförtroende. Du växer som människa helt 
enkelt. 

Reflektion
Ett enkelt och oerhört starkt verktyg för att utveckla  dig själv är att reflektera 
över dina handlingar, din kommunikation och din insats. Det är inte  svårt att 
reflektera, kanske lite omständligt innan du kommer in i din rutin. 

En både enkel och kraftfullt metod är att ställa två frågor till sig själv, helst 
varje kväll - det tar ca 2-5 minuter.

Du ska ändå borsta tänderna så ställ frågorna till personen i spegeln.

‣ Hur har jag agerat i mitt ledarskap idag?

‣ Hur ska jag agera i mitt ledarskap i morgon?

Gruppen
Att arbeta i en grupp är en komplex historia. Om du och din grupp är öppen 
för förändringar kommer det bli en fantastiskt resa som genererar personlig 
utveckling för alla involverade. En öppen grupp kommer med stor sannolikhet 
utvecklas till ett effektivt team.

Din verktygslåda
Det fina med en längre  grupprocess är att det inte bara är du själv som ar-
betar med din individuella utveckling. Dina gruppmedlemmar hjälper till. När 
gruppens mentala kontrakt baseras på respekt och vilja att utveckla sina 
medlemmar uppstår magi.

Se alltid gruppens medlemmar som din personliga verktygslåda för individuell 
utveckling. Du kan faktiskt läsa dig till om vad olika egenskaper och färdig-
heter innebär och hur de goda och de mindre goda sidorna ser ut.

Du måste dock  alltid omsätta din kunskap i handling, d v s du måste våga 
träna  dem på din omgivning i skarpt läge. Om du inte gör detta får du aldrig 
reda på om människorna gillar eller ogillar det du säger eller gör. Du missar 
en möjlighet till god feedback.

Feedback
För att få dina positiva och mindre positiva egenskaper och färdigheter måste 
du våga be om feedback. Det är dock viktigt att den person som ger dig 
feedback är ärlig och baserar sin feedback på  respekt och vilja  att utveckla 
dig som person.

Reflektion och feedback är dina två vik-
tigaste verktyg för att utveckla ditt  le-
darskap.
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