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Led som om det spelar roll
av Craig Groeschel 
Den här boken ger liv, förvandlar själen och inspirerar 
människor.

Oavsett om du leder en organisation, ett företag eller en kyrka, 
har du en vision för vilken slags utveckling du vill skapa. Ibland 
förverkligas inte den visionen. Andra gånger blir framgången större 
än du någonsin kunde ha föreställt dig. Hur kommer det sig? Varför 
blomstrar vissa organisationer och andra inte?
   För nästan femton år sedan skrev Craig Groeschel en bok om 
hemligheten med en gudagiven, livsförvandlande kraft som 
han kallade ”det”. Nu kommer han med en helt reviderad och 
uppdaterad beskrivning av de ledarskapsprinciper som är orsaken 
till att vissa församlingar har det, andra inte.
   I Led som om det spelar roll förmedlar Groeschel sin förståelse 
av hur man effektivt bygger en blomstrande, bestående kyrka 
eller organisation. Med hjälp av sina egna erfarenheter som 
framgångsrik ledare, och en kombination av frispråkighet, torr 
humor, bibliska sanningar och principer för ledarskap, ger han dig 
verktygen för att kunna:

• Känna igen när din organisation eller kyrka har det där 
odefinierbara men påtagliga det som leder till framgång.

• Identifiera och tillämpa sju ledarskaps principer för att få en kyrka 
som står i alla tider.

• Tända Guds eld i ditt team så att ni lämnar ”det vi alltid har gjort” och 
kliver ut i det menings fulla arbete som du vet är möjligt för er.

• Upptäcka de tre områden som varje ledare måste behärska för 
att lyckas.

Led som om det spelar roll avslöjar hemlig heten för att bygga 
momentum, och visar dig hur du behåller det. Med ny och 
vital information om hur man utvecklar en livskraftig kyrka i 
en värld full av oväsen, är Led som om det spelar roll en bok om 
församlingsledarskap för en ny generation.

craig groeschel är grundare av och 
huvudpastor i Life.Church, en av världens 
största församlingar och skapare av den 
kostnadsfria bibelappen YouVersion. Craig 
ligger på New York Times bästsäljarlista och 
har skrivit mer än ett dussin böcker. Han talar 
ofta på ledarskapskonferenser världen över, 
bland annat Global Leadership Network, som 
når hundratusentals ledare varje år.
Genom sin topprankade ledarskapspodd 
Craig Groeschel Leadership Podcast sprider 
Craig innovativt tänkande till ledare på varje 

nivå i alla typer av organisationer. Webbplatsen Glassdoor placerade Craig 
bland USA:s 10 högst rankade företagsledare för små och medelstora 
företag, och utsåg Life.Church till bästa arbetsplatsen två år i rad under 
hans ledarskap. Craig bor i Edmond, Oklahoma med sin fru, Amy. Du 
hittar mer information på  www.craiggroeschel.com.
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