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3 sätt att Skapa Självförtroende för Ledare 
 
Alla vet att självförtroende är väsentligt för ledarskapet. Har du inte självförtroende 
kan du inte leda. Och om du tappar det. Oavsett vilken situation du än står inför. 
Förlorar du ledarskapet. För när självförtroendet försvinner. Försvinner också 
säkerheten. Säkerheten hos dig och därmed dina följare. För ingen människa vill känna 
osäkerhet. Alla vill känna sig trygga och säkra. Det ligger i vår natur. Det är det första 
vi behöver utöver mat när vi föds. Och vi behöver det resten av levet. För att vi ska 
kunna vara oss själva. Kunna utvecklas och leva. Och inte bli rädda, stressade och döda. 
Så säkerställ att du som ledare inte tappar självförtroendet och skapar osäkerhet. 
Säkerställ att du behåller det i alla lägen. Detta genom att tilläpma dessa tre tips. 

1. Tro på dig själv som Ledare 
Riktiga följare tror på sin ledare. Men för att detta ska ske måste ledaren börja tro på sig själv 
först. Detta är grunden för självförtroendet inom ledarskap. Men hur tror man på sig själv? 
Som alla andra färdigheter är det en träningssak. En träningssak som måste underhållas 
kontinuerligt och utvecklas för att möta större utmaningar. Men vad ska man träna på då?  
 
Du ska träna på att kunna hantera allt. Att inte bli rädd. Snarare vara lugn, fokuserad och 
närvarande. Så du kan bedöma, ta beslut och agera rätt i varje situation. För att kunna göra 
detta. Krävs det att du utmanar dig själv och sätter dig i obekväma situationer. Situationer 
som kan vara extrema, men som tränar ditt psyke. Ju starkare psyke, desto mer tror du på dig 
själv. För du vet att du klarar av saker. För du har gjort det förr. Eller gjort betydligt svårare 
saker. 
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2. Ha något som leder dig & tar dig genom svårigheter 
Ha en dröm. Ett mål. Ett syfte. Något som gör att du kämpar. Kämpar oavsett vad du än 
möter. Något som gör att du aldrig ger upp. Något som gör att du lyfter blicken och ser ljuset i 
de mörkaste stunderna i ditt liv. Något som motiverar dig. Får dig att tro på dig själv och 
tänder gnistan i dig. 
 
Den eviga strävan. Är något en ledare inte kan leva utan. Det måste finnas något som skapar 
hopp och ger energi. Både till dig själv och dina följare. Säkerställ att du har något du kämpar 
för. Något som har betydelse för dig. Något du skulle slåss för och ge ditt liv för. Något som 
verkligen driver dig och gör att du lever. 

3. Bygg självförtroende med dina styrkor 
Vad gillar du? Vad älskar du att göra? Var ligger din riktiga passion i livet? Här finner du 
dina styrkor. Styrkor du ska utveckla. Utveckla så att du känner att du är riktigt bra på dem. 
Om du gör detta kommer du få mer självförtroende. Personer med självförtroende kan sitt 
hantverk. Ett hantverk som de älskar och gör mycket bättre än alla andra. 
 
Hur kommer det sig? Att man får bättre självförtroende genom att göra det man älskar. Jo, om 
man gör det man älskar. Kan man jobba mycket mer än alla andra inom området. Man får 
energi med att jobba med det. Och detta gör att man kommer bli mycket bättre än alla andra. 
Och när man vet att man kan och är bättre än alla andra. Kommer självförtroendet. 
 

Sammanfattning – 3 sätt att Skapa Självförtroende för 
Ledare 
Tro på dig själv. Utmana dig själv. Sätt dig i jobbiga situationer. Situationer som är 
påfrestande och extrema. Extrema så att du enkelt kan möta alla sorters utmaningar du möter 
med lätthet. Ha en ett mål, en dröm, ett syfte. Något som driver dig och får dig att kämpa 
oavsett vad du än möter. Ha något som motiverar dig och ger dig hopp. Bygg styrka. Genom 
att bli bra på någonting. Någonting du älskar och kan jobba med mer än alla andra. Något du 
kan bli bäst på. Om du gör allt detta ordentligt och kontinuerligt. Kommer självförtroendet 
och det kommer att stanna. Om du inte slarvar och är lat. Då kan du bara drömma om att bli 
ledare. Eller så kommer du tappa ledarskapet om du väl har det. Det är bara en tidsfråga. Om 
du inte redan har tappat det. Utan att du väl vet om det. 

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. 


