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Förtroende som skapar en Ledare 
 
Jag kommer ihåg en gång när jag chockade en hel ledningsgrupp i ett större företag. 
Genom att presentera information som de inte hade en aning om. Information som jag 
bara hade hämtat på några timmar. Ifrån medarbetarna ute i organisationen. Jag hade 
då informationsövertag. Informationsövertag över självaste ledningen. Och dessutom 
affärskritisk sådan. Information som de borde känt till och varit mer insatta i än mig. 
Men så var ej fallet. Hur lyckades jag? Hur var detta möjligt? Svaret är: Förtroende. 

Vad är Förtroende? 
Förtroende är A och O i ledarskapet. Om du ej kan skapa förtroende. Kommer du ha svårt att 
ens börja utveckla ett ledarskap. Riktiga ledare skapar starkt förtroende. Förtroende som gör 
att folk kan öppna upp och våga säga allt de vet och tycker. Men om inget förtroende finns. 
Kan du räkna med en återhållsamhet, en tystnad och ett motstånd att yppa någonting alls. 
 
Så var är förtroende då? Ordet kommer ifrån fornnordiska. Och betyder: hjälpa, skydda, 
självförtroende och support. Och rotordet är ”deru-“ som betyder: fastgöra, solid och 
ståndaktig. Och refereras till träd. Och specifikt ekträ. Och ordet förtroende är kopplat till att 
vara sann. Som också betyder fastgöra och är kopplat till träd. Som jag tidigare har skrivit om. 

Förtroendet - Varför är det så viktigt? 
Jag hade ett telefonsamtal här i veckan. Med en tidigare högt uppsatt chef. Personen var 
självupptagen. Var inte lugn och sansad. Hon visade inte på självförtroende. Snarare arrogans. 
Hon lyssnade inte. Och antog saker som var långt ifrån verkligheten. Resultatet blev noll i 
förtroende. Både för henne som person, men också för hennes yrkesroll. Att kunna leverera. 
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Så varför är förtroende så viktigt? Jo. Om du inte skapar förtroende. Kommer du inte kunna 
skapa band med folk. Du kommer inte kunna skapa relationer. Och om du inte kan skapa 
relationer. Kommer du inte kunna åstadkomma någonting. För vi är beroende av varandra. 
Om vi inte kan respektera varandra. Kan vi inte samarbeta. Och upprätta något tillsammans. 

Hur skapas Förtroende? 
Så hur skapar du förtroende? Tillit till dina medmänniskor? Jo. Tänkt som dina förfäder. Var 
som ett ekträ och dess symbolik. Ett ekträ som är stabilt, solit och ståndaktigt. Ett träd som är 
klokt, säkert, beslutsamt och har vilja. Ett träd som är sig själv och har självförtroende. Ett 
självförtroende som skapar liv som den skyddar, hjälper och ger support. Med värdighet. 
 
Men praktiskt då? Sunt förnuft! Se folk. Lyssna på dem. Hör vad de har att säga. Visa intresse 
för dem. Var vänlig och artig. Visa förstående. Ge support och hjälp dem. Svårare än så är det 
inte. Alla kan detta om de vill. Det gäller bara att bry sig om andra och inte vara uppe i sig 
själv och göra något dumt. För då tappar du i stället för att bygga och utveckla förtroende. 

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. 


