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”Jag har förtroende för honom… så jag har oftast en posi-
tiv grundinställning till det han säger och gör.” 

 

Citatet är hämtat från en medarbetare i organisationen Alfa när hon om-
bads beskriva vad som var det bästa med hennes chef. Det visar vilken 
positiv klang förtroende har och varför det huvudsakliga argumentet som 
drivs i den här boken är att förtroende kan ses som en positiv resurs i och 
med att det tenderar att influera utfallet av en situation på ett positivt sätt 
(så länge det inte är ”blint”, ”obefogat” förtroende). Förtroende har vi för 
någon eller något, dvs någonting ”utanför oss”. Detta fångas i uppdel-
ningen av begreppet i personförtroende respektive systemförtroende. Per-
sonförtroende är kopplat till att ha förtroende för specifika personer och 
definieras som en övertygelse hos en person att den andra personen 
kommer att agera välvilligt gentemot honom/henne (Mayer et al., 1995), 
medan systemförtroende innebär förtroende för något som inte är en spe-
cifik person utan handlar om förväntningar kring hur någon annan mer 
abstrakt aspekt (t ex pengar) påverkar ett socialt sammanhang. 

Det är dock inte alla typer av förtroende som faller in under denna be-
skrivning. Termen självförtroende handlar om förtroende för sig själv, 
alltså inte någonting ”utanför oss”. Det här är inte den enda skillnaden, 
vilket följande citat från en medarbetare som ombetts beskriva sin chef 
illustrerar: ”Tja… han har ju i alla fall självförtroende.” Citatet kan tol-
kas som att självförtroende är ”alltid något”, dvs inte det viktigaste men 
bättre än ingenting. Men det kan även ges en mer negativ tolkning – ”han 
tror att han kan, men egentligen kan han inte”. Vi tycks alltså inte ha en 
så entydig bild av självförtroende som av förtroende när det gäller om det 



är positivt eller negativt, vilket också bekräftats vid seminarierna som har 
lett fram till den här boken. Synen på förtroende som något positivt kan 
inte direkt överföras till bilden av självförtroende. Självförtroende verkar 
på sätt och vis mer komplext i och med att det innehåller både positiva 
och negativa aspekter. Oklarheten kring begreppet självförtroende har 
lockat mig att undersöka hur det förklaras i vetenskapliga texter och hur 
det används i praktiken. När jag valde ett praktiskt fall för att studera 
självförtroende försökte jag hitta ett sammanhang där man försöker på-
verka självförtroendet. Jag valde därför att följa sex chefer som deltog i 
ett introspektivt (inriktat på personlig utveckling och självkännedom) le-
darskapsprogram, eftersom ett flertal av cheferna hoppades kunna för-
bättra sitt självförtroende genom deltagandet i detta program. Studien är 
därmed i huvudsak inriktad på chefers självförtroende, men min bedöm-
ning är att många av slutsatserna är av mer generell karaktär och kan ge 
en ökad förståelse för många vardagliga sammanhang, där självförtro-
ende är en komponent. 

Vad ”består” självförtroende av? 
Inledningsvis kommer jag att försöka beskriva vad självförtroende ”be-
står av”. Med det menar jag vad självförtroende beskriver och om det 
finns olika komponenter som bygger upp begreppet. Uppenbarligen är 
det svårt att få en entydig bild av självförtroende som antingen något po-
sitivt eller som något negativt. Det kan bero på att termen självförtroende 
används på två olika sätt. Den första användningen är tämligen konkret 
men används inte i så stor omfattning. Självförtroende är då som term 
relativt okomplicerad. Enkelt uttryckt handlar det om en tro på sin egen 
förmåga och en säkerhet i det vi gör (Johnson, 2003). Utifrån denna tolk-
ning existerar självförtroende parallellt med en mängd andra ”själv-
begrepp”, såsom självkänsla, self-efficacy, självbild, självkännedom m fl. 
(Illustreras med Självförtroende1 i Figur 1 nedan.) 

Det tycks dock vanligare att vi innefattar en mängd av dessa ”själv-
begrepp” i termen självförtroende, vilket jag ser som den andra varianten 
av hur självförtroende används. Det ger naturligtvis en betydligt mer 
komplex och mångfacetterad bild av vad självförtroende är. (Illustreras 
med Självförtroende2 i Figur 1 nedan.) Det är detta som tycks vara den 
huvudsakliga vardagliga användningen av självförtroende. Utifrån denna 
syn kan självförtroende beskrivas som: Vår uppfattning om oss själva, 
dvs vad vi är nöjda eller missnöjda med, vår tro på vår egen förmåga eller 
kunskap, vår upplevelse av vårt eget värde som människa, vår uppfatt-
ning om hur andra värderar oss och den vikt vi lägger vid vad andra anser 
om oss. (Nordlund, 2004) 

 

 

 

 



Figur 1: Två olika definitioner av självförtroende 
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Vi kan direkt se att det inte handlar om två definitioner med helt olika 
innehåll, utan snarare är den första definitionen en del av den andra defi-
nitionen (se Figur 1). Det som är gemensamt för båda är att självförtro-
ende handlar om en tilltro till den egna förmågan och kunskapen, en tyd-
lig koppling till vad vi gör. Utifrån detta kan vi konstatera att ”denna del 
av självförtroendet” är situationsbunden och en mer föränderlig del av 
självet, såtillvida att självförtroende kan fluktuera ordentligt mellan olika 
situationer (Johnson, 2003). Jag kan ha mycket gott självförtroende i en 
situation, där jag känner tilltro till min förmåga, men mycket dåligt själv-
förtroende i en annan situation. 

I Nordlunds (2004) definition innehåller självförtroende även en be-
dömning av vårt värde som människa, vilket ofta benämns självkänsla. 
Självkänsla brukar beskrivas som hur vi värderar oss själva, ”duger jag” 
(Johnson, 2003). Om vi kontrasterar självkänsla och självförtroende (som 
kopplat till det vi gör) beskrivs ofta självkänsla som en utvärdering av 
hur vi är (Johnson, 2003). Självkänslan är därmed mer stabil oavsett situ-
ation. 

En term som ligger mycket nära självförtroende (som kopplat till det vi 
gör) är self-efficacy (Bandura, 1997), ett begrepp som inte har någon rik-
tig svensk översättning även om ordet självförmåga ibland används. Self-
efficacy ligger som sagt nära självförtroende, men begreppen skiljer sig 
åt när det gäller en viktig aspekt. Självförtroende har en koppling till tron 
på sin förmåga mer generellt, medan self-efficacy handlar om tron att 
man kan påverka sin situation. Till viss del handlar self-efficacy om 
huruvida individen ser sig själv som skapare av sitt liv och sina förutsätt-
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ningar, dvs har makten att påverka sin situation, eller om man är ”drab-
bad” av yttre orsaker som leder till ett visst resultat. Med andra ord finns 
här en koppling till aktivitet, i och med att en person med hög self-
efficacy anser att det finns stora möjligheter att påverka utfallet av en si-
tuation genom att göra något. Självförtroende kan också ses som kopplat 
till aktivitet på grund av att om vi tror på vår förmåga att göra något, är 
det större chans att vi verkligen gör det, än om vi tror att vi kommer 
misslyckas. Slutligen finns det även koppling till aktivitet via självkänsla, 
eftersom en person med god självkänsla också vågar misslyckas, dvs man 
låter inte bli att göra något av rädsla för att misslyckas. Det vi alltså kan 
se är att självförtroende borde kunna skapa mer aktiva personer, vilket 
skulle kunna ses som något positivt, men vi har inte kunnat härleda vari-
från den negativa sidan av självförtroende kommer. Den sista meningen i 
Nordlunds (2004) definition vår uppfattning om hur andra värderar oss 
och den vikt vi lägger vid vad andra anser om oss är dock en ledtråd. Hit-
tills har nämligen självförtroende diskuterats som en konstruktion utan 
koppling till faktisk förmåga och utan koppling till andra människor. Föl-
jande citat kan fungera som en illustration av detta: 
 

”Det är ett stort glapp mellan den förmågan han tror att han har och den 
förmågan han faktiskt har, det gör att han tar alldeles för stor plats på mö-
ten… han är en destruktiv mötesmänniska. Han blir aldrig trött på att höra 
sin röst, men vi övriga suckar så snart han tar till orda, eftersom vi vet att 
nu kommer det att gå minst fem minuter som kommer att vara helt bortkas-
tade och inte leda oss det minsta framåt.” 

 

Citatet kommer från en situation, där en chef ombeds utveckla varför han 
tycker att en chefskollega är en olämplig chef. Den chef som beskrivs i 
citatet har ”för bra” självförtroende i förhållande till faktisk förmåga, om 
man får tro hans kollega. Det tycks som att självförtroende åtminstone av 
andra kan upplevas som något negativt när de tycker att personen ifråga 
inte gör en rimlig bedömning av sin förmåga – självförtroendet är inte 
realistiskt. Att ha en rimlig uppfattning om sig själv och sina förmågor 
benämns ofta som självkännedom eller tydlig självbild. Begreppen själv-
kännedom och självbild är närbesläktade, men om man skall försöka 
skilja dem åt, så har vi en självbild oavsett om den är realistisk eller inte, 
medan självkännedom kräver att vi faktiskt känner till en del om oss 
själva. Målet med en introspektiv ledarskapsutbildning, som cheferna jag 
har studerat har genomgått, är just självkännedom. Att lära känna sig 
själv blir ett led i att kunna relatera bättre till andra och på det sättet ut-
veckla sitt personliga ledarskap (Andersson, 2005). Det tycks alltså fin-
nas en koppling mellan realistiskt självförtroende och självkännedom. 
För att kunna gå djupare i denna eventuella koppling kommer jag först att 
beskriva introspektiv ledarskapsutbildning, för att bättre förstå begreppet 
självkännedom. 



Introspektiv ledarskapsutbildning – ett identitetsarbete 
Ledarskapsprogram inriktade mot personlig utveckling eller självkänne-
dom (jag använder introspektiv ledarskapsutbildning som samlingsnamn 
för sådana ledarskapsprogram) tar ofta sin utgångspunkt i humanistisk 
och existentiell psykologi (Conger, 2001; Andersson, 2005). Det handlar 
således om att ”hitta sig själv”, dvs synen på jaget är att det är något som 
kan ”plockas fram” eller hittas (Watson, 1996). Denna syn på jaget möter 
dock allt mer kritik (Andersson, 2005). En alternativ syn är att människor 
är i en process av ett ständigt ”blivande”, dvs vi utvecklas och förändras 
kontinuerligt (Watson, 2001). Ett interaktionistiskt synsätt (Mead, 
1934/1975; Blumer, 1969) fokuserar på hur en identitet ”byggs upp” sna-
rare än ”hittas” (Andersson, 2005) och ger därmed enligt min mening en 
rikare beskrivning av hur den här typen av ledarskapsprogram påverkar 
de deltagande cheferna. 

Om självkännedom kan sägas vara målet med den här typen av utbild-
ning blir självreflektion vägen dit. Självreflektion handlar om att aktivt 
reflektera kring sig själv, vilket är den huvudsakliga ingrediensen i intro-
spektiv ledarskapsutbildning. Introspektiva ledarskapsprogram har en 
tydlig förankring i diskursen personlig utveckling (Andersson, 2005). 
Denna diskurs har implicit hämtat sin syn på människan från den human-
istiska och existentialistiska psykologin (Hammer, 1998), vilket innebär 
att det till stor del handlar om att ”acceptera sig själv som man är” och att 
”inse att man är unik”. Således handlar det indirekt om att utveckla själv-
känslan. Det faktum att personer med låg självkänsla ofta tenderar att ha 
en diffus självbild och låg självkännedom (Campbell & Lavallee, 1993) 
skapar dock en problematisk paradox. Det gör att personer med låg själv-
känsla, som kanske skulle ha störst nytta av självreflektion, sannolikt inte 
kommer att söka sig till den här typen av program. Personer med låg 
självkänsla tenderar nämligen att ogilla självreflektion (Johnson, 2003). 
Man vill helt enkelt inte gräva i något man inte gillar. 

Självreflektion innebär i praktiken att vi aktivt ställer oss frågor om oss 
själva. I den beskrivningen liknar det en identitetsprocess, vilken ofta de-
finieras som hur vi beskriver oss själva. Självreflektion innebär dock en 
aktiv process, medan identitetsprocessen inte alls behöver vara aktiv. Det 
styrks i tidigare forskning som har visat att den främsta påverkan ett in-
trospektivt ledarskapsprogram tenderar att ha på deltagande chefer är att 
det ger en mer aktiv identitetsprocess, ett aktivt identitetsarbete (Anders-
son, 2005). Indirekt tycks således även identitet vara relaterad till själv-
förtroende, vilket vi nu skall undersöka vidare. 

Identitet 
Utifrån ett interaktionistiskt synsätt kan identitet beskrivas som en kon-
ceptualisering av självet (Albert, 1998). Enkelt uttryckt handlar det alltså 
om vår egen beskrivning av oss själva, och indirekt hamnar vi då i be-
dömningar av oss själva och vår förmåga, vilket tidigare beskrivits som 
självförtroende. Identiteten kan beskrivas som den berättelse som svarar 



på den reflexiva frågan: ”Vem är jag?” Att det är en reflexiv fråga inne-
bär dock inte att identitetsprocessen är enbart inåtriktad, utan svaret sker 
alltid i förhållande till en kontext, en utåtriktad process. Identitetsproces-
sen är alltså både en inåtriktad och en utåtriktad process, vilket visar på 
samspelet mellan individ och kontext i skapandet av en identitet. 

I och med att en identitet alltid är under omskapande och process är 
den ständigt i förändring och det kan tyckas fel att prata om att introspek-
tiva ledarskapsprogram främjar en identitetsförändring. Det kan dock 
ändå vara relevant då - även om en identitet bäst kan beskrivas som en 
process - det är en mycket stabil process. Det blir den genom att den är 
relationell i sin karaktär, dvs den etableras i förhållande till andra männi-
skor (Czarniawska, 2002). Om således identiteten är en berättelse så har 
den många berättare, både den person som skapar sin identitet och den-
nes omgivning är berättare. Andersson (2005) visar på ett exempel när en 
chef åkte iväg på en utbildningsvecka och vände hemåt med insikten att 
hon ville vara en helt annan chef. Tillbaka i sin organisation motades hon 
dock tillbaka till den chefsroll hon hade innan, det vill säga hennes om-
givning fortsatte på den tidigare berättelse som man upplevde fortfarande 
gällde. Det är mycket svårare att ändra sin egen berättelse (identitet), om 
omgivningen fortfarande väljer den gamla berättelsen. Kontextens roll 
som medberättare i identitetsskapande gör således att identitetsprocessen 
är en mycket stabil och trögrörlig process. Med andra ord kan det fortfa-
rande vara fruktbart att tala om identitetsförändring även utifrån ett inter-
aktionistiskt perspektiv, när den vanligen så stabila och förutsägbara pro-
cessen tar tvära kast eller helt ändrar riktning (Ashforth, 2001). Vidare 
har vi knappast bara en identitet i och med att den skapas i relation till 
andra; istället har vi flera olika identiteter som kan ”väckas” vid olika 
tillfällen (Gergen, 1991). Ett ledarskapsprogram som för deltagarna inne-
bär ett möte med en ”ny” diskurs kan således även medföra att nya roller 
och i förlängningen nya identiteter skapas (Andersson, 2005). 

Identitetsbegreppet har kopplingar till samtliga ”självbegrepp” som 
behandlats hittills i och med att identiteten är vår egen konceptualisering 
av självet (Albert, 1998). Samtliga begrepp innebär olika kopplingar till 
självet, och en omformulering av identiteten kommer således indirekt att 
innebära en omformulering och förändring även av dessa begrepp och 
kopplingar. 

Självförtroende och förhållandet till andra 
Inledningsvis beskrevs självförtroende utan koppling till andra personer, 
men med den utgångspunkten kunde inte eventuella negativa tolkningar 
av självförtroendet förklaras. Det var först när andra fördes in som tol-
kare av förhållandet mellan faktisk förmåga och personens upplevda 
förmåga som en förklaring kunde börja skönjas. Uppenbarligen är själv-
förtroendet och förhållandet till andra personer viktigt när det gäller att 
förstå tolkningar av detsamma. Tidigare har jag visat att andra personer 
har en roll som ”medberättare” i identitetsprocessen, vilket även innebär 
att de är medberättare i beskrivningen man gör av sig själv och sina för-



mågor. Därför skall vi nu gå djupare i frågan hur självförtroendet påver-
kar och påverkas av andra människor. 

Aristoteles kopplade mod till självförtroende och då främst mod att 
”våga visa vem vi är”. Modet är alltså kopplat till andra personers reakt-
ioner eller snarare vår bedömning av andra personers reaktioner (Nilsson, 
1996). Ofta används termen självtillit när man vill lägga till attributet 
mod kopplat till att våga stå för den vi är (jmf Baldvinsdottir & Johans-
sons kapitel tidigare i denna bok, där de anser att förtroendeskapande ut-
går från enskilda individer som agerar på detta sätt). Hare (1988) använ-
der detta synsätt för att göra en värdering kring självförtroende och häv-
dar att ett ”positivt självförtroende” innebär att man inte kränker någon 
annans personliga rättigheter. Hon pekar på att självförtroende handlar 
om att försvara sina rättigheter och att ge uttryck för sina tankar, känslor 
och övertygelser på ett öppet, ärligt och lämpligt sätt som inte kränker 
någon annans rättigheter. Hare beskriver vad som händer när antingen de 
egna personliga rättigheterna kränks eller andra personers rättigheter 
kränks. Det första fallet, när ens egna personliga rättigheter kränks, be-
skriver Hare som eftergivenhet. Det innebär att man inte tar sitt ansvar i 
att ge uttryck för sig själv, i form av ens tankar, känslor och övertygelser. 
Hare lägger ansvaret på personen som inte tar detta ansvar och anser att 
det innebär att man låter andra hunsa en. 

Det andra fallet, när man kränker andras rättigheter, benämns aggres-
sivitet. I detta fångar Hare (1988) en negativ aspekt av självförtroende, 
som de flesta av oss nog har upplevt. Någon annan har ett självförtroende 
som gör att de tar sig rätten att göra intrång i ens egna personliga rättig-
heter. Tidigare tog jag upp ett exempel med en chef som tyckte att hans 
kollega hade ett ”för bra självförtroende”, som gjorde att han tog för 
mycket plats på möten. Detta skulle kunna ses som aggressivitet, ef-
tersom chefen som gör uttalandet uppenbarligen känner sig kränkt av den 
andres beteende. Hare har alltså via termerna eftergivenhet och aggressi-
vitet tagit upp exempel på ett självförtroende som inte riktigt fungerar. 
Eftergivenhet kan ses som en effekt av ett för dåligt självförtroende, och 
aggressivitet som ett exempel på när självförtroende blir något negativt 
för omgivningen. Om vi leker med tanken att chefen, som tog för mycket 
plats på mötet, hade haft en faktisk förmåga som stämde bättre överens 
med hans självförtroende och att han hade tagit lika mycket plats som i 
exemplet, hade chefen som gjorde uttalandet då inte känt sig kränkt? Tro-
ligen är det inte så enkelt. Även om Hare alltså namnger och beskriver 
när självförtroende kan bli något negativt så är fortfarande beskrivningen 
”när någons personliga rättigheter kränks” en alltför vag beskrivning för 
att den skall kunna användas mer praktiskt. Jag tror att det som saknas är 
kopplingen till ”realistiskt självförtroende”, som jag diskuterade tidigare. 
Något som dock är tydligt i Hares exempel är att det är självförtroendet i 
handling som får eventuella negativa konsekvenser. Detta kan vara värt 
att undersöka. 



Självförtroende i handling 
För att förstå självförtroende i handling kommer jag på nytt att ta upp 
kopplingen till identitet, i och med att det finns mycket intressant forsk-
ning kring hur identiteten påverkar våra handlingar. Samma resonemang 
borde kunna gälla självförtroende såsom jag ser det. 

March (1994) beskriver hur beslut tenderar att fattas i situationer av 
osäkerhet och mångtydighet. Han förklarar detta som en organisatorisk 
rationalitet (en situations- och kontextbunden rationalitet som skiljer sig 
från instrumentell rationalitet), som följer vad han kallar lämplighetslogik 
(logic of appropriateness). (I mångt och mycket överensstämmande med 
det som Jönsson kallar det praktiska förnuftet i ett tidigare kapitel i den 
här boken.) Lämplighetslogiken bygger på att människor implicit ställer 
sig tre reflexiva frågor inför en beslutssituation (då avses beslutssituation 
utifrån en bred tolkning, dvs att ta ett initiativ/att göra något kan ses som 
ett beslut): 
 

1. Igenkännande: Vad för situation är det här? 
2. Identitet: Vad för person är jag? 
3. Regler: Vad gör en person som jag i en situation som den här? 
 

Lämplighetslogiken följer samma mönster som konceptet ”reflektion-i-
handling” (reflection-in-action) utvecklat av Schön (1983). Han ifråga-
sätter antagandet att ”antingen tänker man eller handlar man”, och anser 
istället att reflektion och handling sker simultant genom att individen 
upprättar en ”konversation med situationen”. Första frågan om igenkän-
nande kan således kopplas till upprättandet av en konversation med situ-
ationen. Schön anser vidare att ”reflektion-i-handling” har sin grund i vår 
identitet. March (1994) ger oss en möjlighet att utveckla detta med sin 
andra fråga: ”Vad för person är jag?” som kan likställas med ”min be-
skrivning av mig själv”, dvs min identitet. 

March ger den tredje frågan namnet regler, eftersom den skapar sociala 
regler som ger ett visst manöverutrymme. Dessa skapar gränser för vad 
som upplevs som lämpligt beteende i olika situationer. Regler skapar vi 
själva och/eller tar till oss från vår organisation, vår profession osv. Att 
följa regler är således långtifrån en deterministisk process med tanke på 
de komplexa underliggande processerna för hur både identiteter och reg-
ler skapas, underhålls, tolkas och förändras. Lämplighetslogiken påverkar 
våra handlingar genom att den definierar vilka handlingar som är lämp-
liga i förhållande till situation, identitet och regler. Den här typen av ko-
ordinerat handlande som bygger på upplevelser och preferenser och ”för-
handlas” med explicita och implicita andra, benämns sociala roller. 

I vardagligt tal hör man uttrycket ”trygg i sin roll” och att någon som 
är detta ofta har självförtroende. Innebörden av uttrycket utifrån March 
(1994) borde vara en vana att förhålla sig till och integrera samtliga tre 
underliggande frågor enligt lämplighetslogiken. 

Lämplighetslogiken kan också hjälpa till att ge en tolkning av hur real-
istiskt självförtroendet är, vilket jag tidigare har visat verkar ha stor bety-
delse för om andra personer upplever självförtroendet som något positivt 
eller inte. Ett realistiskt självförtroende kan innebära att vår tro på oss 



själva och vår förmåga stöds av iakttagelser som bekräftar denna för-
måga. Enligt Marchs (1994) första fråga känner vi alltså igen situationen 
(eller åtminstone ser vi likheter mellan den här situationen och andra vi 
har upplevt) som något vi tidigare har klarat bra. Svaret på andra frågan – 
vår beskrivning av oss själva – stödjer också att vi kommer att klara det 
här bra. Svaret på tredje frågan (vad gör en person som jag i en situation 
som den här) kan ses som hur vi går till handling i en situation – med 
självförtroende eller inte. Det sker en ständig växelverkan mellan de 
olika svaren. Det går därför inte att säga att svaret på fråga tre är resulta-
tet av svaren på fråga ett och två, utan påverkan kan lika gärna gå åt 
andra hållet, dvs att de sociala regler vi ställt upp för oss påverkar vår 
tolkning av situationen eller vår upplevelse av oss själva. 

Det går därför inte heller att säga att det bara är en av de tre frågorna 
som är kopplad till självförtroende, eftersom alla tre direkt eller indirekt 
innebär en reflektion kring den egna förmågan. Om vi dock väljer att 
göra en enkel uppdelning i självförtroende som relaterat till det vi gör 
och självkänsla som relaterad till vem vi är, finns det anledning att tro att 
första frågan är mer kopplad till självförtroende och andra frågan lite 
närmare kopplad till självkänsla. Därmed är det också rimligt att anta att 
svaret på fråga ett kommer att fluktuera mer än svaret på fråga två, vilket 
stödjer synen på självförtroendet som mer situationsbetingat och själv-
känslan som mer stabil. 

March (1994) anser att det finns fyra psykologiska mekanismer, som 
avgör vad vi kommer fram till i de tre frågorna. Den första är lärande 
genom erfarenheter. Individer lär sig att tolka baserat på positiva och ne-
gativa erfarenheter, dvs vad som har fungerat respektive inte fungerat 
tidigare. Den andra är kategorisering. Vissa delar av oss själva ser vi som 
mer centrala och andra som mer perifera. Situationer och identiteter 
kopplade till de mer centrala delarna av oss själva tenderar att ”väckas” 
oftare. Den tredje är aktualitet. Situationer och identiteter, som nyligen 
varit aktuella, tenderar att mer troligt dyka upp igen i vår tolkning. Till 
sist är det den sociala kontexten. Närvaron av andra gör att vi gör en be-
dömning av deras tolkning och anpassar oss därefter. 

Den första psykologiska mekanismen ger en indikation om hur själv-
förtroende successivt byggs upp. Positiva erfarenheter förstärker vårt 
självförtroende kopplat till vissa situationer och negativa erfarenheter 
försämrar vårt självförtroende på samma sätt. Om vi ser på den mer sta-
bila tolkningen av oss själva – självkänslan – byggs den upp i mycket 
tidig ålder (Nordlund, 2004), och den påverkas inte lika lätt som självför-
troendet. En låg självkänsla kan alltså ligga som ett ”filter” och påverka 
vår tolkning av samtliga situationer i negativ riktning. Det handlar såle-
des mer om vår beskrivning av oss själva som någon som inte är bra på 
någonting överhuvudtaget (Baumeister, 1993). 

Självklart är det inte alltid våra erfarenheter pekar åt samma håll. Om 
det skulle vara så, skulle knappast mer än den första psykologiska mek-
anismen behövas för att förklara hur självförtroendet byggs upp. Den 
tredje mekanismen som gäller aktualitet visar hur ”självförtroendeproces-
sen” kan ”ändra riktning”. Det går alltså inte att göra en mekanisk tolk-
ning såsom att om jag har tio negativa erfarenheter av en viss situation 



och tre positiva erfarenheter av samma situation kommer jag att göra en 
negativ tolkning av situationen. Om mina senaste erfarenheter av situat-
ionen är positiva kan det mycket väl vara så att min tolkning blir positiv 
trots de tidigare negativa erfarenheterna. Det visar varför självförtroendet 
inte bara fluktuerar mellan olika situationer, utan även sekventiellt mel-
lan liknande situationer över tid. 

Som tidigare nämnts fluktuerar inte självkänslan på samma sätt, ef-
tersom det är de tidiga upplevelserna som tenderar att sätta de djupaste 
spåren när det gäller vår självkänsla (Nordlund, 2004). Självkänslan är 
istället närmare kopplad till den andra mekanismen då identiteter, som vi 
trivs bra med och ser som en viktig del av oss själva, tenderar att ”väck-
as” oftare än perifera beskrivningar av oss själva. Om t ex min chefsiden-
titet är en viktig beskrivning av mig själv, tenderar jag att ”väcka” min 
chefsidentitet oftare än en identitet som inte känns som en lika viktig be-
skrivning av mig själv. 

Den fjärde mekanismen visar hur mycket andra människor påverkar 
både upplevelsen av vem vi är (självkänsla) och vad vi klarar av (själv-
förtroende). Det är i mångt och mycket andra personers reaktioner som 
indirekt påverkar våra positiva, respektive negativa erfarenheter enligt 
första mekanismen. Vi tenderar alltid att ta in andra människors förvän-
tade reaktioner som en faktor, som påverkar hur vi agerar i en viss situat-
ion. 

Realistiskt självförtroende och dess effekter 
Jag definierade tidigare realistiskt självförtroende utifrån lämplighetslo-
giken som ett självförtroende, som stöds på iakttagelser av vår förmåga. 
Vidare kan vi även jämföra oss med andra för att bedöma vår förmåga 
(Festinger, 1954). Ett självförtroende som god höjdhoppare är alltså mer 
realistiskt om det finns observationer som stödjer detta, t ex att jag hop-
pade 2.08 igår och att jag i en jämförelse med andra kan se att 2.08 är 
bra. Om det inte finns några observationer alls känns självförtroendet inte 
lika berättigat, och det är ännu värre om det finns iakttagelser som tyder 
på att jag inte är en god höjdhoppare, t ex jag rev 1.20 ett flertal gånger 
igår. 

Exemplet jag hade uppe tidigare med chefen som tyckte att hans kol-
lega hade ett ”för bra” självförtroende, illustrerar det ovanstående. Hans 
iakttagelser gjorde att han inte hade förtroende för kollegans bidrag på 
mötet. Det är alltså inte bara vi själva som bedömer realismen i vår tro, 
utan även andra gör det. Andra personers upplevelse av mitt självförtro-
ende som realistiskt är troligen kopplad till att de har sett mig i situation-
er, som stödjer att jag skulle klara även denna situation bra. Om andra 
personer bedömer mitt självförtroende som orealistiskt (det finns iaktta-
gelser som tyder på att jag inte kommer att klara av den här situationen 
på ett bra sätt) kommer de också att ogilla mitt självförtroende och se det 
som något negativt. Det handlar dock inte enbart om att andra personer 
ogillar ett alltför bra självförtroende, utan det kan också få andra negativa 



konsekvenser. Samma chef som tyckte att hans chefskollega hade ett ”för 
bra” självförtroende utvecklar här vad detta kan ge för konsekvenser: 
 

”I och med att han tror så mycket om sig själv så tar han på sig uppgifter 
som han inte klarar, istället för att låta någon av oss andra som kanske är 
bättre lämpade ta hand om det... i allmänhet blir det sedan pannkaka av det. 
Det drabbar hela organisationen.” 

 

Fallet ovan visar inte bara negativa konsekvenser av ett orealistiskt själv-
förtroende, utan även hur viktigt det är med en balans mellan förtroende 
för sig själv och förtroende för andra (-s förmåga). I exemplet ovan tycks 
självförtroendet inte vara självuppfyllande, men kan det vara det? Sanno-
likt är även detta kopplat till hur realistiskt vårt självförtroende är. Som 
jag noterade tidigare är självförtroende nära kopplat till aktivitet – om jag 
tror att jag klarar något är det större chans att jag verkligen försöker. Om 
jag tror att jag klarar lite mer än jag faktiskt gör idag, kan det skapa en 
lärandeprocess som medför att jag försöker och till slut klarar det. Ett 
”lite för bra självförtroende” kan alltså ses som en ambitionsnivå som 
leder till utveckling. Å andra sidan, om mitt självförtroende är alltför ore-
alistiskt riskerar jag att hamna i situationer där jag ofta misslyckas. Det 
handlar alltså om ett lite för bra självförtroende, men inte så bra så att det 
blir orealistiskt. Ännu sämre är dock ett alltför dåligt självförtroende, ef-
tersom det skapar en passiv individ som inte ens försöker, alltså varken 
lyckas eller misslyckas. 

I samband med att jag diskuterade aktivitet visade jag att även själv-
känsla och self-efficacy skapar aktivitet. Självkänsla gör att en person 
vågar vara aktiv i och med att ett misslyckande inte påverkar synen på en 
själv i negativ riktning. Self-efficacy har att göra med att man ser sig som 
skapare av sitt eget liv och inte drabbad av yttre omständigheter. Det ger 
en bättre grund för att företa sig något, med låg self-efficacy blir det ing-
en idé att göra något. 

Både självkänsla och self-efficacy kan således ses som viktiga kompo-
nenter i lärande och utveckling. När det gäller självförtroende är det defi-
nitivt en viktig komponent så länge det är ett realistiskt självförtroende, 
men även ett orealistiskt självförtroende torde vara mer positivt för det 
egna lärandet än ett alltför dåligt självförtroende. 

Under senare år har det aktualiserats att även låg självkänsla kan vara 
en drivkraft till lärande och utveckling. Det är om personer försöker 
kompensera sin låga självkänsla (”jag är värdelös som människa”) genom 
att prestera bra. Den låga självkänslan leder till en prestationsjakt. Baksi-
dan med detta är att personer med en prestationsbaserad självkänsla löper 
betydligt större risk att drabbas av utbrändhet (Hallsten et al, 2005). 

Introspektivt ledarskapsprogram och dess effekter på 
chefers självförtroende 
Hittills har det i huvudsak varit en teoretisk diskussion om självförtro-
ende med några få illustrationer från praktiken. Nu skall jag istället för-



söka beskriva hur ett antal chefers deltagande i ett introspektivt ledar-
skapsprogram påverkade deras självförtroende. De sex cheferna jag stu-
derade var alla chefer på lägre nivå och kom från tre olika organisationer 
- en statlig myndighet, en militär organisation och ett konsultbolag. De 
tre cheferna i den statliga myndigheten var veterinärer till sin profession 
och även om de hade ett antal år som chefer bakom sig var det deras 
första ledarskapsprogram. De två cheferna i konsultbolaget hade en rakt 
motsatt utbildningsbakgrund. De hade gått massor av olika ledarskapsut-
bildningar, och det som var nytt var att detta var en ny typ av utbildning 
för dem. Chefen från den militära organisationen var chef inom personal-
området. De två cheferna på konsultbolaget samt en av veterinärerna var 
kvinnor. De övriga två veterinärerna och militären var män. 

Ett introspektivt ledarskapsprogram tenderar att manifesteras i en mer 
aktiv identitetsprocess (Andersson, 2005), vilket innebär att man implicit 
arbetar med den andra frågan enligt lämplighetslogiken kopplad till situ-
ationen som chef. Med andra ord kan programmet vara ett stöd i proces-
sen att bygga upp en identitet som chef och öka tryggheten i chefsrollen. 

Fem av cheferna jag följde sökte sig till det introspektiva ledarskaps-
programmet på grund av att de på olika sätt saknade självförtroende. 
Samtliga tre veterinärer skulle kunna stå bakom följande citat som kom-
mer från en av dem: 
 

”Jag har ingen aning om vad det innebär att vara chef, jag är här för att lära 
mig det. Jag är inte utbildad till chef, jag är veterinär, men ändå är jag 
chef… men jag har ingen aning om hur man gör… egentligen.” 

 

Ytterligare ett skäl som den kvinnliga veterinären angav var att hon ville 
bli bättre på att relatera till andra människor. Den militäre chefen var där 
för att han ville förbättra sitt självförtroende, inte bara som chef utan som 
person. Han ville bli mer tydlig och stå för den han var. Även en av che-
ferna på konsultbolaget relaterade till självförtroende när det gällde var-
för hon var där. Hon menade att: 
 

”Jag har alltid haft ett gott självförtroende i vad jag gör, men inte i vem jag 
är, därför intresserade det här programmet mig. Jag känner att jag ibland 
har ett självdestruktivt beteende som jag skulle vilja bli av med.” 

 

Uttalandet från veterinärerna visar att självförtroendet kan växla kraftigt 
mellan olika situationer och roller. De kände uppenbarligen ett självför-
troende när de fick agera som veterinärer, men saknade självförtroende 
som chefer. Både när det gäller militären och konsulten så kan vi se att de 
använder självförtroende på det övergripande sättet enligt min tidigare 
definition, men om man skulle dela upp detta självförtroende i delar 
handlar det snarare om självkänsla än självförtroende. Konsulten säger 
till och med explicit att hon har självförtroende i det hon gör men inte i 
den hon är. 

Som tidigare nämnts är självreflektion som ett medel för att nå själv-
kännedom den viktigaste ingrediensen i introspektiv ledarskapsutbild-
ning. Introspektiva ledarskapsprogram har en tydlig förankring i diskur-



sen personlig utveckling (Andersson, 2005). Diskursens implicita kopp-
ling till den humanistiska och existentialistiska psykologin (Hammer, 
1998) innebär att programmet till stor del handlar om att ”acceptera sig 
själv som man är” och att ”inse att man är unik”. Således handlar det in-
direkt även om att utveckla självkänslan, dvs hur vi värderar oss själva, 
”duger jag” (Johnson, 2003). 

Samtliga chefer upplevde också att de förbättrade sin självkänsla. Det 
kom till olika uttryck. För militären innebar det att han vågade stå upp för 
sina idéer, vilket i sin tur fick svallvågor i organisationen. En av hans un-
derordnade uttryckte det på följande sätt: 
 

”Han har fått ett helt annat självförtroende. Han vågar stå för vad han tyck-
er och det ger honom en helt annan tydlighet… och det har gjort att han 
vunnit respekt i hela organisationen så att vi som enhet också får ett bättre 
genomslag.” 

 

Detta är tydligt kopplat till Hares (1988) syn att självförtroende också 
handlar om mod att stå upp för sig själv och sina känslor och övertygel-
ser. Ett annat exempel på vad en bättre självkänsla kan få för konsekven-
ser kommer från en av veterinärerna. Han fick med sin bättre självkänsla 
en lägre stressnivå och en bättre hälsa. Osäkerheten i rollen/identiteten 
som chef hade tidigare skapat stress. 

Det var dock inte bara självkänslan som förbättrades. Samtliga veteri-
närer fick ett bättre självförtroende (som kopplat till det man gör) i rollen 
som chef. Samtliga hade varit chefer ett antal år, men de hade aldrig fått 
något stöd i att utveckla en chefsidentitet. Att bli chef tycks mer handla 
om att utveckla en chefsidentitet än att få chefstiteln (Andersson, 2005; 
Hill, 1992; Watson, 2001). Watson & Harris (1999) hävdar att ledar-
skapsdiskursen, dvs ”pratet om ledarskap”, är mer än prat. En diskurs blir 
en resurs som hjälper oss att bygga upp en identitet, och på det sättet på-
verkar den vår sociala verklighet. Olika diskurser, såsom ledarskapsdis-
kursen, representeras främst i praktiken (Jönsson, 1995) men även på 
andra sätt, bland annat genom utbildningar, konsulter och tidskrifter 
(Watson & Bargiela-Chiappini, 1998). Veterinärerna hade egentligen ald-
rig mött ledarskapsdiskursen fullt ut. De hade därmed inte haft något stöd 
i att utveckla en chefsidentitet. 

Ledarskapsprogrammet gjorde att de upptäckte att det som chefer 
(alltså riktiga chefer, inte sådana som de själva) gjorde var detsamma 
som de själva redan gjorde, trots att de trodde att de inte visste något om 
vad en chef var eller gjorde. Detta gav dem större självförtroende i rollen 
som chefer och de började bygga upp en identitet som chefer. För att an-
vända Marchs (1994) lämplighetslogik definierade de sig på ett annat 
sätt, dvs svaret på den andra frågan blev: ”jag är chef”. Det gjorde att 
svaret på första frågan blev annorlunda (de tolkade situationer på ett an-
nat sätt) liksom svaret på tredje frågan (deras beteende ändrades). Ett ex-
empel på detta kommer från en underställd till en av veterinärerna, som 
här beskriver hur han bemötte henne på ett annat sätt efter kursen. 
 



”Han uppträder på ett annat sätt. Tidigare var jag nästan rädd för att gå in 
till honom med ett ändringsförslag, för jag visste att jag skulle behöva gå 
in där beväpnad till tänderna. Varje gång jag var där med en idé var det 
som om jag var en hypotes som skulle förkastas, jag blev attackerad från 
alla vinklar och till slut struntade jag helt enkelt i det. Nu är han an-
norlunda… han ställer fortfarande frågor, men mer för att förstå vad jag 
menar och kanske anpassa mitt förslag… men hans utgångspunkt verkar 
inte vara att försöka förkasta mitt förslag.” 

 

Forskare förkastar hypoteser och det verkar som om chefen i exemplet 
agerade som forskare snarare än som chef även i detta fall, där han borde 
ha gått in i en annan roll. Tre av fyra psykologiska mekanismer som 
March (1994) identifierar gjorde att chefen i det första fallet agerade som 
forskare/veterinär snarare än chef, men med en tydligare chefsidentitet 
kunde han agera på annat sätt. Lärande genom erfarenhet gjorde att hans 
begränsade chefserfarenhet, men mycket framgångsrika veterinärkarriär, 
gjorde det lättare för honom att möta situationen som veterinär. Vidare 
innebär kategorisering att hans identitet som veterinär sannolikt var be-
tydligt mer central i hans beskrivning av sig själv än hans identitet som 
chef. Slutligen påverkar troligen även aktualitet genom att han betydligt 
oftare gick in i rollen som veterinär än som chef och därmed sannolikt 
hade veterinäridentiteten mer aktuell. Ledarskapsprogrammet innebar att 
han byggde upp en tydligare chefsidentitet och även fick mer erfarenhet 
av att agera som chef (tolka situationer som chef) via rollspel och andra 
övningar. 

Tidigare har påpekats att introspektiv ledarskapsutbildning ger en mer 
aktiv identitetsprocess (Andersson, 2005). Detta kommer sig bland annat 
av att både den humanistiska och den existentialistiska psykologin beto-
nar att vi skall ta ett aktivt ansvar för våra liv och göra aktiva val istället 
för att passivt ”följa med” och rätta oss efter andras förväntningar. Ordet 
aktivitet leder osökt in på begreppet self-efficacy (Bandura, 1997), vilket 
jag tidigare beskrev såsom när individen ser sig själv som skapare av sitt 
liv och sina förutsättningar, dvs har makten att påverka sin situation. Om 
man inte har self-efficacy ser man sig som ”drabbad” av yttre orsaker 
som leder till ett visst resultat. Flera av cheferna blev också mer aktiva 
som chefer, de såg helt enkelt att de kunde påverka. Här beskriver en av 
veterinärerna hur han efter programmet hade börjat agera annorlunda 
som chef. 
 

”Jag har alltid insett att den formella strukturen skapade problem på min 
avdelning, men jag hade på något sätt gillat läget och försökt göra det bästa 
av situationen. Jag vet inte varför jag inte hade förändrat strukturen tidi-
gare… det var som om jag inte hade fattat att jag kunde göra det (skratt). 
Nu har jag i alla fall gjort förändringar som har förändrat situationen radi-
kalt… tänk vad mycket man kan göra som chef (skratt).”   

Det är tydligt att han börjat agera som chef och blivit mer aktiv istället 
för att ”vänta på sitt ledarskap”. 



Avslutning 
Jag har försökt att visa att självförtroende som begrepp är komplext ge-
nom att det används på två olika sätt, dels som brett begrepp som täcker 
en mängd olika ”självbegrepp”, dels som ett smalare begrepp där det in-
nebär en tro på den egna förmågan (det vi gör) och existerar parallellt 
med en mängd andra självbegrepp. I dagligt tal använder vi främst den 
breda varianten, vilket gör att självförtroende kan få många olika bety-
delser, tolkningar och konsekvenser beroende på vilket/vilka av ”självbe-
greppen” vi fokuserar på. 

Självförtroende påverkar handling via en lämplighetslogik, där vår 
identitet kopplas till en förståelse av och anpassning till olika situationer. 
Det går att förstå begreppet realistiskt självförtroende med hjälp av lämp-
lighetslogiken. Realistiskt självförtroende stöds av iakttagelser, dvs jag 
har tidigare löst liknande situationer på ett bra sätt. Det realistiska själv-
förtroendet kan ses som en resurs i och med att det skapar aktivitet och 
ger förutsättning för lärande och utveckling. Även det orealistiska själv-
förtroendet kan vara positivt på individnivå genom att det skapar aktivi-
tet, men det kan skapa problem i grupper och organisationer genom att 
andra personer tenderar att tolka en persons orealistiska självförtroende 
som negativt och kränkande gentemot deras personliga rättigheter. En 
tänkbar tolkning är dock att känsligheten för ”för mycket självförtro-
ende” till viss del är ett kulturellt fenomen, kopplat till den svenska kul-
turen. Jante-lagen är snarare ett socialpsykologiskt fenomen än en lag 
(Trost & Levin, 2004). Den innebär att ”du skall inte tro att du är något” 
och utgör en social kontroll som hindrar människor från att ha ett ”för bra 
självförtroende”. Kanske gör därför Jante-lagen att även ett realistiskt 
självförtroende tolkas som något negativt i Sverige? 

Självförtroende kan också sättas i förhållande till förtroende. Som jag 
nämnde inledningsvis innebär självförtroende ett förtroende för mig själv 
medan förtroende handlar om förtroende för andra människor och förete-
elser. Om inte självförtroende och förtroende är i balans kan det ge nega-
tiva effekter. Ett dåligt självförtroende tillsammans med ett stort förtro-
ende för andra skapar passiva individer, som förväntar sig att andra löser 
allt åt dem. Ett (för) bra självförtroende tillsammans med begränsat för-
troende för andra skapar en isolerad individ med problematiska sociala 
relationer (vilket illustreras på ett mycket bra sätt i Rombach & Sollis 
kapitel längre fram i denna bok). Även när det gäller balansen mellan 
självförtroende och förtroende kan begreppet realistiskt självförtroende (i 
det här fallet i förhållande till förtroendet för andra) användas som väg-
ledning för att hitta denna balans. 

Självförtroende skapar mer aktiva människor. Självkänsla, självförtro-
ende och self-efficacy ger den effekten. Detta är kanske särskilt viktigt 
för chefer, eftersom vi förväntar oss att de skall vara handlingskraftiga. 
Det är inte för inte som Chandler (1977) hävdar att chefer idag till stora 
delar styr samhällsutvecklingen (jmf Tengblad & Ohlssons kapitel angå-
ende VD:s roll i samhällsutvecklingen längre fram i denna bok). Chefer 
utgör ”the visible hand” som har ersatt Adam Smiths ”the invisible hand 
of the market”, när det gäller att förstå samhällsutvecklingen. 
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