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Testa din självkänsla
Här nedan finns 25 frågor som du ska besvara med ett kryss i ja-, nej- eller osäkerrutan. Tänk  
igenom varje fråga ordentligt innan du sätter ditt kryss. Kom ihåg att du måste besvara alla  
frågorna, även om det ibland kanske kan vara svårt att bestämma sig.

Ja Nej Osäker

1. Vet du i de allra flesta situationer hur du ska bete dig för att inte göra 
bort dig? ❑ ❑ ❑

2. Har du svårt att stå på dig och hävda dig gentemot människor du är  
beroende av? ❑ ❑ ❑

3. Har du en bra självtillit och är du nästan alltid säker på dig själv i  
kontakten med andra? ❑ ❑ ❑

4. Har du svårt att hävda dina åsikter i diskussioner av olika slag? ❑ ❑ ❑

5. Är du ganska tillfreds med din kropp och ditt utseende? ❑ ❑ ❑
6. Umgås du nästan enbart med människor du känner väl och är  

gammal vän till? ❑ ❑ ❑

7. Tycker du ofta det är svårt att be människor om hjälp? ❑ ❑ ❑

8. Händer det ofta i nya situationer att du blir osäker på hur du ska bete dig? ❑ ❑ ❑

9. Undviker du situationer där du riskerar att utsättas för andras påhopp? ❑ ❑ ❑

10. Händer det ganska ofta att du känner dig utanför i nya grupper? ❑ ❑ ❑

11. Kan du bättre beskrivas som foglig än som självhävdande? ❑ ❑ ❑
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Ja Nej Osäker

12. Har du svårt i situationer som kräver att du driver din vilja? ❑ ❑ ❑
13. Har du en tendens att känna dig osäker inför nya uppgifter eller nya  

situationer? ❑ ❑ ❑

14. Har du ofta svårt att hävda din rätt mot de som bestämmer över dig? ❑ ❑ ❑

15. Försöker du alltid se till att du inte gör bort dig? ❑ ❑ ❑

16. Blir du lätt sårad när du känner dig angripen av andra? ❑ ❑ ❑
17. Får du ofta dåligt samvete när du inte lever upp till andra människors 

förväntningar på dig? ❑ ❑ ❑

18. Har du ibland svårt att klart och tydligt tala om för andra vad du vill? ❑ ❑ ❑

19. Tycker din omgivning att du har ett mycket gott självförtroende? ❑ ❑ ❑
20. Blir du ofta osäker på din förmåga när du försöker och försöker  

utan att lyckas? ❑ ❑ ❑

21. Har du ofta svårt att hävda dig mot dominanta människor? ❑ ❑ ❑
22. Kan du ibland känna att din omgivning är mycket duktigare och lyckas 

bättre än du? ❑ ❑ ❑

23. Tycker du illa om fester där du måste träffa en massa okända människor? ❑ ❑ ❑

24. Är du en ganska beslutsosäker person? ❑ ❑ ❑

25. Önskar du att du kunde lita mer på din egen förmåga? ❑ ❑ ❑

Ett smakprov ur Lär känna dig själv © Argument Förlag och Kjell Ekstam. Du hittar fler smakprov på www.argument.se



20 | 

Analysera dina svar
Ge poäng i varje fråga enligt följande:

 Ja Nej Osäker  Ja Nej Osäker
1. 4 0 2 14. 0 3 1½
2. 0 3 1½ 15. 0 4 2
3. 4 0 2 16. 0 2 1
4. 0 2 1 17. 0 2 1
5. 4 0 2 18. 0 3 1½
6. 0 2 1 19. 4 0 2
7. 0 3 1½ 20. 0 3 1½
8. 0 3 1½ 21. 0 2 1
9. 0 2 1 22. 0 3 1½
10. 0 3 1½ 23. 0 2 1
11. 0 3 1½ 24 0 3 1½
12. 0 3 1½ 25. 0 4 2
13. 0 3 1½

När du har räknat samman dina resultat kan du jämföra med normgruppen för att se hur det är 
ställt med din självkänsla i relation till andra människor.

Mycket under Under I genomsnittet Över Mycket över

0 – 27 28 – 46 47 – 57 58 – 67 68 – 74

Jämförelsegrupp: Vuxna svenskar

Vad säger dina resultat?
Följande ”förklaring” av dina resultat måste du tolka med stor försiktighet och de kan bara tjäna 
som ett underlag för dina egna funderingar kring dig själv.

Tänk på att om dina resultat närmar sig gränsvärdet uppåt eller nedåt i fältet, desto mer får du 
också titta på vad det angränsande fältet säger.
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64 – 74 poäng: Hög självkänsla
Den starka självkänsla och därmed ofta sammanhängande självförtroende som människor med 
dessa poäng uppvisar kan vara en källa till irritation för dem som har betydligt mindre av den 
varan. Tack vare din självrespekt och inte minst ditt självförtroende kan du få människor att 
följa dig, men du kan också möta motstånd från dem som känner sig dominerade av dig. Ligger 
värdena i den allra högsta zonen kan det finnas en risk att du ibland har en övertro till din egen 
förmåga och därmed försätter dig i situationer som du kan få svårt att klara av.

58 – 64 poäng: God självkänsla
Den goda självrespekt dessa poäng antyder ger dem som befinner sig i detta fält en bra grund att 
stå på såväl i sociala situationer som vid växlingar i arbetsuppgifter och livssituation. Du har en 
förmåga att ganska orädd ge dig på nya uppgifter eller träffa nya människor utan att du för den 
skull behöver bli dominerande eller måste ha allt ljus på dig. Människor i detta fält brukar också 
kännetecknas av en villighet att utveckla sig själva och ha en bra förmåga att klara situationer 
där de blir ifrågasatta av sin omgivning. Denna grupp är ofta tillfreds med sig själva med en inre 
känsla av att duga även om de inte på något sätt upplever sig vara världsbäst. 

41 – 57 poäng: Medelgod självkänsla
Du har oftast en realistisk uppfattning om vad du kan och inte kan, åtar dig normalt inte upp- 
gifter som du inte klarar av utan kan snarare vara lite väl försiktig med att anta utmaningar. Nya  
situationer som innebär risker orsakar ofta en viss ängslan hos dig, men sedan du väl kommit 
igång med uppgiften försvinner tvivlet ganska snabbt i takt med att du märker att du klarar av 
det du håller på med. Om du som befinner dig i detta fält under en längre tid befinner dig i en 
omgivning som trycker ner i stället för att bygga upp finns en klar risk att först självförtroendet 
och sedan självkänslan får sig en knäck; om du inte tar dig ur den situationen kan självkänslan 
permanentas på en lägre nivå.

31 – 40 poäng: Låg självkänsla
Du som ligger i detta fält uppvisar ofta en grundläggande osäkerhet om din egen förmåga. Du 
är osäker på om du duger, om du är tillräckligt bra i andras ögon. Denna osäkerhet innebär lätt 
att du uppträder lite hämmat i situationer där du inte känner dig helt trygg och medför också 
en rädsla att utsätta dig för dessa situationer. Inte minst finns en rädsla för situationer där dina 
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prestationer på något sätt ska bedömas och jämföras med andras. Din tendens till nedvärdering av 
dig själv begränsar därmed de aktiviteter du är villig att ge dig in i – i synnerhet de grupporiente-
rade – och begränsar därmed dina möjligheter till växt och utveckling.

0 – 30 poäng: Mycket låg självkänsla
Om du befinner dig i detta fält har du en klar brist i självkänslan som hämmar dig såväl i kon-
takten med människor som i villigheten att ta på dig nya uppgifter och ansvar. Denna brist i 
självkänsla är oftast förbunden med ett lika lågt självförtroende, men kan av vissa personer ibland 
överkompenseras med att de utåt framstår som ovanligt ”säkra i korken”. I normalfallet drar du 
dig för situationer som innebär nya kontakter eller att du måste stå inför andra. Tillhör du denna 
senare grupp är det troligt att du helst håller dig till ett liv som är invant och inte gärna utsätter 
dig för utmaningar du inte tror att du kommer att klara av. På grund av den självuppfyllande pro-
fetian får du tyvärr ofta också rätt. Ofta kan då omgivningen uppfatta dig som inaktiv och med 
ett snävt intressefält därför att de inte har klart för sig att din bristande aktivitet beror på rädsla 
för att misslyckas. Känslan av att inte duga är ofta grundläggande för personer i detta fält.

Självsäkerhet och självkänsla
Det är inte så att man utifrån en människas yttre säkerhet kan avgöra hur hennes inre självkänsla 
är. Den som utåt framstår som självsäker bygger upp en yttre mur av säkerhet som gör att man 
själv lätt blir osäker när man möter henne. Den osäkerhet man då känner är egentligen ingenting 
annat än en spegling av den inre osäkerhet som den med falsk självkänsla försöker dölja med sin 
yttre säkerhet.

En person som endast har detta yttre skal försöker gärna hävda sig på andra människors bekost-
nad och gör allt för att den inre osäkerheten inte ska lysa fram.

Den som har en genuin självkänsla bottnar i stället i sig själv, i en inre trygghet. Hon är inte 
rädd för att visa osäkerhet och inser att hon inte behöver vara bra på allt eller alltid veta bäst.

Att göra det som man upplever som det riktiga utan att vara ängslig för hur det eventuellt kom-
mer att uppfattas – det är att ha självkänsla. Liksom att acceptera sina svaga sidor och arbeta med 
dem eller acceptera att man får leva med dem.

En god självkänsla är något av det viktigaste vi kan ge våra barn – och oss själva. För även som 
vuxna kan vi arbeta med och utveckla vår inre trygghet och vår självkänsla.
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