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I USA räknar man att det om fem år 
kommer att finnas fler frilansare 
än anställda och trenden kommer 

sannolikt att vara samma i Sverige. Vi 
startar i allt större utsträckning småfö-
retag, lever på det sätt och den plats vi 
vill och säljer vår kompetens och för-
väntan. Med dagens teknologi blir det-
ta en maktfaktor att räkna med där vi 
kan gå ihop i globala nätverksföretag 
för att snabbt komma åt de spännande 
uppdrag, där de traditionellt tänkande 
företagen kan komma på efterkälken.

Vare sig man arbetar som entrepre-
nör, konsult eller anställd så kommer 
man att behöva fokusera på nya nyck-
elfaktorer. Baserat på forskning från 
Stanford University, Harvard Business 
School och Handelshögskolan i Stock-
holm så kommer tre nyckelfaktorer att 
bli helt avgörande: professionellt rykte, 
förväntan och förtroende.

Ditt professionella rykte är din i sär-
klass viktigaste och högst värderade 
tillgång och det är kring detta som allt 
i ditt yrkes- och affärsliv snurrar. Det 
handlar inte om vad du säger om dig 
själv utan hur dina styrkor och unika 
kvaliteter upplevs av din professionel-
la omgivning, inklusive kunder. Här 
finns den upplevda måttstocken på ett 
stort antal av de faktorer som skapar 
dina resultat.

Förväntan är den förväntan som du 
och ditt professionella rykte skapar. 
Det är denna som dina kunder, upp-
drags- och arbetsgivarna enligt sam-
stämmig forskning köper.

Förtroende är din trovärdighet – ditt 
cred. Att du hela tiden lever upp till 
ditt professionella rykte och den för-
väntan som du skapar och vill skapa. 

Det är kring dessa tre faktorer som 
allting cirkulerar. Kan du ha koll på, 
utveckla och marknadsföra dessa, då 
kan du glömma många traditionella 
managementteorier och modeller.

Ditt professionella rykte – din 
högst värderade tillgång
Det dina kunder, uppdrags- och ar-
betsgivare köper i dag är en sak – den 
förväntan som skapas av dig, ditt pro-
fessionella rykte och den potential som 
finns i detta. Ditt professionella rykte 
är utan tvekan din mest värdefulla och 
samtidigt din högst värderade tillgång.

Alla som vi möter håller med oss om 
hur avgörande deras professionella 
rykte är, men förvånansvärt få är med-
vetna om hur det ser ut och vilka spän-
nande möjligheter som det skapar. 
Ändå har det potentialen att förändra 
din professionella framtid.

En stor majoritet av besluten om dig 
fattas när du inte är närvarande, det 

enda som är närvarande är ditt profes-
sionella rykte. Det här är ögonblicken 
när dina uppdragsgivare och kunder 
diskuterar vem man ska ge det spän-
nande uppdraget, jobbet eller var man 
ska investera. Det är stunderna när du 
blir värderad – alla dessa avgörande 
ögonblick i din karriär eller ditt affärs-
liv. Det är denna process som du kan ta 
en större kontroll över.

Du uppnår inte något framgångsrikt 
om det inte värderas av andra. Det är 
andra som hyr in dig, marknadsför dig, 

Det professionella ryktet kommer utan tvekan att bli hörnstenen för den enskilde 
individen och för företag. Det här sättet att tänka och agera är inte mindre än en 
revolution, och det märkliga är att det professionella ryktet i dag är till stora delar 
en outnyttjad resurs och ett outforskat område. Det menar Per Frykman, rådgivare 
och författare.

Your brand or your 

name is simply your 

reputation, you have 

to fight to protect that 

as it means everyth-

ing. Nothing is more 

important – it’s your 

most valuable and highly 

valued possession.
Richard Branson

CEO Virgin-koncernen
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DITT PROFESSIONELLA RYKTE  
– din mest värdefulla och okända tillgång



26   pharma industry nr 4 –14

ledarskap

sprider ditt budskap och applåderar 
dig. Kombinationen mellan ditt profes-
sionella rykte och den förväntan som 
du vill skapa blir ett näst intill magiskt 
marknadsföringsverktyg både för dig 
och ditt företag. Detta resonemang le-
der fram till frågan: Hur väl känner du 
ditt professionella rykte? Denna fråga 
kommer att avgöra din framtid.

Ett 25-tal nyckelfaktorer skapar 
ditt professionella rykte
Det ligger något väldigt spännande och 
avgörande och väntar runt hörnet, en 
till stora delar outnyttjad resurs. Jag 
arbetar ständigt med att lista de nyck-
elfaktorer som formar ett professionellt 
rykte. Jag har hittat minst ett 25-tal fak-
torer som jag ser som avgörande, fakto-
rer som skapar resultat och framgång. 

Det jag ser är att vi egentligen bara 
marknadsför och utvecklar två av 
dessa, nämligen historiska fakta i form 
av expertis och erfarenhet. Hur viktigt 
detta än är så pekar forskning på att 
det är något helt annat som avgör. Det 
behövs något som omvandlar detta till 
handling med ett framgångsrikt resul-
tat – en perfekt mix av expertis, erfa-
renhet, talanger, personlig styrka, am-
bition och unika kvaliteter.

Allt detta sammanstrålar på ett stäl-
le – i ditt professionella rykte – presen-
terat på ett trovärdigt sätt. 

På dagens globala marknad har du 
inte råd att inte ta varje möjlighet att 
hitta det unika som ger dig konkur-
rensfördelar. Men om du inte är 100 
procent övertygad om varje del av ditt 
professionella rykte och dina styrkor 
– hur ska du då kunna övertyga andra?

Ditt professionella rykte ligger i hän-
derna på andra, men när du känner till 
hur det ser ut, kan du ta ägarskap över 
det och utveckla det mot nya höjder.

Detta är en spännande utmaning 
och innebär att du nischar in dig inom 
ett område där din ambition och pas-
sion möts och skapar stordåd – din 
egen next big thing – det du vill uppnå 
som nästa steg i ditt yrkesliv. Detta 
kommer självklart att påverka ditt pro-
fessionella rykte.

Här ligger också vad du vill sluta att 
göra. Management- och marknadsfö-
ringsikonerna Tom Peters, Seth Godin 
och Jim Collins, har en sak gemensamt 
när de i Daniel Pinks bok The Flip Ma-
nifesto säger: ”The secret to high per-
formance among individuals is deci-
ding what not to do.”)

Vi hör ofta att vinnare aldrig ger 
upp. Men detta är inte riktigt sant och 
tillhör alla dessa myter som vi ofta ac-
cepterar och styrs av. Vinnare slutar 
hela tiden, men man slutar med rätt sa-
ker vid rätt tillfälle. Detta är ett effek-
tivt sätt att tänka när man ska arbeta 
med sin lista om vilka saker man inte 
ska göra. 

Det kunderna köper är den förvän-
tan som du skapar
Den största utmaningen för konsulter, 
entreprenörer och ledare i dag är att 
kommunicera sitt värde till kunder, 
leverantörer, investerare och till per-
soner med en för företaget attraktiv 
talang. Detta handlar inte längre om 
de historiska fakta som vi av tradition 
har fört fram. Det kunderna köper är i 
stället dig, ditt professionella rykte och 
den förväntan som detta skapar. När 
du känner dina upplevda styrkor och 
unika kvaliteter, då tar den förväntan 
som du skapar en helt ny och attraktiv 
höjd och din marknadsföring blir näst 
intill magiskt effektiv.

Mycket spännande forskning från 
Stanford University och Harvard Busi-
ness School visar entydigt att din po-
tential framåt gör ett mycket större in-
tryck än dina meriter när man väljer.

Vem väljer man för ett projekt, att 
göra affärer med eller för ett intressant 
jobb? En person som har åstadkommit 
stora saker tidigare, eller den person 
som har potential att göra det i framti-
den? 

Lek med tanken att du leder ett pro-
fessionellt fotbollslag och ska köpa in 
en spelare – köper du då den som gjor-
de 30 mål i serien för tre år sedan eller 
den du förväntar kan göra 30 mål kom-

mande säsong? Valet är ju ganska en-
kelt och det gäller bara att överföra det-
ta sätt att tänka till näringslivet.

När till exempel Google rekryterar 
medarbetare kommer en rad personli-
ga egenskaper i fokus för att få tag i de 
bästa talangerna. Man pratar inte minst 
om nyfikenheten och en förtjusning i 
att lära nytt. Detta kan till och med 
överträffa expertkunskapen eftersom 
man ofta kommer fram till bättre och 
mer kreativa slutsatser när man saknar 
de historiska perspektiven. Samtidigt 
är det viktigt att ha respekt för den ab-
soluta expertisen vid rätt tillfälle.

Din framgång som individ är utan 
tvekan kopplat till den förväntan som 
ditt professionella rykte skapar. Det är 
en myt att du inte är bättre än ditt för-
ra projekt – du är inte bättre än ditt näs-
ta projekt. Detta öppnar oanade möj-
ligheter att utveckla och marknadsföra 
ditt professionella rykte. Att konkret 
beskriva hur du kan göra dina kunder 
framgångsrika i framtiden skapar en 
påtaglig kraft och styrka.

Mitt cred avgör varje affär 
Trovärdighet är mycket viktigt för ditt 
professionella rykte i vilken bransch 
du än befinner dig i. Vi gör affärer 
med och rekommenderar dem vi har 
förtroende för.

En verkställande direktör för en re-
klambyrå sa, när jag försökte förklara 
vad jag arbetade med: ”Ah, det är mitt 
cred, det finns inget annat – det avgör 
varenda affär.” I det ögonblicket insåg 
jag att jag inte kunde förklara det på ett 
bättre sätt. 

Ett av målen att arbeta med sitt pro-
fessionella rykte och skapa en förvän-
tan är att samtidigt bygga upp den tro-

Your professional reputa-

tion has come into focus 

in every corner of your 

business and work-life. 
MIT Technology Review

The problem with your 

bio isn’t the boasting – 

it is who is doing the 

boasting.

Jonathan Rick, Fast Company
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värdighet som är så viktig. Två saker 
blir viktiga:

Låt din förväntan ta höjd. När du kän-
ner dina upplevda styrkor och unika 
kvaliteter i ditt professionella rykte då 
kan du också ta en helt annan höjd när 
du beskriver vilken förväntan som 
dina kunder kan ha på dig under det 
kommande uppdraget eller det kom-
mande året. Detta är naturligtvis en 
mycket viktig del i din marknadsföring 
inte minst via en Reputation Resumé 
som tar upp de väsentliga nyckelfakto-
rerna: ditt professionella rykte, den för-
väntan det skapar och tidigare meriter 
(track record) i form av en länk till din 
LinkedIn-profil.

Den upplevda garantin för att du kan 
leva upp till denna förväntan är ditt 
professionella rykte och att du lever 
detta fullt ut. Ditt professionella rykte 
och den förväntan det skapar är på det-
ta sätt sammankopplade till en mycket 
spännande enhet. Det är här du hela 
tiden bygger din trovärdighet.

Om du börjar känna en stagnation i 
ditt arbete eller uppdrag och inte får ut 
det du vill av dina talanger, din passion 
och ambition, kommer ditt rykte påver-
kas och du kommer att tappa i trovär-
dighet. Den viktiga frågan blir – är du 
där du måste vara, eller är du där du 
vill vara. Om du inte är där du vill 
vara, då kan du göra något åt det – eller 
du bör göra något åt det. Ditt profes-
sionella rykte står på spel – det värde-
ras ständigt.

Stora ekonomiska värden står på 
spel
Det är ytterst sällan som man kan på-
visa ett så stort substantiellt och eko-
nomiskt värde på en enskild strategi 
eller åtgärd som med ditt professio-
nella rykte. Detta kommer därför också 
på första plats när man frågar ledare i 
Europa vad man prioriterar i dag. Helt 
nya perspektiv öppnas upp i dagens af-
färsliv och vinsterna kan bli avsevärda. 
Det som saknats har varit konkreta och 
effektiva metoder och en insikt om in-
dividens avgörande betydelse.

Flera samstämmiga undersökningar 
bland annat från Burson-Marsteller och 
Weber Shandwick har visat värdet av 
begreppet ditt professionella rykte. 
Några exempel från dessa undersök-
ningar:

• 60 procent av ett företags marknads-
värde är kopplat till dess rykte.

• 50 procent av företagets rykte baseras 
på vilket professionellt rykte verkstäl-
lande direktören och de övriga i högsta 
ledningen har.

• 95 procent av finansanalytiker upp-
ger att man skulle basera sitt investe-

ringsbeslut på det professionella rykte 
som verkställande direktören och de 
övriga i högsta ledningen har.

Trots dessa övertygande ekonomiska 
kalkyler så är min uppfattning att både 
verkställande direktörer och personer i 
högsta ledningen är minst lika omed-
vetna om hur deras professionella 
rykte ser ut som de flesta andra av oss. 
För mindre företag, entreprenörer och 
konsulter torde värdet av deras profes-
sionella rykte vara närmare 100 pro-
cent av marknadsvärdet.

I en artikel i finanstidningen Econo-
mia skriver man att tre fjärdedelar av 
de globala finansledarna säger att de 
är villiga att sätta det professionella 
ryktet före vinst i det långsiktiga per-
spektivet. Vi är helt klart på väg mot 
något helt nytt där ditt professionella 
rykte blir hörnstenen i vår ekonomi.

PER FRYKMAN
per@perfrykman.se 

What your customers 

and stakeholders are 

buying today is the 

expectation created by 

you, your reputation, 

trust and potential. This 

goes far beyond your 

expertise, credentials 

and your history.

Per Frykman

People are much more 

impressed by your poten-

tial than by your track 

record. It would be wise 

to start focusing your 

pitch on your future, 

as an individual or as a 

company, rather than 

on your past – even if 

that past is very impres-

sive indeed.
Z akary Tormala

Stanford University
Michael Norton

Harvard Business School

OM PER FRYKMAN

Per Frykman arbetar som Reputation 
Advisor och har bidragit till framgången 
för ledare, entreprenörer och konsulter 
i olika branscher i fem olika länder. Han 
är författare till fyra böcker och har ar-
betet med mer än 900 personer i före-
tag som SAS, Volvo, Nordea, Eriksson, 
Sony Mobile och konsultföretag. Hans 
företag är representerat i Skandinavien 
och i England.




