
MITT PERSONLIGA  
VARUMÄRKE



Hej och välkommen tillbaka till din Challenge. 

Idag ska det handla om en viktig del av dig, nämligen ditt personliga varumärke. Ditt personliga 
varumärke är ditt rykte. Och ditt rykte är grunden för din karriär och även dina relationer. De 
flesta förstår oftast inte, vinsten med att medvetet och tålmodigt bygga sitt personliga varumär-
ke på lång sikt, utan mer lever i en stund – för – stund, version av sig själv, utan tanke på att just 
denna stund kanske inte är kongruent med den bild av dig själv som du vill ge ut och uppfattas 
som. Säg att någon möter dig för första gången, när du inte är den bästa versionen av dig själv. 
Det finns en stor risk att detta då blir på bekostnad av ditt långsiktiga personliga varumärke – då 
de med all säkerhet då bedömer dig efter hur du beter dig just i detta första möte och värderar 
det efter sina egna personliga sanningar. Men om du har en plan med ditt personliga varumärke, 
har du en annan medvetenhet om hur du väljer att agera i varje given stund. Det handlar absolut 
inte om att vi aldrig ska kunna bli irriterade, arga eller att säga ifrån, utan snarare om hur vi väljer 
att göra det.

Ditt personliga varumärke handlar bland annat om hur någon känner sig i det ögonblick då 
de interagerar med dig o/e ditt företag. Tänk på vilka känslor varumärken som exempelvis 
Coca-Cola, McDonald’s och Apple ger dig. Oavsett om det är bra eller dåliga känslor så får du 
en reaktion. Vår förhoppning över vad du känner när du hör Futurebook, är självklart att du ska 
få en positiv känsla i kroppen. En känsla av styrka och klarhet.

Till exempel, om du skulle beskriva din upplevelse av oss som skapat Futurebook – hoppas vi 
att du säger att vi levererar kvalitativa, kompetenta, transformerande och genomtänkta utbild-
ningar med djup kunskap om personlig utveckling. Vår önskan är att du ska tänka på oss som 
att vi ger mycket och att du får mycket för din investering och att du gärna hänger med oss. De 
bästa företagen i världen säljer inte. De skapar ett varumärke. Till exempel försöker Apple aldrig 
konvertera dig till att köpa en iPhone. Istället målar de en bild av iPhone-upplevelsen, som blir 
så lockande att människor som uppskattar det som den upplevelsen står för – bara inte kan 
motstå den. De fokuserar på branding.
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Vi gör samma sak när vi bygger både våra egna personliga varumärken och Futurebooks. Och 
du har allt att vinna på att göra det till ditt. Ditt personliga varumärke är summan av det som 
omgivningen förknippar med dig som person, som bygger på ditt sätt att vara och bemöta 
andra, ditt sätt att kommunicera, ditt sätt att tänka, ditt/dina unika karaktärsdrag, gåvor, styr-
kor, talanger och intressen. Det personliga varumärket handlar om självkännedom där du har 
kunskap om dina egna mål och värderingar och hur du vill uppfattas av andra. Ditt personliga 
varumärke, liksom du, kommer att förändras över tid men det är viktigt att det speglar var du 
är och står just nu. Att vara autentisk i dina intentioner här och nu gör att du hela tiden har en 
medvetenhet om vem du behöver anstränga dig för att vara, för att vara just autentisk.
Hur kan vi till exempel utveckla starka relationer, oavsett om det är privat eller arbetsrelationer, 
om vi inte vet hur vi uppfattas och att hur vi uppfattas stämmer överens med hur vi önskar att 
bli uppfattade? Hur ska vi kunna skapa de där starka teamen som bygger på varandras styrkor, 
om vi inte känner till hur respektive individ uppfattas av de övriga? Den bild omvärlden har av 
oss påverkar på ett avgörande sätt våra relationer och arbetsmöjligheter. Både företag och indi-
vider bygger sin framtid på framgångsfaktorer som vi i grunden oftast inte är medvetna om.
Sir Richard Branson, grundaren av Virgin, sa i en tv-intervju att ”mitt professionella rykte är allt 
jag har – det är min allra främsta tillgång”. I det citatet finns nyckeln till ett mycket framgångsrikt 
och strategiskt tänkande. Det är precis vad det personliga varumärket handlar om. Det är alltså 
hur betraktaren ser dig, som avgör din framgång som ledare, medarbetare, entreprenör etc. Det 
är det som avgör om andra lyssnar på och har förtroende för dig. 

Just nu är vi inne i ett skifte där vi ser en återgång till att de personliga relationerna är allt mer 
viktiga – om än att de många gånger är online idag. Idag bedöms vi inte nödvändigtvis på yr-
keserfarenhet eller fina titlar vi haft utan det personliga ryktet. Våra styrkor och drivkrafter är det 
som i allt större utsträckning avgör om en person blir framgångsrik eller inte. Det är din passion, 
samlade kunskap och erfarenhet, din personlighet, dina uttalade styrkor och engagemang som 
är mer avgörande och sannolikt kommer att påverka både din och företagets framgång.

Hur bygger man då ett personligt varumärke? Är det ett speciellt ämne du vill att människor 
ska tycka att du är expert på eller är det speciella personliga kvaliteter du vill ska kopplas till ditt 
namn? Även om du är anställd, så har du alltid allt att vinna på att se dig som en egenföretagare 
som säljer in din tid till det företag du är anställd hos. Som egenföretagare behöver man vara 
medveten om att man hela tiden måste visa sig från sin bästa sida för att få lojala kunder som 
hela tiden väljer att komma tillbaka. Om man tar sig an känslan av sitt arbete med den inställ-
ningen även som anställd, får man ett helt annat utgångsläge. För att bli den som de aldrig kan 
sparka ut eller neråt utan bara uppåt är det viktigt att du tänker igenom ditt personliga varumär-
ke, det som skiljer dig från resten av gruppen på jobbet och som gör att ditt namn alltid kommer 
upp i positiva och aldrig i negativa sammanhang. Idén med ett personligt varumärke är att du 
skapar en fantastisk bild av dig själv i omvärldens hjärnor. Med andra ord – har du inte gjort det 
förut så är det hög tid att börja tänka på dig själv som ett vandrande varumärke som du ska ta 
kontroll över. 

De goda nyheterna är att du redan har ett personligt varumärke. Du kan ha skapat det medvetet 
eller inte, men du har ett redan. Folk runt omkring dig har redan format sina intryck av dig, men 
vilka intryck har du givit dem? Det kan nästan vara lite läskigt att tänka på men det är så många 
saker som påverkar vad andra tänker om ditt varumärke.
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Saker som påverkar ditt personliga varumärke kan t ex vara: 
• Alla mail du skickar till andra 
• Alla röstmeddelanden du spelar in 
• Röstmeddelandet andra hör när de försöker nå dig. Hur låter du? Härlig? Energirik? Positiv? 

Professionell? Eller låter du ointresserad, ointressant och energilös? 
• Din e-postsignatur. Kanske har du en om du är anställd där företaget bestämt hur den ska 

se ut, men hur ser din privat ut? Eller din professionella om du driver eget? 
• Alla sociala medieprofiler du har på sajter som LinkedIn, Twitter, Facebook och de mer 

branschspecifika. Vad utstrålar de? Vilka bilder har du valt? Vad och hur kommunicerar du? 
• Allt skrivet du skickar till andra – rapporter, analyser, artiklar, nyhetsbrev, brev, broschyrer etc 
• Hur du behandlar andra 
• Om du är intresserad av andra, visar intresse tillbaka om någon frågar om dig, eller alltför 

ofta missar den biten 
• Vilken självdisciplin du har 
• Vilken arbetsmoral du har 
• Hur det känns att komma till dig med problem 
• Hur bra du fungerar som stöd för andra 
• Alla presentationer du gör framför andra 
• Om du är singel och är med på siter som t ex Tinder eller Happy Panncake, hur kommuni-

cerar du dig där?
• Hur tillförlitligt du levererar 
• De visitkort du delar ut 
• Hur du beter dig när du hälsar på någon för första gången 
• Hur du svarar i telefonen 
• Hur du ser ut och för dig, hur du klär och tar hand om dig 
• Alla konversationer du har med andra 
• Kvaliteten på dem du umgås med 
• Rollen du spelar i branschen 
• Graden av vänlighet och passion du visar varje gång du kommunicerar i varje situation du än 

hamnar i. 
• Hur du bemöter inte bara de du har nära dig som vänner, kollegor, grannar och andra du 

känner utan även de du inte känner. 
• Vad de hittar på nätet när de söker på ditt namn hos Google t. ex 
• Allt annat du gör eller inte gör som skapar intryck på olika sätt

Sanningen är att ditt personliga varumärke antingen jobbar för eller emot dig 365 dagar om året, 
24 timmar om dygnet och 7 dagar i veckan. Om du inte tar kontroll över det genom att med-
vetet definiera och kommunicera ett varumärke som är precis den person du vill uppfattas som 
och som lyfter fram de sidor av dig som är vinnande, så kan du faktiskt förstöra det och till och 
med sätta hinder i vägen för din egen framgång.

Här är strategierna du behöver:
Börja från början - Vad tror du folk tänker om dig idag? För att ta reda på vad som ligger i ditt 
varumärke idag måste du fråga. Fråga några du litar särskilt mycket på. Om du tycker att det 
känns konstigt, så kan du till exempel säga att du har läst en bok om personligt varumärke och 
började tänka på just den person du frågar och berätta vad du kommit fram till när det gäller ho-
nom/henne. Frågan är alltså: Vad är personen x känd för och hur uppfattas han/hon av andra. 
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Det är nyckelord vi är ute efter här. Vilka är styrkorna och vad behöver förbättras eller jobbas 
mer med? Om du har fantasilösa vänner eller kollegor så kan du ge dem en lista över ord att 
välja mellan. Att våga ställa frågor gällande hur vi uppfattas av de runt omkring oss, är både 
viktigt och modigt, dessutom blir det en kraft i det, eftersom vi då får en fingervisning gällande 
om vi uppfattas som den person vi vill vara – eller inte. Detta ska dock inte blandas ihop med att 
vi ska bli styrda av vad alla på en individuell nivå, vill ha ut av oss, för då handlar det mer om att 
vara till lags. Men när du väljer vem du vill vara och är konsekvent i det i alla dina relationer, är 
det förhoppningsvis också så du kommer att uppfattas.

Håll koll på ditt eget beteende, för mycket mer än man tror handlar det personliga varumärket 
om hur man beter sig. Om vi lägger bort din kunskap, ditt utseende, ditt fasta handslag och 
dina snygga kläder ett tag och tittar närmare på dig och hur du hanterar din omgivning – vad är 
det vi ser då? Är du en juste person? Går det att lita på dig och det du säger? Visar du respekt 
för andra? Kommer du i tid, lyssnar du på/är du intresserad av andra och är du en person som 
hjälper folk? Om du inte har utvecklat de sidorna hos dig själv kan det faktiskt ligga dig i fatet, så 
titta på vad du kanske behöver förändra gällande det vi just rabblade upp. 

På ditt arbete; 
- Står du ut bland de andra anställda på ett positivt sätt? Gör du ditt jobb med glädje och en-
tusiasm? Gör du det bättre än dina kollegor gör sina? Ser cheferna det? Att prestera som alla 
andra eller sämre än andra, kommer inte att ge dig det erkännande du behöver för att komma 
framåt om du har ambitioner att göra det. En viktig sak att nämna när det gäller ditt personliga 
varumärke, är att den energi och det intresse du lägger ned på dina arbetsuppgifter och hur du 
utför ditt arbete/vem du väljer att vara medan du utför det, starkt definierar hur kollegor, chefer 
och kunder uppfattar dig. Har du funderat på att du kanske behöver förändra något i ditt bete-
ende, dina arbetsvanor och din produktivitet för att du ska märkas mer? Skapa ett helikopter-
perspektiv och titta ner på hur det ser ut på ditt jobb. Var befinner du dig i gruppen? Vad tillför 
du och hur viktig ser du att du är? Hur kan DU påverka företagets framgång med hur du tar dig 
an det arbete som du har ansvar för? Finns det en tydlig väg uppför karriärstegen? Känns den 
vägen spännande för dig? Är det något du vill sätta fart efter? Om du svarar ja på den frågan, är 
det en bra idé att hitta sätt att göra ditt jobb bättre än dina kollegor gör sina och att på allvar ta 
dig an att skapa dig ett medvetet personligt varumärke som leder dig dit du vill gå.

Här kommer 15 konkreta tips/frågor för att bygga dig ett starkt personligt varumärke: 
1. Att medvetandegöra – vad står jag för? Hur blir jag klar över vilka värderingar jag har som styr 
min dagliga verksamhet, hur jag bemöter andra och hur jag förhåller mig till det/de jag har runt 
mig. 
2. Att tydliggöra vad jag säger om mig själv. 
3. Att formulera ”affärsidén” om mig själv, min mission i livet 
4. Att formulera min story om mig själv. 
5. Att synliggöra hur jag vill framstå för min omgivning? Vad jag ska göra – i ord, handling och 
yttre   framtoning, för att bli synligare för andra. 
6. Att göra en personlig PR-plan för att nå mina konkreta mål om mig själv. 
7. Hur vill jag att andra ska se mig? Vad är mina mål, ambitioner och drömmar? Vad vill du upp-
nå   med ditt personliga varumärke? 
8. Vem är du i andras ögon? Stämmer din bild överens med hur andra ser på dig? 
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9. Var autentisk. Bygg ditt personliga varumärke efter vem du är och inte efter någon som du inte 
är – bara för att pleasa andra. Dela med dig av dig själv och visa vem just du är som person. 
10. Hitta dina styrkor och dina unika kvaliteter. Hur kan du förmedla dessa? Se till att utveckla 
dina   styrkor istället för att fokusera på att bli bättre på dina svagheter. 
11. Hur ser ditt digitala varumärke ut? Hur kan du öka synligheten i sociala medier som en möj-
lighet   att nå ut med ditt personliga varumärke? Vad vill du kommunicera som visar vem du är? 
12. Vem är din förebild? Vet du inte så hitta någon/några personer och börja modellera de du 
ser   som du kan tänka dig att se som dina mästare. 
13. Öva på din egen ”tagline”, dvs den korta presentationen om dig själv, som berättar vad du 
kan   bidra med – inte din titel. 
14. Att våga ta ställning i olika frågor inom ditt område och din kunskap i exempelvis sociala 
medier, relationer eller andra sociala kanaler. 
15. Arbeta intensivt och uthålligt med ditt personliga varumärke. Hur vill du kommunicera? Vilket   
”språk” vill du använda? Vilket språk definierar den du vill presentera dig som?

De här tre viktiga frågeställningarna är också något som du har allt att vinna på att reflektera 
över för att bli klarare om dina värdegrunder, vem du vill vara och vad du behöver göra-tän-
ka-känna-vara för att leva det på daglig basis, 
• Vad vill jag? 
• Vad kan jag? 
• Vem är jag?

Är det svårt att svara på frågorna så kan du lägga till inte först, för att identifiera vad du inte vill, 
då kan det kanske bli lättare för dig att utifrån det formulera vad du faktiskt vill. Fördelen med 
att planera och strukturera och formulera detta med ord är att tanken bli mer verklig. Idéer och 
tankar existerar först när de formuleras i ord och omsätts i handling. Genom att göra denna 
kartläggning av dig själv skapar du en större medvenhet och ökad självinsikt. Det du vill skapa 
gällande dig själv i ditt liv, blir tydligare definierat. 

Genom denna ökade medvetenhet kan du lättare identifiera och kommunicera möjligheter som 
tar dig i rätt riktning när du kommunicerar och interagerar med din omgivning. Du blir helt enkelt 
tydligare. Fundera även vidare på i vilka sammanhang och arenor du kommunicerar ditt per-
sonliga varumärke? Genom att arbeta medvetet med ditt personliga varumärke skapar du helt 
enkelt möjligheter att nå dina mål snabbare och enklare.

En bra sak att ha i åtanke gällande hur vi värderas, är detta: …Det handlar inte om vad vi säger 
utan hur vi säger det och hur vi blir hörda …inte på vad vi gör utan hur vi verkar göra det …inte 
på hur vi är utan hur vi verkar vara.

Kom ihåg att ditt varumärke är både ditt rykte och dina meriter. Visa ditt personliga varumärke 
konstant genom hur du uppträder, vad du gör, hur du klär dig och hur du kommunicerar. Ditt 
personliga varumärke måste finnas med i allt du gör.

Vi hoppas att du fått både en massa insikter och idéer nu gällande hur du vill bygga DITT per-
sonliga varumärke. Detta var allt för idag. I nästa avsnitt kommer vi att fördjupa oss i detta fasci-
nerande ämne från en annan vinkel. Gå nu till din workbook och gå in med liv och lust i dagens 
övning. 
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Varmt lycka till!

Michelle Dandenell & Lili Öst
Team Futurebook
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