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K APITEL 1

Varje
människa är
vad den ger.
De tidigare två e-böckerna har handlat
om din attityd (det alla känner) och din
personlighet (det som bygger ditt rykte).
Denna del handlar om hur du kan använda dessa tidigare steg för att utvecklas
och komma framåt i ditt yrkesliv.
Dessa sammanlagt 21 korta konkreta steg
är min gåva till dig.

Jag vill börja denna del med en insiktsfull
historia från det kalla kriget mellan öst och
väst:

När de höll på att bygga muren som delade Berlin samlades av naturliga skäl en
massa byggmaterial och bråte.
Östsidan packade den största grävskopan
de kunde hitta med en massa bråte och körde och tippade på västsidan. Då letade
västsidan upp den största grävskopan de
kunde hitta och fyllde den med en massa
bråte.
Men precis innan de skulle köra iväg med
den så ändrade de sig. De tömde allt bråte
och fyllde istället den stora grävskopan
med mediciner och mat, sedan körde de till
östsidan där de försiktigt lade ner allt det
fina.

Längst upp fäste de en lapp där det stod:
"Du är vad du ger.".
Sedan kom det inga fler grävmaskiner.

Detta är en så bra historia som säger så
mycket. Vi kommer aldrig ifrån att vi
är det vi ger. Ju mer du ger av ditt
sanna jag - desto mer får du tillbaka
inom yrkeslivet.

Det brukar sägas att vi aldrig kan undgå
vårt öde men jag är av den starka övertygelsen att vi själva kan styra och forma vårt
öde. Men då krävs det två saker:
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1. Mod
För att utvecklas krävs alltid någon form
av förändring. För att göra en förändring
krävs alltid mod.
Det är så många människor som vill vara
en annan människa än de är idag och då
pratar jag inte om fysiska attribut utan
att de inte har modet att vara den människan de vill vara inför sina medmänniskor. De har inte modet att säga det de
vill säga inför sina medmänniskor. De
har inte modet att göra saker de vill göra
eftersom de bryr sig för mycket om vad
andra kanske skall tycka, tänka och säga.

de verkligen vill göra i livet (yrkesmässigt, tala inför människor, börja med fallskärmshoppning, etc); När människan är
helt mentalt redo och känner modet att
påbörja den personliga förändringen (attityd, beteende), från den människan den
är idag till den människan den vill vara
krävs det att den agerar.

Hur mycket ger du av ditt sanna jag är ett
ackumulerat resultat av ditt mod och i vilken grad du agerar.

2. Att vi agerar
När en människa väl övervinner sina
rädslor och är mentalt redo att göra det
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K APITEL 2

Träna.

”Är du förberedd ”får” du tur. Är du inte
förberedd har du ett ypperligt tillfälle
att skylla på otur.”

De 10 000 timmarna
Det räcker inte med en medfödd talang
för att nå framgång, det krävs fokus på
vad du vill uppnå och en väldigt tidskrävande insats.
Att vissa lyckas i livet och blir framgångsrika och att vissa blir hyllade kändisar inom sport, film, mode och tv har absolut
ingenting med tur att göra.
Jag myntade ett utryck i min första bok
”Du förtjänar framgång!” och ju mer jag
tänker på det och använder det i min vardag - desto mer stämmer det.

Du har säkert hört eller läst att det krävs
10 000 timmar för att bli riktigt bra på
någonting. Den svenska psykologen
Kjell Anders Ericsson gjorde en berömd undersökning på Berlins musikakademi som visade att det krävs just 10 000
timmar av koncentrerad övning på sitt instrument för att bli en framgångsrik solist.

David Seah har uttryckt det så här:

⇐ Efter en timme...
kan du lite av grunderna.
⇐ Efter 10 timmar...
har du ganska bra koll på grunderna.
⇐ Efter 100 timmar...
är du riktigt bra på det du gör.
⇐ Efter 1000 timmar...
är du en erfaren expert.
⇐ Efter 10 000 timmar...
är du en mästare på vad du gör.

Vad vill du bli en mästare på?
Alla som tränar - blir bättre. Du kanske
vill bli en mästare på ett språk, på ett instrument, på en sport eller varför inte på
ditt yrkesval eller det du vill arbeta med?
Arbeta med ditt högsta möjliga fokus och
läs litteratur på din fritid om just ditt område. Gör du detta fem dagar i veckan
och 7 timmar per dygn (215 dagar per år)
tar det dig således 6,5 år att bli ett sann
mästare på precis det du gör.

Apropå träning.
Beatles hade gjort över 1200 konserter(!)
på nattklubbar i Hamburg innan deras genombrott 1964. Det gjorde att de var oerhört duktiga och samspelta musiker som
lärt sig hur de skulle få ut maximalt utav
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sina röster, individuellt och tillsammans.
Så när väl chansen kom hade de alla förutsättningar som krävdes.
Absolut ingen slump - det var träning! Absolut ingen tur heller - de var
oerhört väl förberedda.

Practice, practice, practice
Den finns en härlig historia om den
världsberömde pianisten Artur Rubinstein som på en gata nära Carnegie Hall
fick frågan:
”Ursäkta mig herrn, vet du hur jag kommer till Carnegie Hall?”
Rubinstein svarar: ”Practice, practice,
practice.......”
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K APITEL 3

Sätt upp
strategier

Drömmar eller ambitioner?
Jag brukar säga att det inte är någon skillnad på oss människor. Vi eftersträvar ofta ungefär samma saker i livet. Vi delar
ungefär samma drömmar. Men hur kommer det sig att vissa människor når sina
drömmar och vissa bara drömmer, drömmer och drömmer men aldrig når sina
drömmar? Jag ser det så här:

”Intelligens, kunskaper, erfarenheter, utbildningar, vilja eller talang är inte värt
någonting om du inte agerar.”
En dröm är bara en dröm och kommer
alltid att bara vara och förbli en dröm
tills du bestämmer dig för att planera
för att uppnå drömmen.
När du bestämmer dig för att strategiskt
planera för att uppnå drömmen får du
per automatik konkreta tankar och idéer
för hur du skall göra för att uppnå drömmen. Detta är strategier.
När du börjar tänka i strategier istället
för att drömma har du helt plötsligt skaffat dig en ambition och nu kan du uppnå din dröm.

Ögonblicket av sanning
Det sägs att de mest vanliga fraserna psykologer världen över hör är ”Om bara…”
och ”Tänk om…”.
Vi människor säger dessa fraser när vi försöker drömma oss ur en nuvarande situation. Vad du behöver göra för att förverkliga din dröm är att ta det första aktiva
steget.
Tar du det aktiva steget framåt och agerar för att förverkliga drömmen eller väljer du att stanna kvar och drömma?

et skiljer du dig från de flesta andra människor. De människor som bara drömmer
men aldrig uppfyller drömmen.
Du har påbörjat din resa! Du har kommit
ur startblocken och ser redan mållinjen!

Detta är en härlig känsla! I det ögonblicket du tar ditt första aktiva steg är du redan utom synhåll för de andra. När du
seglar fram på din aktiva resa kommer
du att må bra. Det är din självkänsla och
dina endorfiner som rusar i maxläge. Det
ger dig mod och styrka att våga vara den
du vill vara och drivkraften att fortsätta.

När du tar ditt första aktiva steg
mot en av dina ambitioner händer
någonting direkt!

Som Nalle Puh så klokt ”sagt”:

Ditt första aktiva steg ger en omedelbar
positiv konsekvens. Precis i det ögonblick-

”Om du säger 'vi får se' händer det aldrig någonting någonsin.”
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K APITEL 4

Information

En mycket viktig faktor som inte alla tänker på är hur vi bäst tar åt oss information och hur andra bäst tar emot information. Tänk på att alla människor tar beslut känslomässigt till 100%.
Se först till dig själv. Hur vill du helst ha
information – visuellt, auditivt eller konestetiskt lärande?

Se sedan till dina kolleger och din chef/dina chefer. Detta är en strategi för att ta
dig närmare dina ambitioner.
Titta närmare på exemplen nedan för att
se i vilken grupp du hittar flest gemensamma nämnare

¥ Är bra på kroppsspråk.

Den som föredrar auditivt lärande…

¥ Är bra på att förklara
Den som föredrar visuellt lärande…

¥ Är inte rädd för att tala inför andra eller vara på en scen/uppträda

¥ Är bra på att stava men glömmer
namn.

¥ Har lätt för att komma ihåg namn och
är duktig i grupparbeten

¥ Behöver tysthet när den studerar.

¥ Noterar ljudeffekter i filmer

¥ Behöver tid för att låta det den hör
sjunka in.

¥ Njuter av musik

¥ Tycker om färger och mode.

¥ Är bra på grammatik och främmande
språk

¥ Drömmer i färg.

¥ Kan inte vara tyst långa stunder
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Den som föredrar kinestetiskt lärande…

¥ Är bra på sporter
¥ Kan inte sitta stilla långa stunder, är
rastlös
¥ Är inte jättebra på att stava
¥ Har ingen jättefin handstil
¥ Studerar med hög musik på
¥ Tycker om rollspel
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K APITEL 5

Doers,
springare
och det
långsiktiga
perspektivet

Den viktigaste insikten tar fram
den verkliga potentialen
Det jag upptäckt i mitt arbete är att när
människan får insikten att den tjänst, position eller anställning den kommer att
ha om 3 dagar, 6 månader, 5 år, 10 år eller om 25 år - är ett direkt resultat och en
direkt konsekvens av värdet av vad den
människan gör idag.
När människan får insikten och verkligen
förstår denna logiska faktor så kommer
den människan att visa sin verkliga potential.

De är aktiva i sitt sätt, de har koll på sin
omgivning, de har god självinsikt och vet
vad de måste förbättra.
De kan arbeta helt utan styrning uppifrån, de ser vad som skall göras och de
gör det. De har ett extremt högt arbetstempo. De står aldrig still. De visar upp
extremt mycket energi och engagemang.

Väljer du att vara en uthållig doer/
springare så kommer du en dag att
få chansen!
∝ Människor kan inte undvika, bortse,
blunda för dig och det arbete du utför.

En sådan människa går inte att undgå att se och lägga märke till! En sådan människa blir headhuntad eller befordrad! De är ”doers” och ”springare”.

∝ Människor kommer att se att du skiljer dig från mängden.
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∝ Människor kommer att se dig som ett
proffs.
∝ Människor kommer att se dig som en
förebild och ett föredöme.
∝ Människor kommer att se dig som en
ledare. Du kommer att få chansen:
o Ett erbjudande att avancera till en
högre position inom företaget/organisationen!
o Ett erbjudande från ett annat företag/
organisation som hört talas om dig och
som vill köpa över dig!

När kommer framgången?
Många människor förväntar sig ett positivt resultat väldigt fort men för att lyckas

krävs ett långsiktigt perspektiv. Det ger
lugn i magen och rätt fokus i huvudet.

I en episod av ”The David Susskin
show” hade fyra människor som tjänat
sin respektive första miljon dollar innan
de fyllt 30 år bjudits in. De hade skapat
denna första miljon på egen hand och de
fick följande fråga: ”Hur många olika affärsrörelser har du varit inblandad i innan du fann den som genererade din
första miljon?” Genomsnittstalet de kom
fram till var sjutton.

Sjutton olika affärsrörelser innan de fann
den som gav utväxlingen. Den briljante
amerikanske författaren och föreläsaren
Brian Tracy kommenterade detta med frågan: ”Har de misslyckats sexton gånger
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innan de lyckades den sjuttonde?” Och
han svarade sig själv: ”Nej, de har lärt
sig sexton gånger vilket gjorde det möjligt att nå utväxlingen den sjuttonde
gången!”

Det unika med dessa unga miljonärer var att de inte gav upp! Trots motgångar och misslyckande i snabb takt fortsatte de. De gav inte upp, de hade uthållighet. Det enda de såg i sitt inre,
tänkte på och hade fokus på var att
de skulle lyckas. Hade de inte varit uthålliga och kämpat sig igenom de sexton
första gångerna hade de inte lyckats den
sjuttonde gången.

om sin egen analys efter intervjuer av
över 25 000 väldigt framgångsrika män,
att väldigt få blev framgångsrika före 40års ålder och de allra flesta inte nådde sin
högstanivå förrän efter att de passerat 50
års ålder.
Orsaken är enligt Napoleon Hill att när
den sexuella driften hos män naturligt avtar lägger de den energin på andra saker
och sexualdriften är den överlägset starkaste av alla mänskliga känslor.

Napoleon Hill skrev i sin episka och
fundamentala bok ”Think and grow rich”
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K APITEL 6

Ledarskap på
2010-talet

En dag kommer du att leda andra,
du kanske redan gör det idag?
Du kanske har ett husdjur eller är förälder. Du kanske är en ledare på din arbetsplats eller har ansvar över ett projekt, eller så är du en människa som vill agera
för det som är rättvist och jämställt.

För en människa som bestämt sig för att
visa guldet kommer ofrånkomligen ett
tillfälle då den människan får förtroendet
och ansvaret att leda andra.

Från den dagen är du motorn som inte
får hacka. Du är det naturliga föredömet
och den sanna förebilden som visar vägen genom ditt sätt att vara. Du får aldrig
tvivla på verksamhetens mål och ambitioner. Du är ansvarig för att beslut och projekt genomförs i den tidrymd och kvalitet
som ledningen beslutat.
Du är den som ställs till svars om verksamheten haltar. Du får svara på svåra
frågor och ha de tuffa samtalen med medarbetare, leverantörer och media.

Du skall ställa krav, kräva resultat, visa
mod och beslutsamhet samtidigt som du
skall förstå människors situationer och
förutsättningar samt uppvisa genuin empati.

Som jag ser det är följande 10 faktorer det som kännetecknar en ledare

1. En ledare har en vision.
Ledaren har en exakt bild av hur verksamheten ser ut nu. Samtidigt har ledaren en
tydlig vision/bild av hur han/hon vill
åstadkomma.
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2. En ledare har strategier.
Ledaren vet vad som behöver göras och
skall göras. Varje dag, vecka och månad
har för ledaren ett tydligt syfte på vägen
mot visionen.

3. En ledare är väldigt förändringsbenägen!
Fungerar inte någon eller någonting tar
ledaren reda på varför.
Ger inte något eller någon det resultat
som förväntas är inte ledaren rädd för att
göra nödvändiga förändringar.

Ledaren är den bästa och effektivaste problemlösaren på arbetsplatsen.

4. En ledare är extremt resultatorienterad!
Ledaren får jobbet gjort!
Ledaren är garantin för att jobbet blir ordentligt utfört.
Ledaren har fokus på slutresultatet och
den bilden är glasklar.
Ledaren har fokus på att maximera varje
liten del av verksamheten.

5. En ledare är extremt lösningsorienterad!
När något oförutsett händer tänker ledaren direkt: Vad är lösningen!?
En ledare kommer inte med ursäkter eller undanflykter. Han eller hon kommer
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inte med bortförklaringar och skyller inte
på andra människor.
Ledaren vet att den har ansvaret och den
tar det i varje situation.
Ledaren är förberedd på motgångar och
därför blir de inte överraskade, ledaren
har direkt fokus på lösningen och hanterar därför motgångar och utmaningar effektivt.

6. En ledare har fokus innanför för
då påverkar den vad som sker
utanför!
Det inre kan vi alltid påverka.
Ledaren har det huvudsakliga fokuset på
vad som sker i verksamheten. Det går alltid att påverka.

Vad som sker utanför: Konkurrenter, hur
marknadsföring tas emot av kunder, konjunkturen, väder, etc. kan vi inte påverka.
Ju bättre vi är innanför desto mindre roll
spelar det som händer utanför. Detta vet
och arbetar den sanna ledaren efter.

7. En ledare får människor att må
bra!
En ledare gör att andra människor känner sig viktiga och betydelsefulla.
En ledare vet att det enklaste sättet att få
människor med sig och prestera är att berätta för dem hur viktiga och värdefulla
de är.
Ledaren ger ansvar och möjligheter till
medarbetarna för att kunna se vilka som
vill utvecklas och vilka som vill ta mer ansvar.
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8. En ledare har mod!
Ledaren är den som ger konsekvenser.
Det första medarbetare klagar på är när
det inte är rättvist eller jämställt på jobbet. Det som alltid gör att tempot går ner
på arbetsplatsen är när det inte är rättvist
eller jämställt.
Ledarens jobb är att observera kulturen
på arbetsplatsen. Smiter någon undan arbetet? Kommer någon alltid sent? Då är
det inte rättvist och det måste ges en konsekvens direkt. Annars kommer de som
gör arbetet på rätt sätt och är i tid att tappa lusten. Tappar de bästa lust är arbetsplatsen ute på farlig mark.

9. En ledare har fokus på nuet!
Fokuserar alla i butiken på nuet påverkar
alla sin framtid konkret och positivt.

Ledaren ser till att medarbetarna inte tappar energi genom att prata och tänka på
det som hänt så lite som möjligt.
Samtidigt ser ledaren till att medarbetarna inte lägger energi på att prata och tänka på det som kanske kommer att hända
i framtiden. Det enda vi aktivt kan påverka är nuet.

10. En ledare agerar!
Sist men viktigast. Ledaren står aldrig
still. En ledare är alltid i rörelse.
Ledaren sätter standarden för allt som
sker i verksamheten. (Energinivå, glädjenivå, effektivitetsnivå, osv.) Ju mer medarbetaren ser upp till ledaren desto bättre arbetar de, desto gladare är de och desto mer tycker de om dig. Dessutom ökar
24

lönsamheten ju bättre medarbetarna
mår.

Den sanna ledaren tar omedelbart
och tydligt täten genom att med positivt tänkande visa positiv handlingskraft.
Handlingskraft är uppdelat i otroligt positiva ord som kännetecknar en ledare.
Handling och kraft visar på att en individ
vill ta ansvar. Varje gång detta sker med
fokus på lagets gemensamt uppsatta ambitioner och på ett positivt sätt kan laget
uträtta vad som helst, hur som helst och
när som helst. Detta är lagarbete och ett
lagarbete som ger positiva resultat är alltid resultatet av en sann ledare vars strävan är att utveckla sig själv och sitt lag hela tiden.
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K APITEL 7

Försäljning
på 2010-talet

När det handlar om försäljning vet vi behöver bygga förtroende och få kunden att
lita på oss.
Det intressanta är att trots drygt 20 års
forskning som påvisar denna faktor och
att alla vet att grunden till att bygga förtroende är att lyssna - fungerar det inte.

Många säljare avbryter kunden, de har
för bråttom att berätta hur bra deras varor och tjänster är, de ändrar inte sitt sätt
att sälja trots att kunden signalerar att
det inte känns bra genom sitt
kroppsspråk och slutligen har många säljare ett stressat kroppsspråk.
Många säljare har inte intresse nog att
verkligen vilja hjälpa kunden vilket gör
att de per automatik inte uppmärksammar kunden på rätt sätt vilket gör att kunden inte känner sig värdefull.

Om kunden är intresserad av att handla
finns med dagens konkurrens antagligen
säljarens produkt eller tjänst på flera ställen, kanske t.o.m. på internet där priserna är lägre och där köparen ”slipper” att
lyssna på en säljare som inte lyssnar.

Om du går in med inställningen att
ställa mycket väl noggrant förberedda frågor och sedan lyssna är dina
chanser mycket större till ett sälj
än om du pratar.
När du ställer frågor och lyssnar på kundens svar och sedan ställer följdfrågor
utan att försöka sälja kommer kunden till
sist att lita på dig om du under samtalets
gång inte är stressad och bara är intresserad av att lyssna för att hitta bästa möjliga lösning för kunden.
Börjar kunden lita på dig och se att du är
genuin får den förtroende för dig.
Har kunden förtroende för dig berättar
den saker för dig som den inte berättar
för säljare som agerar annorlunda.
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Detta är lite av nyckeln i försäljning idag.
När jag får förfrågningar att hålla försäljningsutbildningar idag säger jag:
”Javisst! Jättegärna, men jag kommer
att lägga en halv dag på personlig utveckling och hur ni bygger världens bästa arbetslag. Sedan lägger jag en halv
dag på försäljning.”.

Kunder är så smarta!
Ofta blir mina kunder lite chockade när
jag svarar hur jag gör men när jag förklarar att försäljning idag inte är ett dugg
samma som för bara 5-6 år sedan börjar
de förstå. Kunder är så mycket mer välinformerade idag.

Det har aldrig skrivits mer böcker om försäljning någonsin i historien.
Det har aldrig funnits ett större utbud på
föreläsningar, ljudböcker och utbildningar inom försäljning än det gör idag.
Mycket information om försäljning är i
stort sett gratis på bibliotek och på YouTube. För tio år sedan tyckte de flesta att
de som sysslade med internet var nördar.
Det säger allt.

Det är dags att gå till nästa nivå!
De verktyg som fortfarande lärs ut på utbildningar och kurser (som behovsanalysen, tratten, invändningar, avslutstekniker, mm) går att finna i böcker från
1940-talet (!).
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Det är dags för säljarna att gå till nästa utvecklingsnivå för att kunna matcha köparnas utveckling in på 2010-talet.

Kunder har idag stenkoll på läget.
DE VET när du gör en behovsanalys, DE
VET vilka steg du kommer att gå igenom,
DE BARA VÄNTAR PÅ att se vilken sorts
avslutsteknik du skall prova på dem.
Varför jag inte tror på det gamla sättet att
utbilda inom försäljning är det jag beskrivit ovan.
Vikten av att bygga förtroende är viktigare än någonsin tidigare. 80 procent av all
handel i världen är idag rekommendationsbaserad! 80 procent av ryktet kom-

mer utav säljarens beteende och 20 procent utav säljarens prestation.

Att lära sig sälja är lätt! Att sälja
rätt är svårt!
Att sitta på en utbildning är lätt. Att lyssna på kunden på rätt sätt är svårt om säljaren inte har nog självkänsla.
En god självkänsla gör att säljaren är
trygg i sig själv och det gör att säljaren
kan lyssna utan att avbryta och kan lyssna utan att leta fel.
Försäljning idag genereras av rätt form
av lyssnande som skapar förtroende vilket gör att köparen köper.
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Rätt lyssnande kommer idag inte
av försäljningsutbildningar, det
kommer av att göra säljarna trygga
i sig själva!

Min övertygelse idag
Om ett företag har ett lag med säljare och
vill öka sin omsättning i dagens klimat
ser mitt recept ut så här:

Att de tror på sig själva och litar på sin
förmåga att lyckas.
Att laget är rätt uppbyggt med tydliga tidsatta ambitioner och delmål.
Att de har möjlighet till utveckling, att de
vet vad som förväntas av dem varje dag,
att de vet sitt ansvar och att alla i laget
har samma bild av vad de tillsammans
skall uppnå.
Det är därför jag pratar personlig utveckling, lagbygge, ledarskap och gemensamma ambitioner samt strategier innan jag
går in på försäljning på 2010-talet.
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Om fem år ser säkerligen fördelningen annorlunda ut.
En eller flera faktorer har minskat och en
eller flera har ökat och det kanske finns
nya faktorer i receptet på framgång.

Var extremt förändringsbenägna.
Om något eller någon inte ger resultat ta
upp det till diskussion direkt. Vänta inte!
Prata med människan eller se över den
faktorn som inte genererar.
Coacha honom/henne.

Är din kund osäker på en enda faktor kommer den inte att handla av
dig. Skapar du 100% förtroende kommer
den kunden bara att handla av dig och
den kommer att tala gott om dig och rekommendera dig och det företag du arbetar för till alla den träffar.

Tips för företag. Jag har drivit flera företag och varit ledare i många. Jag vågar
ödmjukt säga att jag har lite kunskap om
detta.

Byt ut eller förändra den vara eller tjänst
som inte fungerar.

Håll företagsutvecklingssamtal varje kvartal.
(Jag vet, detta är ett eget ”Niclas-uttryck”.) Stanna upp var tredje månad och
se vad som fungerar och vad som kan bli
bättre.
Börja med era ambitioner, delmål och vision.
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Ändra attityder, ändra strategier, landsätt nya idéer och strategier, ändra i sortiment, byt positioner på människor om
det är möjligt för att få ut maximalt av
varenda resurs. Sätt in resurser i form av
möten, verktyg eller människor där det
finns en potential för förbättring.

”Vi människor är resurser när vi gör det
vi älskar, exakt vet vad som förväntas
av oss, får uppskattning för det vi gör
och får ta del av resultatet. - Har vi inte
detta är vi en outnyttjad resurs med en
omätbar potential.”
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Slutord
Min förhoppning är att du finner dessa 7 korta steg insiktsfulla och användbara. Ta med
dessa sju steg i din vardag i alla situationer och möten i ditt yrkesliv.
Den dagen du känner att du följer dessa sju principer utan att behöva tänka dem verkar
de för dig i ditt undermedvetna 24 timmar om dygnet. Då lever du till fullo efter dem och
i samma ögonblick kan du känna bambuträdet inom dig växa. Det är en underbar känsla.
Stort lycka till!
Niclas
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