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“Det tar 20 år att bygga ett rykte men bara
fem minuter att förstöra det. Om du tänker
på det gör du saker annorlunda.”
Warren Buffett
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Inledning

I detta kapitel presenteras en kort bakgrund till
vad varumärkesstrategi är, varför det är viktigt att
kunna grunderna i varumärkesstrategi och vad
det betyder att ett varumärke är starkt.

Introduktion
Min första publicerade bok om varumärkesstrategi, utgiven 2011, blev ett mycket
större projekt än vad jag först hade tänkt mig. Jag samlade alla mina personliga
erfarenheter och kombinerade dem med den formella utbildning jag hade fått
inom ämnet. Jag förklarade all terminologi och olika teoretiska modeller kring hur
man bygger ett varumärke och var angelägen om att dela med mig av all kunskap
jag hade inom ämnet.
Om vi snabbspolar fram till idag har jag haft förmånen att ha arbetat med
välkända, globala varumärken och även gjort varumärkessamarbeten med flera
berömda företag. Under denna tid har jag samlat på mig erfarenhet kring vad
som är viktigt för att bygga ett varumärke. Detta ledde till att jag började fundera
på hur man på ett enkelt sätt kunde göra byggandet av varumärken så enkelt som
möjligt för i synnerhet entreprenörer.
Idag är jag själv en entreprenör inom främst teknologi och kreativa industrier. Det
är länge sedan jag tog steget från att vara en strikt teoretiker till att även bli en
praktiker. Detta är också mitt bästa argument till varför jag tycker denna bok är
värd att läsa för dig som är en entreprenör. Jag har praktisk erfarenhet av att
bygga egna företag och varumärken, något som många marknadsförare och
varumärkesstrateger ofta saknar.
Denna bok är skriven för alla som är intresserade av hur man effektivt jobbar med
att bygga ett varumärke. Min utgångspunkt är att du som läsare helt saknar eller
har väldigt lite kunskap om hur man arbetar med att bygga ett varumärke. Jag
har också utgått från att du har begränsat med tid och föredrar att fokusera på
ditt företag och varumärke istället för att på djupet studera varumärkesstrategi.
Du söker helt enkelt praktisk vägledning för att komma igång och du är mer
intresserad av resultat än teoretiska modeller.
Per Roth, 2021
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Vad är varumärkesstrategi?
Innan vi ger oss in i hur man bygger ett varumärke vill jag ge en kort bakgrund
till varumärkesstrategins bakgrund, syfte och dess engelska terminologi som är
viktig i vår globala värld.
På engelska kallas varumärke för brand och att bygga ett varumärke kallas för
branding. Det engelska ordet brand kommer från det nordskandinaviska ordet
brandr, vilket betyder att bränna. Att varumärke på engelska (brand) alltså
egentligen betyder bränna eller brännmärka beror på den uråldriga
traditionen att brännmärka boskap med ägarens märke för att förhindra stöld.
Man skulle förenklat kunna säga att det var den tidens logor.
Ända tillbaka till det forntida Egypten finns det historisk dokumentation som visar
olika namn och märken som användes för att särskilja produkter från
varandra. Men det var först långt senare, på slutet av 1800-talet och i början på
1900-talet, som det började bli allt vanligare med slogans, jinglar, maskotar och
mer avancerade logor och marknadsföring. Ett av de mest berömda exemplen är
Coca-Colas legendariska logo som skapades 1885.
Efter andra världskriget ökade kunskapen och förståelsen om hur kunder bygger
relationer till olika varumärken och de psykologiska aspekterna bakom detta blev
ett forskningsfält. Under 1980- och 1990-talet utvecklades forskningen kring
varumärkesstrategi ännu mer och det är idag ett modernt forskningsfält som
kombinerar psykologi, beteendestudier, kommunikationsvetenskap, neurologi,
hjärnforskning, ekonomi och andra områden.
Varumärkesstrategi är alla de strategiska beslut, handlingar och interaktioner
som stärker och utvecklar varumärket. Varumärkesstrategi är helt enkelt konsten
att bygga och särskilja ett varumärke från andra. Det handlar också om att göra
intryck på publiken och med hjälp av bland annat marknadsföring och
kommunikation försöka påverka vad kunder och publiken tänker och tycker om
varumärket.
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Eftersom varumärkesstrategi på ett sätt är konsten att göra ett varumärke
personligt så kan användande av begreppet varumärke betyda så mycket mer än
bara dess logo eller namn. När någon säger att de tycker om ett varumärke
betyder det oftast inte att de gillar logon eller namnet. Istället brukar det innebära
att de gillar känslorna och upplevelsen de får från att använda produkten eller
tjänsten.
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Varför behöver jag kunna
varumärkesstrategi?
Varje dag startas det upp nya företag och varumärken i såväl Sverige som på hela
jorden. Konkurrensen hårdnar mer och mer när dessa nya företag ska försöka
göra sig hörda. Dessutom ser vi hur de sociala medierna blir fler och hur de växer
snabbare och snabbare.
Förr i tiden var det enklare att få kunder att se sitt varumärke, åtminstone lokalt.
Hade man en butik inne i en stadskärna där det passerade mycket folk, eller om
man annonserade i tidningar eller TV, kunde det räcka. Idag fungerar det inte så
eftersom konkurrensen är för stor och därför att kunderna blivit alltmer kräsna
och har mer kontroll än någonsin över vilket medieinnehåll de väljer att
konsumera.
Idag är det viktigare än någonsin att ett varumärke har tydliga budskap och att
det engagerar sin publik. Innehållet är lika viktigt som ytan och det räcker inte att
bara ha en snygg logo, en snygg hemsida eller ett tillfälligt bra erbjudande.
Många har bra idéer och är duktiga företagare men misslyckas ändå eftersom
man inte vet hur man bygger ett varumärke och hur man får det att vara
engagerande och relevant. Ett av de vanligaste misstagen är också att man inte
förstår skillnaden på traditionell reklam, marknadsföring och varumärkesstrategi.
Detta missförstånd fortsätter förstärkas eftersom en del reklamagenturer och
webbyråer säger att de jobbar med varumärkesstrategi när de i själva verket ofta
bara arbetar med ett litet fragment av vad varumärkesstrategi egentligen är.
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Vad gör ett varumärke starkt?
Målet med ett starkt varumärke är i de allra flesta fall att sälja något. Man kan
därför säga att en av variablerna för ett starkt varumärke är att det ökar
försäljningen. Men det betyder inte med automatik att bara för att ett varumärke
har bra försäljning så är det alltid ett starkt eller omtyckt varumärke.
I vissa fall säljer ett varumärke kanske för att det helt enkelt har det billigaste
priset för tillfället och att produktens eller tjänstens funktioner inte är direkt
avgörande för kunden. Om ett annat varumärke i samma bransch sänker sitt pris
och blir billigast innebär det att kunderna kommer byta till det nya och billigare
varumärket i det fallet.
Tyvärr är det inte heller alltid så att ett omtyckt varumärke med automatik säljer
bra. SAAB är ett klassiskt exempel på ett varumärke som var omtyckt av de flesta
och som ofta fick beröm för sin teknik, men trots detta inte lyckades tillräckligt
med sin försäljning. Detta ger oss paradoxen att du alltså kan ha ett omtyckt
varumärke som inte är särskilt starkt.
Men hur ska vi då definiera vad som är ett starkt varumärke? Det finns olika
faktorer som man kan mäta som kan ge indikationer på hur starkt ett varumärke
är. Dessa är bland annat:
Igenkännande 					
Hur medveten är publiken om
							varumärket?
Varumärkeslojalitet 				
Hur lojala är existerande kunder? Detta 		
							
bör avspegla sig i frekvensen av köp från
							existerande kunder.
Rykte 						Hur är varumärkets image, tycker
							kunderna att man lever upp till
							varumärkeslöftena och anser kunderna 		
							att varumärket är trovärdigt?
Försäljning 					
Ser man en positiv trend för
							försäljningen?
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Tre är det magiska
numret
I detta kapitel presenteras hur varumärkets
grund läggs genom att bestämma dess syfte,
vision, mission och löften. Dessutom förklaras
vikten av att förstå vad det är man vill berätta
om varumärket och var och hur man gör detta.
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Tre frågor
Min erfarenhet är att ibland görs saker betydligt mer komplicerade än vad de
behöver vara. När man bygger ett varumärke, oavsett om det är ett nytt eller
ett redan existerande, är det lätt att känna sig vilse bland hundratals frågor och
beslut. Många vet inte ens hur de ska starta och känner sig istället överväldigade.
Därför tror jag det är viktigt att på ett förenklat sätt börja med de mest
grundläggande delarna för att snabbt få en överblick över varumärkesprocessen.
En bra start är därför att börja med tre fundamentala områden:
1. Vad är vi?				
2. Vad vill vi berätta?		
3. Var, när och hur ska vi berätta det?		
På följande sidor kommer vi ta en närmare titt på varje område och hur du ska
besvara de olika frågorna för att på ett effektivt sätt bygga ett varumärke. Som
du säkert lagt märke till består de tre områdena egentligen av fem frågor, men
frågorna var, när och hur är intimt förknippade med varandra och behandlas i
samma avsnitt.
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Vad är vi?
För att bygga ett varumärke måste vi först veta vad varumärket egentligen är och
vad vi vill att det ska vara. Vi kommer göra det genom att ställa några frågor. Det
är viktigt att förstå att varumärkesstrategi skiljer sig från att göra en affärsplan
eller en marknadsföringsplan. Medan en affärsplan förklarar hur du ska tjäna
pengar på din produkt eller service och hur de ekonomiska aspekterna ska
skötas så går varumärkesstrategin mycket djupare.
Nu följer ett antal frågor som kommer hjälpa dig att lägga grunden för att svara
på den stora huvudfrågan om vad varumärket är och vill vara. Fundera kring varje
fråga och försök svara så utförligt som möjligt.

Syftet
Vad är syftet med varumärket och det du gör? Ett väldigt enkelt och vanligt svar
på denna fråga är att varumärket startades för att tjäna pengar. Detta är ett
generellt dåligt syfte som grund för att bygga ett varumärke. Det är bättre om det
finns en djupare mening. Några exempel på bättre syften kan vara:
Jag känner en stark passion för vad jag gör
Mitt syfte är att bli bäst i världen på det jag gör
Jag vill hjälpa till att skapa en bättre värld
Mitt syfte är att lösa ett specifikt problem
Mitt syfte är att erbjuda ett visst värde som ingen annan gör
Mitt syfte är att ha kul
Mitt syfte är att få utlopp för min kreativitet
Mitt syfte är att interagera med människor
Mitt syfte är att förbättra människor liv
Oftast finns det ett syfte som har en grund i något djupare än att enbart tjäna
pengar. Detta kan låta som floskler och ytliga påståenden men det är viktigt att
ha ett högre syfte som är tilltalande för publiken. Varumärkets syfte är en viktig
grund för den fortsatta varumärkesstrategin.
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Är det något fel med att ha som syfte att tjäna pengar? Självklart inte. Kommer
”jag gör enbart detta för att tjäna pengar” vara ett bra syfte som engagerar
publiken? Mest troligt inte.
Tänk dig att du tittar på en dokumentär om supersportbilsmärket Ferrari. Det
skulle antagligen vara tråkigt att lyssna på teamet berätta att deras enda syfte
med Ferrari är att tjäna så mycket pengar som möjligt och att det är enda
anledningen att man bygger bilar. Det skulle antagligen vara mer engagerande
och intressant att höra hur deras passion och syfte är att vara bäst på innovation
genom att ständigt utveckla motorerna och teknologin i bilen och hur de brinner
för tävlingar och att de drivs av att alltid vara bäst och världsledande i det
momentet. Det vore också mer intressant att lyssna på hur syftet är att skapa
tidlös och exotisk design för varje ny bilmodell och att ständigt förbättra vad de
anser vara den vackraste bilen i världen och att man vill att upplevelsen för
kunden när de kör en Ferrari ska vara på en nivå som ingen annan kommer i
närheten av.

Visionen
En vision uttrycks som ett framtida tillstånd man vill uppnå och behöver inte
kännas realistiskt, tidsbundet eller kanske ens mätbart. En vision kan vara allt
från liten och realistisk till storslagna drömmar, allt beror på vad det är du vill att
ditt varumärke ska sträva mot. Det är bara din egen fantasi som sätter gränserna
för vad visionen för just ditt varumärke ska vara. Nedan följer olika exempel på
hur olika visioner skulle kunna se ut för varumärken i olika branscher. Detta är
bara exempel och det är viktigt att du skapar din egen helt unika vision.
Visionen är att bidra till en övergång till hållbar, grön energi i världen
Visionen är att bli den bästa och största festarrangören i din hemstad inom fem år
Visionen är att bli en nationell eller internationell franchisekedja
Visionen är att förändra hur man gör affärer i din bransch
Alla visioner är inte extremt tydliga utan kan lämna utrymme för tolkning. Sir
Richard Bransons företagsgrupp Virgin, som består av över 400 företag över hela
världen, har till exempel som vision för hela företagsgruppen att ”change
business for good”. Detta förklaras med att man vill vara mer inkluderande och ta
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hand om sina anställda och kunder, men att man också vill ha en positiv inverkan
på hela världen. Detta är alltså en otroligt bred vision utan några klart definierade
slutresultat. Visionen kan också komma att förändras i takt med att man når sina
mål om de är väldigt tydligt definierade.
Fundera på vad visionen är för just ditt varumärke och hur du kan formulera det
med ord.

Missionen
Din mission är enkelt förklarat hur du ska nå din vision. Missionen berättar hur du
ska agera här och nu för att nå dina mål. Medan visionen fokuserar på framtiden
så fokuserar missionen på nutid och vad du gör i din dagliga verksamhet för att
komma framåt. Din mission beskriver alltså vad det är du gör och hur du ska göra
det på bästa sätt varje dag. Exempel på en mission kan vara:
Missionen är att alltid erbjuda lägst pris
Missionen är att alltid erbjuda bäst kundservice
Missionen är att alltid bygga den bästa produkten
Missionen är att dagligen interagera med kunderna på ett meningsfullt sätt
Missionen är att erbjuda jour dygnet runt
Missionen är att dagligen inspirera kunderna med nya produkter
Missionen är att alltid lösa kundens problem inom fyra timmar

Skillnaden på syftet, visionen och missionen
Det kan kännas lite oklart vad som egentligen är skillnaden mellan ett syfte, en
vision och en mission så jag kommer förtydliga det ytterligare.
Syftet är anledningen till varför du gör det du gör. Syftet är viktigare än att tjäna
pengar eller att nå delmål. Även om du skulle nå alla mål och uppfylla din vision
så är syftet något högre, något som kommer få dig att fortsätta göra det du gör.
Om vi tar en av världens rikaste män som exempel, Bill Gates, så behöver han
aldrig oroa sig för pengar och hans företag Microsoft är ett av världens största
företag. Ändå jobbar han vidare och gör saker, alltså bör han ha ett högre syfte
med sitt arbete än enbart pengar och kortsiktiga delmål.
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Visionen är vad du vill uppnå långsiktigt, det är ett slags långsiktigt mål för hela
verksamheten och kan ofta formuleras som något att ständigt sträva efter.
Visionen är något som ger vårt syfte ett mål att sträva efter.
Missionen är de konkreta steg du tar varje dag för att nå visionen och de delmål
du sätter upp för din verksamhet.
Låt oss säga att du startat ett företag och varumärke inom modeindustrin. Om
vi utgår från att du gjort det för att du har ett genuint intresse av design och att
vara kreativ så är detta syftet med varför du gör det du gör. Ditt syfte skulle alltså
kunna vara att ständigt få skapa och dela med dig av dina kreationer till världen.
Din vision däremot skulle kunna vara att du vill att ditt varumärke ska bli
internationellt känt och finnas i fysiska butiker i minst 100 länder. Din mission blir
då hur du ska få detta att hända, till exempel genom att dagligen leverera unik
och engagerande design samt att garantera maximal kundnöjdhet och en
miljövänlig verksamhet.
Syftet 		
Visionen		
Missionen		

Varför gör vi detta? Vad gör resan mot visionen meningsfull?
Vad är målet? Vad vill vi uppnå?
Hur ska vi uppnå resan mot visionen?

Varför är syftet, visionen och missionen viktigt?
Att jag lagt mycket fokus på syftet, visionen och missionen beror på att detta är
anledningarna till varför ditt varumärke överhuvudtaget existerar. Utan dessa
pusselbitar finns det ingen tydlig grund för vad ditt varumärke är, var varumärket
är på väg och hur det ska nå dit.
Ditt syfte, din vision och din mission kan även användas på olika sätt i din
kommunikation utåt mot publiken för att visa vad ditt varumärke är. Du kan även
använda det i reklamsammanhang för att presentera ditt varumärke. Det är ett
vanligt grepp att man använder syftet, visionen och missionen när man
producerar till exempel en reklamfilm.
Fundera på hur du kan använda syftet, visionen och missionen för att nå ut med
olika budskap och reklam till din publik.
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Vilka är kunderna?
Ju mer du vet om vilka varumärkets främsta kunder är, hur de ser ut och hur de
tänker, desto enklare blir det för dig när du skall utforma en strategi för var, när
och hur varumärket skall nå sina kunder.
När jag ställer frågan till en klient vem de främsta kunderna kommer vara får jag
ofta svaret ”helst alla”. Även om detta är en positiv inställning så är det få
varumärken som har alla som kunder. Ett första steg är att fastställa om
varumärket i främsta hand vänder sig till privatpersoner eller till företag och
organisationer.
Om varumärket främst vänder sig till privatpersoner kan det vara bra att ställa sig
följande frågor:
Vilken ålder har kunderna?
Är det främst män eller kvinnor?
Var och hur bor kunderna (villa, bostadsrätt, hyreslägenhet)?
Vad är kundernas medelinkomst?
Vilka är kundernas värderingar, behov och önskemål?
Vilka sociala medier använder kunderna?
Om det istället är främst företag som är kunder kan det vara intressant att
fundera på:
Vilken omsättning har företagen?
I vilka regioner är företagen verksamma?
Vilka branscher tillhör företagen?
Har företagen stor eller liten lönsamhet?
Är det tillväxtföretag?
Hur ser framtiden ut för företagen?
Detta är bara några av de mest grundläggande frågorna som är av intresse att
fundera över vad det gäller dina kunder. Ju mer du vet om kunderna ju enklare
kommer det bli att veta var och hur du ska synas med din reklam och
kommunikation. Detta är viktigt om du till exempel ska göra annonsering på
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sociala medier. De vanligaste sätten att få information om kunderna är att göra
marknadsundersökningar.
En viktig sak att komma ihåg är att även om du främst har företag som kunder
finns det alltid en fysisk människa bakom besluten på företaget. Det är alltså en
god idé att även fundera över hur du når uppmärksamheten hos dessa personer
och inte bara se företag som något materiellt och statiskt.

Segmentering
Enkelt förklarat betyder segmentering att du delar in kunderna i en marknad i
mindre delar, vilket kallas för segment. Du delar in kunderna genom att hitta
gemensamma egenskaper som helst särskiljer dem från andra segment. Målet
med detta är att skapa segment av kunder som köper liknande produkter och
som man tror man kan påverka med sina budskap och sin reklam.
Ett exempel för att skapa ett segment av kunder är att du till exempel inriktar dig
på kvinnor i åldrarna 35-50 som äger sitt boende och som har en inkomst över
400 000 kr om året och som är intresserade av kultur, teater och musik.
Varför finns det en poäng med att skapa dessa typer av segment då? Jo, det är
enklare att skapa unika erbjudanden och profilera varumärket om du har något
handfast att gå på istället för att försöka skapa erbjudanden som ska ”passa
alla”.
Exemplet ovan visar en klassisk segmentering där du tar hänsyn till kön, ålder,
inkomst och intressen. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta tänkande har
sina brister ibland eftersom det är svårt att generalisera utifrån dessa faktorer.
Det individuella tänkandet är stark idag och det är svårt att gissa vad någon
tycker och tänker utifrån kön, inkomst osv.
Fundera på om det finns tydliga segment av kunder på ditt varumärkes marknad
som är enkla att identifiera. Är dessa segment en bra kandidat till att utforma
specifika erbjudanden för?  
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Värderingar
Vilka värderingar är viktigast för varumärket och organisationen? För ett varumärke som Harley Davidson kan det vara frihet, för Amnesty är det kanske
rättvisa och mänskliga rättigheter, för Facebook kan det vara global tillgänglighet.
Fundera på vilka grundläggande värderingar det finns som varumärket och
organisationen kring varumärket står för.
Vissa företag har en tydlig hållning i viktiga frågor medan andra inte tar någon
ställning alls. Detta beror ytterst på vad som känns bekvämt för de bakom varumärket och vilka signaler du vill att varumärket ska förmedla till kunderna och
omvärlden.
Fundera på om varumärket ska ta ställning i viktiga frågor som miljö, jämställdhet
och fattigdom?
En annan fråga är om varumärket bidrar till ideellt arbete? Ger du en del av
vinsten till välgörande ändamål? Gör du bara affärer med miljöcertifierade
företag? Säljer du bara rättvisemärkta produkter? Det finns en mängd olika sätt
att visa hur varumärket tar ställning om du vill det.
Fundera på om varumärket ska förknippas med ett socialt ansvar, på engelska
kallat Corporate Social Responsibility (förkortas CSR). Hur kan du i så fall
leverera dessa värderingar via varumärket om du vill ta ställning i specifika
frågor?

Kultur
Kulturen kring varumärket börjar inifrån hos grundarna och styrelsen och
fortsätter sedan ut via cheferna, de övriga anställda och andra representanter för
varumärket, för att slutligen kommuniceras ut mot kunderna som möter varumärkets personal. Vissa organisationer är extremt toppstyrda med en strikt
hierarki medan andra är mer platta och där alla förväntas säga vad de tycker och
tänker.
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Fundera på vilken typ av kultur som ska genomsyra organisationen kring ditt
varumärke.
Det är i de allra flesta fall stor skillnad på hur man blir bemött när man till
exempel gör ett bankbesök för att ansöka om lån gentemot hur man blir bemött
när man går på tivoli. Det är olika kulturer som genomsyrar olika branscher och
varumärken helt enkelt.
Kulturen är viktig eftersom den påverkar hur kunden kommer uppfatta varumärket. På en lyxrestaurang kanske det är väldigt strikt, personalen är strikt klädd
och använder ett formellt språkbruk, medan man på en annan restaurang kanske
har en avslappnad kultur där det ska finnas mycket skratt, informell konversation
med personalen och mycket skämtande.
Fundera på vilket sätt företagskulturen kommer att påverka ditt varumärke.
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Vad är det vi vill berätta?
I ditt dagliga arbete med varumärket kommer det mesta du gör ha som syfte att
berätta om varumärket på olika sätt. Oavsett om det är en post på sociala medier,
annonsering, en reklamkampanj, kontakter med tidning för att få till reportage,
eller kundinteraktioner, så kommer du vilja berätta något om varumärket.
Många hamnar i en negativ loop där de kanske saknar fantasi eller kreativitet om
vad det egentligen är de ska berätta om varumärket, detta leder till att många
fokuserar enbart på priset och tillfälliga erbjudanden i hopp om att snabbt
locka kunder. Men om du vill bygga en långsiktig strategi där du fångar in en
publik med engagerande och intressanta berättelser om varumärket måste du se
lite längre.
I föregående avsnitt fick du som uppgift att fundera på vad varumärket är och ska
vara. Om du gjort ett gediget arbete har du mest troligt redan lagt grunden för en
mängd olika saker som du kan berätta om varumärket i olika sammanhang.
Här följer några förslag på vad du kan berätta om ditt varumärke:
Berättelsen om syftet
Berätta om varför du gör det du gör och varför varumärket existerar.
Berättelsen om visionen
Berätta om visionen för varumärket och vad de långsiktiga målen är.
Berättelsen om missionen
Berätta om hur varumärket i dess dagliga verksamhet kommer närmare sin
vision.
Berättelsen om erbjudanden
Berätta om speciella erbjudanden.
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Berättelsen om det unika
Berätta om vad som eventuellt gör varumärket unikt och annorlunda eller vad
som gör varumärket till det självklara alternativet.
Berättelsen om medarbetare
Berätta om medarbetare och anställda och hur de bidrar till att göra varumärket
framgångsrikt.
Berättelsen om arbetsplatsen
Berätta om butiken, lokalen, studion, lagret eller något som har med
arbetsplatsen att göra. Många gånger kan det vara intressant att se vad som
händer bakom kulisserna.
Berättelsen om event
Berätta om event, aktiviteter, sponsring eller andra spännande händelser.
Storytelling
Använd storytelling för att berätta varumärkets historia (detta beskrivs längre
fram i boken).

Positionering
Det finns inom varumärkesstrategi något som kallas för positionering. Detta var
ett älskat och populärt verktyg under stora delar av varumärkesstrategins historia
och används än idag på olika sätt av olika varumärkesbyråer. Fördelen med det är
att det är ett enkelt sätt att identifiera vad det är man vill berätta för publiken och
hur man ska särskilja sig från andra varumärken inom sin bransch.
Nackdelen är att modern forskning inom varumärkesstrategi har påvisat att
positionering inte är så viktigt som man tidigare trodde eftersom idag är många
varumärken väldigt lika varandra och saknar nästan helt något som gör att de
kraftigt särskiljer sig från varandra. Trots avsaknad av tydlig positionering kan
man bygga starka varumärken eftersom andra faktorer är viktigare än att bara
vara annorlunda från alla andra.
Varför nämner jag då positionering överhuvudtaget? Jag tycker det kan vara bra
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att känna till och det kan ge idéer om hur man kan arbeta med varumärket och
hitta olika sätt att berätta om det för publiken.
Det finns olika definitioner på vad positionering egentligen innebär men en
enkel förklaring är att du med ditt varumärke försöker hitta din egen unika
position på marknaden gentemot övriga varumärken inom samma bransch. På
engelska kallar man varumärkets positionering ofta för USP (Unique Selling Proposition/Point) eller BPS (Brand Positioning Statement).
Med positioneringen försöker du alltså hitta din egen nisch eller ditt unika
budskap som ska ge varumärket sin särprägel. Målet är att försöka få varumärket
att bli det på engelska som kallas för Top of Mind. Detta betyder det som först
poppar upp i huvudet hos kunden när ett visst behov eller en viss situation
uppstår.
Ett enkelt sätt att illustrera hur det fungerar är att du funderar och svarar på vilka
varumärken du tänker på i följande situationer:
Nämn det första sportbilsmärke du tänker på
Nämn det första bilmärke för familjer med småbarn du tänker på
Nämn det första bilmärke för körning i terräng du tänker på
De flesta svarar antagligen olika bilmärken på de olika frågorna fast allting
handlar om bilar. Vanliga svar på frågan om sportbilen kan vara Ferrari, Porsche
och Lamborghini. Vanliga svar på frågan om familjebilen brukar vara Volvo, Audi
och Ford. Ett vanligt svar på en bil för terrängkörning brukar vara Jeep.
Alltså är de olika bilmärkena Top of Mind beroende på hur de positionerat sig och
i vilket sammanhang de ska väljas. Även om allt handlar om bilar så hamnar olika
bilmärken främst i kundens tankar beroende på vilken typ av kategori av bilar det
gäller.
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Hur hittar man positioneringen?
Att hitta varumärkets positionering var förr bland de viktigaste strategiska beslut
man tog. Även om du har en massa information och bakomliggande analyser och
du har gjort ett bra jobb med att bygga varumärkesidentiteten, så krävs det
känsla och kunskap om vad som antagligen kommer att fungera och inte fungera
för varumärkets specifika marknad. Det är inte minst i denna process man kan
särskilja duktiga från mindre duktiga varumärkesstrateger.
Om du har svårt att hitta en positionering för varumärket du håller på att
bygga finns det olika positioneringsmodeller som kan underlätta arbetet. Den
minst komplicerade är den jag kallar för en enkel positioneringsmodell. Den går
ut på att du helt enkelt fullföljer följande mening:
För vår målgrupp är vårt varumärke bättre än övriga varumärken därför att ______
Svaret kan ge en vägledning om en möjlig positionering. Biltillverkaren Volvo har
traditionellt byggt ett varumärke som handlar om säkerhet och trygghet, även om
de på senare tid försökt profilera sig mer ungdomligt. I detta exempel hade
Volvos svar kanske blivit:
För vår målgrupp (barnfamiljer) är vårt varumärke bättre än andra varumärken
därför att vi bygger den säkraste bilen.
Positioneringen blir alltså att man vill vara det första varumärke kunden tänker på
när denna söker en trygg och säker familjebil.
Om man vill göra det lite mer avancerat kan man dela upp jakten på sin
positionering i flera olika steg genom att man besvarar följande frågor:
För (specifik målgrupp)			
Är varumärket vad (referensram)
Som (varumärkeslöfte)			
Eftersom (argument)			

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
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Vi använder igen Volvo för att visa hur man kanske hade besvarat denna
positioneringsmodell:
För medelklass småbarnsföräldrar				
Är Volvo den säkraste bilen					
Som ger bäst skydd vid en olycka				
Eftersom den vunnit krocktest 5 år i rad			

Målgrupp
Referensram
Varumärkeslöfte
Argument

Vi kan konstatera att även med denna modell kommer vi fram till att i Volvos
positionering blir att fokusera på säkerhet för sin målgrupp. Positionering för
Volvo blir alltså något i stil med den säkraste familjebilen. Att budskapet är att
Volvo är den säkraste familjebilen blir då det man fokuserar på när man berättar
om varumärket i olika sammanhang.

Differentiering
Det är svårt att prata om positionering utan att prata om ett annat begrepp som
kallas för differentiering. Det innebär att du positionerar dig gentemot andra
varumärken på ett meningsfullt sätt för kunderna. Målet med differentieringen är
att göra varumärket så pass annorlunda att kunderna i alla lägen hellre väljer just
ditt varumärke och kanske till och med är beredda att betala ett högre pris.
Differentiering innebär alltså hur du ska utforma kunderbjudanden som
särskiljer varumärket från andra.

Bristerna med positionering
Även om positionering och differentiering under lång tid var viktiga byggstenar
inom varumärkesstrategi har det visat sig att andra strategier är mycket
effektivare när det gäller att berätta om ditt varumärke.
Om vi tar exemplet Volvo har man alltmer börjat bygga en ny varumärkesidentitet på senare tid. Man nämner ibland säkerhet som ett budskap men ännu
mer fokus läggs på begrepp som Made By Sweden och Made By People och man
har använt kändisar (bland annat Zlatan, Robyn, Timbuktu och Avicii) som
auktoriteter som ska ge varumärket högre status gentemot en främst yngre
målgrupp.
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En anledning till att positioneringen hamnat lite i skymundan inom modern
varumärkesstrategi beror på att publiken och kunder har högre förväntningar på
produkter och tjänster idag än förr och att nivån på många tjänster och produkter
är i stort sett likvärdig.
Idag förväntar sig kunderna att alla bilar är säkra och den tekniska utvecklingen
och krocktest visar att så är det också mer eller mindre. Därmed blir krocksäkerhet inte lika viktigt för att vara ett bilmärkes unika egenskap. Istället måste
man satsa på bra historieberättande och på att bygga kundrelationer på andra
sätt eftersom det är allt svårare att vara helt unik.
Positionering är alltså ett intressant koncept och kan användas som ett
verktyg om man behöver hjälpa med att ta fram en mer unik identitet riktat mot
en specifik målgrupp. Det är dock viktigt att inte ha en för stark övertro till
positioneringen eftersom andra faktorer spelar en stor roll idag.
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Var, när och hur ska vi berätta det?
När du lagt grunden för vad varumärket är och vad det ska förmedla kommer
nästa fråga. Var ska vi berätta det? Svaret på denna fråga är enkel, du ska berätta
det där din publik och dina kunder finns. Det innebär att du ska berätta det där
uppmärksamheten finns för tillfället. Det är också en av anledningarna till varför
det är en fördel ju mer du vet om dina kunder och publiken du vill åt.
Hur och när du ska berätta beror helt och hållet på kontexten. Du kommer behöva
skräddarsy innehållet och budskapet beroende på var du väljer att synas eftersom olika medier och plattformar förväntar sig olika sorters innehåll.
Det finns en uppsjö av olika ställen där du kan synas och förmedla dina budskap,
det är ytterst bara en fråga om din fantasi och din budget. Några av de vanligare
sätten att synas på är via din hemsida, TV, fackpress, kvällspress, dagstidningar,
veckotidningar, branschtidningar, kundtidningar, radio, podcasts, direktreklam,
bioreklam, storbildsskärm, affischering på hållplatser, tunnelbanor och flygplatser,
flyers, reklamblad, företagsevent, montrar, informationsträffar, reportage,
sponsring, produktplacering, merchandise, online marketing, nyhetsbrev och
mycket mer.
Men det kanske mest självklara stället där man väljer att synas idag är på
sociala medier. Hur man syns på sociala medier och dess påverkan på publiken
är ett ämne som skulle behövt en hel bok i sig själv. Som med mycket annat finns
det två läger vad det gäller sociala medier, de med stark övertro och de som inte
alls förstår hur viktigt det är.

Hemsidan
Ett självklart ställe där du kommer berätta om ditt varumärke är din hemsida. En
närvaro online är en förutsättning för de flesta varumärken och det är dessutom
viktigt att dina kunder enkelt hittar dig.
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Det första steget är att registrera det domännamn din hemsida kommer att
använda. Helst ska domännamnet bära så stor likhet som möjligt med namnet på
ditt varumärke, men ibland kan det vara problematiskt eftersom namnet redan är
upptaget. Det kan också vara en idé att försöka undvika de svenska bokstäverna
å, ä och ö i det som kommer bli domänen för ditt varumärke.
Det blir svårare och svårare att hitta lediga domännamn och det kräver
eftertanke och strategi för att få ett domännamn som man är nöjd med och som
helst är identiskt med varumärket.
Om det domännamn du vill ha redan är upptaget går det ibland att försöka köpa
loss det från ägarna men det kan bli en dyrbar historia. Dessutom är det svårt
att kontrollera vad som funnits på sidan tidigare. Vill man vara helt säker på en
fräsch start får man komma på ett unikt och nytt domännamn som inte varit
registrerat tidigare. Ett enkelt sätt att kontrollera om det domännamn du vill ha är
ledigt är att göra en sökning via något av de företag som sysslar med registrering
av domännamn.
Ofta får jag frågan ”ska jag registrera en .com eller .se-adress”? Mitt svar brukar
vara att helst ska du registrera båda varianterna för att skydda varumärket. Det
du sedan väljer att använda främst beror på hur din verksamhet kommer se ut
och var du kommer att vara verksam. Om du kommer att bedriva din verksamhet
i Sverige gentemot svenska kunder är det oftast bäst att du använder en .seadress. Kommer du sälja varor och tjänster globalt är det oftast bäst att använda
en .com-adress.
Det finns idag en enorm mängd olika domänändelser men det vanligaste är fortfarande .com internationellt och .se för Sverige.

Sociala medier
Sociala medier är ett av de mest effektiva sätten att nå en publik idag, både via
organisk tillväxt och via ren annonsering. Lite hårdraget kan man säga att finns
du inte på sociala medier så existerar du inte. Potentialen via sociala medier är
enorm och rent kostnadseffektivt är det ett attraktivt sätt att annonsera på.
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Det går inte nog att poängtera hur viktigt det är att vara aktiv på sociala medier.
Det är idag ett av de överlägset bästa verktygen för att bygga sitt varumärke och
nå ut till så många potentiella kunder som möjligt.
Sociala medier fungerar som representanter åt företaget dygnet runt, året runt.
Det är därför ett mycket bra sätt att exponera varumärket. Det är dessutom
många som söker efter produkter och tjänster direkt på de sociala plattformarna
och inte enbart via Google.
Många tycker att det kan kännas svårt och trögt att jobba med sociala medier.
Det kräver en del energi men man kan underlätta arbetet rejält med ordentlig
planering och genom att dela upp material man producerar för framtida poster.
”Men jag har bara 78 följare”, hör jag ibland någon säga om varför de tycker det
är tråkigt att jobba med sociala medier. Visst är det roligare att ha många följare,
men detta är något man bygger organiskt över tid. Det är dock viktigare att ha rätt
följare än väldigt många följare. Det finns varumärken som köpt sig till tiotusentals följare men vars följare aldrig kommer köpa en enda produkt. Det finns
samtidigt varumärken med bara några hundratals följare som ständigt får
beställningar eftersom de har mer relevanta följare.

Annonsering på sociala medier
Marknadsföring på sociala medier i form av betalda annonser är ett viktigt
redskap för att nå nya kunder och för att bygga relationer med befintliga. Den
stora fördelen med annonsering på sociala medier är att du kan nå en exakt
målgrupp och du kan därför få mycket valuta för pengarna. Ett förslag är att testa
riktade annonser till en specifik målgrupp i specifika områden baserat på vad du
känner till om demografi och sociala faktorer hos kunderna.
En utmaning jag ofta stöter på är att någon testat annonsera vid ett enstaka tillfälle och att man kanske bara gjort ett tiotal eller tjugotal poster på sina sociala
medier. Utifrån det har man dragit slutsatsen att de inte fungerade eftersom det
inte blev någon ökad försäljning.
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Tänk på att det krävs metodiskt arbete även här och att det kan ta tid att få effekt
eller se resultatet i försäljningen. Anledningen att annonsering i sociala medier
ändå är viktigt är att det helt enkelt är där kunderna finns och att du själv
bestämmer din budget. Det är även där du får mest valuta för pengarna i
jämförelse med traditionell annonsering i papperstidningar, magasin, TV och
radio.

Public Relations
Till skillnad från traditionell reklam, som oftast handlar om betald exponering, är
Public Relations (förkortat PR) företagets och varumärkets relationer med omvärlden. Det innefattar bland annat relationerna med investerare, beslutsfattare,
myndigheter och press.
Några av de olika PR-verktyg du kan använda är enkätundersökningar, debattartiklar, presskonferenser, pressrelease med mera. PR-arbetet beror till viss del på
vilken målgruppen är. Om målgruppen till exempel är investerare handlar det ofta
om kommunikation av ekonomiska rapporter, årsredovisningar och liknande.
Det man oftast associerar med själva PR-arbetet är den klassiska pressreleasen.
Det är ett effektivt verktyg när du vill berätta något om varumärket för till
exempel tidningar. Om du ska skriva en riktigt bra pressrelease finns det några
generella tips:
Utforma pressreleasen som en nyhetsartikel så att journalister snabbt kan få en
uppfattning om innehållet.
Att ha en bra rubrik kan öka chansen att uppmärksammas.
Utgå från sex viktiga frågor när du skriver pressreleasen:
Vem gäller nyheten?
Vad är nyheten?
När händer det?
Var händer det?
Varför är det intressant?
Hur händer det?
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Reklamkampanj
Att kommunicera ut varumärket till publiken är självklart en av de mest
fundamentala sakerna för att bygga ett varumärke. Det finns en uppsjö av olika
sätt att göra detta på och olika lösningar för du når ut och igenom det mediebrus
som finns idag. Några av de mest självklara sakerna är som jag nämnt att ha en
närvaro online med din hemsida och att vara aktiv på sociala medier och bedriva
PR-arbete.
Men det som de flesta förknippar med varumärken är klassisk reklam, vilket
leder oss in på begreppet reklamkampanj. Reklamkampanjen är antagligen ett av
de mest använda och vanligaste verktygen för att bygga ett varumärke och öka
försäljningen, men det missuppfattas ofta vad en reklamkampanj egentligen är.
En reklamkampanj är en rad olika aktiviteter under en viss begränsad tidsperiod
med ett syfte som riktas mot en målgrupp. Det innebär att om du till exempel
köper en annons i en tidning en gång och sedan inte gör mer har du inte gjort en
reklamkampanj, du har bara annonserat en gång.
Den klassiska reklamkampanjen innebär att du först sätter upp tydliga och
mätbara mål, till exempel hur många du vill nå och hur mycket du vill öka
försäljningen med. Sedan väljer du ut den specifika målgruppen du vill nå och
anpassar ditt budskap efter den. Budskapet ska vara tydligt och enkelt, det går
inte nog att poängtera hur viktigt det är med just enkla budskap.
Sedan väljer du vem eller vad som ska kommunicera budskapet och vara
kampanjens ansikte (det måste inte vara en person) och i vilka medier du ska
synas. En noggrann och tydlig planering krävs ju fler aktiviteter kampanjen består
av. Efter kampanjen är slut är det viktigt att du utvärderar hur det gick för att se
om du nådde målen.
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Gör varumärket
levande
I detta kapitel presenteras hur varumärket görs
levande via skapandet av en grafisk profil, logo,
språkbruk, personlighet och varumärkeslöften.
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Varumärkesidentitet
Varumärkesidentitet är alla de delar som tillsammans ger varumärket sin unika
identitet som du vill förmedla till kunderna. Det innefattar delar som grafiska och
visuella element, hemsida, storytelling, slogans med mera. I detta kapitel går jag
igenom vad du ska tänka på när du skapar en varumärkesidentitet.

Namn
Namnet är en viktig del av ett varumärke. Det finns många olika uppfattningar
och teorier om vad ett bra varumärkesnamn ska bestå av, men det finns tyvärr
ingen enkel formel för att skapa ett bra namn.
Det finns många olika typer och varianter av namn. Här följer några exempel:
Namn bestående av initialer 				
IKEA
Namn som beskriver verksamheten 		
Toys R’ Us
Fantasinamn eller annorlunda stavningar 		
Google från googol
Namn på främmande språk 				
Volvo från latin
Verkliga personers namn
			
Disney
Namn från religion eller mytologi 			
Nike som är en grekisk gud
Namn helt tagna ur kontexten 			
Apple
Namn bestående av flera olika ord 			
Microsoft från microcomputer och 		
								software
Att hitta på namn på helt nya varumärken är en konstform i sig. Inte nog med att
namnet ska vara lätt att komma ihåg, domännamnet ska också vara ledigt och
det får såklart inte krocka eller inskränka på något redan existerande varumärke.
Olika experter ger olika besked om hur man skapar ett bra varumärkesnamn.
Några säger att namnet helst ska associera till produkten eller tjänsten medan
andra säger att det är viktigare att det är annorlunda och inte alls behöver ha med
själva verksamheten att göra.
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Vissa experter säger att namnet ska vara så kort som möjligt medan andra säger
att det helst ska bestå av två stavelser och vara mellan 5-9 tecken långt.
Det finns helt enkelt inget givet framgångsrecept för ett bra namn. Det enda de
flesta verkar vara överens om är att namnet ska stå ut och när man väl hört det
en gång ska det helst sitta kvar i medvetandet.
Det är inte konstigt att det finns en hel marknad för varumärkesstrateger som
enbart sysslar med vad som på engelska kallas för naming (att namnge
varumärken och produkter). Det finns några allmänna råd som jag brukar ge när
man ska skapa ett varumärkesnamn:
Bra namn låter oftast annorlunda och sticker ut i branschen.
Bra namn är oftast enkla att stava och uttala.
Det är viktigt att namnet är tillgängligt så att domännamnet är ledigt och sociala
medier.

Logo och grafisk profil
Det som gör att man kan identifiera och urskilja olika varumärken är, förutom
dess namn, ofta dess logo och dess grafiska profil.
Det första man tänker på när man diskuterar grafisk identitet är ofta just hur
logon ser ut. En logo är ett bra sätt att särskilja dig från dina konkurrenter genom
att skapa en symbol som kunderna kommer ihåg och som därmed kan användas
i all kommunikation och reklam som har med varumärket att göra.
Ett varumärkes logo kan betraktas som dess flagga och att ha en bra logo är
viktigt, helst ska den göra sig bra i såväl tryck som på webb. Det är dessutom en
bonus om den fungerar både i färg, svart/vitt och kanske till och med i 3D.
Fundera själv över vilka logor du tycker är riktigt bra och om dessa har något
gemensamt.
Förutom själva logon är det viktigt att det finns klara riktlinjer för vilka färger och
vilken grafisk stil som ska genomsyra varumärket. Denna grafiska stil ska sedan
följas på hemsidan och allt annat material som produceras för varumärket. Det
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är också viktigt att samma enhetliga stil och känsla förmedlas om du har lokaler
för din verksamhet.
Förutom logon omfattar den grafiska identiteten även övrig grafik, om varumärket
har några särskilda färger det ska förknippas med, eller kanske särskilda typsnitt
och särskilda illustrationer. Det är viktigt att det finns klara riktlinjer för hur du
använder detta när du gör reklam och trycker saker med varumärket. Det bör
alltid se likadant ut överallt för att underlätta för kunderna att lätt känna igen ditt
varumärke.
När den grafiska profilen och logon är framtagen använder du alltså alltid
samma varumärkesidentitet där varumärket visas upp såsom på hemsidan, i
reklamutskick, i kataloger, på visitkort osv.

Språk och slogan
Det är en bra idé att fundera på vilken språklig stil som ska förknippas med varumärket när du kommunicerar med texter. Ska språket vara akademiskt och
auktoritativt eller ska det kanske vara lättsamt och humoristiskt? Ska kunden
tilltalas som en kompis i varumärkets texter eller ska kunden tilltalas högtravande
och med lite distans?
Språket och texterna är viktiga för varumärkets identitet och det bör finnas en
genomgående stil i allt material. Språket och texterna utformas ofta på olika sätt
beroende på varumärkets bransch. Det är oftast skillnad på hur texterna ser ut
beroende på om man säljer läkemedel, godis, banktjänster eller skateboards.
En slogan består oftast av en kort muntlig fras och kan tjäna flera syften. Den
kan till exempel innehålla information som definierar företagets verksamhet,
den kan definiera vilken sorts kunder varumärket betjänar och den kan förmedla
en attityd. När du ska plocka fram ett budskap eller en slogan kan det inte nog
poängteras hur viktigt det är att förenkla det du vill förmedla. De bästa slogans är
därför enkla och korta.
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Exempel på några korta, koncisa och världskända slogans är:
Just Do It 					
I’m Loving It 				
Always Coca-Cola 			
Yes We Can 				
Because You’re Worth It 		
Think Different 				

Nike
McDonalds
Coca-Cola
President Barack Obama
L’Oreal
Apple

Varumärkets personlighet
Ett sätt att göra varumärket ännu mer levande är att försöka personifiera det. Det
innebär att du föreställer dig vilka personliga egenskaper som ska förknippas
med varumärket. Genom att ställa dig några frågor kan du sätta igång fantasin
och visualisera hur varumärket skulle kunna kännas mer personligt:
Om varumärket vore en person hur skulle det då vara och bete sig?
Vilka personligheter och mänskliga egenskaper vill du förknippa med
varumärket?
Finns det någon känd person som skulle fungera som varumärkets ansikte?
Jag brukar föreslå att man använder sig av de fem sinnena syn, lukt, smak, hörsel
och känsel för att ännu mer utveckla hur varumärkets personlighet ska vara. Det
är en teknik som gör det enklare att sätta ord på vad det är man vill förmedla.
Syn
Hur ser ansiktet för varumärket ut i en reklamfilm? Vilken klädsel har varumärket
om det vore en person? Vilka färger och omgivningar representerar varumärket?
Lukt
Vilka dofter skulle kunna förknippas med varumärket? Säljer du miljövänliga
artiklar kanske det är doften av blommor eller en sommaräng medan om du
säljer sågar kanske det är doften av trä och sågspån.
Smak
Vilka smaker ska förknippas med varumärket? Finns det någon särskild typ av
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mat som verkligen representerar varumärket eller dess målgrupp?
Hörsel
Ska varumärket förknippas med en särskild typ av musik eller ljud? Känns ditt
varumärke som ljudet av en fartfylld och pulserande gata i stadsmiljö eller är det
ljudet av lugna och fridfulla vågor på stranden? Vissa varumärken använder olika
ljud och musik på ett effektivt sätt och är kända för sina korta jinglar i sin reklam
medan andra använder specialkomponerade längre musikstycken eller köper in
kända artisters musik.
Känsel
Är ditt varumärkes personlighet mjukt som bomull eller är det kanske kallt och
metalliskt, eller varmt som en tropisk vind? Hur förställer du dig att ditt varumärke
känns?
Om du med denna teknik kan fånga varumärkets personlighet kan du sedan
använda denna insikt i såväl reklamsammanhang som att skapa en känsla för
vad varumärket ska vara. Det kan kännas banalt och till och med tramsigt att
tänka i dessa termer, men ju utförligare man kan sätta ord på exakt vad
varumärket ska representera, ju enklare brukar det sedan bli att skapa effektiva
och annorlunda budskap för din reklam och kommunikation.
Att detta är en beprövad metod konstateras av hur många stora varumärken
använt sig av dessa associationer för att skapa en bild hos kunderna om vad
varumärkets personlighet är. Här är några exempel på klassiska associationer:
Apple – den moderna, trendföljande, teknikintresserade yngre kreatören
Pepsi – den unge kompisen på stranden
Rolls Royce – en sofistikerad, medelålders, förmögen chef eller affärsledare
Nike – en aktiv, atletisk, sportutövare som tycker om att vara utomhus
Armani – en framgångsrik, minimalistisk, modemedveten person i storstad
Harley Davidson – en tuff, frihetssökande, USA-älskande person utanför normen
Volvo – den trygga, stabila, säkra och pålitliga föräldern
Marlboro – personifierades av cowboyen ”The Marlboro Man” mellan 1954-1999
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Varumärkeslöften
Varumärkeslöften är de löften som varumärket utlovar att kunden kan förvänta
sig vid varje kontakt med varumärket. Varumärkeslöften är grundläggande för ett
varumärke och det är därför viktigt att det uppfyller flera olika kriterier.
Varumärkeslöften fungerar som en slags kvalitetskontroll och är något som är
mycket viktigt att alltid uppfylla för att kunderna ska uppfatta att varumärket är
pålitligt. Det är oftast ett värde eller en upplevelse man garanteras som kund vid
varje interaktion med varumärket.
Nedan följer frågor som används för att identifiera vad just ditt varumärkes löften
skulle kunna vara.
Vad kan kunderna förvänta sig vid varje möte med varumärket?
Detta är det grundläggande varumärkeslöftet som alltid måste uppfyllas. Exakt
hur det utformas eller vad det ska vara beror på ditt varumärke.
Är varumärkeslöftet som presenteras specifikt?
Det är viktigt att löftet är specifikt och inte alltför generellt eller brett.
Är varumärkeslöftet relevant?
För att ett varumärke ska vara relevant för kunderna bör det vara ett synligt och
ett trovärdigt alternativ. Det är viktigt att löftet är relevant för den specifika
produkten eller tjänsten.
Är varumärkeslöftet trovärdigt?
För att varumärkeslöftet ska ses som seriöst måste det uppfattas som trovärdigt
av kunderna.
Är varumärkeslöftet hållbart?
Varumärket måste kunna leverera löftet långsiktigt. Det innebär att löftet alltid
ska levereras över tid och utan undantag.
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Är varumärkeslöftet minnesvärt?
Kommer kunden komma ihåg varumärkeslöftet som levererades?
Går det att bevisa varumärkeslöftet?
Helst ska varumärkeslöftet gå att bevisa för kunderna.
Exakt hur ett varumärkeslöfte ser ut beror på dels vad du vill att varumärket ska
bli känt för men även vilken industri du är verksam i. Här är några exempel på hur
löften skulle kunna se ut i olika branscher:
Bank 		
Restaurang
Fast food 		
Biltillverkare
Biltillverkare
Städfirma 		
Webbhotell
Larmföretag

vi lovar att alltid ge den högsta räntan på ditt sparkonto
vi lovar att alltid servera fräsch och nylagad mat
vi lovar att du alltid får din beställning inom fem minuter
vi lovar att alltid ge föraren den ultimata körupplevelsen
vi lovar att alltid bygga den säkraste bilen
din lägenhet är skinande ren på två timmar
daglig backup av din hemsida
vi är på plats inom 15 minuter
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Varför ska man bry sig om ditt
varumärke?
När du startar ett företag eller ett varumärke kommer det antagligen vara en av
de mer spännande sakerna i ditt liv vid den tidpunkten. Ofta känner man sig
hajpad och det är enkelt att känna motivation och att arbeta hårt under den
perioden. Det är dock viktigt att inte bli desillusionerad och att komma ihåg en
enkel sanning:
Ingen kommer bry sig om ditt företag eller varumärke om du inte ger dem en bra
anledning.
Faktum är att mest troligt kommer inte ens dina närmaste vänner vara lika
uppspelta över ditt varumärke som du är och varför skulle de vara det? Ju tidigare
du inser att detta är hur många människor fungerar ju snabbare är du förberedd
för eventuella bakslag och besvikelser.
Detta kan låta negativt och nedslående men faktum är att det snarare är
motsatsen. Se det som ett tillfälle att verkligen fundera över hur ditt varumärke
skulle kunna engagera och göra publiken intresserad av det.
Ett vanligt misstag många gör är att man tycker att varumärket ska handla främst
om sina egna behov och önskningar. Detta är en av anledningarna att människor
ibland klagar över hur de önskar att marknaden borde vara istället för att
fokusera på hur verkligheten ser ut och vad marknaden vill ha.
Det innebär inte att man inte kan vara en visionär och skapa nya produkter eller
tjänster som inte är beprövade än. Det innebär bara att man måste ha självinsikt
och ett fokus på något större än kortsiktigt önsketänkande.
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För att få mer klarhet i hur ditt varumärke kan vara intressant för din publik kan du
ställa dig några frågor. Om du kan besvara samtliga kommer du få en djupare och
mer meningsfull kontext bakom ditt varumärke. Du kommer också lägga
grunden till varför någon skulle bry sig om ditt varumärke.
Vad kan varumärket erbjuda kunderna?
Hur kan varumärket hjälpa kunderna?
Vilka behov kan varumärket fylla?
Vilka problem kan varumärket lösa?
Hur kan varumärket ge ett värde till kunderna?
Vad är det kunderna verkligen behöver?
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Att övertala med
känsla
I detta kapitel förklaras varför känslomässiga
budskap är viktiga, hur man använder storytelling i sin varumärkesstrategi och vilka olika
typer av medium som är effektiva.
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Nästan allt handlar om känslor
Det finns tre grundläggande sätt att kommunicera ett varumärkesbudskap eller
att skapa reklambudskap. Dessa tre sätt handlar om att skapa auktoritet, förklara
något logiskt eller att tilltala känslor. Många varumärken försöker i viss mån
använda sig av alla tre, men som jag kommer förklara längre in i kapitlet så är
budskap och kommunikation med syftet att påverka våra känslor de mest
effektiva.
Auktoritet
Man kan förmedla budskap där varumärket framstår som en auktoritet och
därmed försöka bygga trovärdighet. Argument baserade på auktoritet bygger på
att du försöker skapa ett förtroende gentemot omgivningen genom att visa på
varumärkets kompetens eller expertis. I reklam används detta till exempel genom
att en läkare uttalar sig om hur bra produkten är eller att en kändis går i god för
varumärket.
Logik
Du kan förmedla budskap som baseras på logik och rationellt tänkande.
Argument baserade på logik är rena förnuftsargument. Du använder dig alltså av
resonerande argument som statistik, bevis, och fakta. Några exempel på logiska
argument är att varumärket är billigast, att det är bäst-i-test, att produkten har
längst garanti, att man har minst felanmälningar, att man har dygnet-runtservice eller att produkten löser ett problem som ingen annan gör. Logiska
budskap kan alltså även gälla rent funktionella anledningar.
Känslor
Du kan förmedla budskap som baseras på att försöka nå publikens känslor.
Några av den mängd av känslor du försöker komma åt med känslomässiga
budskap kan till exempel vara längtan, hopp, glädje, sympati, fruktan och ilska.
Sympati och empati används till exempel när man visar skadade och fängslade
djur i kampanjer för djurrättsorganisationer, fruktan används när försäkringsbolaget eller larmföretaget visar vad som kan hända om du inte är försäkrad eller
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har hemlarm, medan längtan och glädje används när resebolaget visar exotiska
platser med sol och skrattande människor.
Vad som är effektivast beror såklart helt och hållet på situationen och vad
varumärket vill förmedla. Det vanligaste vad det gäller varumärken är att
omgivningen ska förknippa det med positiva känslor av något slag, så även om
djurrättsorganisationen i sin reklam får dig att känna ilska mot djurplågeri så ska
du förknippa deras varumärke med empati eftersom de erbjuder lösningar på
problemen.

Varför är känslomässiga budskap viktiga?
Modern forskning har visat att människan inte är en särskilt rationell varelse
även om vi själva gärna vill tro det. Tvärtom görs våra val baserat på våra känslor
snarare än rationalitet och logik. Detta förklarar varför just reklam som tilltalar
känslor är så populär och effektiv och därför används i många sammanhang.
Myten om att människan är en rationell varelse som tar sina konsumentbeslut
baserat på rationella processor har alltså blivit motbevisad inom såväl ekonomi
som hjärnforskning. Däremot är människan duktig på att i efterhand försvara
eller rationalisera besluten man tagit, men just i valets ögonblick är det känslorna
som styr. Forskning från bland annat Harvard har visat att 95 % av våra köpbeslut
tas på en undermedveten nivå.
Att det är viktigt att förstå att känslomässiga budskap och argument ofta är
starkare än andra argument är av stor betydelse när man bygger varumärken. Det
betyder inte att de förnuftsbaserade eller auktoritativa budskapen är meningslösa, men det betyder att känslomässiga argument oftast vinner över
rationalitetsbaserade argument enligt forskningen (se bland annat Nobelpristagaren Eric Kandels hjärnforskning).
Undersökningar har också visat att kampanjer som fokuserar på det undermedvetna och känslor istället för rationellt tänkande ger dubbelt så hög ROI
(return on investment, avkastning på investeringen). Det är alltså även
ekonomiskt fördelaktigt att utgå från dessa fakta.
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Ofta kan de känslomässiga skälen kännas banala men de är ändå otroligt
effektiva. Detta kan vara sådana enkla skäl som att man köper ett visst
varumärke av solglasögon för att man känner sig cool, eller att man köper ett
särskilt bilmärke för man tycker att det ger en känsla av hög status.
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Människor älskar berättelser
Det verkar finnas en inneboende mänsklig fascination av historieberättande.
Oavsett om det var forntidens berättelser runt lägerelden och grottmålningar så
har vi alltid haft ett begär att dela berättelser på olika sätt för att känna att vi har
en samhörighet och för att förmedla olika budskap. Människan är helt enkelt ett
historieberättande släkte.
I dagens populärkultur är det bland annat film, TV, konst, musik och även sport
som avgör vilken typ av berättelser vi konsumerar. Till stor del är det författare,
journalister, varumärken, kändisar, musiker, skådespelare och atleter som är vår
tids historieberättare i olika former. Titta bara på de hundra mest populära
kontona på Instagram med flest följare. Den överväldigande majoriteten är
kändisar från musikbranschen, filmindustrin och sportvärlden. Det är ganska
tydligt att det finns en genuin nyfikenhet för andra människors liv och vad de gör.
Men sport är väl inte historieberättande får jag ibland som en fråga. Men jag anser att det visst är magnifikt historieberättande på ett högre plan. Du har ofta två
lag eller deltagare som möts. Du har oftast tydliga riktlinjer för hur länge matchen
varar. Du kan följa med och räkna poäng själv och det genererar massiva känslor
för de som hejar på. Många blir lika fängslade, kanske till och med ännu mer,
än när de ser en bra film eller lyssnar på musik. Den bästa formen av historieberättande inom sportvärlden är dessutom när det är David mot Goliat.
Detta är viktigt att förstå om du vill kommunicera på ett effektivt sätt. Det
enklaste sättet att fängsla din publik är genom att förmedla en bra berättelse om
varumärket eller företaget. När du inser detta så börjar du tänka i nya banor kring
marknadsföring, försäljning och hur du bygger ett varumärke.
Det finns flera olika sätt att bygga ett varumärke med hjälp av det som på
engelska kallas för storytelling. Genom att skapa budskap och marknadsföring
som främst tilltalar publikens känslor bygger du starkare förtroende och får
en bättre grund att kunna skapa goda kundrelationer och driva din försäljning
framåt.
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Storytelling
Storytelling är det engelska ordet för berättarkonst eller historieberättande och
används flitigt inom varumärkesstrategi. Enkelt förklarat innebär det att man
försöker skapa en historia eller berättelse som ska stärka upplevelsen av
varumärket.
Du kan använda dig av storytelling på olika sätt. Vissa varumärken använder sig
av dess riktiga historia bakom hur varumärket skapades och försöker visa upp
en lång och stolt tradition om man har en sådan. Andra hittar på sin egen historia
och försöker skapa en slags legend eller saga som kan användas på fantasifulla
sätt i sin reklam. Vissa använder sig av storytelling för att ge en kort och minnesvärd bakgrund till hur varumärket kom till medan andra ständigt utvecklar
historien och försöker göra den levande på olika sätt och väver in den i
varumärkets reklam.
Ett intressant exempel är Whiskey-tillverkaren Jameson som i en av sina reklamfilmer visar hur John Jameson, som var den faktiska grundaren, på 1700-talet är
ombord på ett fartyg som tappar en av hans whiskey-tunnor i havet. Jameson
hoppar efter tunnan ner i havet där han konfronteras med en gigantisk bläckfisk. I
nästa sekvens har folk samlats på stranden för att sörja på Jamesons
begravning då man trott han drunknat. Då kommer en genomblöt Jameson
gående upp ur havet med tunnan på axeln.
Man har med denna storytelling lyckats knyta samman varumärket med en
otrolig och fantasifull historia som är lätt för kunderna att komma ihåg. Man
använder sig av en fiktiv Jameson, som dock baseras på en verklig person, som
beter sig som en hjälte.
Att använda sig av storytelling på rätt sätt är ett effektivt sätt att personifiera och
förkroppsliga varumärket samtidigt som man skapar något som känns
autentiskt, engagerande och intressant.

48

Fördelen med olika medium
Oavsett vilka budskap du ska förmedla med ditt varumärke så kommer du
behöva bestämma med hjälp av vilka medium du ska förmedla det. Med
begreppet medium menar jag hur man förmedlar information på olika sätt.
De vanligaste medium som används för att kommunicera är tal, text, bild, ljud och
film i olika former. De har alla sin plats och sina fördelar.
Text
En av de vanligaste formerna av medium du kommer använda för att ditt varumärke är texter. Oavsett om det är för din hemsida, broschyrer, social media,
annonser, reportage, nyhetsbrev, blogg och i stort sett all kommunikation så är
hur du uttrycker dig i text viktigt.
Engagerande och intressanta texter är en konstform och det kan vara väl
investerade pengar att anställa någon som är duktig i både skrift och tal. På
engelska kallas textskapande för copywriting och en duktig copywriter är viktig
för att förmedla rätt känslor via text.
Tal
För många varumärken är det helt avgörande hur anställda pratar med kunderna
och hur man i tal kommunicerar med omvärlden. Att använda rätt sorts tal är en
viktig bit i hur man bygger känslan för varumärket. Även om man använder sig av
andra medium som till exempel reklamfilm är det vanligt att man också hör en
berättarröst.
Att berätta historier via tal och att fängsla publiken med ett färgrikt språk är
antagligen den äldsta formen av kommunikation vi har. Underskatta inte vikten av
att utnyttja talet effektivt i din varumärkesstrategi.
Ljud
När man pratar om ljud är det främst musik man menar. Få medium är så
effektiva vad det gäller att snabbt skapa känslor och att få publiken att få gåshud
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och att känna välbehag, eller ibland raka motsatsen. Musik är en konstform som
rätt använt kommer ge positiva associationer till ditt varumärke.
Bild
Det klassiska uttrycket en bild säger mer än tusen ord har mycket av sanning i sig.
Från teckningar och illustrationer till fotografier så har bilder alltid fångat
betraktarens uppmärksamhet. Bilder och inte minst foton är ett av de mest
använda uttryckssätten idag. Många sociala medier har länge varit fokuserade på
bilder, som till exempel Instagram, och vackert designad grafik lockar till sig
publikens ögon. Att använda foton och andra bilder med iögonfallande grafisk
design är en grundsten för att bygga positiva känslor till ditt varumärke.
Film
Om en bild säger mer än tusen ord, vad säger då inte film? Rörlig media är ett av
de absolut kraftfullaste redskapen för att skapa en känslomässig koppling till din
publik och för att förmedla budskap. Film är det medium där du kan kombinera
tal, text, musik och bilder på ett vinnande sätt.
Filmklipp bör vara en väsentlig del av inte minst din sociala mediestrategi
eftersom poster som använder rörlig media får ofta högre engagemang än bara
texter och bilder.
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Engagerande innehåll
Något många företag och organisationer upplever som krångligt är just hur man
producerar en jämn ström av innehåll, på engelska kallat content, för att ständigt
kunna hålla sina sociala medier och hemsidor levande och fräscha.
Det är viktigt att skapa unikt och engagerande innehåll inte minst till din
hemsida och sociala medier så att de kan uppdateras ofta. Syftet med unikt och
engagerande innehåll är bland annat att:
Få besökare att återvända ofta till din hemsida och sociala medier.
Få besökare att dela varumärkets material för att du ska nå nya besökare och
kunder.
Förmedla utåt att varumärket är levande och aktivt.
Skapa möjligheter för de som nås av ditt innehåll att göra val såsom att köpa
något, kontakta dig, besöka hemsidan eller kanske skriva upp sig för ett nyhetsbrev
(så kallad call-to-action).
Få Google att ranka din hemsida som kvalitativ och relevant. Ju mer kvalitativt och
uppdaterat material du har på din hemsida ju högre chans att Google kommer
ranka den högre på dina sökord, förutsatt att du jobbar effektivt med sökmotoroptimering.
Bygga varumärkets auktoritet.
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Se din publik som mer än bara kunder
Ha alltid i åtanke att publiken inte vill känna sig som enbart betalande kunder. Att
ständigt producera nytt innehåll vars enda syfte är att sälja något är en
misslyckad strategi eftersom publiken snabbt tröttnar på reklam och hård
försäljning.
Istället är det viktigare att skapa något som upplevs som ett positivt värde för
publiken eller något som är underhållande och intressant. Att bombardera någon
med enbart strikta säljbudskap är ett effektivt sätt att driva bort en publik, i
synnerhet när det gäller premiumprodukter.
En beprövad och vinnande innehållsstrategi är istället att man delar med sig av
material, nyheter, guider och annat innehåll som tillför något av mervärde. Få
publiken känna att du bjuder på något oavsett om det är underhållning, eller fakta
och utbildning om en produkt eller tjänst.
Exakt hur du skapar engagerande, intressant och underhållande innehåll hade
krävt en hel bok i sig. Detta är ett område där jag gärna delar med mig av mina
erfarenheter och berättar mer om du är intresserad.

Dela upp ditt material
Som jag nämnde inledningsvis tycker många det är svårt att skapa engagerande
och intressant material. Det betyder också att om du skapar material du är stolt
över vill du kunna använda detta så mycket som möjligt. Men frågan är då hur du
undviker att återanvända exakt samma material så att det inte blir överanvänt.
Om du vill skapa material som ska hålla länge och som går att använda på
många olika sätt finns det en del tips. En bra utgångspunkt är att skapa ett
huvudmaterial som är i ett lite längre format. Detta kan till exempel vara en 
dokumentär,  företagspresentation, informationsfilm, utbildningsfilm, reklamfilm
eller produktpresentation. Detta material kan användas på plattformar som är
lämpade för längre material som din hemsida, Facebook och Youtube.
Av huvudmaterialet skapar du sedan en mängd kortare material som till
exempel filmklipp, artiklar, bilder och citat. Detta material kan du sedan använda
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på alla sociala medier, även de som bara tillåter korta klipp, bilder eller text. Syftet
med detta material är att få publiken intresserad att besöka ditt långa huvudmaterial, liknande hur en trailer lockar publiken till en film. Bonusen är att det
dessutom ger dig en mängd material att posta utan att du behöver komma på
helt nya idéer.
Mest troligt kommer du märka vilken typ av material som får genomslagskraft
och som din publik uppskattar. Använd denna kunskap för att skapa ännu mer
kortare m
 aterial baserat på ditt huvudmaterial runt just de områdena.
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Din inställning

I detta kapitel presenteras hur du kan tänka
kring konkurrenter och hur du identifierar varför
eventuellt ingen köper ditt varumärke.
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Det finns inga konkurrenter
Ett råd jag ofta ger är att försöka sluta se andra företag och varumärken i din
bransch som farliga konkurrenter eftersom det mest troligt kommer ge dig
negativa tankar. Ett starkt fokus på konkurrenter gör att du fokuserar på fel saker
och tar dåliga beslut. Om du bara anpassar dig och reagerar hela tiden på vad
andra gör kommer du alltid vara steget efter och aldrig känna att du har kontroll.
Om ditt varumärke ser ut som och gör som alla andra finns det inget utrymme för
att skapa din egen varumärkesidentitet. Du kommer då hamna i en situation att
ditt enda sätt att vinna kunder är genom din prissättning. Detta innebär alltså att
ditt varumärke måste vara billigare än andras för att bli valt. Detta är ett scenario
som vi helst vill undvika, i synnerhet om du vill bygga en premiumprodukt. När
du bygger ett varumärke med fokus på de känslomässiga värdena vill du skapa
motsatsen till ovanstående scenario. Du vill skapa ett varumärke som kan ge dig
ett prispremium.
Det kommer mest troligt finnas andra aktörer inom din industri. Ibland kommer
de vara ute efter samma kunder som du. Men ditt mål måste vara att bygga ett
varumärke som kommer placera sig i topp hos kundernas medvetande. Det är
inget fel i att undersöka hur andra aktörer i din bransch beter sig. Du kan alltid ta
lärdom om hur andra gjort bra saker eller hur de begått misstag. Men bli inte
fixerad eller besatt av hur andra bygger sina varumärken och hur de
kommunicerar.
Detta handlar främst om en inställning men det är en viktig sådan. När jag
arbetade med varumärken inom lyx-, fastighets- och underhållningsindustrin fick
jag och mina medarbetare ofta frågor om hur vi såg på konkurrenterna. Svaret
som förvånade många var alltid detsamma, vi såg nämligen aldrig någon som
konkurrent. Vi var säkra i vår strategi, vi visste att vi hade bättre erbjudanden, vi
hade tydliga argument för varför vi var det bästa alternativet och vi försökte alltid
göra sådant som ingen annan gjorde. Vi fokuserade på att bygga bäst kundrelationer och faktum var att vi ofta samarbetade med andra varumärken inom
samma industri för att skapa vinn-vinn-situationer.
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Vi visste att marknaden var tillräckligt stor för oss alla och vi visste att ju mer vi
gav dess mer fick vi generellt tillbaka, och fick vi inget tillbaka var det åtminstone
en bra lärdom. Genom att vi såg oss själva som och försökte bete oss som
industriledande visste vi dessutom att vi alltid var tvungna att vara innovativa och
ständigt utvecklas.
Även om du är i en industri eller nisch som bara säljer exakt samma produkter
som alla andra kan du fortfarande göra saker för att stå ut. Om du säljer
generiska produkter kan du till exempel erbjuda den överlägset bästa kundtjänsten. Du kan erbjuda bättre online-service, du kan skapa engagerande
tävlingar och mycket mer. Det finns alltid olika sätt att erbjuda något annorlunda
och mer engagerande.
Du ska alltså aldrig ge dig in i en fajt om vems varumärke som är bäst med andra
aktörer. Förutom det jag redan nämnt finns det två till viktiga argument:
1. Om du ger dig in i en strid med en annan aktör om vems varumärke som är bäst
så ger du det andra varumärket legitimitet som en konkurrent till dig. Du signalerar
då att detta är ett varumärke som är likvärdigt med ditt eget och att det är ett
alternativ för dina kunder.
2. Om du har byggt ett starkt varumärke ska det inte finnas något att bråka om. Ditt
varumärke ska ha skapat sina unika kundrelationer och andra varumärken ska helt
enkelt inte vara jämförbara.
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Varför köper ingen ditt varumärke?
En av de vanligaste funderingarna som dyker upp när ett varumärkes försäljning
inte presterar väl är:
Jag vet inte vad som är fel men ingen köper mitt varumärke.
Om du hamnar i denna sits måste du fokusera på anledningen eller kanske
anledningarna till detta. Mest troligt måste du göra någon form av marknadsundersökning eller bedriva dialog med existerande eller möjliga kunder för att
komma närmare svaret. Det kan finnas en rad olika förklaringar till varför ett
varumärkes försäljning går dåligt och här listar jag några av de vanligaste.
Publiken vet inte om att varumärket existerar
Det kan vara så enkelt att få känner till varumärket helt enkelt. Fokusera då på att
öka varumärkeskännedomen genom marknadsföring, annonsering, PR,
sökmotoroptimering, reklam, sociala medier och en mängd andra aktiviteter.
Publiken vet inte om vad det är du säljer
Kanske publiken känner till varumärket men de vet inte exakt vad det är du säljer.
Fokusera då på att förtydliga all kommunikation om exakt vad det är för produkt
eller tjänst du säljer.
Publiken förstår inte din produkt eller tjänst
Ibland känner publiken till varumärket och vad det är som säljs men man tycker
produkten eller tjänsten verkar krånglig eller för komplicerad. Fokusera då på att
göra all information om produkten eller tjänsten så tydlig och enkel som möjligt.
Bedriv dialog om vad det är publiken upplever som krångligt och hur det kan
förenklas.
Publiken tycker varumärket är för dyrt
Det kan vara så enkelt att publiken tycker varumärket är för dyrt. Beroende på vad
du säljer kan du fokusera på att justera priserna eller erbjudanden. Om du säljer
premiumprodukter eller inte kan eller vill justera priserna måste du fokusera på
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hur du kan övertyga publiken om att din prissättning är korrekt.
Publiken vill inte ha det du säljer
Det kan vara så enkelt att publiken tycker att det inte finns något incitament att
köpa. I värsta fall finns det helt enkelt ingen marknad.
Detta är en enorm utmaning eftersom det är svårt att skapa en marknad eller
övertyga någon om att köpa produkter eller tjänster där det inte finns något reellt
behov. Om du hamnar i denna sits är det en god idé att prata med experter eller
personer du verkligen litar på med kunskap om din bransch.
Publiken litar inte på dig, företaget eller varumärket
Ibland är det tyvärr så att publiken av olika anledningar helt enkelt inte litar på
ett varumärke eller dess produkter och tjänster. Det är då otroligt viktigt att vara
ärlig mot sig själv och svara på om det beror det på något du gjort eller eventuella
brister hos produkterna?
Att bygga förtroende är en tidskrävande process men otroligt viktig. Investeraren
Warren Buffett är känd för att ha sagt:
Det tar 20 år att bygga ett rykte men bara fem minuter att förstöra det. Om du
tänker på det gör du saker annorlunda.
Publiken tycker inte om varumärket
Kanske är det så enkelt att publiken känner till varumärket men man tycker helt
enkelt inte om det eller dess produkt eller tjänst. Anledningarna till att man inte
tycker om varumärket kan vara många och hur du justerar din strategi beror helt
på situationen.
Det finns bättre erbjudande någon annanstans
Kanske andra aktörer och varumärken helt enkelt har bättre erbjudande än vad du
har. Fokusera då på att antingen justera dina erbjudanden eller hitta sätt att
erbjuda något som upplevs bättre eller annorlunda.
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Livet belönar
handling
I detta kapitel presenteras hur viktigt det är att
verkställa din strategi, att producera allt
nödvändigt material och att ständigt utvärdera.
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Verkställande
Det sägs att livet belönar de som agerar och gör något av sina planer. Det finns
även ett talesätt som lyder att det är bättre att få något gjort än att få det perfekt.
Oavsett hur bra idéer och planer du har så är nyckeln att faktisk gå till handling
och genomföra dem.
I de föregående avsnitten har jag gått igenom en del av grunderna i hur man
bygger ett varumärke. Du har fått svara på frågor som leder fram till en stor
mängd olika svar kring vad ditt varumärke ska vara. När alla dessa steg är
genomarbetade kommer du förhoppningsvis ha förutsättningarna för ett
varumärke med bland annat en tydlig varumärkesidentitet, tydlig målgrupp,
tydlig vision och tydliga kundlöften.

Produktion
När den strategiska fasen är avklarad behöver du oftast producera material som
ska representera varumärket på olika sätt. Det kan omfatta allt från en
hemsida till annonser, fotografering, filmning, paketering av produkter, inredning
av lokaler, broschyrer och övrigt tryckt och digitalt material.
När den grafiska profilen är producerad brukar man samla varumärkets
grafiska riktlinjer i det som kallas för ett identitetspaket. Detta är en samling
färdiga designfiler som kan användas direkt och som kan omfatta logo, grafisk
profil, produktbilder, övriga foton osv. Det är alltid en fördel om dessa kan nås
enkelt av dem som kan behöva filerna som till exempel en reklamfirma, press och
övriga intressenter.

Intern och extern implementering
Nästa fråga blir vad du gör av all information du samlat på dig och alla
strategiska beslut du tagit om varumärket och allt material du producerat? Detta
leder oss in på hur du implementerar och verkställer varumärkesstrategin.
När du ska verkställa varumärkesstrategin brukar man tala om intern och
extern implementering. Den interna implementeringen är alla de aktiviteter
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vars syfte är att förankra varumärkesstrategin inom organisationen såsom hos
styrelse, chefer, personal och andra personer som är verksamma inom
varumärket. Den interna varumärkeslanseringen kan till exempel bestå av
träningsprogram för de anställda om hur varumärket ska levereras gentemot
omvärlden. Att ha anställda som förstår och levererar varumärket på rätt sätt är
helt avgörande.
Den externa implementeringen är alla de aktiviteter du gör utåt mot kunderna
och övrig omgivning. Det kan omfatta reklamkampanjer, direktmarknadsföring,
PR-aktiviteter och inte minst hur kunderna bemöts dagligen vid kontakterna med
varumärket. Marknadsföring för varumärket och varumärkesbyggandet är en
process som omfattar hela företaget och som pågår varje dag, året om.
När varumärket lanserats och all verksamhet för varumärket är igång är det
viktigt att ständigt övervaka att varumärkets strategi följs och hantera de
problem som kan uppstå. Det gäller att skapa olika styrverktyg och riktlinjer för
att fortlöpande kunna övervaka att profileringen följs.
Genom personalträning kan du även se till att den personliga interaktionen är
densamma överallt och att kunderna alltid bemöts på samma sätt. Detsamma
gäller om du har flera olika kontor eller lokaler, det är då även viktigt att dessa ser
likadana ut och följer varumärkesidentiteten.
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Att registrera ett varumärke
Ditt varumärke är något som du kommer lägga mycket tid och pengar på och
som förhoppningsvis kommer bli värt mycket i framtiden. Det kan därför vara en
idé att skydda det rent juridiskt genom att registrera det. Om du registrerar ditt
varumärke kan man säga att du generellt sett får ett starkare skydd eftersom det
är ett bevis på att just du äger rätten till varumärket så att inte andra använder det
utan ditt tillstånd.
I Sverige registrerar du varumärken hos Patent- och registreringsverket (PRV).
Mitt råd är att du besöker deras hemsida och noga läser vilka olika sorters
varumärken du kan registrera och hur det fungerar med olika skyddsklasser. Om
du är osäker på hur det fungerar kan det även vara bra att prata med en jurist eller
expert på immaterialrätt. Hos PRV finns också det som heter Svensk varumärkesdatabas där du kan söka för att se vilka varumärken som redan finns
registrerade.
Vill du registrera ditt varumärke internationellt finns det olika myndigheter för det.
Inom EU finns till exempel Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet
(EUIPO) där du kan ansöka om ett EU-varumärke som gäller i alla medlemsstater.
Mitt råd är att kontakta PRV eller juridisk expertis på området eftersom det är
viktigt att din ansökan blir rätt och att du betalar rätt avgifter.
Madridprotokollet är ett avtal mellan många länder om internationell registrering
av varumärken. Ansökning om internationell registrering hanteras av World
Intellectual Property Organization (WIPO) som är ett organ under FN. Mitt råd är
att anlita juridisk expertis på området eftersom det är viktigt att din ansökan blir
rätt och att du betalar rätt avgifter.

Trademark™ och Registered Trademark®
Det som på engelska kallas för Trademark är oftast ett ord, design, symbol eller
uttryck som identifierar en produkt eller tjänst och som kan juridiskt skyddas. På
svenska kallas det för ett registrerat varumärke om du registrerar ett varumärke
hos PRV.
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Exempel på kända registrerade varumärken, på engelska registered trademarks,
är Apples logo med det ikoniska äpplet eller Coca-Colas namn i dess speciella
typsnitt. Kom ihåg att det registrerade varumärket inte är detsamma som
bolagsnamnet, som registreras hos Bolagsverket.
Ibland ser man två symboler användas i samband med varumärken, TM och ®.
Ett upphöjt TM betyder helt enkelt (oregistrerat) Trademark och markerar att man
anser sig ha rätt till just det varumärket men att det kanske inte ännu är
registrerat. Ett inringat R betyder däremot att varumärket är ett registrerat
varumärke, på engelska Registered Trademark.
I Sverige behövs i ren juridisk mening inga av dessa symboler användas för att
visa att du äger ett varumärke.
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Att utvärdera
Statistiker och analytiker brukar vara noga med att påpeka att går det inte att
mäta så finns det inte. Detta är till stora delar en sanning eftersom att om vi inte
kan mäta något så kan vi inte heller konstatera förändringar eller se resultat.
Det är såklart skillnad på att bygga ett helt nytt varumärke där det inte finns några
referensramar eller tidigare data och statistik jämfört med att gå in i ett befintligt
varumärke och göra förändringar där man kanske har tillgång till en stor hög med
statistik över en massa olika variabler.

Målsättning
Målen du satt upp bör alltid vara så konkreta som möjligt och med tydliga
tidsramar. Det är också viktigt att målen är mätbara och realistiska. Att säga att
målet är att du inom ett år ska ha tagit över hälften av Facebooks användare med
ditt nystartade sociala nätverk är orealistiskt, medan ett mål att du ska ha värvat
några tusen nya medlemmar på samma tid kan kännas betydligt mer realistiskt.

Mätbarhet
Du kan undersöka och utvärdera en mängd olika saker vad det gäller ditt varumärke och det är vad du ska mäta som avgör vilken metod du använder. En
vanlig metod är att samla det som kallas för en fokusgrupp. En fokusgrupp är
en samling av människor som får uttrycka sina åsikter och uppfattning om det
specifika ämnet och syftet är att gå på djupet. Fokusgrupper används alltså som
en kvalitativ metod i motsats till en kvantitativ metod där du istället samlar in
statistiska och kvantifierbara data som till exempel försäljningssiffror, enkäter
med slutna alternativ osv.
Att göra denna typ av intervjuer, marknadsundersökningar och enkäter är ett
tidskrävande arbete som kräver goda kunskaper för att slutsatserna ska bli
relevanta och så pålitliga som möjligt. Har du en budget till det kan det vara en
god idé att anlita expertis inom området.
Det är viktigt att målen alltid är mätbara eftersom du vill veta vad som ger
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resultat. Det finns närmast en oändlig mängd variabler som går att mäta och
utvärdera med hjälp av flera olika verktyg. Men som entreprenör vet jag att i
slutänden är det försäljning som är det mest relevanta för ett företag. Målet med
de flesta aktiviteter blir därför att ytterst driva försäljningen.  
Nedan följer några exempel på vanliga saker man brukar mäta:
Varumärkeslojalitet
Hur lojala är varumärkets kunder?
Här är målet att ta reda på hur ofta kunderna köper varumärket framför andra
varumärken.
Varumärkesmedvetenhet
Känner målgruppen till varumärket?
Med detta mått mäter du hur medveten målgruppen är om varumärket.
Varumärkets image
Hur är varumärkets image jämfört med profileringen?
För att undersöka hur varumärkets image ser ut kan du nämna varumärkets
namn för en grupp konsumenter och se vilka associationer de får. Image betyder
hur kunderna faktiskt uppfattar varumärket medan profilering är hur du vill att
kunderna ska uppfatta varumärket.
Varumärkets prisvärdhet
Hur prisvärd tycker kunderna att varumärket är?
Med denna undersökning vill du ta reda på hur prisvärd varumärket är enligt
kunderna jämfört med andra liknande varumärken.
Försäljningen
Har aktiviteterna ökat försäljningen? Har aktiviteterna bromsat eventuell tappad
försäljning?
Med försäljningssiffror kan du få indikationer på varumärkets välmående.
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Värdering av varumärket
Förr eller senare kommer du vilja veta vad varumärkets värde är rent
ekonomiskt. Att värdera ett varumärke är en komplicerad process med en rad
olika faktorer som till exempel vilken bransch man tillhör, hur försäljningssiffrorna
ser ut, hur välkänt och omtyckt varumärket är, förväntningarna på framtiden och
mycket mer.
Det finns många olika sätt att värdera varumärken på och det är ett för djupt
ämne för att kort sammanfatta i denna bok. Är du intresserad av hur man
värderar varumärken är du välkommen att kontakta mig för en fördjupad
diskussion.

Det levande varumärket
Framgångsrika varumärken bör behandlas nästan som en levande organism.
Även om varumärkets grundläggande värderingar sällan förändras är det ett
ständigt arbete att utveckla och förbättra varumärket i samklang med tidens
anda.
Varumärket behöver vårdas och strategier behöver ständigt förbättras och
förnyas. De varumärken som under flera decennier, ibland sekel, varit framgångsrika har ofta gemensamt att de haft förmågan att anpassa sig och förnya sig i
takt med att tiderna förändras, samtidigt som de lyckats bevara sin innersta
kärna i varumärkesidentiteten.
Se varumärket som en levande organism i ett evigt kretslopp där du ständigt kan
förbättra olika delar.

Modifiera strategin
Det är viktigt att skilja på det grundläggande varumärkesarbetet och de
efterföljande aktiviteterna och kommunikationen och reklamen.
Du kan göra ett gediget arbete och bygga upp ett i grunden väldigt bra varumärke
men sedan misslyckas med att kommunicera ut det och förmedla det du vill till
kunderna eller målgruppen.
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Löpande utvärderingar är viktiga eftersom du ibland kan behöva modifiera eller
ändra delar av strategin. En ärlig och öppen kommunikation om alla utmaningar
är en självklarhet i alla lägen.
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Avslutning

Slutord och reflektioner.
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Välj din inspiration noga
Ett vanligt misstag när man startar sitt varumärke är att blint titta på hur de mest
framgångsrika varumärkena i världen gjort. Det kan kännas som en riktigt bra idé
att försöka göra som världens största företag gör när jag bygger mitt varumärke.
Därför kan det också låta konstigt att företag som Google, Facebook och
Coca-Cola mest troligt är dåliga exempel på hur man bygger ett varumärke. Flera
av de riktigt stora varumärken är nämligen de extrema undantagen och inte de
goda exemplen för hur man bygger varumärken.
När var till exempel den senaste gången du talade med en anställd eller någon
representant från Facebook eller Coca-Cola? I synnerhet många av de sociala
medierna är lustigt nog väldigt icke-sociala vad det gäller sin egen interaktion
med kunderna och vad det gäller möjlighet att få hjälp eller bra kundservice. Det
är dessutom svårt att kopiera strategierna som används av globala företag som
omsätter miljarder och som inte har ett behov av att interagera med sina kunder
på ett personligt plan mer än via annonsering och reklambudskap.
Välj därför dina förebilder med omsorg och försöka hitta inspiration från
varumärken som använder sig av strategier som känns realistiska att testa för
egen del. Oavsett vem eller vilka som är din inspiration så handlar det i slutänden
om hårt arbete, sunt förnuft, att prova sig fram, samt planering och förberedelse.
Framför allt handlar mycket i affärsvärlden och byggandet av ett varumärke inte
minst om att ständigt utvärdera och modifiera det som inte fungerar. Det kan
ibland kännas som en kaotisk process som ofta är svår att teoretisera eftersom
du ofta kan ställas inför utmaningar som ingen annan ställts inför på just ditt
specifika sätt.
Om du behöver råd, feedback eller ett bollplank för dina idéer så prata med någon
som faktiskt byggt företag eller varumärken. Skaffa en mentor med en gedigen
historik eller gå med i ett affärsnätverk. Det finns en mängd duktiga personer där
ute som gärna hjälper till med goda råd och som tycker om att dela med sig av
sina erfarenheter.
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Slutord
Min förhoppning är att du efter att ha läst denna bok fått en bättre förståelse för
några av grunderna inom hur man bygger ett varumärke. Även om denna korta
bok bara är en introduktion till ämnet bör den ha gett en inblick i hur varumärkesstrategi omfattar många olika områden som alla är viktiga för helhetsbilden.
Eftersom varumärkesstrategi är ett så brett ämne med så många olika delar finns
det en uppsjö av litteratur om varje specifik del om du är intresserad att studera
vidare. Det finns även mycket bra material på Youtube och sociala medier om
olika strategier för att bygga starka varumärken.
Jag har ibland fått frågan varför jag ger bort så mycket material kostnadsfritt,
som till exempel denna bok. Det finns flera anledningar till varför jag tycker om
att producera material som sedan alla får tillgång till.
Dels anser jag att det gagnar alla i samhället ju fler framgångsrika entreprenörer,
företag och varumärken vi kan skapa. Basen för ett välmående samhälle är hög
sysselsättning, att människor kan uppfylla sina drömmar och att vi har en ständig
ström av innovation och entreprenörskap. Jag är fast övertygad om att framgång
föder framgång.
En annan anledning är att ju mer kunskap någon har i förväg om det område de
behöver hjälp inom ju mer effektivt blir det utbytet. Att lära sig grunderna i hur
man bygger varumärke är inte svårt, det kräver bara tid och intresse. Den svåra
biten är att verkställa strategin på ett kostnadseffektivt och framgångsrikt sätt.
Dessutom är vissa delar nästan omöjliga att lära ut. Bara för att du vet att
varumärkeslöften är viktiga kan det vara svårt att faktiskt ta fram löften som
kommer vara effektiva och relevanta för just ditt varumärke.
Detsamma gäller den kreativa processen. Det är lätt att förstå att man måste
skapa engagerande och intressant innehåll som skapar någon form av mervärde
för att varumärket ska kännas relevant, men det är betydligt svårare att faktiskt
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skapa innehållet. Kreativitet och fantasi är svårt att lära ut vilket innebär att bara
för att någon förstår att en process är viktig innebär det inte alltid att denna själv
kan producera det som behövs. Det kommer alltid finnas en marknad där duktiga
entreprenörer behöver kreativ hjälp i sitt varumärkesbyggande eftersom de helt
enkelt ofta saknar tid eller kunskap att göra det själva.
Min målsättning med denna bok var att skapa en grundläggande checklista för
entreprenörer som snabbt behöver få en överblick över hur de ska komma igång
med att bygga sitt varumärke. Jag hoppas du som läsare lärt dig nya saker och
att du känner att du fått ut något nyttigt av boken.
Lycka till med byggandet av ditt varumärke!
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