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INTRODUKTION

Varumärket och dess identitet är en av de mest värdefulla tillgång-
arna i en verksamhet och behöver skapas med noggrannhet för att 
på bästa sätt representera företaget eller produkten.

Har ditt varumärke en tydlig identitet?

Om inte, så är ditt varumärke inte så starkt som det skulle kunna 
vara. Varumärkesidentitet kan framstå som ett lite vagt koncept 
och därför ska vi försöka göra det mer begripligt här.
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Ett varumärke är det ”namn, term, design, symbol, eller annan 
egenskap som identifierar en specifik säljares gods eller tjänst som 
unik i förhållande till andras (Källa: American Marketing Associa-
tion). Din varumärkesidentitet representerar ditt företag via olika 
attribut, värderingar, ändamål, styrkor och vision etc.

Det inkluderar vad ditt varumärke ”säger”, dess värdegrund, hur 
du kommunicerar varumärkets koncept och vilken känsla du vill ska 
förmedlas till dina kunder.

VAD ÄR 

VARUMÄRKESIDENTITET?

mailto:info%40formfranska.com?subject=
http://www.formfranska.com
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//www.formfranska.com/om/blog/113-utveckla-ditt-varumaerke-foer-effektivare-marknadsfoering&title=Utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring&summary=En%20gratis%20guide%20till%20dig%20som%20vill%20utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring.&source=www.formfranska.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.formfranska.com/om/blog/113-utveckla-ditt-varumaerke-foer-effektivare-marknadsfoering
https://twitter.com/home?status=En%20gratis%20guide%20till%20dig%20som%20vill%20utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring.%20%09%0Agoo.gl/M71NHp


info@formfranska.com
www.formfranska.com 

Dela den här guiden!

5

IDENTITETSPRISMA 
FÖR VARUMÄRKEN

Varumärkesspecialisten Jean-Noel Kapferer skapade en ”identi-
tetsprisma för varumärken” för att illustrera helheten i varumärkets 
identitet. Den visar 6 aspekter av varumärkesidentitet: Fysisk ut-
formning, relation, reflektion, personlighet, kultur, självimage.

mailto:info%40formfranska.com?subject=
http://www.formfranska.com
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//www.formfranska.com/om/blog/113-utveckla-ditt-varumaerke-foer-effektivare-marknadsfoering&title=Utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring&summary=En%20gratis%20guide%20till%20dig%20som%20vill%20utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring.&source=www.formfranska.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A//www.formfranska.com/om/blog/113-utveckla-ditt-varumaerke-foer-effektivare-marknadsfoering
https://twitter.com/home?status=En%20gratis%20guide%20till%20dig%20som%20vill%20utveckla%20ditt%20varum%C3%A4rke%20f%C3%B6r%20effektivare%20marknadsf%C3%B6ring.%20%09%0Agoo.gl/M71NHp


info@formfranska.com
www.formfranska.com 

Dela den här guiden!

6

1)  FYSISK UTFORMNING ÄR DEN IGENKÄNNINGSBARA FYSISKA 
ASPEKTEN AV VARUMÄRKET.

Fysisk utformning inkluderar logo, färgpalett, förpackningar och va-
rumärkets platser online (webbplatser och sidor på sociala media etc).

2)  PERSONLIGHET ÄR VARUMÄRKETS ”KARAKTÄR”.

Det är de karaktärsdrag som din målgrupp förknippar med ditt 
varumärke. Personlighet kan uttryckas med hjälp av sättet att for-
mulera budskapet (tone of voice), designstil, färgpalett och associa-
tioner till en arketyp (se gärna the_12_common_archetypes).

3)  KULTUR ÄR DEN VÄRDEGRUND OCH PRINCIPER PÅ VILKA VA-
RUMÄRKET BYGGER SITT BETEENDE.

Värdegrund och principer som varumärket och dess organisation 
bygger sitt ”beteende” kring. Det är vanligt att varumärkeskulturer 
sammanfaller med ursprungslandets kultur och värderingar.

4)  RELATION REFERERAR TILL VARUMÄRKETS RELATION TILL SIN 
MÅLGRUPP.

Relationen mellan varumärket och dess målgrupp kan liknas vid 
andra relationer mellan människor, tex lärare & elev, förälder & 
barn, relationer mellan kompisar osv.
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5)  REFLEKTION REFERERAR TILL VARUMÄRKETS MÅLGRUPPS-
STEREOTYP.

Företagets målgrupp kan utgöras av flera olika ”personas” men 
med reflektion menas varumärkets huvudsakliga målgrupps-perso-
na (stereotyp). ”Den typiska kunden” så som han/hon uppfattas av 
andra.

6)  SJÄLVBILD AVSER ATTITYDEN TILL VARUMÄRKET OCH TILL 
DET EGNA JAGET.

Den känsla som kunden vill uppleva av sig själv när han eller hon 
använder varumärket. Bilden som användaren har av sig själv i rela-
tion till varumärket.

Här är ett exempel för jeansmärket Levi’s:
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5 STEG FÖR ATT UTVECKLA 
GRUNDEN TILL EN VARUMÄRKESIDENTITET

För att utveckla eller förfina en varumärkesidentitet kan man an-
vända sig av den här processen i 5 steg. Syftet är att definiera vad 
ditt varumärke står för: dess mål, dess personlighet, känslan du vill 
att målgruppen ska associera till ditt varumärke & en klar och tyd-
lig positionering som skiljer ut dig från konkurrenterna. Här följer 
de 5 stegen:

STEG 1: VISION

Visionen beskriver vad du vill att ditt företag ska uppnå i framtiden. 
Den ska vara ambitiös och inspirerande. Helst ska visionen uttryck-
as i en enda mening.

Tänk på följande när du utvecklar företagets vision:

• Vad är de viktigaste produkterna/tjänsterna?

• Vilka produkter och tjänster kommer du aldrig att erbjuda?

• Vad är det som är unikt med att göra affärer med ditt varumärke?

• Hur skulle dina kunder beskriva ditt varumärke?

• Var vill du att ditt företag ska vara om 5 år?

Här är ett exempel på vision från Levi’s:

“We are the embodiment of the energy and events of 
our times, inspiring people with a pioneering spirit.”
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STEG 2: MISSION/SYFTE

Varumärkets mission beskriver dess syfte. Det ska vara enkelt, klart 
och tydligt och inte innehålla svårbegripliga termer. Det ska vara 
motiverande för både anställda och kunder.

Tänk på följande när du utvecklar företagets mission:

• Vilka är de specifika behov hos målgruppen som företaget kan uppfylla?

• Vad gör företaget för att uppfylla dessa behov?

• Vilka är huvudprinciperna som definierar företagets tillvägagångssätt?

• Vad är det som gör att kunderna köper från dig och inte från konkurrenterna?

Här är ett exempel på mission från Levi’s:

“The Mission of Levi Strauss & Co. is to sustain respon-
sible commercial success as a global marketing company 
of branded apparel. We must balance goals of superior 
profitability and return on investment, leadership market 
positions, and superior products and service. We will con-
duct our business ethically and demonstrate leadership in 
satisfying our responsibilities to our communities and to 
society. Our work environment will be safe and produc-
tive and characterized by fair treatment, teamwork, open 
communications, personal accountability and opportuni-
ties for growth and development.”
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STEG 3: KÄRNVÄRDEN (BRAND ESSENCE)

Organisationens grundläggande värderingar och tro som stödjer 
och vägleder attityder och beteende och skapar förutsättningar för 
värdegemenskap. Ska fungera som ”etisk kompass” och ligga till 
grund för riktlinjer.

Tänk på följande när du utvecklar företagets kärnvärden:

• Vilka känslor ska kunderna känna när använder dina produkter eller tjänster?

• Om ditt varumärke/företag var en person – hur skulle du beskriva den personen 
(adjektiv)?

• Vad är unikt med ditt varumärke och skiljer ut det från konkurrenterna?

• Läs denna blogg om arketyper och marknadsföring the-power-of-archetypes-in-
marketing

Här är exempel på kärnvärden för några kända varumärken:

Volvo: Säker

Disney: Magisk

Lamborghini: Exotisk
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STEG 4: PERSONLIGHET

Ett varumärkes personlighet beskriver hur det talar, beter sig, tän-
ker, agerar och reagerar. Det beskriver varumärkets egenskaper på 
samma sätt som egenskaper hos en person (karaktär, personlig-
het).

Vilken typ av personlighet har ditt företag/varumärke?

• Lättsam och rolig

• Seriös och ”business like”

• Jordnära, praktisk

• Lekfull eller saklig

Här är exempel på personlighet för några kända varumärken:

Apple: Ungdomlig och kreativ

IBM: Mogen och rigid
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STEG 5: VÄRDEERBJUDANDE (VALUE PROPOSITION)

Ett värdeerbjudande är en tydlig beskrivning av de konkreta resul-
tat en kund får genom att använda dina produkter eller tjänster. 
Försök att med så få ord som möjligt klart beskriva det unika vär-
det av din produkt/tjänst och hur det kan hjälpa kunden. Ett starkt 
värdeerbjudande är specifikt, visar ofta på siffror eller procentsat-
ser. Det kan inkludera en snabb sammanfattning av hur du hjälpt 
liknande kunder som ett bevis på din förmåga.

Försök besvara följande punkter när du utvecklar företagets ”value 
proposition”:

• Vilken produkt/tjänst säljer du?

• Hur löser din produkt/tjänst kundens problem eller förbättrar kundens situation 
(relevans)?

• Vem är målgruppen?

• Vad särskiljer ditt erbjudande från konkurrenternas och gör det unikt?

Så här kan ett värdeerbjudande vara uppbyggt:

1. Rubrik
2. Underrubrik eller kort intro-text
3. Kort lista med fördelar och/eller viktiga egenskaper
4. Bild som illustrerar produkten/tjänsten
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DRA NYTTA AV DIN  
VARUMÄRKESIDENTITET I DIN MARKNADSFÖRING

När din varumärkesidentitet är definierad och du är redo att an-
vända den i någon form av marknadsföring eller kommunikation 
kommer du att ha nytta av en brief. Denna brief hjälper dig att 
definiera syftet med varje form/enhet av marknadsföring eller kom-
munikation. När du skriver en brief bör följande frågor besvaras:

1) DEFINIERA VILKET MEDIUM/KANAL DET ÄR FRÅGA OM.

Vad ska resultatet bli? En video? En webbplats? En infographic? En 
trycksak? En kampanj som sträcker sig över flera media? 

2) VAD ÄR MÅLET MED PROJEKTET?

Vad är målet med projektet? Vad vill vi ska hända när målgruppen 
har sett resultatet av våra ansträngningar? Vad vill vi att de ska 
göra (action)?
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3) VEM TILLTALAR VI (MÅLGRUPP)?

En tydlig beskrivning av målgruppen.

Bör när det gäller B2C innehålla:

• Geografi (land, region, ort, etc.)

• Demografi (ålder, kön, inkomst, yrke, utbildning, etc.)

• Psykografi (intressen, livsstil, värderingar, personlighet, etc.)

• Beteende (produktintresse, produktmognad, användningsmönster, använd-
ningsfrekvens, köpvilja, beslutsprocess, varumärkeslojalitet, etc.).

Bör när det gäller B2B innehålla:

• Storlek: (antal anställda, omsättning, geografisk spridning, etc.)

• Geografisk placering (kultur-, språk- och logistikaspekter)

• Köpprocess (latent behov, intresse eller akut köpbehov; köper direkt eller via 
mellanled, allmän upphandling eller individuella offertförfrågningar, etc.)

• Beslutsprocess (vem initierar, vem påverkar, vem föreskriver, vem beslutar, 
vem använder, etc.)

• Nytto-/Värdebehov (vilken relativ nytta/vilket värde har företagets erbjudande 
för köparen, kan nyttan/värdet betonas/ökas, i vilket led (mellanled) är nyttan/
värdet viktigast, för vem (yrkestitlar/-roller) är nyttan/värdet viktigast, etc.)

• Hygienfaktorer (finns det absoluta minimikrav i köparnas branscher som du 
måste uppfylla; t.ex. säkerhet, kvalitet, certifiering, CSR, etc.)

• Beteende (produktmognad, användningsmönster, användningsfrekvens, köp-
vilja, varumärkeslojalitet, etc.)
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4) VILKET ÄR VÅRT BUDSKAP?

Här kan du utgå från ditt värdeerbjudande. Budskapet bör fram-
häva den viktigaste aspekten på hur din produkt eller tjänst löser 
kundens problem eller förbättrar kundens situation.

5) VAD VILL VI ATT MOTTAGAREN SKA TÄNKA ELLER KÄNNA?

Här kan du utgå från ditt varumärkes kärnvärde. Vilken känsla el-
ler tanke vill du framkalla?

6) HUR KAN VI STYRKA VAD VI PÅSTÅR?

Skriv ned allt som styrker påståenden i budskapet. Vilka är förde-
larna för kunden och varför? Inkludera om möjligt fakta som styr-
ker.

7)     HUR KAN VI KOMMUNICERA ATT VÅRT VARUMÄRKE  
ÄR ANNORLUNDA?

Här gäller det att hitta sätt att differentiera sig från konkurren-
terna. På vilket sätt kan din produkt eller tjänst bättre lösa kundens 
problem än andra liknande produkter och tjänster? 
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8) VILKA ÄR RAMARNA OCH KRITERIERNA FÖR PROJEKTET?

Här behöver alla kriterier och detaljer för projektet listas och förkla-
ras. Om det är en video så behöver man tex fundera över längden. 
Om det är en trycksak behöver man fundera över format och even-
tuellt bildmaterial. Vad är budget för projektet? När är deadline för 
projektet? Vilka personer är inblandade och vilka ansvarsområden 
har de?

Om delar eller hela projektet ska läggas ut på en kreativ byrå be-
höver man göra en detaljerad brief där alla detaljer finns med.

HÄR ÄR ETT EXEMPEL PÅ HUR MAN KAN UTFORMA EN KREATIV BRIEF:
1) En problembeskrivning – vilket är vårt problem som vi ska lösa?

2) Vad är syfte och mål med kampanjen/aktiviteten?

3) En beskrivning av varumärkeslöfte och/eller erbjudande.

4) Vilka målgrupper vänder vi oss till? Vad vet vi om dem?

5) Vad tror vi kan motivera målgrupperna? Vad är nyckeln till att lösa problemet?

6) Vad vill vi att de ska göra?

7) Vad är vårt huvudbudskap?

8) Vilka är stödargumenten för detta påstående?

9) Vilka är sekundärbudskapen?

10) Vilken ton skall kommunikationen ha?

11)  I vilka kanaler kan vi förmedla detta? Vilka kanaler passar bäst för våra målgrupper, vår idé och 
för våra resurser?

12) Finns det något vi måste tänka på, något som måste vara med kommunikationen?

13) Tidigare erfarenheter.

14) Vad gör konkurrenterna på det här området?

15)  Finns det något som inte är kommunikation, men som är avgörande för att kampanjen ska 
fungera?

16) Budget.

17) Tidsplan.

18) Hur ska kampanjen/aktiviteten utvärderas?

Källa: Sveriges Kommunikationsbyråer
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DEN GRAFISKA PROFILEN  
KOMMER TILL ANVÄNDNING VID ALL MARKNADSFÖRING

Det är av största vikt att man följder sin grafiska profil (identitet) 
för att skapa igenkänning och ett konsekvent intryck för mot-
tagaren i alla kampanjenheter och kanaler.

Om företaget inte har en egen grafisk avdelning är det troligt att 
du behöver ta hjälp av en designbyrå för att skapa den. Då kom-
mer det underlag ni skapat i avsnittet ” 5 steg för att utveckla 
grunden till en varumärkesidentitet” att fungera som en 
perfekt utgångspunkt.

Beroende på budget som finns för ändamålet kan man ta fram allt 
från enbart en enkel logotyp till en komplett grafisk profil med till-
hörande grafisk manual (style guide) som sen används genomgå-
ende för all kommunikation i alla kanaler.

BEHÖVER DU HJÄLP MED LOGOTYP OCH GRAFISK PROFIL?

Kontakta oss!
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