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Varumärke - 4 steg för att bygga starkt 
anseende 
 
När era intressenter, era potentiella kunder, medarbetare, investerare, leverantörer 
eller samarbetspartners har ett behov som ni kan tillfredsställa, då ska de bara tänka på 
er. För de känner till er. De litar på er. De vet att ni levererar. Och de föredrar er 
framför alla andra. Då har ni ett starkt varumärke. Om ni inte är där ännu, börja med 
att implementera dessa fyra steg. Så kan ni komma ditt. 

1. Exponering – Syns ni inte, finns ni inte 
Säkerställ att ni syns. Om ni inte syns, så finns ni inte. Detta är marknadsföringens grundlag. 
För om ni inte syns känner ingen till er. Om ingen känner till er, vet ingen att ni existerar. Det 
spelar ingen roll om ni är bäst i världen på det ni gör. Når ni inte fram till en intressent, så 
kommer inte en enda intressent att bry sig om er. För de känner inte till er. 
 
Så säkerställ att ni exponerar er mot marknaden och främst emot de intressenter ni är 
intresserade av att fånga. Ha en tydlig målgrupp. Och säkerställ att så många som möjligt 
inom den målgruppen känner till er. Målet för en riktig bra marknadschef eller 
varumärkeschef bör vara att alla inom era målgrupper ska känner till er till 100 procent. 

2. Tydlig Profil & identitet – Vem är ni och vad gör ni 
Om ni syns över allt men ingen vet vilka ni är. Vad ni gör. Vad ni står för. Så kommer ingen 
att höra av sig till er. Ni måste vara tydliga på vilka ni är. Ni måste ha en stark profil och 
identitet. Som gör att era intressenter kan skilja på er och alla andra på marknaden. Detta kan 
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handla om allt ifrån logotype, typsnitt, färger, bilder, värderingar, kultur, leverans och så 
vidare. Allt som kan identifiera vad ni gör och vilka ni är. 
 
Er profil och identitet bör vara så stark att folk lätt kan urskilja er ifrån massan. Något som 
gör att ni verkligen sticker ut. Och det handlar inte om att ni är si och så mycket annorlunda 
ifrån era konkurrenter. Ni måste vara helt unika på flera fronter. Era intressenter kommer inte 
bara att välja er utan flera goda anledningar. De kommer att välja er om ni kan leverera 
betydligt mycket mer värde än era konkurrenter. Era konkurrenter ska inte ha en chans emot 
de målgrupper ni vänder er till. 

3. Autentiskt – Lev upp till vad ni lovar 
Om ni nu har lyckats fånga era målgrupper med hög exponering och tydlig profil. Vad gör ni 
då? Jo, ni måste självklart leva upp till de ni har kommunicerat och sagt att ni är. Annars faller 
allt. Det är detta alla starka varumärken kämpar med. Att behålla och leva upp till de 
förväntningar bolaget har byggt upp under en lång tid. Om dessa företag inte lever upp till 
förväntningarna och inte håller samma standard eller blir bättre. Så kommer varumärket att 
minska i anseende. Och eventuellt dö ut. 
 
Detta gäller särskilt större fel och misstag ett företag gör. Stora fel och misstag kan rasera ett 
varumärke helt. Och vissa påstår att varumärken i sådana situationer kan gå förlorade. Detta 
är dock inte sant. Varumärken kan alltid byggas upp. Men det kan ta tid, kosta mycket och 
innebära mycket uppoffring för att återfå förtroendet. Flera bolag i sådana situationer skulle 
kanske få det svårt att överleva. Så se till att undvika sådana problem. 

4. Uppföljning – Säkerställ utvecklingen av varumärket 
Sist men inte minst. Så måste ni följa upp vad ni gör. Ni måste veta att ni levererar. Att ni 
stärker ert varumärke. Att exponeringen är kraftfull. Att er identitet är solklar. Och att ni lever 
som ni lär. I annat fall blir det svårt att veta om ni utvecklas framåt. Och utvecklar ert 
varumärke. 
 
Uppföljning kan ni göra på olika sätt. Det viktigaste är att ni får kontroll över er utveckling. 
Och era framsteg. Mätning av exponering kan exempel vara hur många i målgruppen som ni 
har exponerat er till totalt. Hur många ni exponerar er till kontinuerligt. Hur många fans ni 
har. Hur stor marknadsandel ni har. Och så vidare. Försök att hitta relevanta mått som passar 
er affärsplan, -modell och -processer. 
 
Önskar du mer värdefulla tips? Kolla in: GrowthMind.se/exekutiva-resurser Eller behöver du 
hjälp med att utveckla ditt företag? Kontakta mig på: Per@GrowthMind.se 


