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Modul 3:
Bygga ett grönt 
varumärke

Modul 4: 
Steg mot hållbar 
kvalitet



Image

Profil
Identitet

Identitet + profil + image 

= Varumärket

+ Hållbarhet

= Ett grönt varumärke

Ett grönt varumärke

Hållbarhet



Identitet – det företaget är, dvs dess ”själ”



Profil – det vi väljer att visa upp av företaget



Image – så som andra uppfattar företaget



Image

Profil
Identitet

Identitet + profil + image 

= Varumärket

+    Hållbarhet

= Ett grönt varumärke

Ett grönt varumärke

Hållbarhet



Exemplet Senneby trädgård

• Grönsaksodlare i Norrtälje
• Lokal grönsaksodlare
• Goda grönsaker
• Kvalitativa grönsaker
• Ekologisk och ekologiskt certifierad odling 
• Gårdsbutik
• Service och egen distribution till lokala handlare



Profil - det vi väljer att visa upp av företaget

De profilegenskaper som väljs 
beror på vilka fördelar 
företaget har, eller kan skapa i 
relation till konkurrenterna.

Här med exemplet Staudio, 
studiehjälp



Profil - det vi väljer att visa upp av företaget

Exempel grönsaksodlaren

Mest unika och konkurrenskraftiga 
egenskaperna:

Närodlat (egen gårdsbutik, personlig 
service och distribution till lokala 
butiker)

Hållbarhet (ekologiskt certifierad)



1 NULÄGESANALYS (Självanalys, kundanalys, konkurrensanalys, USP)

2. STRATEGI

3. KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

Uppgift: 
Att skapa en grön varumärkesplan



A. Självanalys 

• Vad är företagets vision, mission och mål?

• Vad är affärsidén?

• Vad lovar ert företag/varumärke?  (Produkt, organisation, ”personlighet”)

• Vilka är företagets varumärkesattribut/egenskaper, inklusive företagets

gröna och hållbara attribut/egenskaper?

1. Nulägesanalys 



B.    Kund-/målgruppsanalys

• Vad gör företaget/varumärket attraktivt?

• Vilka är företagets kunder/målgrupper?

• Vad känner, tänker, hör, ser, gör företagets kunder/målgrupper?

• Vilka bekymmer och vilka behov har företagets kunder/målgrupper?

1. Nulägesanalys 



C.    Konkurrensanalys 

• Vad gör företagets varumärke unikt?

• Vilka är konkurrerande varumärken (inklusive substitut) och vilka 

är deras bästa attribut/egenskaper?

• Vilka är de mest relevanta attributen/egenskaperna för de 

konkurrerande företagen  i förhållande till det egna varumärket

(t.ex. pris, kvalitet, geografisk plats, certifieringar och grönhet)?

• Med detta som utgångspunkt, hur kan du placera ditt varumärke i 

ett jämförande diagram och på en positionskarta?

1. Nulägesanalys 



D.   USP - Unique Selling Point (USP)  

• Vad är ert varumärkes USP?

• Skriv en eller två meningar som uttrycker varumärkets unika och attraktiva 

egenskaper  (minst en kopplad till grönhet och hållbarhet) i jämförelse med andra 

varumärken.

1. Nulägesanalys 



• Baserat på nulägesanalysen, hur skall ni definiera företagets varumärkesprofil
(de attraktiva och unika attributen i ert varumärke som kommer att kommuniceras)?

• Baserat på nulägesanalysen, vilka är era kommunikationsmål?

• Hur ska varumärket kommuniceras i form av logotyp och grafiska profil (ex. färger, typsnitt)?

• Hur skall ert varumärke kommuniceras
(ex. med vilka ord och med vilken ton  ska varumärket kommuniceras. Vad skall 
kommuniceras, ex. produkt, organisation, ”personliget”)?

• Vilka marknadsföringsverktyg (ex.  Sociala medier, annonsering, ryktesspridning) skall 

användas för att kommunicera varumärket?

2. Skapa en strategi



• Hur ska ni kontrollera och följa upp era 
marknadsföringsaktiviteter?

• Hur kan ni veta vad som fungerade?

• Varumärkesimage: Hur ser andra ert varumärke?

Kontrollera och följ upp, exempelvis upp genom 
• Anteckningar, 
• Kund- och intressentundersökningar
• Försäljningsresultat
• Skapa ett system för att koppla marknadsaktiviteter med  resultaten 

3. Kontrollera och följ upp resultaten





• Vad är kvalitet? När det gäller denna fråga finns många definitioner och synsätt som samexisterar.

• ”Kvalitet är när en produkt (vara, tjänst eller annat erbjudande) överensstämmer med dess 
specifikationer”, menar vissa.

• ”Kvalitet är det som kunder definierar som kvalitet”, menar andra.

• Andra definitioner på kvalitet är både externt OCH internt riktade. Exempelvis ” Kvalitet innebär att 
kunder och intressenter får sina önskemål och behov tillgodosedda och är mycket nöjda. Dessa resultat 
skapas fullt ut genom ett effektivt och hållbart resursutnyttjande(ekonomiskt, socialt, ekologiskt).

• Kvalitetsledningssystem
- Ett stort antal kvalitetsledningssystem finns T ex ISO, SIQ, EFQM, FR2000, FR2000,

Hörnstensmodellen/ Språngbrädan).
- Hållbarhet, och/eller ev. miljö, blir allt oftare en integrerad del i kvalitetsledningssystemen.

• Certifieringar och märkningar
- Beslut måste fattas om vad det är som skall certifieras  och/eller märkas.

Enbart företagets produkter (varor, tjänster, värdeskapande erbjudanden)?
Eller/och hela eller delar av verksamhetssystemet?

- Beslut måste fattas om tredjeparts certifieringar skall väljas – eller ej.

Kvalitet



I NatureBizz definieras kvalitet som

”Kvalitet är hur ert företags erbjudande (varor, tjänster, eller
annat erbjudande) definieras av kunder, anställda, partners, 
nätverk och andra intressenter.

I kvalitetsbegreppet inkluderas även att företagets alla 
affärsrelaterade beslut och aktiviteter ständigt hanteras på ett 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt, där både 
denna generations och kommande generationers behov och 
önskemål beaktas. ”

Kvalitet 



Kundupplevd kvalitet 

Kundupplevd 

kvalitet

– Kortsiktigt

- Långsiktigt

Upplevd

teknisk kvalitet 

VAD?

Upplevd

funktionell kvalitet

HUR?

ImageFunktionell kvalitet –

HUR kunden upplever att 
erbjudandet levereras och 
HUR det fungerar för användning

Teknisk kvalitet –

VAD kunden upplever att 
hon/hon erhåller



Kvalitetsdimensioner

Mat & Dryck

Hållbarhet,

Ex utvalda SDGs

VAD

och

HUR

standards behöver 

definieras för varje 

dimensionKommunikation

& Digitalisering 

under kundresan 

(se modul 7)

SUN

Café and 

Creperie

Professionalitet

& FärdigheterRykte

& Image

Attityder

& Beteenden

Servicelandskapet

(Materiella och

Immaterialella 

dimensioner)

Pålitlighet 

& Trovärdighet

Återhämtning 

vid kvalitetsbrister



Hörnstensmodellen – bygger på  en systemsyn

PROCESSER

ERBJUDANDE

HÅLLBARHET

INTRESSENTER

PARTNERS

NÄTVERK

FÖRBÄTTRINGAR 

LÄRANDE, INNOVATION

BESLUT - PÅ FAKTA

HÅLLBAR KVALTET

& HÅLLBART 

VÄRDESKAPANDE

ANSTÄLLDA

KULTUR ( VÄRDERINGAR, ARBETSMETODER, VERKTYG)

LEDARSKAP FÖR HÅLLBAR KVALIET

& HÅLLBART VÄRDESKAPANDE

KUNDER

Här något modifierad från Bergman, B., 

Klefsjö, B. 2012, Kvalitet – från behov till 

användning

MÅL

Ett hållbart värdeskapande och 

stor kundtillfresställelse

- med minimal resursanvändning

Med en systemsyn hänger företagets 

alla olika delar ihop och påverkar 

varandra. 

Företaget är dessutom ständigt utsatt 

för ett förändringstryck, även när det 

gäller kvalitet. 



Hörnstensmodellen - Kulturbegreppet

Modifierad från Bergman, B., Klefsjö, B. 2012, Kvalitet – från behov till användning

Värderingar
Arbetssätt

Verktyg

Beslut 

grundas 

på  fakta

Alla görs 

delaktiga
Fokus på 

hållbart 

värdeskapande

Process-

karta

Sätt alltid 

kunderna i 

centrum

Engagerat 

ledarskap

Fokus på 

ständig 

förbättring, 

Lärande & 

Innovation

Förbättrings-

team

Processledning

Lednings-

system för 

kvalitet & 

hållbarhet

Benchmarking 

– Lär och 

inspireras av 

andra företagKompetens-

utveckling

Själv-

utvärdering

Lär, inspireras 

och involvera 

kunder & 

andra 

intressenter

”Utifrån-och in”-

driven utveckling

Affärsmodellkanvas med 

underlag (bilagor), inkl. 

1. Nuläge (Kartläggning)

2. Mission & Vision 

(Fastställ)

3. Kan, Vill, Bör (Analysera)

4. Strategi (Fastställ) 

5. Handlings- och 

prioriteringsplan (Skapa) 

6. Uppföljning & Kontroll  

(Fastställ hur)

TAIDA

De sju 

kvalitets-

verktygen

Kunderna känner inte alltid att de sätts i 

centrum och värdeskapandet blir inte hållbart, 

bara för att sådana värderingar formuleras på 

pränt. 

Det gäller att implementera arbetssätt och att 

använda verktyg som leder mot att 

värderingarna också omsätts i handling. 

Inte bara en gång, utan ständigt.

Belönings-

system



Processer

Värde skapas i processer, 

med hjälp av resurser som 

utför aktiviteter.

Från ”råvara” till ”resultat”.



Uppgift: Att göra en Självutvärdering
- Baserad på Hörnstensmodellen

Hellsten, U., Klefsjö, B., 2001.  Självutvärdering – några verktyg och råd för arbetet,

Kvalitetsmagasinet. 

Hämtat 191201 från https://kvalitetsmagasinet.se/sjalvutvardering-nagra-verktyg-och-

rad-for-arbetet/

Självutvärdering är ett arbetssätt för att förstå  och kunna vidareutveckla hur väl hur företagets 
hållbarhets- och kvalitetsorienterade värderingar fungerar och i vilken grad de är implementerade. 
Exempel på värderingar länkade till Hörnstensmodellen kan vara: Kunderna skall alltid sättas i 
centrum, Värde skall skapas på ett hållbart sätt, Våra processer skall vara väl fungerande, Våra beslut 
skall grundas på fakta, Vår personal skall involveras och känna sig delaktiga, Vi skall arbetar med att 
ständigt förbättras och utvecklas och Vår verksamhet skall ha engagerade ledare.

Denna självutvärderingsmetod är utformad enligt följande:
1. Först planeras arbetet med självutvärdering. 
2. Därefter görs en nulägesbeskrivning, dvs en form av verksamhetsbeskrivning över hur man arbetar 

idag.
3. Därefter analyseras nulägesbeskrivningen, varvid styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras.
4. Utifrån de identifierade styrkorna och förbättringsområdena görs prioriteringar och en  

handlingsplan skapas.



Steg 1.  Planera

Har ni behov av och har ni resurser för att göra en självutvärdering av företagets 
nuvarande sätt att hantera företagets arbete med kvalitet?  Detta kan besvaras genom att 
svara på följande frågor

• Vad är era motiv för att göra en självutvärdering med fokus på hållbar kvalitet?
• Hur kan en sådan göras
• Vem skall delta i arbetet?
• När skall den göras?

• Var skall den göras?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Steg 2. Beskriv nuläget

Kvalitet i branschen och hos konkurrenterna
Vilka normer finns för er bransch och bland era konkurrenter när 
det gäller arbete med kvalitet och hållbarhet?

Vilka kvalitetsstyrningssystem och certifieringar används i er 
bransch och av konkurrenterna?

I vilken omfattning och med vilken systematik tillämpas ovan 
nämnda normer, system och certifieringar?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Fortsättning...Steg 2. Beskriv  nuläget

Vision, mission, affärsidé och värdeskapande
Hur beskrivs företagets Vision? Mission? Affärsidé?
Vilka värden och erbjudanden skapas och erbjuds (varor, tjänster och andra värden)?
Hur uppfattas verksamheten och dess erbjudanden av kunder och övriga intressenter?
- Hur vet ni detta?

Ledarskap och personal
Hur leds företaget och hur är organisationen uppbyggd? (Här kan man tex göra ett 
organisationsschema)
Kännetecknas företaget av ett engagerat ledarskap? På vilket sätt tar sig detta uttryck?
Vilka personalkategorier verkar i företaget? Vad kännetecknar personalen?
Hur görs personalen delaktiga i arbetet med kvalitet- och kvalitetsutveckling i 
företaget?  I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Fortsättning… Steg 2. Beskriv nuläget

Kunder
Vilka är företagets kunder och vad kännetecknar dem?
På vilket/vilka sätt påverkar och påverkas kunderna av företagets kvalitet?
På vilket/vilka sätt involveras kunderna i arbetet med kvalitet- och kvalitetsutveckling?
I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Fortsättning… Steg 2. Beskriv nuläget

Partners, nätverk och intressenter
Vilka är företagets partners och intressenter och vilka nätverk verkar företaget i?
Vad kännetecknar dessa och hur är de involverade i företagets värdeskapande?
På vilket/vilka sätt påverkar och påverkas partners, intressenter och nätverk av 
företagets kvalitet?
På vilket/vilka sätt involveras parters, intressenter och nätverk i arbetet med kvalitet-
och kvalitetsutveckling?
I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Fortsättning… Steg 2. Beskriv nuläget

Innovation, lärande ständig förbättring och beslut baserade på fakta
Hur arbetar företaget med innovation, lärande, kontinuerligt förbättringar och beslut 
baserade på fakta? I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Hållbarhet
Hur arbetar företaget med hållbarhet? Används någon arbetsmodell för detta arbete?
Om SDG-modellen tillämpas, vilket/vilka mål bidrar företaget till att uppnå?
I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Uppföljning av resultat
Hur arbetar företaget med att samla in information för att kunna lära, förändra och 
förbättra av levererade resultat? I vilken omfattning och med vilken systematik sker detta?

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen



Steg 3. Analysera

Analysera resultaten av nulägesanalysen utifrån att identifiera och kartlägga styrkor 
och förbättringsmöjligheter.

Steg 4. Gör en kvalitetsstrategi och en handlingsplan för ert företag

Skapa en kvalitetsstrategi utifrån resultaten från steg 1, 2 och 3.
Kvalitetsstrategin skall användas som underlag för det löpande kvalitets- och 
kvalitetsutvecklingsarbetet. Kvalitetsstrategin skall därmed omsättas i handlings- och 
uppföljningsplaner som sedan skall realiseras i vardagens arbete. De identifierade och 
kartlagda förbättringsmöjligheterna  behöver troligtvis rangordnas i en 
prioriteringsordning, detta beaktat exempelvis omfattning, konsekvenser/risk och 
resurser.

Självutvärdering- Baserad på Hörnstensmodellen
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