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Modul 3: Building a green brand
Bygga ett grönt varumärke

Modul 4: Steps towards sustainable quality
Steg mot en hållbar kvalité





Lärandemål: Att utveckla en förståelse för vad ett grönt varumärke är och de processer 
och aktiviteter som kan relateras till att bygga ett grönt varumärke i ett mikroföretag samt att 
även lära sig identifiera vad som kan vara styrkor i ett grönt varumärke..

Verktyg: En grön varumärkesplan, en grön varumärkesstrategi och en grön 
varumärkespositionering

Uppgift: Att skapa, formulera och designa en grön varumärkesplan för det egna 
mikroföretaget



Hållbarhet

Image

ProfilIdentitet

Identitet + profil + image 

= Varumärket

+ Hållbarhet

= Ett grönt varumärke



Identitet - allt det som företaget är (egenskaper) 



Image - så som andra uppfattar företaget



Profil - det vi väljer att visa upp av företaget

Potatisföretag i Norrtälje

Lokal potatisodlare
God potatis
Kvalitativ potatis
Ekologisk och ekologiskt certifierad potatis
Gårdsbutik
Service till lokala handlare



Profil - det vi väljer att visa upp av företaget

De profilegenskaper som 
väljs beror på vilka fördelar 
företaget har i relation till 
konkurrenterna.
Exempel Staudio



Profil - det vi väljer att visa upp av företaget

Exempel potatishandlaren
Mest unika och konkurrenskraftiga 
egenskaperna:

Lokal potatishandlare (gårdsbutik och 
personlig service till lokala butiker)

Hållbarheten (ekologiskt certifierad)



Den gröna varumärkesplanen

NULÄGESANALYS
Självanalys - identiteten inklusive hur företaget är hållbarhet

Kundanalys - vad vill kunderna ha

Konkurrensanalysen - Vad erbjuder konkurrenterna?

USP - vad är vår Unique Selling Point (USP)  i relation till konkurrenterna (inklusive hållbarheten)?

STRATEGI

KONTROLL



NULÄGESANALYS

Självanalys
Vad är affärsidén?
Vad är organisationens vision och mål?
Vilka är organisationens interna värden?
Vad lovar ert varumärke?
Vilka är företagets gröna/hållbara attribut (egenskaper)?
Vilka är företagets varumärkesegenskaper (egenskaper)?



NULÄGESANALYS

Kundanalys

Vad gör ditt varumärke attraktivt?
Vem är ditt varumärkes målgrupper och vad är deras behov, krav och önskemål som ni möter genom ert 
varumärke?



NULÄGESANALYS

Konkurrensanalys
Vad gör ditt varumärke unikt?
Vilka är de konkurrenskraftiga varumärkena (inklusive substitut) och vilka 
är deras bästa egenskaper?
Vilka är de mest relevanta attributen (t.ex. pris, kvalitet, geografisk plats, 
certifieringar och grönhet) för de konkurrerande varumärkena i förhållande 
till er egen varumärkesidentitet?
Med detta som utgångspunkt, hur kan ni placera ert eget varumärke i ett 

jämförande diagram och på en positionskarta?



NULÄGESANALYS

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.



Strategin för det gröna varumärket
Baserat på nulägesanalysen, vilka är era kommunikationsmål?
Baserat på nulägesanalysen, vilken är företagets varumärkesprofil (de attraktiva och unika 
attributen i ert varumärke som ska kommuniceras)?
Hur ska varumärket kommuniceras i form av logotyp och grafiska profil (färger, typsnitt mm)?
Vad är ert varumärkes språk (bla med vilka ord ska varumärket kommuniceras)?
Vilka marknadsföringsverktyg (tex Facebook eller tidningsannonser) ska användas för att 
kommunicera varumärket?



Kontrollera resultaten

Hur ska ni testa era marknadsföringsaktiviteter?
Hur kan ni veta vad som fungerade?
Varumärkesbild: Hur ser andra ert varumärke?

Tex genom Anteckningar, kundundersökningar, försäljningsresultat

Bestäm ett system för att koppla marknadsaktiviteter med  resultaten 





Lärandemål: Utveckla en förståelse för kvalitet och kvalitetsstyrning, samt för 
kvalitets- och miljöcertifieringar i gröna mikroföretag.

Verktyg: Principer och metoder för att integrera och implementera kvalitet och 
kvalitetsstyrning, samt en kvalitets- och / eller miljöcertifiering i affärsmodeller 
och strategier



Kvalité

- är hur företagets erbjudanden definieras av kunder, anställda, partners, nätverk 
och intressenter.

- återspeglar företags affärsrelaterade beslut och aktiviteter
- är kopplad till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet



Steg 1.  Planera
Hur kan ni göra en självutvärdering av ert företags nuvarande sätt att hantera kvalitet?

Svara på följande frågor:
Varför ska ni göra göra en kvalitetsutvärdering?
Hur kan en utvärdering göras?
Vem ska vara med och göra utvärderingen?
När ska utvärderingen göras?
Var ska utvärderingen göras?



Steg 2. Beskriv den aktuella 
situationen
Vilka normer finns för er bransch när 
det gäller kvalitet och vilka 
certifieringar för 
kvalitet/miljö/hållbarhet finns?
Vilka kvalitetsstyrningssystem och 
certifieringar används i er bransch och 
av konkurrenterna?



Fortsättning...Steg 2. Beskriv den aktuella situationen

Värdeerbjudande, vision och mål
Vad är företagets värdeerbjudande (produkter, tjänster och värden för kunden), vision och mål?

Ledarskap och anställda
Hur styrs företaget och hur är organisationen uppbyggd (här kan man tex göra ett 
organisationsschema)?
Hur är de anställda del av att skapa kvalité i företaget?



Fortsättning… Steg 2. Beskriv den aktuella situationen

Kunder
Vad kännetecknade kunderna?
På vilket/vilka sätt påverkar och påverkas kunderna av företagets kvalité?

Partners, nätverk och intressenter
Vad kännetecknade partners, nätverk och intressenter?
På vilket/vilka sätt påverkar och påverkas partners, nätverk och intressenter av företagets 
kvalité?



Fortsättning… Steg 2. Beskriv den aktuella situationen

Innovation, lärande och ständig förbättring
Hur fungerar ditt företag när det gäller innovation, lärande och kontinuerligt förbättringar?

Hållbarhet
Hur bidrar företaget till att uppnå ett eller flera  globala hållbarhetsmål?

Resultat
Hur jobbar ert företag med att samla in information för att kunna förbättra företaget när kommer till 
tidigare nämnda aspekter?



Steg 3. Analysera
Vilka svagheter, styrkor och möjligheter till förbättringar finns utifrån svaren i steg 1 och 2 kan ni se?

Steg 4. Gör en kvalitetsstrategi för ert företag
Skapa en kvalitetsstrategi utifrån svaren från steg 1, 2 och 3.
Tänk er att den strategin eller planen sedan ska kunna användas för att kontrollera och utveckla 
kvalitén på arbetet i företaget samt på företagets produkter, tjänster, innovationer osv.   
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