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Kandidater till kärnvärden – nytänkande 

• Nyttan med varumärken i offentlig sektor 

• Projektets övergripande syfte 

• Varumärkesstrategi för Region Jämtland Härjedalen 

• Varumärkesstrategi och varumärkesarkitektur 

• Olika typer av varumärkesarkitektur 

• Förslag på varumärkesarkitektur för Region Jämtland Härjedalen 

• Frågor 

 

Agenda  



• Legitimitetsutveckling 

• Intäktsgenerering 

• Kompetensförstärkning 

• Effektivitetsförbättring 

Varumärken ur ett nyttoperspektiv 



Kandidater till kärnvärden – nytänkande 

• Målsättningen med varumärkesarbetet är att skapa förutsättningar för att Region 

Jämtland Härjedalen ska bli så synligt och tydligt som möjligt.  

 

• Landsting och regioner uppfattas idag som tämligen abstrakta av de flesta 

medborgare. Det är därför ur demokratisk synvinkel viktigt att medborgare får 

kunskap om vad Region Jämtland Härjedalen representerar. En synlig och tydlig 

region blir lättare att interagera med och det blir lättare att utvärdera dess 

verksamhet och därigenom utöva sina demokratiska rättigheter. 

Övergripande syfte med varumärkesprojektet 



Organisationens varumärke och platsens varumärke 

Plats Organisation 

Näringsliv 
Turism 
Boende 

Medarbetare 
Kunder/Patienter 
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Varumärkesarkitektur 



• Målsättningen är att organisera användningen av kännetecken för 
att skapa förutsättningar för att Region Jämtland Härjedalen ska 
framstå så synligt och tydligt som möjligt.  

• Syftet med detta är tränga igenom informationsbruset på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt. Detta underlättar i sin tur 
rekrytering, kontakter med andra organisationer, kontakter med 
invånare etc.  

• Landsting och regioner uppfattas idag som tämligen abstrakta av 
de flesta medborgare. Det är därför ur demokratisk synvinkel 
viktigt att medborgare får kunskap om vad Region Jämtland 
Härjedalen representerar. Detta underlättas av en enkel och tydlig 
varumärkesarkitektur. 

Syfte 



Att arbeta med kärnvärden Varumärken idag 



Att arbeta med kärnvärden Varumärkesnivåer 



Att arbeta med kärnvärden Varumärkesnivåer 

 
Tre varumärken 
kommuniceras i en och 
samma annons – där samtliga 
tre varumärken tillhör en och 
samma organisation. 
 
För mottagaren är det mycket 
svårt att förstå hur dessa 
varumärken hänger ihop 
eftersom det ger ett rörigt 
intryck. 



Att arbeta med kärnvärden Alla vill ha en egen identitet – och skapar egna identiter om det ges möjlighet 



Att arbeta med kärnvärden Alla vill ha en egen identitet – och skapar egna identiter om det ges möjlighet 



• Hur många varumärken ska vi arbeta med? 

• Hur många nivåer ska vi arbeta med? 

• Vilka roller ska varumärkena ha? 

• Vilka relationer ska varumärkena ha? 

Varumärkesarkitektur 



Strategiska alternativ 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 



Strategiska alternativ – generella för- och nackdelar 

Individuella 
varumärken 

Modervaru-
märke 

Hybridstrategier 

Hög kostnadseffektivitet Låg kostnadseffektivitet 

Hög flexiblitet Låg flexiblitet  

Hög kapitalisering Låg kapitalisering 

Hög risk Låg risk 



Varumärkesarkitektur i andra landsting 



Strategiska alternativ - logotyper 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 

Region Jämtland Härjedalen Region Jämtland Härjedalen 
Folktandvården 

Folktandvården 
Region Jämtland Härjedalen 

Region Jämtland Härjedalen 

Landstingsbostäder i Jämtland AB 



Strategiska alternativ - logotyper 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 

Region Jämtland Härjedalen 

+ Tydligt 
+ Nytt och fräscht 
+ Får förståelse för hur stor organisationen är 
+ Stor förändring = skapar synlighet 
+ Lägre kostnader för marknadsföring 
+ Enklare att använda 
+ Positiv spillover 
+ Marknadsföring internt (vi är stora) 
 
 
- Negativ spillover 
- Konformism 
- Utmanade kommunikativt för "delarna" 
- Etablerade varumärken försvinner kan skapa "badwill" 
- Dämpar entreprenörskap 

 



Strategiska alternativ - logotyper 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 

Region Jämtland Härjedalen 

+ Sticka ut, vara speciell 
+ Bevarar kulturer i kulturen 
+ Bevarar etablerade varumärken 
+ Kortsiktigt enkelt att implementera 
 
- Stärker inte helheten 
- Dyrt 
- Stärker individualister 
- Spretigt 
- Förvirrande 
- Går helt emot ledningens vision 

 

Landstingsbostäder i Jämtland AB 



Strategiska alternativ - logotyper 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 

Region Jämtland Härjedalen 
Folktandvården 

+ Jämtland-Härjedalen blir huvudsak 
+ Lättare att få med anställda om det finns någon 
form av gammal identitet kopplad  
 
- Vilseledande, många element, dålig kommunikation 
- Blir mycket olika namn i organisationen 

 



Strategiska alternativ - logotyper 

Individuella 
varumärken 

Moder-
varumärke 

Hybridstrategier 
Moder/Dotter Dotter/Moder 

Folktandvården 
Region Jämtland Härjedalen 

+ Konfliktfri mellanlösning 
+ Behåller varumärken 
+ Kan vara tydligare för mottagaren 
i annonser/utskick  
 
- Mellanlösning 
- Marknadsför inte regionen 
tillräckligt, bygger enheten istället 
för helheten 

 



Att arbeta med kärnvärden Rekommendation implementering av ny varumärkesarkitektur 

1. Prioritera användning av ett varumärke – Region Jämtland Härjedalen  
Denna strategi kallas modervarumärkesstrategi och är överlägsen när det gäller att skapa synlighet och tydlighet på ett 

kostnadseffektivt sätt. Denna strategi bör gälla all kärnverksamhet.  
 
2. Utvärdera varje enskilt varumärke i portföljen 
Varför ska verksamheten ha en egen logotyp? Varför ska verksamheten ha ett särskiljande namn? Kom ihåg att varje 

särprofilering som medges skapar ett prejudikat. Vanligt i verksamhet som motsvarar er är att varumärken som ges 
undantag uppfyller flera av följande kriterier: verksamheten har ur objektivt perspektiv ett välkänt varumärke, befinner sig 
på en internationell marknad, att man har ett stort behov av marknadskommunikation gentemot konsumenter på en 
konkurrensutsatt marknad. 

 
3. Ändra namn där bara Jämtland ingår till Jämtland Härjedalen. Ändra namn som innehåller län eller landsting till 

region 
Vid byte av namn prioritera generiska/beskrivande namn på verksamheten (ex. Regionbostäder AB istället för 

Landstingsbostäder AB) 
 
4. Skapa policy för hur regionorganisationens logotyp ska användas vid samprofilering med andra verksamheter  
Utveckla principer som styr när regionorganisationen ska framstå som huvudavsändare eller som en avsändare bland flera. 
 
5. Fasa ut alla projektvarumärken 
Skapa en tydlig policy för när och hur eventuella nya varumärken ska utvecklas 
 
6. Skapa en tids- och handlingsplan för när och hur varumärken ska förändras eller fasas ut 
Detta initiativ bör koordineras med regiondirektörens övergripande plan för organisationsförändring 
 
7. Planera noggrannt för hur ett beslut i denna riktning ska förankras i berörda verksamheter 
En verksamhets varumärken upplevs ofta ha en stor betydelse för framgång och bidra till medarbetarnas identitet. Det är 

därför oerhört viktigt att genomföra en sådan här förändring med en tydlig pedagogik som förklarar varför denna 
förändring ska äga rum och vad både den enskilda verksamheten och regionorganisationen som helhet kan vinna på 
denna förändring över tid. I samband med detta är det också viktigt att tydligt visualisera vilka konsekvenser 
förändringarna får.  
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Exempel på hur en 
modervarumärkesstrategi kan se ut för 

Region Jämtland Härjedalen 



Region jämtland härjedalen 



Region jämtland härjedalen  


