
Släpp loss
och 

Gå vidare

Bredbandsbåten 
tisdag 3:e oktober







Kärleks-
förklaringar…



Befriande 
bredband



… som anmäldes 
till RO…



<Kommer du 
ihåg det 

här?>

… och sedan 
efterliknades 

av andra.



”75-Year-Old 
Woman in 

Karlstad Has 
Fastest Internet 
Connection in 
the World!”



Om vi fick jobbet idag?



Guldkorn som vi tar med oss från då

Drog nytta av 
att vi var ett 

kommunalt bolag

Kommunens logga 
– tryggt, 

långsiktigt och 
beständigt

Hittade ett 
”värde” och höll 

fast vid det



Viktiga beslut– Vårda dina värden!

1. Själva äga och driva 
varumärket – inte ge bort 
det till någon annan

2. Utgå från kunder och 
varumärke snarare än 
teknik



Dela upp marknadsarbetet i tre nivåer

3. Erbjudande i direktkontakt 
med blivande kunder

2. Påverka beslutspersoner

1. Varumärkesbyggande



Våra ledstjärnor i varumärkesbygget

• Inga erbjudanden

• Sticka ut hakan men inte för mycket

• Glimten i ögat

• Enkelt och vardagligt språk och ordval

• Mäta allt vi gör



Nyckelfaktor: 
Direktkontakt med blivande kunder

• Utskick

• Möten med företag, byggherrar och BRF:er

• Informationsmöten, 6-8 per område och upp till 40 stycken 
per termin i skolmatsalar, församlingshem eller i köket



Tips från coachen

• Håll hårt i byrån! 
Låt dem inte alltid hitta på ”nytt”

• Låt värdena i varumärkesplattformen utgöra 
ramverket för kreativiteten. 

• Skriftliga briefer så ni kommer ihåg vad 
kommunikationen ska åstadkomma

• Lita på din egen kunskap och känsla 
– ingen byrå är bättre än beställaren



Ändrade förutsättningar för stadsnäten

Öppna nät är inte unikt

Hårdare konkurrens från fler

Myndighetsreglering



Ändrade förutsättningar för stadsnäten

”Stadsnäten är klara med fas ett, nu 
går vi in i fas 2 som är att leverera 
fler Internet-of-Things-tjänster och 
fler samhällsnyttotjänster”

Stadsnätschef Mellansverige



Ändrade förutsättningar i samhället

Från egoistisk till kollektiv 
individualism

Äga VS Ha tillgång till

Värderingsstyrt



MODNya 
samarbets eller



MODe



MODNy igheter



MODTåla



MODer Jord



MODNya affärs eller



TACK! LYCKA TILL!
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