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”The world is a noisy place” Särskilt på internet. Sedan social medier och internets existens, har det personliga varumärket 
blivit viktigare, men också mer tillgängligt för oss alla.

Tidigare var det personliga varumärket mer relaterat till ens formella meriter, eller något som enbart ”högt uppsatta” 
människor VD:ar, politiker, näringslivstoppar sysslade med. Men i takt med att fler och fler blir egenanställda, och väljer 
alternativa karriärvägar blir det personliga varumärket även viktigare för entreprenörer, egenföretagare, frilansare, 
konsulter, föreläsare och karriärister bland annat.

Med personlig varumärke (eller Personal Branding) menar vi det unika i dig. Vem är du, vad är speciellt med dig, vilket 
värde erbjuder du världen? Vår vision är att alla är unika och alla har någonting unikt för dem att erbjuda världen. Vi tror 
att detta går att synliggöra och lyfta fram hos varje kvinnlig företagare och soloprenör, bland annat genom de råd vi delar 
med oss av i denna serie de kommande dagarna.

PERSONLIGT 
VARUMÄRKE

STEG #1

Vilket värde erbjuder du världen? Vilken är 
din unika ”selling point”?

Vad är ett personligt 
varumärke?
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Innan du börjar bygga ditt varumärke och marknadsföra dig själv. Ta dig en stund att fundera över dina värderingar. Hur 
kan du integrera dem i ditt varumärke och i ditt företagande?

Att känna och stå i dina värderingar kommer att ge dig en röd tråd att hålla i varje gång du ska tänka vilken bild du vill ge 
av dig själv, vilka texter du vill skriva, och vilket budskap du vill förmedla.

Det kommer även att hjälpa dig förstå vilken typ av projekt och kunder du vill arbeta med. Att visa sina värderingar i din 
marknadsföring gör även att du hjälper andra människor med liknande värderingar att hitta, följa och vilja samarbeta med 
dig.

VÄRDERINGAR

STEG #2

Dela med dig av 3 viktiga värderingar för dig  
och ditt företagande! 

Känn dina värderingar!
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Vilken bild av dig vill du förmedla i linje med vad du erbjuder och vem du är.

Om du är fotograf, vilken typ av fotograf är du? På vilket sätt skiljer du dig från andra fotografer? Vilket värde erbjuder du 
dina kunder?

På vilket sätt skiljer sig din tjänst från andra fotografers tjänster? Här kan värderingar och personlighet spela en avgörande 
roll i branscher med stor konkurrens.

BUDSKAPET
 

STEG #3

Vilket är ditt budskap?

Vilket budskap/ 
känsla vill du 
förmedla till din 
målgrupp?
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Nej en proffsig bildbank är inte bara för VD:ar eller kändisar.

Den är viktig att ha för alla som månar om och vill bygga sitt personliga varumärke.
Vi brukar tänka att det går att likna vid att ha en bra garderob, med kläder för olika tillfällen som framhäver dina bästa 
sidor och får dig att känna dig självsäker.

Med bilder är det samma sak. Du vill kunna ha proffsiga bilder för alla de tillfällen där du ska representera dig själv och 
ditt personliga varumärke. Det kan exempelvis vara till din hemsida, dina sociala medier, intervjuer & artiklar, bok, PR etc.

BILDER

STEG #4

Har du ett bildbibliotek?

Ha en bildbank 
på dig själv!
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En bra story ska innehålla en utmaning, en transformation och en (för-)lösning.

Dela med dig av dina livserfarenheter! De kan hjälpa andra, och de förmedlar Vem du är och hur blivit
den Du är. De berättar varför Du gör vad Du gör, och varför du gör det på Ditt speciella sätt.

BERÄTTA

STEG #5

Använder du dig av storytelling i din 
marknadsföring?

Storytelling tips #1
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Autenticitet handlar om att inte försöka vara någonting du inte är. Inte försöka passa in i en mall eller en stereotyp. Det 
kommer att skina igenom i längden och verka krystat.

Som soloprenörer är oftast du ditt varumärke, så framhäv dina styrkor, din personlighet och det som är unikt för dig.

Ibland kan kan storytelling även vara ett bra sätt att prata om motgångar och transformation. Här är tumregeln att vara 
personlig men inte privat en bra riktlinje.

AUTENTICITET

STEG #6

Vad skulle din unika varumärkesstory 
kunna berätta eller handla om?
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Vem pratar du till? Vem vill du sälja till? Eller vem vill du arbeta med?

När du definierat detta, och tagit reda på vilka utmaningar, intressen och behov din målgrupp har, vet du bättre vilket 
värde du kan ge dem genom text och bild.

MÅLGRUPP

STEG #7

Skriv ner din målgrupp här:

Känn din målgrupp!
 



Varför gör vi det?
För att vi tror att alla har sina unika egenskaper och 
personlighet som bör lyftas fram. 
No more one size fits all! Vi vill lyfta det unika i dig 
för att vi vet att det personliga varumärket betyder 
allt för en egenföretagare och soloprenörer. 
 
”Tribe follows wibe” finns det ett uttryck som säger. 
Genom att ta kontrollen över vilken wibe du 
förmedlar på internet har du större chans att nå ut till 
och sälja till din målgrupp.

OM OSS
Vi hjälper företagare och 
soloprenörer att skapa ett starkt 
personligt varumärke online.

Behöver du hjälp att 
bygga ditt personliga 
varumärke online?
Kontakta oss för samarbete eller besök vår 
hemsida:
 
anetafrida@gmail.com
anetafrida.se
Följ oss i sociala medier!

https://www.facebook.com/anetafrida/


