
Varumärkesbok





I varje möte med omvärlden bygger vi tillsammans bilden av Folktandvården Gävleborg. 
För att vi ska kunna skapa en tydlig och attraktiv bild finns en varumärkesplattform som ger 
oss riktlinjer i det dagliga arbetet.

Folktandvården Gävleborg skapar känslor och associationer – varumärket – ett löfte som  
ska uppfyllas i våra möten med kunderna.

Varumärkesboken är ett verktyg för oss att utveckla och marknadsföra Folktandvården  
Gävleborg. Det du håller i din hand är ett strategiskt dokument för en långsiktig utveckling 
baserad på vad vi vill att kunderna ska känna och associera med Folktandvården Gävleborg.

Att lyckas i det här arbetet kräver konsekvens och uthållighet och alla medarbetare i  
Folktandvården Gävleborg ska bidra och kunna känna stolthet.

Arbetet med att infria det löfte varumärket står för pågår ständigt. Med stolthet och  
engagemang bygger vi vidare på vår historia och de fantastiska förutsättningar vi har.

Maria Lönnbark
VD

Förord 





Varumärke
Summan av de associationer, bilder och tankar som uppstår i människor för en produkt, en plats eller ett företag.

Varumärkesplattform
Ett dokument som styr hur organisationen ska agera och kommunicera för att skapa ett starkt varumärke.

Vision
Ett framtida önskat tillstånd som vi strävar mot att nå.

Värdegrund
Våra egna värderingar som vi ska inspireras och ledas av i allt vi gör.

Personlighet
De egenskaper vi som företag har.

Positionering
Den position vi vill ta på marknaden i kundernas medvetande.

Varumärkeslöfte
Det varumärket lovar att leverera. 

Pay-off
Ett kort och kärnfullt uttryck som ofta sammanfattar varumärkeslöftet.

Ordlista





Marknadsföring har i de allra flesta fall som mål att få så många som möjligt att välja ett varu-
märkes produkter eller tjänster. För oss handlar det om att kunderna väljer Folktandvården 
för att vi tillsammans ska kunna ta hand om deras mun- och tandhälsa. Ett varumärkes styrka 
värderas efter hur välkänt varumärket är och framförallt vad det lovar och infriar. Marknads- 
föringen handlar om att kunderna ska associera varumärket med det löfte vi ger. Syftet är att  
få en plats i kundernas medvetande. Varumärkestänkandet är inte en tillfällig trend eller  
handling utan utgör en del i strategiarbetet.

Varumärket är ett löfte och de bilder som skapas är ett löfte till den potentielle kunden.  
Vårt varumärke är inte enbart vad vi kommunicerar i reklam eller marknadsföring, utan handlar 
också om vad kunden möter när de besöker oss. Varumärkesplattformen måste alltså kunna 
omsättas i agerande.

Vad är ett varumärke?



Startskottet var en marknadsundersökning som resulterade i en marknadsplan. Därefter gjordes 
ett värdegrundsarbete med alla medarbetare involverade. Marknadsplanen, värdegrunden 
och varumärkesarbetet ligger till grund för Folktandvården Gävleborgs varumärkesplattform. 
Även intervjuer, workshops samt kunskapsbyggande för chefer och medarbetare ligger till 
grund för slutresultatet.

Om varumärkesarbetet







En varumärkesplattform, eller varumärkesstrategi som det också heter, är ett styrdokument,  
ett stöd och ett verktyg för alla i organisationen. I plattformen formuleras hur vi ska kommunicera 
och agera för att skapa en attraktiv och tydlig bild av Folktandvården Gävleborg.

Varje möte med omvärlden i form av annonser, besök på klinik, samtal till klinik eller huvudkontor, 
skapar en föreställning om varumärket. Därför är det viktigt att känna till vilken bild vi vill skapa.

Vad är en varumärkesplattform?







Folktandvården har en lång historia som en av samhällets institutioner för tandhälsa. Utvecklingen 
är intimt sammanflätad med välfärdssamhällets framväxt. Så tidigt som 1892 gavs kostnadsfri 
tandvård i Gävleborgs län för obemedlade. Startskottet för Folktandvården gick 1938. Hofors 
var den första folktandvårdskliniken i Sverige! Under åren har en stor mängd kunskap och 
erfarenhet varit nya byggstenar som utvecklat och byggt Folktandvården. Kunskap och 
erfarenhet av all typ av tandvård till människor i alla åldrar och ett starkt fokus på fluor och 
annan förebyggande behandling samt att prova nya vägar, kännetecknar oss i går, i dag och  
i morgon.

Folktandvårdens historia





Folktandvården har sedan 2009, en tydlig och given vision; bevara det friska friskt. I visionen 
pekar vi ut vårt arbete med att skapa förutsättningar och arbeta för en profylaktisk och hälso- 
främjande mun- och tandvård. 

Folktandvården Gävleborg har länge arbetat med att forma en identitet kring visionen. 
Vi arbetar med utbildning och information ute bland föräldrar, barn, ungdomar, gamla och 

personer med funktionsnedsättning med fokus på en frisk mun. Tillsammans med övriga aktörer 
i samhället som skolor, äldreboenden, asylboenden/-mottagningar och anhörigcenter spinner 
vi ett nät kring viktiga målgrupper där vi behöver nå fram med vårt hälsobudskap. 

Vi erbjuder Frisktandvård, ett avtal för tandvård till fast pris. Våra behandlingar syftar till 
att förebygga, rehabilitera och reparera för att skapa en god hälsa för våra kunder. Vi arbetar 
systematiskt med miljö, kvalitet och patientsäkerhet för att kunna ge våra kunder det 
absolut bästa omhändertagandet och bidra till en hållbar framtid. 

Vi bedriver forskning inom flera områden för att kunna förbättra och förenkla behandlingsmetoder.
Vi ser Folktandvården Gävleborg som det naturliga valet när hälsa i munnen ska skapas. 
Vi utvecklar vårt sätt att arbeta för att bättre kunna möta våra kunder och deras behov.

Folktandvården idag









En vision fungerar som en ledstjärna och en kompass. Vår vision fokuserar på att vi vill skapa 
och bevara hälsa. Allt vi gör ska syfta till att komma ett steg närmare visionen.

Vår vision

Bevara det friska friskt







Precis som människor har även varumärken en viss personlighet. Folktandvården Gävleborg 
har flera karaktäristiska kännetecken – vi är tillgängliga, har en välkomnande och öppen  
attityd. Det finns en stor potential i det driv och engagemang som lägger en viktig grund för 
bemötandet av våra kunder. 

Vår personlighet





Värdegrunden innehåller de värderingar som ska inspirera och vägleda oss i allt vi säger och 
gör. Den berättar på vilket sätt vi ska möta varandra och våra kunder. Värdegrunden behöver 
inte kommuniceras externt, men utgör en grund för hur vi agerar och kommunicerar det vi 
står för, vad som gör oss unika och vilken nytta kunderna har av det. 

Öppenhet och ärlighet
Det innebär att vi hjälps åt och delar med oss av erfarenheter och kompetens. Vår förhoppning 
är att det skapar trygghet och förtroende i mötet med patienten. Vi lyssnar på varandra och ger 
återkoppling på ett ärligt sätt. 

Respekt och ödmjukhet
Det innebär allas lika värde. Vi ska ha respekt, visa lyhördhet och förståelse för alla patienter 
och medarbetare. Vi ska vilja varandras och verksamhetens bästa och gemensamt föra 
verksamheten framåt.  

Professionalism och ansvar
Det innebär att patienten är en del i teamet. Vi ser till vars och ens behov och samverkar för  
bästa omhändertagande och hälsa. Vi är varandras arbetsmiljö och alla har ansvaret att bidra 
till att den blir god.

Vår värdegrund



Positionering är precis som det låter, den position vi ska ta i jämförelse med våra konkurrenter. 
Vad vi kan erbjuda våra kunder som i jämförelse med andra tandvårdsaktörer är unikt. 

Vår positionering

Förebyggande, hälsofrämjande och 
lättillgängligt för mun och tänder
Tillgänglighet genom att vi finns i hela länet.
Tillgänglighet till all kompetens och bredd genom vår storlek.
Ansvar för att ta emot alla kunder.



Det krävs också ett tydligt löfte till våra kunder. Varumärkeslöftet är det som Folktandvården 
Gävleborg lovar att leverera och det som alla aktiviteter ska värderas mot för att bli trovärdiga 
och för att skapa det resultat vi önskar. Ett varumärkeslöfte kan fungera som en pay-off i den 
externa kommunikationen. 

Hälsa – Vi ska även i fortsättningen arbeta förebyggande. Vi väljer att säga hälsa för att 
bredda begreppet. Vi ska uppfattas som ett hälsofrämjande företag, med den hälsofrämjande 
inriktning som vi redan har – i alla sammanhang.  

Nyskapande – Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande, det visar vi genom att vi är 
nytänkande och nyskapande i allt vi gör. Att arbeta med kundens perspektiv, gör oss 
nyskapande i sig.

Vårt varumärkeslöfte

Hälsa och nyskapande





Vision
Allt vi gör i Folktandvården Gävleborg syftar till att nå vår vision:

Bevara det friska friskt
Värdegrund
Vår värdegrund ska inspirera och vägleda dig i allt du säger och gör:
Öppenhet och ärlighet 
Respekt och ödmjukhet
Professionalism och ansvar

Personlighet
Organisationens agerande präglar Folktandvården Gävleborgs personlighet  
och de associationer kunderna får till oss.

En sammanfattning



Positionering
När vi kommunicerar Folktandvården Gävleborg till kunderna ska vi genom olika budskap 
berätta att vi är:
Förebyggande, hälsofrämjande och lättillgängliga för mun och tänder, genom vår kompetens 
och bredd, genom att vi finns i hela länet och genom att vi tar ansvar för att ta emot alla.    

Varumärkeslöfte
Varumärkeslöftet använder vi i extern kommunikation och är ledstjärnan för de aktiviteter 
vi genomför.

Folktandvården Gävleborg 
– hälsa och nyskapande





Telefon 026-15 76 10
www.ftvgavleborg.se
ftv@regiongavleborg.se


