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Merkevaren 
skal bidra 
til mer enn 
salg

1. Tiltrekke seg talent

2. Bli valgt som 
samarbeidspartner

3. Påvirke egne 
rammebetingelser

4. Spre kunnskap

5. Påvirke samfunnsutvikling
6. Oppnå ære og berømmelse

7. Øke verdien på virksomheten
8. …





I dag er verdien mest en 
konsekvens av hva 
merkevaren gjør

Før var merkevarens verdi 
en konsekvens av hva 
merkevaren sier

Kilde: New brand Value, White Paper November 2018, 
Denzu Aegis Network

































Hva har
skjedd?



Inntrengere

Kunde
makt

Substitutter

Leverandør
makt





Kundene er blitt den viktigste salgskanalen...

Kilde: McKinsey 2009

Evaluering

Kjøp

OpplevelseVareprat

Vurdering

Relasjon

START 
HER

2/3 av all kommunikasjon kommer fra kunder
50% av kjøpsbeslutningene blir påvirket

20-30%  endrer beslutning

“Hyperpåvirkere” står for mesteparten av komm

De fleste når ikke mer enn én annen

Det er svært få “nye” kunder





Kilde: D2, 27.09.2018



Kilde: D2, 27.09.2018 Kilde: 1843 Magazine





Kilde: New York Post





Troverdig i kategorien

Differensiert fra 
konkurrentene

Relevant for kundene

Mulig for merkevaren å 
levere på

Sosial posisjonering
En viktig grunn til at merkevaren finnes

Høye mål som skiller seg fra eller hever 
seg over konkurrentene

Meningsfylt ikke bare relevant for 
kundene

Et hele, av verdigrunnlag, opplevelser 
osv. som taes på alvor

Merkevaren

Kategorien Kundene

Konkurrentene

Oppdatert posisjonering

Statisk posisjonering



Teslas løfte til kundene er å levere premium biler 
til den miljøorienterte forbrukeren ...

… mens deres store prosjekt er å bidra til en raskere 
overgang til ren energi.



Vipps løfte til kundene er å gjøre betaling befriende 
enkelt…

…mens deres store prosjekt er å bidra med forenkling i 
verdensklasse



Posisjonering
Kategori
Rolle
Differensiering

Merkevareplattform Strategiintegrasjon

Identitet
Arketype
Identitsprisme

Retning
Styringspyramide

Narrativ
Fremtidshistorie



«Strategi er det minste settet av beslutninger som gir 
retning til alle andre beslutninger»











7 grunnhistorier

1. Overvinne monsteret

2. Oppdraget

3. Komedie

4. Fra fattig til rik

5. Utfart og hjemkomst

6. Tragedie

7. Gjenfødelse







It all began when (anchor)…Lever Brothers back in 1957 began 
selling revolutionary beauty soap bars that wouldn’t dry out your 
skin like ordinary soap.
But then (current tension)…the beauty industry exploded with 
plenty of moisturizing alternatives. Meanwhile, women all over the 
world where increasingly alienated and even intimidated by the 
stereotypical portrayal of women in the beauty industry. 
That made us (strategic redirection)…redefine our role from selling 
products to creating a movement passionate to offer emotional 
support for a more real definition of beauty.
That means that we now (remarkable consequences)…continue 
championing and reinventing the Campaign for Real Beauty. And in 
that not only offer beauty products that deliver real results but also 
drive the Dove Movement for Self-Esteem and the Dove Self-
Esteem Fund, dedicated to mentoring children and helping them to 
have confidence and self esteem and believe in their real beauty.
Until one day we will have succeeded in (purpose)…activating self-
esteem, redefining beauty and challenging stereotypes.

Dove
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Dirk Herbert, Dentsu Aegis

«Merkevarebyggere må 
finne ut hvordan de skal 
slutte med markedsføring 
overfor forbrukere å 
begynne å bety noe for 
folk. Det er et helt 
fundamentalt og 
nødvendig skift»





Posisjonering
Kategori
Rolle
Differensiering

Merkevareplattform Strategiintegrasjon

Identitet
Arketype
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Retning
Styringspyramide

Narrativ
Fremtidshistorie



TAKK
FOR 
MEG!
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