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SAMMENDRAG
I besvarelsens del 1 gjør jeg en retorisk og semiotisk analyse av to annonser:
Volkswagens «Lemon» fra 1960 og BMWs «The beginning. The End», som er
cirka ti år gammel. Annonsørene hadde to ulike posisjoner i markedet da
annonsene ble publisert, men henvendte seg begge til svært tydelige målgrupper.
Mens VW i hovedsak spiller på Logos, er BMWs annonse en annonse som spiller
på Pathos. I sammenligningen viser jeg likhetstrekk mellom annonsene, men viser
også de vesentlige forskjellene mellom dem. VWs annonse benytter cultural
branding mens BMW er et klassisk eksempel på emotional branding. I
oppsummeringen argumenterer jeg for hvorfor VWs Beetle er en bedre annonse
med større gjennomslagskraft enn BMW sin.
I del 2 i besvarelsen utvikler jeg en merkevarestrategi for det fiktive magasinet
Tempus. Målgruppa er moderne, norske menn med høy økonomisk og/eller
kulturell kapital, som har et pågående identitetsprosjekt og søker etter en attraktiv
livsstil. I oppgaven velger jeg en tydelig posisjon for magasinet, hvor kunden skal
oppleve både en funksjonell og symbolsk verdi. Et sentralt differensieringspunkt
mot konkurrentene er selve innholdet i magasinet. Jeg argumenterer for hvorfor
viral branding er best egnet for magasinet, og i kommunikasjonsstrategien viser
jeg hvordan magasinet i praksis kan markedsføres med denne modellen. Videre
redegjør jeg for hvordan magasinet skal bygges i kundens bevissthet, gjennom å
fokusere på bredde framfor dybde i merkekjennskapen. I tillegg viser jeg hvordan
jeg ville jobbet med kunnskapsassosiasjonene til magasinet. Til sist viser jeg
hvordan jeg ville jobbet med å utforme interne retningslinjer for de ansatte i
magasinet.
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VOLKSWAGEN - «LEMON»
Volkswagens annonse «Lemon» fra 1960 var starten på VWs unike posisjonering
av Beetle (Bobla) i USA. Den var også en del av en annonseserie som
revolusjonerte markedsføringsbransjen.

KAIROS
For å forstå annonsen er det viktig å bruke tid på å forstå tidsbildet, øyeblikket
(Kairos), hvor annonsene ble satt på trykk. I årene etter andre verdenskrig
opplevde USA en formidabel velstandsøkning. Nye, og mer effektive,
produksjonsmåter ga teknologiske nyvinninger og en rekke nye produkter. I
kulissene arbeidet en voksende reklamebransje, og skapte reklame som lovet et
enklere liv, lykke og sosial status – bare man kjøpte produktene. Bildet av det
moderne, lykkelige livet i USA ble formet med reklameindustriens støpeskje.
Forbrukersamfunnet utviklet seg til et begjærssamfunn, hvor reklameindustrien
betraktet beslutninger om kjøp og forbruk som lystbetonte.
Bilindustrien hadde forlatt Henry Fords tanker om «en bil for alle», og kom årlig
med nye og oppgraderte modeller spekket med utstyr. Bilen ble et viktig sosialt
tegn på vellykkethet, som attpåtil kunne parkeres utendørs – godt synlig for alle.
Mantraet var enkelt: Dess større, dess bedre. Annonsebildene viste gjerne
bilmodellene fra en vinkel som framstilte dem som størst mulig. Annonsetekster
og bilder sparte ikke på noe når det beskrev lykken som fulgte med å eie en bil,
enten i form av glamour, status eller maskulinitet. De store annonsebyråene i
Madison Avenue i New York brukte bilproduksjonen i Detroit til å skape et
konstant begjær etter noe større, nyere og mer moderne.
I dette polerte annonsebildet skulle altså Reklamebyrået DDB skape et marked for
Beetle, en bil som inntil 1960 slet med et elendig rykte i USA. Bilen var stygg,
upålitelig, hadde et gammeldags design og var spartansk utstyrt. Den var også
svært liten, sammenlignet med modellene fra Chevrolet, Buick, Oldsmobile og
Cadillac. Som om ikke det var nok ble bilen fortsatt assosiert med Nazi-Tyskland
og Hitlers direkte engasjement i utviklingen av det han kalte «folkets bil»
(Holt,2004 s. 65-78).
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Kairos handler om å «gripe øyeblikket» (den retoriske situasjonen). For å forstå
hvilket øyeblikk DDB grep, må vi gjøre en analyse av det retoriske publikummet
byrået valgte ut som sin målgruppe.

DET RETORISKE PUBLIKUM
De store annonsebyråene hadde nærmest standardisert bilannonsene gjennom 50tallet. Det ble skapt et bilde av den amerikanske drømmen og lykken med budskap
som «større er bedre». Likevel var det ikke alle som kjøpte dette budskapet
ukritisk. Mange, spesielt den unge, urbane og utdannede middelklassen, opplevde
markedsføringen som altfor konsensus-skapende, velregissert og konform. De
opplevde et press om å kjøre en bil som symboliserte idealet om forstadslykken.
Dette tankesettet var typisk for det bohemske og kulturelle miljøet i New York og
andre amerikanske storbyer. Disse miljøene målbar en motstand mot
etterkrigstidens ideologi, som markedsførerne i stor grad bidro til å skape med
sine polerte annonseuttrykk. DDB skjønte at de måtte snakke direkte til nettopp
denne målgruppen om de skulle skape et marked for en annerledes bil.

APTUM
Skulle DDB lykkes ville det kreve rett ord til rett tid og på rett sted (Aptum). Det
ser vi tydelig i annonsen «Lemon». Det er en ærlig og nøktern tekst med kreative
språklige bilder. Det er en annonse som anti-hyper en bil mot en målgruppe, sterkt
kritisk til samtidens generelle hyping og manipulerende markedsføring. Annonsen
viser et ærlig bilde av en bil, uten manipulerende assosiasjoner til lykken ved å eie
den. Volkswagen snakker ærlig og nyskapende (den gangen) til en intelligent og
kreativ målgruppe. De forstår at målgruppa ikke er åpne for konstruerte historier
og løfter om lykke, og framstiller i stedet Beetle som noe ekte og ærlig. I stedet
for å dytte en fabrikkert historie på forbrukerne, blir de de oppfordret til selv å
skape en historie og en egen identitet med sin bil. Slik ble Beetle etter hvert
oppfattet som bilindustriens fanebærer mot den pålagte livsstilen som andre
byråer prøvde å dytte på sine målgrupper.

ETHOS
At Beetle-kampanjen ble en så voldsom suksess tror jeg skyldes arbeidet de
gjorde i å opparbeide seg tillit (Ethos) i målgruppen, og dermed framstå som et
bilselskap med en langt høyere moral enn sine konkurrenter. Samtidig er Lemon-
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annonsen, og annonsene som fulgte, et eneste stort angrep på de øvrige
bilmerkenes opparbeidede ethos (stort og fancy er bra).
Fordi Beetle-kampanjen ble en motvekt til den polerte annonseindustriens uttrykk,
opplevde målgruppen Volkswagen som forstandig/intellektuell (Fronesis). I
Beetle fant de en markedsaktør som var på lag på dem selv, og som heller ikke
ville være med på å bygge opp under det rådende bildet av lykke. I annonsen
«Lemon» snakkes det ikke om hvor lykkelig du blir av bilen, men den
kommuniserer enkelt og greit hvor hardt de prøver for å lage en god bil. Det
understreker annonsen først og fremst med flere eksempler på den ekstreme
kvalitetskontrollen.
Ved å selge en bil som en bil, og ikke som et falskt tegn på lykke, opplevde
antagelig målgruppen at Volkswagen var en ærlig avsender som uttrykte velvilje
(Evnoia) i sin markedsføring. Der er den også selvironiserende. Å bruke tittelen
«Lemon» på en bil som hadde likhetstrekk med en sitron, var nærmest uhørt i
samtidens reklameuttrykk. Men det fungerte i en intellektuell målgruppe. Det var
dønn ærlig, og ga inntrykk av en venn som snakker begeistret til deg. «Final
inspection is really something» er nærmest muntlig språk, og understreker dette.
I sum opplevde antagelig målgruppen at det ærlige og upolerte budskapet styrket
inntrykket av Volkswagen som en bilprodusent med en langt bedre moral (Areté)
enn sine konkurrenter.

PATHOS
Der de andre bilmodellene snakket mye om følelser (pathos), snakket Volkswagen
mye om fornuft. Samtidig er det nettopp den ironiske og fornuftsbaserte
framstillingen som bidro til å skape den unike Beetle-følelsen for målgruppen.
Lemon-annonsen beskriver ikke en eneste følelse forbrukeren vil oppnå ved å eie
bilen. Den spiller ikke på sosial status. Den spiller på enkelhet, ekthet, renhet og
ærlighet. Å eie en Beetle, ble synonymt med å stå opp mot idealene storsamfunnet
forsøkte å dytte på forbrukerne. «Lemon» kunne gi målgruppen denne befriende
følelsen av å ikke bli løyet til. Slik sett har annonsen absolutt pathos. Den skaper
følelser gjennom ikke å spille på følelser, for en målgruppe sterkt kritisk til
følelsesladede annonser.
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LOGOS
Annonsen «Lemon» griper direkte fatt i forbrukernes skepsis mot Beetle – dens
frynsete rykte. Teksten er en omfattende beskrivelse av kvalitetskontrollen bilen
gjennomgår i produksjonen. Annonsen viser en bil med en «defekt» rundt
hanskerommet knapt synlig for forbrukeren, hvor teksten forklarer at det ekstremt
strenge kontrollsystemet likevel fanget det opp. Et poeng som gjentas flere
ganger: Andre biler har blitt stanset i produksjonen på grunn av
overflateskrammer «knapt synlig for øyet», og èn av femti biler kommer seg ikke
gjennom den endelige kvalitetskontrollen. Det understrekes videre ved å
poengtere at antall kontrollører overstiger antall produserte biler pr dag. I stedet
for å snakke om følelsene bilene skal gi deg, har annonsen fokus på funksjonelle
fordeler: Den varer lengre, krever mindre service og har lavere verditap. Det er en
fornuftsbasert tekst som beskriver fordelene med å eie en bil, produsert etter
meget strenge kvalitetskrav. Alt med en hensikt om å motbevise Beetles rykte
som en dårlig produsert bilmodell. Annonseteksten kan også ses på som et pek
mot Detroits bilindustri og deres konstante fokus på stil og tekniske nyvinninger.

SEMIOTIKK
«Lemon» ornamenterer budskapet på en måte verden ikke hadde sett før. Å ha
«Lemon» som overskrift spilte ikke bare på utseendet til Beetle, men også det
engelske slanguttrykket «to pass a lemon» - å selge inn en vare som ikke holdt
mål som en fullgod vare. I det hele tatt er det et selvironisk bilde på Beetle, som
helt sikkert traff målgruppa, og en språklig trope som er lett å huske. Etter
«Lemon»-annonsen ble «Lemon cars» også et begrep i USA, om biler som ikke
holdt forventet standard (Letourneau, 2012). Allerede i tittelen går de altså i
strupen på fordommene til produktet annonsen skal selge, med en særs vellykket
trope og en metafor. Et poeng som tas igjen med annonsens avsluttende figur –
«We pluck the lemons; You get the plums». Som understreker den strenge
kvalitetskontrollen som en figur – en annerledes måte å illustrere budskapet på.
Nei, Beetle er likevel ikke en sur sitron - det er faktisk en søt plomme. Det er alt
annet enn det banale språket bilindustrien for øvrig omga seg med. Samtidig
spiller teksten svært treffsikkert på den kulturelle referansen målgruppen enkelt
plukket opp – misnøyen mot det etablerte bildet av (falsk) lykke.
Bildebruken understreker hele ideen med annonsen. Der de andre bilmodellene
ble avbildet foran et forstadshus, foran et basseng eller med en lykkelig familie på
6
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tur, viser «Lemon» bare en bil uten en følelsesmessig appell knyttet til selve
bildet. Volkswagen-annonsen vil selge deg en fornuftig bil, som til forveksling er
litt lik en sitron. Bildet viser bilen med en nøytral bakgrunn fotografert fra en
vinkel som ikke får bilen til å fremstå som større eller finere enn den er. Også den
språklige bildebruken spiller på resonnansprinsippet; en eksisterende misnøye
som allerede er til stede i målgruppa. For målgruppa gir denne ærlige bilde- og
tekstbruken mening. Volkswagens «Lemon»-annonse traff folk med en retorisk
realisme.
Ser vi på samtidens bilannonser (syntagme) var «Lemon» også starten på det som
skulle bli et nytt paradigme for hvordan biler ble markedsført.

BMW – «THE BEGINNING. THE END.»
Oppgaveteksten sier ikke noe om hvor denne annonsen har stått på trykk, men jeg
forutsetter at den er myntet på det samme markedet som «Lemon», altså USA.
Annonsen er rundt 10 år gammel.

KAIROS
Deler av USA må i dag karakteriseres som det sterkeste begjærssamfunnet vi
kjenner. Det er et innovativt land, med sju av verdens ti mest verdifulle
merkevarer (Interbrand,2018). Innovative løsninger, og statussymboler
(luksusvarer) er noe som antagelig står høyt i kurs hos en befolkning med store
sosiale forskjeller, men med et tydelig lag av befolkningen med høy økonomisk
kapital. Da denne annonsen kom på trykk, var BMW i en sterk utfordrerposisjon
til å kapre tronen fra Mercedes som det mestselgende luksusbilmerket i USA. På
dette tidspunktet hadde de 1,88 prosent av markedet (Carsalesbase, 2018). BMWs
retoriske situasjon kan ses på som forsøket på å bli det mestselgende
luksusbilmerket i USA (noe de for øvrig lyktes med i 2011, 2012 og 2014).

DET RETORISKE PUBLIKUM
I amerikanske husholdninger med over 250.000 USD i inntekt, har BMW to
modellserier inne blant de ti mest populære bilene (Dave Ramsey, 2018),
deriblant 5-serien, som annonsen viser. BMW har menn som hovedmålgruppe, og
spesielt to segmenter:
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•

Unge, nyutdannede menn i godt betalte jobber, som vil kjøpe en bil som
reflekterer hvem de vil bli.

•

Middelaldrende menn, som allerede er godt etablerte med en vellykket
karriere og som vil at bilen gjenspeiler disse prestasjonene (Bhasin, 2017).

Ifølge Thorstein Veblen er det ikke nok å ha penger og makt. Statusen må være
synlig gjennom et «prangende forbruk» (conspicuous consumption). Samtidig
mener Pierre Bourdieu at luksusvarer er en mulighet velstående grupper i
befolkningen har til å skape en tydelig skille mot grupper med lavere økonomisk
status (Schjelderup & Knudsen, 2015 s.40-43). Luksusbilmerket BMW er et
ettertraktet merke for de to målgruppene, som begge har høy økonomisk kapital.

APTUM
Skal BMW nå gjennom i sine målgrupper, må de bruke et formspråk og design
som signaliserer luksus og innovasjon. Samtidig må det differensiere merket fra
«billigmerkene» i markedet. Annonsen skal underbygge begjæret etter å eie
nettopp en BMW. Annonsen er et klassisk eksempel på emotional branding, hvor
det spilles på abstrakte fordeler (luksus) ved å eie bilen. Annonsen inneholder
ikke et eneste fakta om bilen, men appellerer følelsesmessig til mottakeren, som
nærmest sitter igjen med en lengsel etter å eie det avbildede ikonet. BMW har
også funnet en distinkt assosiasjon – kjøreglede, som brukes ikke bare i denne,
men i en rekke av merkets annonser (Holt, 2004 s.14, 21-22).

ETHOS
Som et av de ledende luksusbilmerkene i USA, har BMW åpenbart høy tillit i
målgruppen.
Hele annonsekonseptet spiller på fronesis - de intellektuelle produsentene av
BMW. Når annonsen forteller at BMW har nådd slutten av den teknologiske
utviklingen for biler (The end), som startet med hjulet (the beginning), er det
fortellingen om en intelligent og innovativ bilprodusent. På en overlegen og
humoristisk måte peker de samtidig nese til sine konkurrenter.
Annonsen bruker ord som «ren kjøreglede» og «det ultimate kjøretøyet». Det er et
pretensiøst signal om at BMW setter sjåføren i sentrum og at BMW ikke bare er
en bil som skal frakte deg fra A til B. Uansett lengde på turen, eller formål med
turen, ønsker BMW at du – sjåføren – skal ha ditt livs kjøreopplevelse. BMW
8
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viser en velvilje (evnoia) overfor sine kunder, fordi bilene er utviklet med tanke
på sjåførenes velbehag, personlige opplevelse og følelse av luksus.
Jeg mener BMWs målgrupper først og fremst opplever et samsvar mellom sin
egen moral, og BMWs uttrykte moral (areté). De er vellykkede menn i godt
betalte jobber, og ser et vellykket merke som med en stor porsjon småfrekk
selvtillit ser litt ned på sine konkurrenter gjennom denne annonsen. Det er
antagelig godt samsvar mellom avsenders budskap og mottakernes egne
holdninger. Slik gir BMW de riktige assosiasjonene til målgruppen.

PATHOS
Denne annonsen spiller ene og alene på følelser. Det stemmer jo ikke at BMW
hadde greid å komme opp med den mest optimale bilmodellen når vi vet at
bransjen er i stadig utvikling, både da annonsen sto på trykk og nå. Den påstanden
varer rasjonelt sett kun fram til lanseringen av neste modell fra selskapet. Dette er
en annonse som først og fremst spiller på begjæret etter å eie en BMW, den unike
kjøregleden, det ultimate kjøretøyet. Det er abstrakte påstander som verken kan
bevises, eller motbevises, alt presentert i et luksuriøst annonsedesign, uten tørre,
kjedelige og «forstyrrende» fakta om bilen. Denne annonsen skal skape lyst og
begjær. Det gjøres gjennom å holde fram abstrakte fordeler gjennom emosjonelle
appeller som fungerer for den spesifikke målgruppen.

LOGOS
Objektivt sett inneholder annonsen lite fornuft. Det er ikke fornuft å hevde at dette
er «The end» i utviklingen av bilmodeller. Det ultimate kjøretøyet er ikke et
fornuftig utsagn; det er en personlig og individuell erfaring for den enkelte. Unik
kjøreglede er også en individuell erfaring. I den grad annonsen spiller på logos, er
det at den rike bruken av pathos kan overbevise målgruppa om at BMW er det
eneste fornuftige valget.

SEMIOTIKK
Det er lite tekst i annonsen. Til gjengjeld er den rik av troper og figurer. Hele
tekstideen – «the beginning – the End» - er en ornamentering. BMW kunne
skrevet «Vi har laget den beste bilen som noen gang er laget», som uttrykker det
samme budskapet som i annonsen. Det ville ikke skapt de samme assosiasjonene
som den valgte tekststrofen. Slagordene «det ultimate kjøretøyet» og «ren
kjøreglede» er også språklige figurer som på en helt annen måte knytter bestemte
9
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koder til BMW i luksusbilmarkedet. De språklige figurene fungerer også fordi de
er i kontekst med BMWs logo, som i USA er en visuell kode for luksus. Samtidig
er det troverdig. Samme språklige figurer ville ikke fungert om logoen var Skoda
sin.
Bildebruken og designet i annonsen er preget av stil og klasse, med to blikkfang.
Et hjul og en BMW. Bildebruken signaliserer at dette er et design som står godt på
egne bein. Det trenger ikke pyntes på. Bilen er heller ikke avbildet på noen
fordreid måte, men avbildet slik øyet vil oppfatte den i virkeligheten. Det
underbygger inntrykket av at det virkelige produktet er mer enn bra nok.

SAMMENLIGNING AV ANNONSENE
Felles for de to annonsene, er at begge er tyske bilmerker som med annonsen
henvender seg til klart definerte målgrupper på en treffsikker måte. Semiotisk er
det likhetstrekk i annonsenes bildebruk. Begge bruker ærlige avbildninger av en
bilmodell mot en nøytral bakgrunn, samt merkevarens logo, som de sentrale
bildeelementene.
Begge benytter språklige figurer i hovedtittel, samt (i varierende omfang) i
annonsetekst. Begge utnytter de eksisterende assosiasjonene til merkene.
Volkswagen griper direkte tak i de eksisterende negative assosiasjonene, hvor de
tar til motmæle mot dem på en ærlig og ironisk måte. BMW bruker de
eksisterende positive assosiasjonene som luksusmerke, og spinner videre på dem
for å underbygge denne forestillingen.

ULIKT UTGANGSPUNKT
Utgangspunktet for annonsørene er likevel helt forskjellig.
Volkswagen skal bygge opp tillit til en modell som generelt mangler tillit i
markedet, og hvor markedet har en rekke fordommer mot bilen. Beetle passer rett
og slett ikke inn i det rådende amerikanske bilmarkedet.
BMW nyter godt av en etablert posisjon i markedet og er allerede et ettertraktet og
innarbeidet merke.
Beetle må etablere og bygge opp nye assosiasjoner til Beetle i sin definerte
målgruppe,
BMW spiller rått på innarbeidede og eksisterende assosiasjoner i sin målgruppe.
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Dette får også konsekvenser for tekstdelen av annonsene. BMW spiller
utelukkende på Pathos, og bruker gjennomgående et ornamentert språk for å
underbygge markedets begjær etter luksusproduktet.
Volkswagen, på sin side, spiller tilsynelatende utelukkende på Logos. Et
nødvendig grep for å bygge opp tilliten til Beetle. Samtidig bidrar denne taktikken
til å utvikle Pathos over tid i sin målgruppe.

ULIKE BRANDINGMODELLER
BMW benytter seg av emotional branding. Annonsen spiller på emosjonelle
appeller i merkevarebyggingen, og den skal stimulere og pleie de følelsesmessige
relasjonene med kjernekundene. Denne taktikken innebærer å finne distinkte
assosiasjoner (det ultimate kjøretøyet, ren kjøreglede), og repetere disse over tid
og i alle former for markedsaktivitet. Emotional branding søker en
mellommenneskelig relasjon med sine kunder gjennom å utvikle nærmest en
merkereligion, gjennom dypt ladede følelser knyttet til merket. Det igjen fører til
at kundene opplever et nært og personlig forhold til merkevaren, hvor de føler at
merkevaren uttrykker ens egen sosiale tilhørighet.
Volkswagens annonse var starten på det de utviklet til å bli en cultural branding
rundt «Beetle». Der emotional branding ønsker å få forbrukerne til å oppfatte
fordelene som merket sies å ha, snus dette på hodet i cultural branding. Det spilles
ikke på abstrakte assosiasjoner til merkevaren, men merkeverdien tuftes på et
kulturelt uttrykk, basert på kulturelle motsetninger i samtiden. Det skapes en
historie/myte som er i sentrum for kundeverdien, og hvor kundene kjøper
produktene for å oppleve/ta del i mytene/historiene. Beetle laget et ærlig
formspråk som gikk imot datidens polerte annonseuttrykk, og startet en
motreaksjon mot idealbildet som var skapt. Målgruppen, som var sterkt kritisk til
medieindustriens falske bilde av idealsamfunnet, ville heller assosiere seg med
Beetle sin verden.
En annen betydelig forskjell er at emotional branding i sin forenkling av verden
og merkevarens fordeler, kan opprettholde en og samme strategi over lang tid.
Faktisk er det en forutsetning for at strategien skal lykkes. Cultural branding er en
langt mer krevende strategi. Den fungerer så lenge den valgte kulturelle
motsetningen fortsatt er til stede og gjeldende. Volkswagens strategi viste seg å
være en genistrek. Levesettet og tenkemåten i den valgte målgruppen for Beetle
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eskalerte senere til det vi i dag kjenner som hippietida. Takket være Volkswagens
suksess med Beetle i sin målgruppe, ble Volkswagen, og kanskje særlig
folkevognbussen, et selvsagt valg for hippiebevegelsen.. Selv om Volkswagen
ikke tjente så mye penger direkte fra denne målgruppa, ble hippienes verdier
innflytelsesrik og høyt verdsatt i den amerikanske kulturen på 60-tallet.
Amerikanere som ikke direkte var en del av kulturen, kjøpte Volkswagen for å få
en følelse av tilhørighet..
Når hippietida ebbet ut var det derimot ikke mulig å bygge videre på samme
markedsføringsstrategi for Volkswagen. Nye tider ga nye kulturelle motsetninger.
Det viser den helt spesielle utfordringen med cultural branding. Merkevaren må
kontinuerlig overvåke samtiden og den rådende diskursen, for å finne de riktige
kulturelle motsetningene å bygge strategier og utvikle myter gjennom. I
Volkswagens tilfelle lyktes de ikke på 70-tallet. Tross kulturelle motsetninger som
Vietnam-krigen, Watergate og en eskalering av romkappløpet mellom USA og
Sovjetunionen, klarte de ikke fornye suksessen med den for lengst utdaterte ideen
bak «Lemon» og de andre annonsene i samme serie.

VURDERING
BMWs «The beginning. The End» er kreativ, vakker, nydelig gjennomført og
antagelig svært treffsikker i målgruppa. Den lykkes i å skape de riktige
assosiasjonene i målgruppa, noe som vitner om god innsikt fra avsender. Tross
ekstrem kreativitet, er den på ingen måte banebrytende. Den følger et godt
innarbeidet standarduttrykk for annonser i luksusbilsegmentet, hvor det spilles på
pathos og abstrakte assosiasjoner for luksusfølelse og bilen som statussymbol.
Samme annonseidé ville fungert like godt med Lexus, Mercedes eller Audi som
avsender. Den er et pent eksempel på en godt innarbeidet annonsetradisjon
innenfor emotional branding, og en annonse som fungerer i å opprettholde
assosiasjonene til BMW. Den gjør jobben. Verken mer eller mindre.
«Lemon» på den andre side er et kunststykke. Det er et produkt av en intelligent
målretting mot ei smart valgt målgruppe, som antagelig heller ikke ble sett på som
den mest kjøpesterke. «Lemon» hadde vilje og kraft til å gå i helt motsatt retning
av det som tross alt var et rådende og fungerende annonseuttrykk. Alt med
bakgrunn i en ekstrem forståelse for målgruppa og en dønn ærlig vurdering av
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Beetle sine lyter, svakheter og posisjon i markedet. Det er et modig grep og en
vågal annonse.
På under 30 år gikk Beetle fra å bli sett på som en utdatert bilmodell, uegnet for
det amerikanske markedet og befengt med nazi-preferanser - til å bli et
amerikansk ikon. Det er et stykke markedsføringshistorie, som det finnes få
lignende, sammenlignbare eksempler til.
For meg er det utvilsomt Beetle som framstår som annonsen med størst
gjennomslagskraft av de to eksemplene. Gjennom cultural branding ble Beetle en
tydelig motvekt mot datidens polerte og fordummende annonseinntrykk. De pekte
nese til de aller største aktørene i markedet på en ironisk og intelligent måte. Den
samfunnskritiske målgruppa kjøpte historien og fant en alliansepartner i Beetle.
Denne tilknytningen med målgruppa er langt sterkere enn det BMW klarer å
skape med sin annonse. Jeg er enig med Douglas B. Holt i at «cultural branding»
kan skape ikoniske merkevarer, mens emotional branding ikke kan det (Holt,
2004 s.20). Beetle er et ikon den dag i dag, og er den fjerde mest solgte
bilmodellen gjennom historien, BMW finner vi først på en 13.plass med sin 3serie (Fossum,2017). Beetle-annonsene fra 60-tallet er legendariske rett og slett
fordi de bygde opp et ikon av en merkevare der utgangspunktet tilsynelatende var
håpløst. Samtidig greide de å endre hele reklameindustrien med «Lemon» og de
påfølgende annonsene.

DEL 2
I del 2 utvikler jeg en merkevarestrategi for et nytt norsk magasin. Målgruppa er
den moderne, norske mannen med høy økonomisk og/eller kulturell kapital.
Denne mannen har et pågående identitetsprosjekt og en søken etter en attraktiv
livsstil. Det er mange gode argument for å vurdere dette som et nettmagasin, med
tanke på blant annet produksjons- og distribusjonskostnader. Dette er vurderinger
som hører til et annet fagområde enn identitet- og merkevarebygging. Jeg løser
derfor oppgaven som om det er et magasin i papirformat. I oppgaveløsningen
forutsetter jeg ellers at all nødvendig økonomi er på plass, og at alle planer er
mulige. Mitt navn på magasinet er Tempus, som er latin for «tiden». Navnevalget
begrunnes senere i oppgaven.
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POSISJON
Grunnprinsippene i posisjonering handler om å velge referanseramme for merket,
inneha nødvendige likhetspunkter og ha overbevisende differensieringsprodukter.
Valg av referanseramme sier noe om hvilke grunnleggende behov magasinet skal
dekke, og for hvilken målgruppe. Oppgaveteksten gir allerede innsikt i dette: Et
magasin for moderne norske menn hvor mote, design, mat, interiør, musikk, vin
og litteratur er viktige elementer – i jakten på en identitet og en livsstil.
Målgruppa har høy økonomisk og/eller kulturell kapital.
I referanserammen inngår valg av merkekonsept. Tempus må posisjoneres både
som et opplevelsesbasert merkekonsept og et symbolsk merkekonsept. Magasinet
skal hjelpe den moderne mannen på sin identitetsreise. Det opplevelsesbaserte
merkekonseptet har helt eller delvis oppmerksomhet på veien til målet;
opplevelsen av å bruke merket. Å lese Tempus skal oppleves som et middel for å
nå målet om en attraktiv livsstil. Opplevelseskonsepter skal dessuten gi en form
for nytte ved å påvirke sansene eller stimulerte kognitivt (Samuelsen, Peretz &
Olsen, 2017 s.278). Med den skisserte målgruppen er det samtidig all grunn til å
kombinere merkevarebyggingen av Tempus også i retning av et symbolsk
merkekonsept. Dette skal være et magasin menn vil bli observert med og assosiert
med. Det må posisjoneres som et tydelig symbol for menn med høy økonomisk og
kulturell kapital, både i målgruppen men også i omgivelsene for øvrig. Slik vil
Tempus skape de riktige assosiasjonene i målgruppen, og samtidig fungere som
en Bourdieusk distinksjon for målgruppen mot lavere sosiale lag (Schjelderup &
Knudsen, 2015 s.43). Det vil også være et magasin som vil være en guide for
målgruppens forbruk i arbeidet med å utforske og finne sin egen identitet, slik
postmoderne forbruksforskning beskriver forbruk som (Blindheim, Jensen,
Nyeng, & Tangen, 2011 s.182).
Referanseramme er også et valg av konkurrenter. Ut fra oppgavens forutsetninger
og mine tillegg, er Magasinet D2 en nærliggende konkurrent. D2s lesere er høyt
utdannede, de fleste jobber som mellomleder eller leder og har en årslønn på over
500 000 kr (Dagens Næringsliv, 2018). Den største forskjellen er at D2 har 42
prosent kvinnelige lesere, mens Tempus skal rette seg mot menn som målgruppe.
Jeg vil videre i oppgaven bruke D2 som tenkt hovedkonkurrent for Tempus.
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LIKHETSPUNKTER OG DIFFERENSIERINGSPUNKTER
Likhetspunktene er beskrivelsen av referanserammen, og Tempus er godt innenfor
referanserammen. Likhetspunkt er for eksempel at det er et firkantet, fysisk
produkt laget av papir, med en forside og ulikt innhold på de øvrige sidene.
Innholdet varierer mellom redaksjonelt innhold og annonser. For å plassere det
tettere i en referanseramme med D2 vil jeg legge til likhetspunkter som; Høy
papirkvalitet (glossy), større format enn et normalt magasin (som gir muligheter
for bedre design). En design-orientert forside, og valg av forsideartikler som
henvender seg direkte til målgruppen. I tillegg er magasinet kun åpent for
annonsører med produkt som har samme målgruppe som magasinet, og det stilles
strenge designkrav til annonsene som kommer på trykk.
Et ikke valgfritt differensieringspunkt ligger i distribusjon. D2 distribueres med
Dagens Næringsliv, mens Tempus er henvist til løssalg og abonnement. Jeg
ønsker også å gjøre Tempus til et månedsmagasin, for å skape bedre tid til godt og
solid innhold. Innholdet vil være det vesentlige differensieringspunktet for
magasinet. Med en så spesifikk målgruppe må det legges voldsomme ressurser i å
skape et attraktivt innhold. Derfor velger jeg en annen strategi for redaksjonelt
innhold i Tempus enn det D2 har.

INNHOLD
Målgruppen er altså menn med høy økonomisk og kulturell kapital. Det betyr ikke
at magasinet skal fordele stoffområdene 50/50 mellom økonomi/finans og kultur.
Identitetsdannelse og de beskrevne interessene i oppgaven tilsier en overvekt av
det som kan falle inn under begrepet «kultur», i vid tolkning. Det valget kan til
dels understøttes av Bourdieus sosioraster, som sier at økonomieliten lar seg
inspirere av kultureliten og dens tegn og symboler, mens kultureliten snarere tar
avstand fra økonomielitens tegn og symboler (Schjelderup & Knudsen, 2015
s.123).
Tempus’ hovedidé er å være først ute med globale trender og tegn som antas å nå
Norge i tiden som kommer. Tempus skal oppdage og forutse trender og tegn i
tiden, og oversette dem for og til norske, moderne menn. Derav magasinets navn.
Tempus (Tiden). Et latinsk navn på magasinet signaliserer også at det ikke er et
blad for hvem som helst. Navnet gir assosiasjoner til høy utdanning og dermed
status.
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Tempus skal være den som oversetter motevisningene i Italia til norsk; hva betyr
Armanis siste motevisning for norsk mote. Magasinet skal fange opp trendene fra
verdens mest urbane strøk, enten det er fra hipsterområdene i Brooklyn eller
trendmetropolen Tokyo. Tempus skal prøvesmake vinene før de kommer i
Vinmonopolets bestillingsutvalg (standardutvalget er ikke like interessant for
Tempus). Tempus skal intervjue de trendsettende musikerne og artistene før deres
nye musikk gis ut. Tempus skal generelt forberede norske, moderne menn på
trendene som snart kommer til Norge. Tempus skal også gå i dybden på
samfunnsaktuelle tema, og by på portrettintervjuer av de ledende stemmene
globalt. Tempus skal være motvekten til en navlebeskuende, norsk
magasinverden, og bringe verden nærmere norske, moderne menn.
En annen tydelig differensieringsstrategi mot D2, er å knytte til seg verdenskjente
skribenter både som faste bidragsytere og spaltister innenfor sine fagområder. En
matspaltist skal minimum ha en Michelin-stjerne på CV-en for å skrive om nye
mat-trender i Tempus. En musikk-spaltist må minimum ha en Grammy, mens en
film-synser gjerne må ha en gull-palme fra Cannes (Oscar blir for kommersielt).
Den faste redaksjonelle staben skal bestå av solide norske, intellektuelle
skribenter som selv i er målgruppen. Det vil være navn som Are Kalvø, Thomas
Seltzer, Aslak Sira Myhra, Jostein Gaarder, og kvinnelige bidragsytere som Julie
Andem, Maja Lunde, Celina Midelfart, Linn Ullmann og Kristin Skogen Lund.
Kvinneandelen blant bidragsyterne, og andelen kvinner som kommer på trykk, er
ikke uvesentlig. I tradisjonelle manneblad er det en overvekt av menn både på
trykk og i redaksjonen. Den moderne, norske mannen er likestilt og mer opptatt av
budskapet enn av kjønnet på avsenderen. Målgruppa vil trolig ha mer utbytte av
May Britt Moser som ansvarlig for forskningsformidling i Tempus, enn en
mannlig, omskolert sportsjournalist.
For de to foretaksomme mennene i femtiårene som står bak Tempus, vil det også
være viktig at de rekrutterer unge menn og kvinner, som kanskje bedre er i stand
til oppdage nye trender og tegn enn dem selv. De må en enorm frihet i sitt arbeid,
og slippe til med sine egne, unike stemmer i spaltene.
Tempus må aktivt overvåke den rådende diskurs og gjerne være i forkant av den.
De må hele aktivt rekruttere nye influencers og sterke stemmer innenfor temaene
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som preger samtidens diskurs, som nye bidragsytere til magasinet. Likeledes må
de avslutte samarbeidet når tilknyttede influencers ikke lenger er like aktuelle.
Differensieringspunktene er merkevarebyggingens hellige gral. Det er viktig at de
er positive og ønsket av målgruppen, er distinkte i forhold til konkurrentene og at
merkevaren kan levere dem troverdig (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s.288).
Ut fra målgruppas beskrevne behov, mener jeg denne differensieringsstrategien
for innhold har muligheter for suksess.

MERKEVARESTRATEGI OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Jeg velger viral branding som merkevarestrategi for Tempus, fordi jeg finner flere
overbevisende og spennende argument for den strategien.
Viral branding tar utgangspunkt i at forbrukerne har mer innflytelse på å utvikle
merkevaren enn selskapet selv. Denne strategien fokuserer også på
påvirkningskraften fra influencers (Holt, 2004 s.28-29).
Utgangspunktet for strategien er at Tempus skal bygges som et symbol for
målgruppen med høy økonomisk og kulturell kapital. Observerer du en mann som
leser Tempus, skal det umiddelbart gi disse assosiasjonene. I Norge finnes det
svært få tradisjonelle annonsekanaler for denne type produkt. De nærmeste er D2
og SAS-magasinet. På TV er det få aktuelle program å bygge en reklame i
tilknytning til. Tempus kan ikke annonseres foran Farmen eller etter Luksusfellen.
Det er ikke nok passende kanaler til bred annonsering, som emotional branding
ville krevd.
Det er grunn til å tro at oppstarten av magasinet alene vil sikre redaksjonelle
omtaler i Norge. Dernest er det grunn til å tro at magasinet vil bli rikt sitert av
øvrige medier. Som den første til å oppdage trender, vil Tempus bli en hovedkilde
for andre redaksjoners omtale av mote, film, mat, vin osv.
Videre ville jeg gitt de viktigste influencerne for min målgruppe et gratis
abonnement, og pleid et godt forhold til dem, i håp om effekter fra word of mouth
og ewom. Både i influencernes nettverk privat, men også i de sosiale kanalene de
gjerne driver.
I tillegg vil mange av de rådende norske influencerne være bidragsytere til
Tempus, om man lykkes med rekrutteringsstrategien som beskrevet under tittelen
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«Innhold». Sentrale influencers i rollen som bidragsytere vil alene sikre magasinet
oppmerksomhet, da de allerede følges av målgruppa for Tempus.
Når Tempus blir et statussymbol (en Bourdieusk distinksjon) for målgruppa, vil
det i tillegg gi betydelig markedseffekt. Thorstein Veblens teori om prangende
forbruk indikerer at sosial status i seg selv ikke er nok, det handler om å vise det
fram (Schjelderup & Knudsen, 2015 s.40). Slik mange i målgruppa viser sin status
med en luksusbil, vil de også gjerne bli observert og assosiert med Tempus. Det
betyr at for hver utgave av Tempus, vil en betydelig del av målgruppa både
tilstrebe å bli sett med magasinet, men også legge ut bilder av seg selv med
magasinet og henvisninger til magasinet i sine sosiale kanaler.
Selv ville jeg vært meget forsiktig med ukritisk å opprette profiler for magasinet i
sosiale medier. Å profilere et høystatus-magasin innimellom kattevideoer og
innvandringsdiskusjoner på Facebook ville heller bidra til å rive ned merkevarens
status. Jeg ville vurdert tilstedeværelse på en smart Twitter-konto. Fordi Twitter
fortsatt har ord på seg for å være en arena for utdannede, kjendiser og
samfunnstopper. Twitter-kontoen ville vært en forlengelse av grunnidéen i det
redaksjonelle innholdet for Tempus. Fra Twitter-kontoen skal ansatte tvitre og
retvitre tegn og trender i tiden, og rapportere live fra sine reportasjeturer. Twitter
skal gi brukerne de daglige dryppene og smakebitene på hva de har i vente i neste
papirutgave, men også gjøre plass til mikroobservasjoner om tegn og trender fra
bidragsyterne.
Den virale strategien fokuserer altså ikke på å dytte en konstruert historie på
målgruppa. Gjennom viral branding skal Tempus ha fokus på å lage et attraktivt
produkt, som målgruppa selv «oppdager», med aktiv hjelp fra sine influencers. De
er igjen motivert av Tempus til å bli talspersoner for magasinet.

MERKEVARENS PLASS I KUNDENS BEVISSTHET
Høy kjennskap og positive merkeassosiasjoner er ikke et mål i seg selv, men
konsekvensene av det er et mål. I form av økt salg, gjenkjøp og lojale
abonnementer. Kjennskap og positive merkeassosiasjoner er middelet for å nå
magasinets forretningsmessige mål. Merkepyramiden visualiserer de ulike
trinnene i merkevarebygging, fra merkekjennskap i bunn til kunderelasjon på
topp. Når vi skal plassere magasinet Tempus i kundens bevissthet er det på de to
nederste lagene i pyramiden vi har mulighet til direkte å påvirke målgruppene. De
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to lagene omtales som merkets posisjon (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s.3337).
I denne besvarelsen går jeg ikke nærmere inn på de to øverste lagene (kundens
responser), da det er en konsekvens av arbeidet med merkets posisjon, og dermed
er utenfor oppgavespørsmålet. I arbeidet med merkets posisjon er det likevel
viktig å ha kunnskap om suksessfaktorene for å skape relasjoner til kunden.
Tempus har potensial til å gi leserne kunnskap, en instrumentell verdi og fungere
sosialt justerende. Likeledes har magasinet potensial å oppnå lojale kunder med et
aktivt engasjement overfor merket, som føler en holdningsmessig tilknytning og
en følelse av fellesskap. Dette er verdier vi finner igjen i Kellers merkeresonansdimensjoner, Fourniers BRQ-dimensjoner og de seks funksjonene identifisert av
Ashworth, Dacon og Thomson (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s. 244-249).
For å oppnå en slik posisjon, må Tempus først og fremst komme inn i
kjennskapssettet til forbrukerne, videre til evalueringssettet av foretrukne magasin
– og aller helst ende opp som det foretrukne merket hvor kunden ender i en
lojalitetsløkke, hvor andre magasin ikke en gang vurderes når kundens behov er til
stede (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s. 145,153).

MERKEKJENNSKAP (KJENNSKAPSASSOSIASJONER)
Utgangspunktet for merkekjennskap er å posisjonere merket i en referanseramme,
ha nødvendige likhetspunkter og overbevisende differensieringspunkter. Dette er
allerede besvart under tittelen «posisjon». Videre må det skapes tilstrekkelig
bredde og dybde i merkekjennskapen om Tempus i målgruppen. Antall
behovssituasjoner kunden kommer på et er merke er bredde, mens dybde refererer
til om målgruppen fremkaller ditt merke oftere enn andres i ulike
behovssituasjoner (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s. 126). Ettersom Tempus
vil ha få direkte konkurrenter, mener jeg det det viktigst å arbeide med bredden i
merkekunnskapen.
For å bygge kjennskap om Tempus i kundenes hukommelse, må vi ha kunnskap
om hvordan de vil kategorisere vår type produkt. Typiske kriterier kunden bruker
er attributter, fordeler og situasjon. Vi må kartlegge hvordan kundene bruker disse
kriteriene i sitt valg av livsstilsmagasin, fordi det gir informasjon om hvordan
kunden tenker og hvor vi kan nå dem. Analysen vil også gi svar på hvilke behov
som finnes i målgruppa. En tenkt kartlegging kunne for eksempel gitt følgende
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innsikt: «Målgruppa ønsker et moderne livsstilsmagasin (attributt) som kan leses
på jobb, kafe eller toget (situasjon), og som på den beste måten holder leserne
oppdatert på kommende trender (fordel)». Det blir nå viktig å posisjonere merket
nærmest mulig behovene for å kunne lage direkte koblinger mellom merket og de
uttrykkene kundene oppga i innsikten. Merkekjennskap fungerer som en knagg i
hukommelsen, som all kunnskap om merket henges på. Ettersom de fleste
kundene klarer å fremkalle svært få relevante merker ved ulike behov, er det svært
viktig å bygge bredde i merkekjennskap, som er antall behovs- og
kjøpssituasjoner kunden kommer på et merke. Økt bredde kan også gi merket en
større referanseramme, og dermed flere konkurrenter. For Tempus er den risikoen
lav, da det er ytterst få, om noen, direkte konkurrenter på det norske markedet.
Det må lages koblinger i kundenes hukommelse mellom merket og det som
utløser behovet for merket. Det vil bidra til å skape assosiasjoner som gjør at
kunden husker merket når behovet oppstår (Samuelsen, Peretz & Olsen, 2017 s.
169). Dette kan gjøres med markeds- og kommunikasjonsaktiviteter. Utfordringen
for et magasin som skal tilfredsstille noe så abstrakt som målgruppens
identitetsdannelse er å finne konkrete situasjoner hvor behovet oppstår. En
mulighet er å finne arenaer og møteplasser for personer med høy kulturell og
økonomisk kapital, og sponse arrangementene mot synlighet for merkevaren,
eventuelt delta som medarrangør. Aktuelle arrangement for Tempus kunne vært
Arendalsuka, Oslo Business Forum, NHO-konferansen og Nobel-konserten.
Tempus må hele tiden lete etter nye arenaer og anledninger til å utvide
assosiasjonsnettverket til merkevaren, basert på kundeinnsikt om hvilke
anledninger behovet for et livsstilsmagasin typisk vekkes. Tempus må likevel ikke
iverksette aktiviteter som går på bekostning av grunnidèene beskrevet under
merkevarestrategi og kommunikasjonsstrategi.
I den grad det skal jobbes med dybde, ville jeg valgt en fremkallingsstrategi
(uhjulpen kjennskap til merkevaren). Selv om det er mer krevende enn
gjenkjenningsstrategi (hjulpen kjennskap), tilsier den begrensede
konkurransesituasjonen at Tempus raskt kan bli en top-of-mind-merkevare – det
første merket målgruppa kommer på i kjøps- og brukssituasjoner (Samuelsen,
Peretz & Olsen, 2017 s.124-141). Via vår innsikt kjenner vi disse situasjonene, og
har dermed mulighet til å skape assosiasjoner til Tempus for dem. Som beskrevet i
kommunikasjonsstrategien vil magasinet for øvrig tjene mye på WOM og eWom.
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Andre aktive måter å bygge dybde på er synlighet i typiske situasjoner (for
målgruppa) hvor målgruppa har behov for et magasin. Eksempler er annonser i
SAS-magasinet på klassiske business-etapper (Oslo-NYC) – eventuelt dele ut
gratismagasin på samme flyreise. Synlighet på flyplass-lounger er en ide. Et annet
tiltak kunne vært å legge ut gratiseksemplar av magasinet i de mest eksklusive
motebutikkene i norske storbyer.

KUNNSKAPSASSOSIASJONER
I merkepyramidens andre trinn arbeider vi med kunnskapsassosiasjonene til
merket. Kunnskapsassosiasjonene hjelper kunden til å evaluere produktet slik at
de kan vurdere om merket tilfredsstiller sitt behov. Uavhengig av antallet
assosiasjoner Tempus klarer å etablere, vil bare et fåtall av dem brukes av
kundene for å evaluere merket. Assosiasjonene til Tempus må derfor være
positive og unike og over tid utvikles til å bli sterke. Assosiasjonene må også
oppleves som positive i målgruppa. For å skape riktige assosiasjoner må vi også
ha innsikt i hvilken verdi målgruppa ønsker å oppnå med Tempus - er det en
funksjonell, symbolsk eller opplevelsesbasert verdi?
Som beskrevet i tittelen «Posisjon» er Tempus et unikt magasin. Det skal gi
målgruppene positive symbolske og funksjonelle verdier. I merkevarestrategien
og kommunikasjonsstrategien viste jeg hvordan Tempus skal bygges til en sterk
merkevare.
Assosiasjoner skapes ved at det dannes noder og linker mellom dem i hjernen.
Hvordan kundene lærer assosiasjonene er avgjørende for hvordan og når
assosiasjonene hentes fram fra hukommelsen. Daniel Kahneman skiller våre
tankeprosesser mellom System 1 og System 2, hvor system 1 alltid er påslått. Det
er en ubevisst og automatisk prosess som brukes på vanedannende adferd og
beslutninger som ikke oppfattes som risikable. System 2 er en aktiv og bevisst
refleksjon over budskapet man eksponeres for. Modellen ELM er en annen
tilnærming til hvordan vi konsumerer budskap. Den skiller mellom perifer
prosessering og sentral prosessering, hvor sentral prosessering skjer gjennom
motivasjon, men også evne, til å reflektere over budskapet. (Samuelsen, Peretz &
Olsen, 2017 s 536-537).
Dette skillet er viktig, fordi det har store konsekvenser for hukommelsen.
Informasjon bearbeidet av System 2 – og ELMs sentrale prosessering – gir
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sterkere koblinger mellom nye og eksisterende assosiasjoner – og holdninger til
merkevaren.
Sterke koblinger gir konsekvenser som har stor verdi i merkevarebyggingen.
Derfor er det viktig å arbeide med å skape assosiasjoner til merkevaren gjennom
signal eller påminnelser fra omgivelsene som gjør at kunden ofte tenker på
Tempus. Dess større assosiasjonsnettverk, dess større sjanse for fremkalling. Å
arbeide med assosiasjoner krever kundeinnsikt; hvordan kundene beskriver
behovene, situasjonene behovet oppstår i, hvordan de oppfatter vår merkevare
m.m. Assosiasjonene må kategoriseres for å forstå de ulike verdiene kunden
søker. Vår jobb blir å skape disse verdiene og forstå hvordan de ulike
assosiasjonene inngår i kundens beslutningsprosess. Vi må koble ulike
assosiasjoner til et livsstilsmagasin med behovet for å kjøpe Tempus (Samuelsen,
Peretz & Olsen, 2017 s.169-186).
Helt konkret ville jeg startet med en kundeinnsikt for å finne situasjonene hvor
moderne, norske menn ofte blir påminnet ønsket om å finne seg selv og å skape en
egen identitet. Situasjonene, og ordene de beskriver den med, ville vært viktig
innsikt om hvor og hvordan assosiasjonene skal bygges. Om mange i målgruppa
eksempelvis svarte «Når jeg ser Petter Stordalen, minner han meg om at jeg må
fornye garderoben min – og bli tryggere på min egen identitet» ville det gitt flere
muligheter. Stordalen er synonymt med Choice. Å tilby gratiseksemplar av
magasinet til Choice-kjeden, kunne ført til at Choice skapte en assosiasjon til
Tempus. Gjerne forsterket med at samme magasin inneholdt et portrettintervju
med Choice-kongen Petter Stordalen. Over tid kunne dette utviklet seg til at
«hotell-overnatting» ble en ny assosiasjon for Tempus, og slik bidra til å utvide
assosiasjonsnettverket.

RETNINGSLINJER FOR INTERNE VERDIER
Medarbeidere og ansatte har stor påvirkningskraft i kundens oppfatning av
merkevaren. Selv om magasinet Tempus er et fysisk produkt, vil de ansatte
komme i kontakt med kunder, intervjuobjekt og samarbeidspartnere, og slik
påvirke hvordan omgivelsene opplever merkevaren Tempus (Samuelsen, Peretz &
Olsen, 2017 s. 557)
Kommunisert identitet er hva organisasjonen sier den er, mens oppfattet identitet
er hvordan eksterne aktører oppfatter organisasjonen (Brønn & Ihlen,2017 s.4222
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44). Ansatte spiller en viktig rolle som leverandør av merkeløftet, og ledelsen i
Tempus må gjøre de ansatte i stand til å innfri dette.
Skal Tempus levere merkeløftet som Norges ledende livsstilsmagasin må ledelsen
i tillegg til ekstern merkevarebygging arbeide med:
•

Intern merkevarebygging: Hvordan få ansatte til å forstå betydningen av
merkeløftet, og viktigheten av å levere det? Hvordan gjøre dem i stand til å
levere merkeløftet, og har de tid og myndighet til å levere?

•

Interaktiv merkevarebygging: Hvordan leverer de ansette merkeløftet i
møtet med omgivelsene, og hvordan opplever kundene leveransen?

Målet med intern merkevarebygging er skape en kultur for «living the brand»; at
de ansatte internaliserer merkeløftet og lar seg identifisere med merkevaren. Intern
merkekultur skal gjøre de ansatte i stand til å levere merkeløftet til kundene og
omgivelsene for øvrig. I praksis må de ansatte gjøres i stand til dette gjennom:
•

Hode: De ansatte må forstå hvorfor de skal gjøre noe

•

Hjerte: De ansatte må ville, ønske og føle at det de skal gjøre er viktig

•

Hender: De ansatte vet hva de skal gjøre, og de er i stand til å gjøre det

Den største utfordringen er knyttet til hjerte. Skal ansatte i Tempus oppnå en
emosjonell tilknytning til magasinet, handler det i stort grad om den enkeltes evne
og ønske om å identifisere seg med merkevaren. Ledelsen må først og fremst
rekruttere motiverte ansatte som passer inn i merkevarens verdier, og gi positiv
oppmerksomhet til adferd og holdninger som er i tråd med merkeløftet.
I tillegg må eierne være opptatt av ansattes ønsker og behov og hvordan de kan
tilfredsstilles, sett opp mot merkevarens krav. Skal intern merkevarebygging
fungere må ansatte ha tro på merkevaren og dens verdier, og oppleve en høy grad
av emosjonell tilknytning.
Merkeverdier ville jeg ha utarbeidet i samarbeid med de ansatte. Det er viktig at
de føler delaktighet i utarbeidelsen av verdiene de selv skal leve ut. Graden av
samsvar mellom bedriftens og ansattes egne verdier er en viktig komponent om
Tempus skal lykkes med intern merkevarebygging. (Samuelsen, Peretz & Olsen,
2017 s.555-567). Organisasjonsidentiteten er selve fundamentet for
organisasjonen som merkevare. Organisasjonens unike identitet er knyttet til
holdninger og meninger som menneskene i organisasjonen har (Brønn & Ihlen,
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2017 s. 31-32). Verdiene i organisasjonen er derfor vesentlig for å utvikle en
enhetlig og sterk virksomhetskultur med hjerte for arbeidsplassen.
For å uttrykke verdiene må vi i tillegg finne ord som er lette å huske for de
ansatte. Gode verdiord er typiske: Poengterte og tydelige, sanne og noe de ansatte
kan stå inne for, entydige, ikke abstrakte, fremtidsrettede, utfordrende å nå uten å
være umulig, differensierende mot konkurrenter (Samuelsen, Peretz & Olsen,
2017 s.568-569).
I Tempus sitt tilfelle tror jeg arbeidsplassen i seg selv, og rekrutteringsmodellen,
vil skape et meget godt utgangspunkt for et stort hjerte for bedriften blant de
ansatte. Jeg skriver ikke et ferdig verdidokument, da oppgaven ikke krever det,
men eksempel på visjon og misjon for Tempus kunne vært:
Misjon: Vi er norske, moderne menn sin guide og bestevenn på vegen mot et
bedre liv.
Visjon: Vi oversetter verden
Ut fra magasinets grunnide, og med tanke hvilke personer som er tenkt rekruttert,
mener jeg at de skisserte retningslinjene for verdier kunne endt opp med et
resultat som:
Nysgjerrig: Nødvendig i arbeidet med å oppdage nye trender
Stolt: Et unikt magasin for en unik målgruppe
Modig: Vi tolker en verden uten fasitsvar.
Ærlig: Vi formidler tidens tegn etisk og ærlig.
Som en verdi som differensierer mot konkurrentene, kunne Tempus valgt
Rotløs: Vi er globetrottere, alltid på farta, alltid på jakt etter tidens tegn og
trender.
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