
Kapittel 12

Merkeelementer



Læringsmål

 Hva er persepsjon?
 Hva er et merkeelement?
 Hvilke ulike merkeelementer har vi?
 Hva er hovedoppgavene til merkeelementer i 

merkevarebyggingen?
 Hvilke kriterier har vi for valg av merkeelementer?



Skifte av navn og logo



Gradvis oppdatering av logo



Hva er dette?



Det er en stol!
Men, hva er en stol?



Er dette også en stol?



En stol er et konsept
Et konsept som vi tillegger en 
gjenstand av tre, plast eller metall 
som 
passer til de egenskaper og 
assosiasjoner som til sammen 
utgjør vår idé om
hva en stol er.

Poenget er hjernen vår fortolker 
og organiserer sanseinntrykkene
våre slik at vi gjennom persepsjon 
oppfatter at dette må være det vi 
gjennom erfaring/læring vet er en 
stol 



Persepsjon - En sentral psykologisk prosess

 Persepsjon er prosessen med å oppfatte og fortolke omgivelser og 
informasjon
 Sansene brukes til å forme og kategorisere inntrykk (gi de mening)

 Vi oppfatter eller persiperer ulike ”signaler” som gjør at vi kan forme og 
kategorisere inntrykk
 Dette skjer raskt og automatisk (utenfor bevisst oppmerksomhet)
 F. eks blinkende røde lys = ”noe farlig”



Hva betyr dette for merkevarer?

 Merkevarer, akkurat som konsepter avhenger av ulike signaler som omringer produktet
 Signaler, eller merkeelementer kan være av mange ulike typer
 Persepsjon av de ulike merkeelementene vil avgjøre hvordan kundene kategoriserer merket og oppfatter 

merkevaren

 Merkeelementer må designes med omtanke!





Hvorfor merkeelementer?

To hovedroller:
 Identifisere merket
Differensiere merket



Identifikasjon - kjennskap

 Merkeelementene skal bidra til å gi merket oppmerksomhet
 Vi husker symboler og bilder bedre enn ord

 Merkeelementene skal hjelpe kunden til å gjenkjenne og finne merket i 
kjøpssituasjon

 Merkeelementene skal bidra til å forklare og støtte konsumet av produktet



Differensiering – assosiasjoner

 Merkeelementene skal bidra til å tilføre eller forsterke 
merkeassosiasjonene

 Merkeelementene skal bidra til å differensiere merket fra 
konkurrentene

 Merkeelementene kan inngå som en del av annen 
kommunikasjon på merket
 Eks: Kellogg’s Frosties (tiger) 



Ulike typer merkeelementer



Merkenavn



Merkenavn
 What’s in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.
 William Shakespear

 Shakespear was wrong. A rose by any other name would not smell as sweet…which is 
why the single most important decision in marketing of perfume is the name
 Al Ries & Jack Trout



To hovedoppgaver

1. Det skal hjelpe forbrukeren med å forstå hvilken 
kategori merkevaren opererer
 for eksempel Elkjop, TVNorge, G-sport, Right Price Tiles og 

EasyJet.
2. Det skal bidra til å skape relevante, attraktive og 

positive assosiasjoner hos kundene
 for eksempel PayPal, Brelett, Post-It, Comfyballs, Rent-a-

Wreck og Facebook.



Ulike former for merkenavn





Merkenavn flauser!

Noen eksempler:

 Bimbo – spansk brødmerke

 Kinki Nippon Tourist Agency

 Pschitt – fransk brusmerke

 Tiss – parfyme

 Pee Cola – Ghanesisk leskedrikk

 Fart bar – polsk godteri

 Aass fatøl – det norske ølet er morsomt for engelsktalende

 Megapussi – finsk potetchips

Hvis man har internasjonale ambisjoner, kan det lønne seg å sjekke……



Merkenavnflauser



Logo





Design

 Viktig for å skape et helhetlig merkeimage
 Design og emballasje bidrar til å støtte opp om 

ønskete assosiasjoner
 God design er viktig for å bli gjenkjent og valgt i 

butikk (shelf impact)



Gjenkjennelser og forveksling?



Fem overordnete designgrupper

• Massivt (størrelse, tunge skrifttyper)
• Kontrastfullt (kontrast mellom farger/bilder/tekst, bruk av uventede farger)
• Naturlig (symmetri, bruk av landskaper/natur i bilder)
• Forsiktig (jevne og symmetriske linjer, mindre prangende bruk av logo/bilder)
• Ikke-deskriptiv design (mangel på tydelige og differensierte designelementer)







Farger



Slagord 

A nice, ruthless, money-hungry family game. – Monopol

Vi suger alt. – Slamsug

American by birth. Rebel by choice. – Harley-Davidson



Lite kreative?

Air Tanzania: The wings of Kilimanjaro
Alitalia: The wings of Italy
Eva air: The wings of Taiwan
Hawaiian Airlines: Wings of the Islands
Eastern Airlines: The wings of man



Slagord
 Korte fraser som kommuniserer beskrivende eller overtalende  informasjon om 

merket (Zacher 1967)
 Ofte merkeløftet i reklameform – og ikke minst viktig i posisjonering!
 Studie av Grønnhaug (1987) fant at slagord kunne posisjonere merket i ulike segmenter

 I henhold til Keller (2003) det enkleste merkeelementet å endre



Merkekarakterer
 En spesiell type symboler - ofte sammen med logoer
 Benyttes gjerne i reklame i tillegg til på pakningsdesign





Merkekarakterer
 Kan gi god effekt på både oppmerksomhet og assosiasjoner
 F. eks Marlboro man

 Kan lett benyttes i flere deler av marketing miksen
 Kan gjøre det lettere å skape relasjoner mellom merket og kunder 
 Merkekarakterer må oppdateres over tid



Lukt

 Vi lar oss ubevisst påvirke av lukt og dufter
 F. eks. ny bil

 I varehandelen har noen aktører forsøkt seg
 F.eks. Bloomingdale’s i New York
 Singapore Airlines har utviklet en egen duft til bruk i kabinen.



Kriterier for å velge merkeelementer

1. Lett å legge merke til og huske
2. Meningsfullt
3. Lett å like
4. Overførbart
5. Tilpasningsdyktig
6. Mulig å beskytte



Tilpasningsdyktig?



Mulig å beskytte?



Oppsummering
 Persepsjon er en sentral psykologisk prosess for å organisere og fortolke de 

sanseinntrykkene som omgir merkevaren. 
 De ulike elementene kundene oppfatter som den sanselige delen av merkevaren, kaller 

vi for merkeelementer. 
 Merkeelementer har to hovedoppgaver:
 (1) å skape oppmerksomhet og gjenkjenning
 (2) å bidra til å tilføre positive og relevante assosiasjoner til merkevaren. 
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