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Forord

Kunsten at kede  
er at huske alt. 
Voltaire

Alt, hvad der kan siges, 
kan siges klart. 
Ludwig Wittgenstein

Brandbook beskriver et emne, der begejstrer 

nogle og irriterer andre. Det er fristende at 

klassificere sidstnævnte som dårligt informerede. 

Desværre vil de næppe være blandt bogens 

læsere og forstå, hvordan branding skaber værdi  

i virksomheder af snart sagt enhver art. Det giver 

bogens læsere et fortjent forspring.  

Bogens anledning er evident. Fra at være en 

biomstændighed, i virksomhedernes ledelse, i 

faglitteraturen og på universiteterne, er branding 

blevet et overordentligt aktuelt anliggende på alle 

tre scener. 

Er der ikke skrevet nok om branding? Jo, side op 

og side ned, men der savnes en bog, der relativt 

kort og absolut koncist beskriver emnet og 

begribeliggør begreberne. 

Skriverier om musik og om branding kan være 

udmærkede, men musik skal først og fremmest 

høres, og brands skal først og fremmest ses. 

Brands manifesterer sig i helt overvejende grad 

visuelt. Det første, vi hører om et brand, er som 

regel noget, vi ser, og vi kan dårligt tænke på et 

brand uden at se det for os. Brandbook tager det 

visuelle imperativ alvorligt og bringer syn for 

sagn, med illustrationer fra det virkelige liv.

Der findes næppe noget interessant branding- 

koncept, som ikke kan forklares på en enkelt 

side, om ikke udtømmende, så tilstrækkeligt til  

at læseren ved, om det fortjener nærmere 

bekendtskab. Brandbook er disponeret med 

denne påstand in mente. Bogen kan læses i ét 

stræk fra start til slut, pluklæses lidt her og lidt 

der eller tjene som opslagsbog.
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Nogle af bogens eksempler stammer fra min 

egen virksomhed, Designlab. De er valgt, fordi  

de var lige ved hånden, fordi de er gode, og fordi 

de illustrerer forhold, som jeg har et førstehånds-

kendskab til. 

 

Brandbook er fyldt med engelske udtryk. Engelsk 

er brandings lingua franca, og jeg har ikke gjort  

mig nogen anstrengelse for at oversætte udtryk, 

der normalt anvendes på engelsk.

Branding-ekspert, praktiker, forsker og forfatter 

Claus Buhl har gennemlæst og kommenteret 

bogens manuskript. Jeg er ham stor tak skyldig. 

Jeg alene er ansvarlig for resultatet.

 

 

Per Mollerup

Frederiksberg, 2008
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Fornuften bag følelserne
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Moderne hjerneforskning fortæller os, at vi 

træffer vore beslutninger med følelserne og  

efterbehandler med fornuften. Det sætter 

unægteligt faktuel forbrugerinformation i  

et særligt perspektiv. Kunderne kræver  

information, men bruger den – bevidst eller 

ubevidst – som et korrektiv snarere end som  

en primært bestemmende faktor.

Måske arbejder følelserne ikke helt uden for 

fornuftens domæne. Måske rummer følelserne  

et element af fornuft, så vi ikke spilder dem på 

en bil, der ligger uden for vores økonomiske 

formåen. Så nok har de følelsesmæssige 

aspekter hovedrollen, men inden for grænser  

sat af fornuften.

Branding handler om følelser, positive følelser, 

som kunderne nærer til brandet og udtrykker  

som interesse, køb og loyalitet. Følelserne  

opstår ikke af intet, men blandt andet af en  

nøje planlagt udvikling af brandet. Brandbook 

beskriver tanker bag denne udvikling.
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