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SAMMANFATTNING 

 

Titel: Konsten att anpassa sin varumärkesidentitet - En studie i hur 

omvärldsfaktorer påverkar märkesidentiteten  

 

Författare: Philip Jegermalm, Oskar Karlsson och Adam Svensson 

 

Handledare: Thomas Helgesson och David Colin Morton Bisland 

 

Nivå: Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2008  

 

Problemformulering: Hur anpassar brasilianska företag sin varumärkesidentitet till den 

skandinaviska marknaden? 

 

Syfte:  Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur brasilianska företag gått 

tillväga då de anpassat sin varumärkesidentitet till den skandinaviska 

marknaden samt försöka finna gemensamma nämnare för hur 

brasilianska företag bör gå tillväga, för att på ett framgångsrikt sätt 

anpassa sin varumärkesidentitet till den skandinaviska marknaden. 

 

Metod: En kvalitativ forskningsansats med abduktivt angreppsätt har använts 

där två brasilianska fallföretag intervjuats, Havaianas och Brahma 

som båda riktar sig mot business-to-consumer marknaden. 

 

Teoretiskt perspektiv: Avsnittet inleds med en beskrivning av internationella 

marknadsföringsstrategier, därefter klargörs varumärkesidentiteten 

genom bland annat Kapferers teorier.  Slutligen i detta tredelade 

avsnitt presenteras teorier om de faktorer som påverkar 

varumärkesidentiteten vid en lansering på en ny marknad. 

 

Empiriskt perspektiv: I empirin redogörs resultatet av djupintervjuerna vi genomfört med 

respektive fallföretag. 

 

Slutsats: Studien visar att varumärkesidentiteten är beroende av en 

anpassning till den nya marknaden där kulturen är den vikigaste 

faktorn. Brasilianska företag bör anpassa sin varumärkesidentitet 

efter Skandinaviens kultur som då skulle leda till en hybridstrategi av 

identiteten mellan brasilianska kärnvärden och värden som är viktiga 

för den skandinaviska konsumenten exempelvis modernitet och 

exklusivitet.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Title: The art in adapting brand identity – a study in how global factors 

affect brand identity.    

 

Authors:                                         Philip Jegermalm, Oskar Karlsson and Adam Svensson 

 

Advisor:      Tomas Helgesson, David Colin Morton Bisland 

 

Level:                                              Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2008 

 

Question:                                       How do Brazilian companies adapt their brand identity to the 

Scandinavian market?  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to find out how Brazilian companies have 

adapted their brand identity when entered the Scandinavian market 

and also discover general denominators so that Brazilian companies 

have guiding principles for the future about how to adapt their brand 

identity successfully to the Scandinavian market. 

 

Method:                                         We have worked with a qualitative research method with an 

abductive approach where we interviewed two Brazilian companies, 

Havaianas and Brahma which both aims at the business to consumer 

market. 

 

Theoretical framework:              We initiate the theoretical section by describing international 

marketing strategies and then we explain brand identity using for 

example Kapferers theories. Finally we present the factors that affect 

brand identity when entering a new market.   

 

Empirical framework: The empirical framework presents the fallout of the interviews we 

had with the case companies. 

 

Conclusion: Our study demonstrates that there is a need for an adoption of some 

components in the brand identity when entering a new market. 

Culture is the most significant factor of the factors that affect brand 

identity when adapting. Brazilian companies should adapt their brand 

identity especially after the Scandinavian culture. This leads to a 

hybrid strategy of identity between the Brazilian core values and 

values that Scandinavians find appealing for example modernity and 

exclusiveness.  
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1. INLEDNING 

 

I detta inledande avsnitt ger vi läsaren en bakgrund och uppfattning om uppsatsämnet. Bakgrunden 

förbereder läsaren för problemdiskussionen som resulterar i en problemformulering. Vidare beskrivs 

syftet med uppsatsen och avsnittet avslutas med en avgränsning samt punkten centrala begrepp.  

 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 

 

Att sälja produkter runt om i världen är inget nytt fenomen som uppstått ur globaliseringen. 

Fenicierna sålde kryddor från Asien till Europa för över tusen år sedan, kolonialtiden byggde 

mestadels på att byta (ta) varor mellan olika delar av världen. Det som dock är skillnaden i 

världshandeln idag gentemot då är globaliseringens utbredning. I takt med att globaliseringen 

accelererats världen över har de kulturella skillnaderna mellan världens länder minskat. Flera 

forskare såsom Levitt (1983) och Aaker (1996) menar att vi går mot en enda stor marknad . Den 

förbättrade och snabbare kommunikationen skapar enorma möjligheter för företag att sälja sina 

produkter till världens alla hörn. När konsumenter dessutom tenderar till att intressera sig mer och 

mer för andra kulturer och dessutom influeras mer av dem börjar globaliseringens effekter synas. 

Produkter som tidigare var typiska för ett visst land och dess kultur finns numera över hela världen 

t.ex. Italiensk mat är lika populärt i Sverige som klassisk svensk husmanskost (Aaker, 1996). 

 

 För företagen innebär globaliseringen enorma möjligheter att utöka sin försäljning till andra länder 

och dessutom få stordriftfördelar kostnadsmässigt (Kotler & Armstrong, 2008). Att mängder av 

företag därav väljer att testa lyckan utomlands är mycket förståeligt. Fler företag borde dock lyckas 

nu när förutsättningarna är gynnsamma. Att expandera utomlands är inte okomplicerat, det finns ett 

antal barriärer som måste övervinnas för att lyckas (Keller, 1998). Dels finns det redan starka aktörer 

på den utländska marknaden och det krävs att företagets produkt i vissa avseenden är bättre än 

konkurrentens (Kotler & Armstrong, 2008). Dessutom finns det ett antal legala hinder som måste 

övervinnas vilket kan vara komplicerat och ibland omöjligt, ta t.ex. det svenska snuset som i stora 

delar av världen är förbjudet. Trots att de kulturella skillnaderna minskat menar många författare att 

dessa fortfarande är det mest komplicerade hindret att bemöta (Keller, 1998).  

 

Företagen står inför ett val då de skall bestämma sin internationella marknadsföringsstrategi. Skall de 

anpassa sig efter kulturen eller följa samma linje som innan, alltså standardisera. Vid en överblick av 

dagens världsomspännande företag som t.ex. Coca Cola, Sony och Nokia så ser de ungefär ut på 

samma sätt världen över, känslan blir då att de kulturella skillnaderna mellan världens länder 

reducerats. (Kapferer, 2008) 

 

Valet av internationell marknadsföringsstrategi berör frågan om de kulturella skillnaderna mellan 

länder. Levitt (1983) menar att kunder har blivit mer homogena i och med globaliseringen och att 

företag därav kan bemöta kunder på samma sätt världen över. Alternativet är att se till kulturella 

skillnader mellan länder och anpassa sin strategi efter landets kultur och marknad (Kotler, 1986). 
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Oavsett om företaget skall anpassa eller standardisera sin strategi så krävs det att företaget gör en 

undersökning av den nya marknaden (Keller, 1998). Detta gjordes inte av Hallmark när de äntrade 

den franska marknaden. Hallmarks gratulationskort är oerhört populära i USA och Storbritannien. 

Produktlinjen bestod av kort för alla tillfällen såsom födelsedagskort, examenskort och morsdagskort. 

Fördelen med Hallmarks kort var att de redan var skrivna, så du själv inte behövde göra det jobbet. 

Korten bestod oftast av en hälsning och därefter en poetisk dikt. I Frankrike fungerade inte den här 

idén eftersom fransmännen gärna skriver sina kort själva och poesi är en del av den franska kulturen. 

Efter bara några månader upphörde Hallmark med sin export av gratulationskort till Frankrike medan 

konceptet fortfarande var en succé i USA och Storbritannien (Haig, 2005).  

 

Även andra faktorer än kulturen kan bli ett problem för företag och deras varumärken, t.ex. den 

språkliga delen som i följande fall med Vicks i Tyskland. V uttalas som f i Tyskland vilket leder till att 

det uttalas ficks vilket är synonymt med engelskan ”fuck”. Varumärket Vicks blev ingen succé i 

Tyskland då företaget inte uppmärksammade en viktig del för varumärkesutvecklingen (Haig, 2005). 

Valet ett företag gör mellan en standardiserad eller anpassad strategi är väldigt viktig då det kan 

påverka hur dess varumärke uppfattas på marknaden. Förespråkarna för standardiseringen menar 

att det inte kommer bli någon skillnad i varumärket på olika marknader även om det inte anpassas 

och att det inte finns några problem med standardiseringen, medan förespråkarna för anpassning 

menar att anpassas det inte så kommer det uppfattas olika på olika marknader och därav kanske 

varumärket inte uppfattas som det vill bli uppfattat (Ryans, Griffith & White, 2003).  

 

Anledningen till varför det är intressant att se hur varumärket uppfattas är att på dagens marknad 

köper inte konsumenterna längre en produkt utan de köper ett varumärke. Ett bra kommunicerat 

varumärke underlättar inträde på en ny marknad och fungerar som garant för nya kunder. I dagens 

affärsvärld så lever flera företag framförallt på sitt varumärke (Melin, 2006). Detta illustreras av Coca-

colas varumärke som värderas till 67 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 60 procent av företagets 

börsvärde [1]. 

 

Då varumärket fungerar för märkesinnehavaren som identitetsbärare vilket betyder att varumärket 

representerar vad företaget står för, kan fokus flyttas till varumärkesidentiteten då 

märkesidentiteten är det som är varumärkets inre värden, vad som ger det mening och vad som gör 

det unikt (Melin, 2006). Skulle det då skilja kulturellt mellan två länder så kommer varumärkets 

värden, det vill säga vad det står för, vad som gör det unikt att uppfattas annorlunda av 

konsumenterna. Företaget kommer då stå för något som de inte vill göra och deras image kan för 

alltid vara förstörd på den nya marknaden. Därför är det upp till marknadsförarna att anpassa 

varumärket till den nya kulturen. Även om de kulturella skillnaderna kan anses små så kan resultatet 

bli mycket kostsamt. Detta är sannerligen ett problem för företag som vill ut på den globala 

marknaden(Aaker, 1996). 

 

 

 1.2 PROBLEMDISKUSSION 

 

En av strategierna för ökad tillväxt i företaget är expansion till nya marknader (Kotler & Armstrong, 

2008). I och med globaliseringen kan de nya marknaderna avsevärt skilja sig från företagets 

ursprungsmarknad. Därav uppkommer problemet med att olika marknader har olika kulturer, som i 
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sin tur leder till att företagen i viss mån måste anpassa sin verksamhet så att inte de problem som 

togs upp i bakgrunden uppkommer (Keller, 1998).   

 

I och med att fler företag exporterar, ökar konkurrensen på marknaden. Detta innebär att det är 

ännu viktigare att skapa konkurrensfördelar och särskilja sig mot konkurrenter. På senare år har även 

märkesidentiteten blivit allt viktigare, då produkter inom olika segment tenderar att likna varandra 

allt mer. För att särskilja sin produkt från sina konkurrenter och skapa konkurrensfördelar använder 

sig fler och fler företag av sin märkesidentitet. Produktattribut blir allt lättare att imitera medan 

märkesidentiteten med sin komplexitet ger ett slags skydd mot konkurrenterna över tiden. (Melin, 

2006).  

 

Vad som uppfattas av konsumenten som bra respektive dåligt skiljer sig mellan kulturer och därmed 

även mellan marknaderna (De Mooij, 2004). Företag måste anpassa sitt varumärke och sina 

produkter för att passa in på den nya marknaden. Det finns flera delar i företaget som måste 

anpassas (Keller, 1998). Vi anser att varumärkesidentiteten är en av de viktigaste delarna. Det gäller 

att anpassa sin identitet till rätt värden, så den passar in i kulturen. I vissa kulturer kan humoristiska 

värden vara populära medan i andra kulturer kan humoristiska värden anses vara löjliga. 

Marknadsförarens roll blir att identifiera de kulturella olikheterna och anpassa 

varumärkesidentiteten efter just dessa. Dessa kulturella skillnader kan vara svåra att identifiera och 

att därefter anpassa varumärkesidentiteten på ett bra sätt till kulturen kan därav vara problematiskt. 

Dessutom är det svårt att veta vad i varumärkesidentiteten, som kan anpassas utan att varumärket 

förlorar vad det står för(Kapferer, 2008). 

 

Många företag använder sig av s.k. ”Country-of-origin” strategi när de tar sig in på en ny marknad, 

vilket innebär att de spelar på sitt ursprung. Som exempel kan nämnas Smirnoff vodka som verkligen 

spelar på sitt anrika ryska ursprung, trots att företaget emigrerade till USA på 1930-talet. På många 

marknader upplevs ett ryskt ursprung på vodka som kvalitet. Men även en sådan strategi bör ses 

över på grund av kulturella anledningar. T.ex. så kanske inte den strategin fungerar särkilt bra i 

Finland som också är en stor vodkaexportör och inte anser den ryska vodkan som varken exotiskt 

eller tecken på bra kvalitet. Konklusionen är följaktligen att lyckas anpassa sin varumärkesidentitet på 

en ny marknad kräver kompetens och omsorgsfullt utförda analyser av kulturen. (Kapferer, 2008)  

 

I denna uppsats har vi valt att analysera hur ett u-land går tillväga för att lyckas anpassa sin 

varumärkesidentitet på en i-landsmarknad. Förutom de kulturella skillnaderna som tas upp mer 

utförligt under uppsatsens gång så finns de klassiska problemen, t.ex. att produkter från u-länder 

uppfattas ha sämre kvalitet. Västvärlden har i årtionden exporterat konsumentvaror till u-länder 

medan u-länderna stått för råvaror. Denna inpräntade världssyn är svår att rubba vilket leder till 

bristande förtroende till u-landsprodukter och svårigheter för u-länders företag att lyckas på de 

västerländska marknaderna. (Kapferer, 2008)   

 

Vi har valt att analysera de kulturella skillnader som ligger till grund för olikheterna mellan den 

skandinaviska och brasilianska marknaden och på så vis komma fram till hur brasilianska företag bör 

anpassa sin varumärkesidentitet när de äntrar den skandinaviska marknaden. Brasilien är en växande 

ekonomi som blir allt intressantare på den internationella arenan både som importör och 

exportör[2]. Dock finns det knappt några starka brasilianska varumärken runt om i världen och i 
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synnerhet inte i Skandinavien (Professor David Colin Morton Bisland). Att Brasilien som land är 

väldigt populärt världen över gör det hela mer intressant för oss [3], men brasilianska varumärken 

verkar ha svårt att lyckas utanför den sydamerikanska gränsen. Vi vill med denna uppsats få klarhet i 

om de brasilianska företagen överhuvudtaget ändrar sin varumärkesidentitet och om det finns några 

gemensamma nämnare mellan företagen? Vad är det som är speciellt med den skandinaviska 

marknaden och hur uppfattar vi Brasilien? Hur ska ett brasilianskt företag göra för att skapa ett starkt 

varumärke i Skandinavien? Hur har brasilianska företag som lyckats med sin varumärkesidentitet gått 

tillväga på den skandinaviska marknaden? 

 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 

 

Vi har utifrån problemdiskussionen kommit fram till följande problemformulering: 

 

- Hur anpassar brasilianska företag sin varumärkesidentitet till den skandinaviska marknaden? 

 

 

1.4 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur brasilianska företag gått tillväga då de anpassat sin 

varumärkesidentitet till den skandinaviska marknaden samt finna gemensamma nämnare för hur 

brasilianska företag bör gå tillväga för att på ett framgångsrikt sätt anpassa sin varumärkesidentitet 

till den skandinaviska marknaden.  

 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

 

Tanken med uppsatsen är att den ur ett generellt perspektiv skall visa hur ett u-land bör anpassa sin 

varumärkesidentitet när de äntrar en i-landsmarknad. Vi har utifrån det valt att avgränsa oss till att 

undersöka brasilianska företags varumärkesidentiteter i Skandinavien. Vad som gör att vi valt 

utvecklingslandet Brasilien grundar sig i att nationen har en stark och intressant kultur som 

intresserar omvärlden [3]. Brasilien anses även vara ett land på frammarsch vilket bland annat visas 

av landets ökande tillväxt [2]. Anledningen till att vi valt Skandinavien är dels för att vi anser att vi har 

en betydande förkunskap och kunnande om området, vilket medför att uppsatsen blir mer träffsäker. 

Vi anser även att det är en marknad som är väldigt olik den brasilianska, vilket vi ser som än mer 

intressant eftersom anpassning till högre grad krävs (Hofstede, 1984). Anledningen till varför vi har 

valt Skandinavien, alltså Sverige, Norge och Danmark och utelämnat Finland och Island beror på att 

de skandinaviska länderna kan i många avseenden ses som en gemensam marknad. Kulturen och 

köpmönstret är tillräckligt likvärdiga varandra för att definiera dessa länder som en relativt enad 

marknad [4]. 

 

Vår empiriska fakta avgränsar vi till två brasilianska företag Havaianas och Bramha som vi valt att 
djupintervjua, eftersom vi anser styrkt av Jacobsen (2002) att en kvalitativ ansats är rätt väg att gå för 
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att få svar på problemformuleringen. Företagen vi valt att fokusera på är två brasilianska business-to-

consumer (B2C) företag, som med hjälp av anpassning av sitt varumärke lyckats äntra och bygga upp 
väletablerade varumärken på den skandinaviska marknaden (Prof. Bisland, Hirata, Poutnikova). 
Anledningen till att vi har valt att avgränsa oss till B2C företag är att varumärket har där större 
betydelse jämfört med business to business (B2B) företag (Kapferer, 2008). Detta gör att vi vill 
avgränsa vårt arbete till just B2C företag. Både Brahmas och Havaianas produkter, öl och flip-flop kan 
liknas vid relativt låginvolverade produkter och därför har vi avgränsat oss till att studien endast skall 
gälla för relativt låginvolverade produkter. Det finns flera definitioner av begreppet låginvolverade 
produkter såsom Fill (2002) skriver att låginvolverande produkter är produkter som inte innebär 
någon större ekonomisk risk om de skulle vara fel. Ofta är det produkter som köps regelbundet och 
där priset är av större betydelse än de speciella egenskaperna och märken väljs av gammal vana. En 
annan definition av begreppet är som följer: ”products that are bought frequently, with a minimum 

of thought and effort because they are not of vital concern, nor have any great impact on the 

consumers lifestyle” [5]. Utifrån dessa två definitioner har vi valt att använda begreppet ”relativt 
låginvolverade” i vår uppsats eftersom befintliga definitioner inte helt överensstämmer med 
produkterna från våra fallföretag. Med begreppet ”relativt låginvolverade” produkter menar vi inte 
produkter som salt, tvättmedel etc. utan märkesprodukter som har en viss involveringsgrad, men 
inte lika hög grad av involvering som exempelvis datorer, bilar, kylskåp etc. Produkter som vi ser som 
”relativ låginvolverade” är exempelvis skor, kläder, smink etc.  Anledningen till att vi använder oss av 
det begreppet är att helt andra förutsättningar gäller för produkter som är väldigt höginvolverade 
och som har högre kvalitetsförväntningar på sig. Därmed skulle inte en generalisering kunna fungera 
lika väl vid en mix av dessa två involveringsgrader. 

 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka företags varumärkesidentitet vid en etablering på en ny 

marknad eftersom detta anses som en av de mest komplicerade och vitala faktorerna vid en 

nyetablering (Kapferer, 2008). Vi är medvetna om att det finns fler faktorer som är avgörande för att 

framgångsrikt etablera sig på en ny marknad såsom positionering, produkten i sig, kommunikationen 

m.m. Dock menar många författare såsom Kapferer (2008) och Aaker (1996) och även vi att 

varumärkesidentiteten utgör det fundamentala i ett varumärke och att den genomsyrar allt. Att då 

veta hur varumärkesidentiteten skall anpassas kan ses som första steget i utvecklandet av ett 

framgångsrikt varumärke på en ny marknad. Därav kommer uppsatsens teorier mestadels kretsa 

kring varumärkesidentiteten och de faktorer som påverkar den.  
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2. METOD 

 

I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt för insamling av information samt vår bearbetning 

av informationen. Anledningen till att vi beskriver vårt metodval är att visa hur vi gått till väga för att 

uppfylla uppsatsens syfte samt att ge andra forskare möjligheten att uppnå samma resultat. Vårt 

material granskas för att få ett perspektiv angående reliabilitet och validitet. 

 

 

2.1 ÄMNESVAL 

 

Vårt val av ämne kom till klarhet då vi tre bestämde oss för att både skriva vår kandidatuppsats 

tillsammans samt göra vår praktik i Brasilien. Vi bestämde då att det vore väldigt passande och 

intressant att göra en uppsats som involverar både Brasilien och Sverige. Då vi dessutom blev utvalda 

att få skriva ett MFS-arbete fick vi hålla oss inom ramarna att arbetet även skulle bidra till att hjälpa 

Brasilien som u-land på något sätt. Vi ansåg även att det inte fanns någon tidigare forskning som 

svarar på vår problemformulering och anser därmed att vår uppsats fyller ett glapp inom 

marknadsföringslitteraturen.  Vi anser att många brasilianska företag behöver se över sitt varumärke 

för att kunna utveckla sin export.  

 

 

2.2 METODANSATS 

 

Innan vi började med vår informationsinsamling stod vi i valet på vilket sätt vi skulle söka vår 

information samt hur vi skulle bearbeta den. Då metodiken anger vilka tillvägagångssätt som skall 

användas för att kartlägga verkligheten (Jacobsen, 2002) började vi studera teorier inom metodiken. 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två metoder att välja mellan vid informationsinsamlingen, antingen 

en kvalitativ ansats eller kvantitativ ansats. Jacobsen (2002) menar att problemställningen skall ligga 

till grund för valet mellan de två metoderna. Den kvantitativa ansatsen har utgångspunkten att 

verkligheten kan beskrivas med hjälp av siffror och statistik. Det skall dessutom finnas ett avstånd 

mellan forskaren och informationskällan. Medan den kvalitativa ansatsen undersöker den sociala 

verkligheten med hjälp av intervjuer och observationer och är därav mer djupgående.   

 

Eftersom vi valt en explorativ problemställning så leder detta till att vi går på djupet i vår empiriska 

studie. Detta resulterar i ett behov av att koncentrera sig på några få undersökningsenheter vilket 

kommer leda till en djupare förståelse inom ämnet. Med en explorativ problemställning får vi fram 

många nyanser (Jacobsen, 2002). Slutsatsen för oss blev att vi valde att göra en kvalitativ uppsats då 

denna uppsatsmetod lämpar sig bättre för vårt arbete då det kräver ett mer öppet sinne och djupare 

intervjuer än den kvantitativa uppsatsmetoden (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) så skall en 

kvalitativ ansats väljas när det gäller att skapa klarhet i ett begrepp eller fenomen. Denna typ av 

ansats används oftast för att få fram hur människor tolkar och förstår en given situation och även när 

forskaren vill få fram nyanserad beskrivning av ett oklart ämne. 
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2.3 FORSKNINGSANSATS 

 

Även i valet av forskningsansats finns det två metoder att välja på. Antingen så väljs en deduktiv 

ansats vilket lämpar sig bättre för kvantitativa uppsatser då informationen måste kategoriseras innan 

den samlas in, det vill säga att frågorna är fasta och svarsalternativen är givna. Den deduktiva 

ansatsen är från ”teori till empiri”, alltså att forskaren utgår från teorin när han sedan samlar in 

empirin, med andra ord en mer sluten ansats. Då testar forskaren teorin mot empirin och undersöker 

om teorierna är hållbara. (Jacobsen, 2002)  

 

En induktiv ansats är mer öppen och fördelen med en induktiv ansats är att den lämpar sig bättre för 

en kvalitativ metod. ”Från empiri till teori” är grunden i den induktiva ansatsen, men forskaren kan 

inte vara helt utan teori när han eller hon sätter sig in i informationsinsamlingen. Kvalitativa metoder 

är öppnare för ny information, för det som är överraskande och som inte förväntades. Dock är 

användningen av sådana metoder ofta förenad med mer induktiva ansatser. (Jacobsen, 2002)  

 

I valet av deduktion eller induktion valde vi att använde oss av en mix av dem båda som enligt Patel 

och Davidson (2003) kallas abduktion. Abduktion är med andra ord en blandning mellan induktion 

och deduktion. Anledningen till att vi valde en mix är att vi inleder vår forskningsrapport till viss del 

med att skapa en teoretisk struktur som bildar vår grund. Den deduktiva ansatsen finns med i vår 

arbetsprocess, då vi från början läst in oss på teorier i ämnet vilket gjort att vi fått ökad förståelse i 

vårt undersökningsområde. Vi har även diskuterat teorierna och använde denna teoretiska grund när 

vi skapade vår intervjuguide. Vi utgick inte från någon särskild teori när vi skapade vår 

problemställning eller inledde vår forskning utan hade en uppfattning om vad vi ville få svar på. Detta 

ledde senare till att efter intervjuerna utgick vi från empirin när vi kopplade samman teorin.  

I en induktiv ansats är det svårare att hitta något nytt utan det är mer så att empirin blir bekräftad av 

teorin. Vi ansåg att vi ville få fram mer nyanser, vilket gav oss anledning välja en abduktiv ansats. 

 

 

2.4 DATAINSAMLING 

 

En datainsamling krävs för att kunna besvara vår problemställning och för att kunna få djupare 

kunskap inom ämnet. I valet av datainsamlingsmetod finns det även här två metoder att använda sig 

av. Vi valde att använda oss av intensiv metod vilket är motsatsen till extensiv. En intensiv uppsats 

har ett fåtal enheter (intervjupersoner) men desto fler faktorer medan en extensiv ansats har färre 

faktorer fast desto fler enheter. Då vi valde att göra en intensiv och kvalitativ ansats samlades 

kvalitativ data in. Det finns dock flera olika sätt att samla in information på. Först skall primärdata 

samlas in från observationer, individuella djupintervjuer eller gruppintervjuer. Efter detta skall 

sekundärdata samlas in i form av informationsblad, hemsidor och annan redan undersökt 

information (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) ökar generaliserbarheten vid en extensiv 

datainsamling. Nu var inte en extensiv datainsamling möjlig för oss då det bara fanns totalt två 

enheter att undersöka det vill säga att vi undersökte 100 % av de enheter som fanns inom vårt 

forskningsområde (Prof. Bisland). Jacobsen (2002) menar också att fallstudier används ofta för att 

säga mer generellt om ett fenomen som är genomgående för flera företag, med detta som 

utgångspunkt valde vi därför att göra två fallstudier. 
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2.4.1 PRIMÄRDATA 

 

Den individuella djupintervjun är en dialog mellan undersökare och uppgiftslämnare där datan består 

av ord, meningar och berättelser. Undersökaren noterar skriftligt eller på band under intervjun och 

efteråt skall denna rådata analyseras till primärdata till empirin (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) 

menar också att denna slags öppna individuella djupintervju lämpar sig bäst vid ett fåtal 

intervjuenheter samt när vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger sin mening till ett 

speciellt fenomen. Jacobsen (2002) tar upp ett antal steg i en urvalsprocess för att välja rätt 

uppgiftslämnare eller informationsobjekt. Vi utgick från ett av dessa steg vilket var vad 

Jacobsen(2002) kallade ”Information” det vill säga att vi valde personer utefter hur mycket relevant 

information personen besitter. Vi valde alltså uppgiftslämnare som vi visste eller tog reda på som satt 

på rätt och riklig information inom det ämnet vi undersökte genom att de hade ”rätt” position på 

respektive företag.  

 

Primärdatan har vi fått fram genom en djupintervju med Havaianas och en e-mail-intervju med 

Brahma. Positionerna på de intervjuade var antingen högt uppsatta på marknadsavdelningen eller 

marknadschef, detta var ett krav från vår sida för att få en ökad validitet på informationen. Intervjun 

med företaget Havaianas gjordes med deras globala marknadschef Angela Tomiko Hirata. Därefter 

bibehölls en e-mail-kontakt för att komplimentera med obesvarade frågar och ytterligare 

information. Vi har samlat in primärdata från företaget Brahma, genom att föra en intervju över e-

mail med deras marknadsavdelning i norra Europa. Den kontaktpersonen vi hade i Europa var 

marknadskoordinator Ljuba Poutnikova. 

 

2.4.2 SEKUNDÄRDATA 

 

Sekundärdata är när inte forskaren själv har samlat information direkt från källan utan andra har 

gjort det tidigare. Sekundärdata skall inte ligga som kärna för ämnet utan skall finnas där som en 

ytterligare information för att få en bredare kunskap inom ämnet. (Jacobsen, 2002) 

 

Sekundärdata kan enligt Jacobsen (2002) både vara kvalitativ som kvantitativ, han menar vidare att 

kvalitativ sekundärdata kan vara texter, historier, berättelser, informationsblad, hemsidor och andra 

informationskällor som inte författaren själv har skrivit utan bara tolkat. När det gäller sekundärdata 

så är det viktigt att vara kritiska mot innehållet eftersom forskaren inte vet hur trovärdig utgivaren av 

sekundärdatan har varit eller så kan informationen vara vinklad till utgivarens fördel. 

 

Vår sekundärdata bygger främst från information från respektive företags hemsidor, samt 

sekundärdata som företagen tillhandahållit oss med såsom informationsblad, reklamartiklar, 

rapporter och delar av marknadsplaner. Som tidigare nämnts är det viktigt att tänka på att den 

sekundärdatan vi tagit del av är av annat syfte än vad vår uppsats har. Detta har vi försökt att ha i 

åtanke när vi granskat sekundärdatan. Vi har även haft kontakt med Brahma i Brasilien som försett 

oss med pressmeddelanden, artiklar och annan sekundärdata.   
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2.5 INTERVJUGUIDE 

 

Enligt Kvale (1997) så skall en intervjuguide ange de ämnen som är föremål för undersökningen och i 

vilken ordning ämnena skall tas upp. Individuella intervjuer är oftast mer kostnadskrävande och 

speciellt ”face-to-face”. Personliga intervjuer är det bästa när forskaren vill ha valida och reliabla 

svar, då en personlig kontakt skapar ett visst band mellan undersökaren och uppgiftslämnaren. 

Undersökaren förlorar möjligheten att bedöma uppgiftslämnaren vid telefonintervju samt vid e-mail 

kontakt (Jacobsen, 2002). Vi föredrog därav ”face-to-face” intervjuer, men på grund av 

omständigheter utanför vår påverkan såsom att globala Brahma kontoret var lokaliserat i Belgien, 

fick vi nöja oss med e-mail intervju med dem medan vi hade en ”face-to-face” intervju med 

Havaianas marknadschef Angela Hirata.      

 

Jacobsen (2002) skriver även att det finns flera olika sätt att lägga upp en intervju på. Han skildrar en 

öppen intervju mot en strukturerad. De båda alternativen har sina fördelar och nackdelar. Vanligtvis 

är en intervju öppen, men med en lista av faktorer och frågor som forskaren bör få svar på. Är 

intervjun helt ostrukturerad blir svaren för komplexa och det tar lång tid att analysera datan. Rent 

strukturerade intervjuer skall enbart göras till frågeformulärsundersökningar. Jacobsen (2002) 

föreslår en slags för-strukturering som undersökaren skall leda in uppgiftslämnare i. En översikt av 

vilka ämnen som bör beröras under intervjun skall tas fram för att säkerställa att undersökaren 

kommer in på de viktiga ämnen som han eller hon vill beröra. 

 

Vi bokade ett möte med marknadschefen Angela Hirata på Havaianas i Saõ Paulo, Brasilien. Vi 

förberedde oss genom att läsa på om företaget och tog del av teorier inom ämnet för att få en bild av 

både företaget och de viktiga punkterna vi ville beröra innan intervjun. Vi valde att inte strukturera 

upp intervjun efter frågor utan istället ett antal ämnesområden som var intressanta d.v.s. använda en 

slags för-strukturering . De ämnesområden som var intressanta för oss kan kategoriseras under: 

varumärke, identitet, standardisering vs. anpassning och faktorer som påverkar 

varumärkesidentiteten men allt detta grundar sig i frågan, ”Hur har ni lyckats bygga upp en stark 

märkesidentitet på den skandinaviska marknaden?”. Hirata fick prata fritt runt de ämnena vi valde 

att beröra för att inte påverkade hennes svar. I början av den 180 minuter långa intervjun berättade 

vi vad vår uppsats handlade om och vilka ämnen vi ville diskutera. Marknadsförare generellt sett är 

oftast öppna personer som är väldigt pratglada och även denna gång slog detta inte fel. Hirata 

började diskutera väldigt öppet och fritt om just de ämnena vi ville veta mer om. Det hela slutade 

med att vi fick tag på den primärdata som var nödvändig för vår uppsats.  

 

Att få tag på primärdata från Brahma utgjorde ett större problem och hela processen blev mer 

avancerad. Brahma i Brasilien och Brahma i Europa ligger inte under samma marknadsavdelning. 

AmBev heter koncernen i Brasilien som driver Brahma i Sydamerika men AmBev ägs av InBev som 

har sitt huvudkontor i Belgien och sköter Brahmas marknadsföring i Europa. Detta leder till att de 

olika koncernerna har olika marknadsföringsstrategier för Brahma i de olika delarna av världen. När 

vi fick reda på detta insåg vi att vi var tvungna att samla in information från de respektive 

marknadsavdelningarna. Med hjälp av professor David Bisland från FURB Universitet i Blumenau, 

Brasilien, fick vi tag på e-mail adresser till högt uppsatta personer på varderas marknadsavdelningar. 

Därefter höll vi e-mail kontakt med respektive avdelning. E-mail intervjun lade vi upp så att vi ställde 
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samma frågor till båda koncernerna för att sedan kunna se skillnader och likheter i deras strategier 

gällande varumärket Brahma. Ambev besvarade frågorna genom att förse oss med sekundärdata 

medan Brahma i Europa gav oss primärdata genom Poutnikova.  

  

 

2.6 ARBETSPROCESS 

 

Hela processen började i Brasilien där företagen Havaianas och Brahma har sitt ursprung samt sina 

huvudkontor. Innan vi hittade Brahma och Havaianas var vi tvungna att söka upp brasilianska företag 

som lyckats bygga upp ett starkt varumärke på inte bara den sydamerikanska marknaden utan även 

lyckats på den skandinaviska marknaden. Detta var en undersökning som pågick länge i och med att 

vi avgränsade oss till konsumentvaruföretag. Tillslut fann vi varumärkena Havaianas och Brahma. 

Detta var som sagt två företag som hade lyckats bygga upp ett starkt varumärke på både den 

brasilianska och skandinaviska marknaden (Prof. Bisland, Hirata, Poutnikova).  

 

Efter detta inledde vi våra försök att få kontakt med företagen och försöka få till en intervju med 

respektive. Samtidigt under dessa försök inledde vi vår teorisökning. Med hjälp av internet och 

bibliotek fick vi tag på de teorier som lade grunden för vårt arbete. De databaser vi använde oss av 

var framförallt emerald och samsök.  Teoriinsamlingen består till stor del av litteratur inom vårt 

ämnesområde, samt artiklar från nätet. Vi sökte efter litteratur eller artiklar som låg inom 

ämnesområdena: varumärkesidentitet, märkesidentitet, identitetsuppbyggnad, kulturens påverkan 

på identitet, anpassning och standardisering. Till största del kommer teorierna om identitet och 

varumärken från Kapferer, Melin och Aaker. Kulturdelen bygger till stor del på forskarna Hofstede 

samt de Mooijs tankar. Dessa forskare är ofta återkommande och citerade i vår uppsats. 

 

I val av intervjupersoner  var det vitalt att få personer från företagen som hade varit med och byggt 

upp varumärket på de olika marknaderna och insatta i vår problematik. Ofta är dessa personer högt 

uppsatta på marknadsavdelningen. Därav kontaktade vi respektive företags marknadsavdelning i 

hopp om att få en intervju med någon av marknadscheferna. Vi strukturerade uppsatsen efter 

Jacobsen (2002) och Mattson och Örtenblads (2003) rekommendationer. 

 

 

2.7 KÄLLKRITIK 

 

Undersökningens resultat kan diskuteras utifrån begreppen validitet och reliabilitet. Validitet handlar 

om i fall uppgifterna och undersökningen är relevant och leder fram till vad den borde göra. 

Reliabilitet handlar om pålitligheten i resultatet. Reliabiliteten på intervjun diskuteras på det sättet 

att undersökaren kan ställa ledande frågor som uppgiftslämnaren följer och därmed kan intervjun 

påverkas. (Jacobsen, 2002)  

 

Vad gäller våra egna källors validitet och reliabilitet kan sekundärdatans reliabilitet diskuteras då det 

är företagets egna källor. Sekundärdata kan ha vinklats till företagets fördel och därmed kan 

pålitligheten påverkas. Denna risk finns alltid och även primärdatan (våra intervjupersoner) kan ha 

vinklat sina svar till företagets fördel. Detta är något vi har haft i åtanke när vi granskat och 
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analyserat rådatan. Även kvaliteten på undersökningen kan variera, Kvale (1997) skriver att intervjun 

är råmaterialet som skall bygga upp den senare analysen. Då är det avgörande att kvaliteten på 

intervjun och uppgiftslämnaren håller hög klass för att rapporteringen och analysen också skall kunna 

göra detsamma. Därav blir det viktigt att finna rätt källa eller intervjuperson. De personer vi 

intervjuat har haft en hög position och kan räknas som experter inom ämnet, vilket resulterat i 

kvalitetsfyllda intervjuer.   

 

Att vi använt oss av två företag till grund för vårt arbete kan också diskuteras då uppsatsens relevans 

kan ifrågasättas på grund av antalet undersökningsenheter. Två företag kan anses vara för lite, men 

då dessa två företag är de enda två som lyckats att bygga upp ett starkt varumärke på både den 

brasilianska och skandinaviska marknaden, så utgör dessa två företag som sagt 100 % av fallen och 

100 % av våra undersökningsenheter har lyckats. 

 

Även vi själva kan ifrågasättas under våra intervjuer då vi kan ha påverkat svaren dvs. 

intervjuareffekten. Ibland kan det ske så att uppgiftslämnare vill göra sig till lags för undersökare och 

ge svar de vill höra. Vi vet med oss att våra egna åsikter spelar roll vid analys av intervjun. För att 

försöka förebygga att våra egna åsikter skulle kunna återspegla analysen av rådatan så spelade vi 

både in intervjun på band samt att en av oss fick anteckna genomgående under hela intervjun. 

Därefter har vi omedelbart återgett intervjun i digital form genom att skriva rent den. Dessutom har 

vi som tidigare nämnts försökt undvika intervjuernas subjektivitet genom att bygga upp intervjuerna 

med öppna frågor. Det tar längre tid att analysera men ger oss en mer tillförlitlig bild.  

 

Internetkällor kan kännas mindre trovärdiga då de inte finns i tryckt form. Vi har främst använt oss av 

de båda fallföretagens internetkällor enbart för att få en bredare bild av företagen. 
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3. TEORI 

 

I detta avsnitt presenterar vi de teorier som ligger som grund för empirin som sedan resulterar i en 

analys där vi väver samman resultatet av teori och empiri. Denna teori består av tre delar, del ett 

behandlar standardisering vs anpassning, del två handlar om varumärkesidentiteten och del tre berör 

de faktorer som påverkar identiteten. Vi har lagt upp teorin på detta sätt eftersom tanken är att först 

utröna den globala övergripande marknadsföringsstrategin för att sedan förklara begreppen 

varumärke och märkesidentitet samt vad märkesidentiteten är uppbyggd av. Därefter redogör vi för 

de faktorer som kommer påverka hur vår märkesidentitet uppfattas på olika marknader. Det vill säga 

ska ett brasilianskt företag anpassa eller standardisera på den skandinaviska marknaden, hur ser 

företagets varumärkesidentitet ut samt vilka faktorer är det som påverkar hur deras 

varumärkesidentitet uppfattas på den skandinaviska marknaden. 

 

  

3.1 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI  

 

I detta avsnitt behandlar vi de två internationella marknadsföringsstrategierna standardisering och 

anpassning framförallt utifrån varumärkets synvinkel.  

 

 

 

Då ett företag skall in på en ny marknad finns det enligt Ryans, et al. (2003) två generella 

marknadsföringsstrategier. Dels kan företaget välja att använda sig av den marknadsföringsstrategi 

som fungerade på dess inhemska marknad eller dels använda sig av en ny strategi anpassad till den 

nya marknaden, med andra ord standardisera eller anpassa strategin.  

Vilken strategi ett företag skall välja är enligt Ryans et al. (2003) en av de mest debatterade frågorna 

inom marknadsföringsteorin. Debatten grundar sig i frågan om uppfattningen av kunders 

homogenitet eller/och deras strävan mot den (Levitt, 1983; Szymanski, Bharadwaj & Varadarajan, 

1993). De författare som förespråkar standardisering av den internationella marknadsföringen ser en 

likhet i kunders och marknaders behov och efterfrågan. De hävdar därför att standardisering är mer 

effektiv då det leder till lägre kostnader via ekonomiska skalfördelar och därmed bättre marginaler 

för företaget. (Levitt, 1983). De författare som ser kunder och marknader som heterogena och 

därmed även olika behov och efterfrågan ser att anpassning ger ett högre värde (Wind, 1986). 

I över 40 år har akademiker och praktiker debatterat angående valet mellan standardisering och 

anpassning. Trots att ämnets betydelse och intresse är väldigt högt är debatten långt ifrån fulländad 

(Ryans et al., 2003). I över nästan 40 år har fokus legat på att standardisering skulle vara det bästa 

(Levitt, 1983; Kotler, 1986; Szymanski et al., 1993) men det är inte lika självklart nu för tiden.  

 

3.1.1 STANDARDISERING 

 

Huvudargumentet för standardisering av varumärket bygger på att när homogenitet existerar på 

flera marknader finns möjligheten till standardisering och därmed få lägre kostnader och högre 
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marginaler. Dock finns knappt några empiriska studier som stärker detta men förespråkarna hävdar 

att detta är klassisk ekonomisk teori och därmed självklart (Ryans et al., 2003). Troligtvis det största 

problemet vid valet av sin globala marknadsföringsstrategi är om varumärket skall standardiserats 

eller anpassas. Den troligtvis största förespråkaren för standardisering är den legendariska Harvard 

professorn Theodore Levitt. I sin kontroversiella artikel från 1983 argumenterar Levitt för att företag 

behöver lära sig att agera såsom världen vore en enda stor marknad och ignorera ytliga regionala och 

nationella skillnader. Enligt Levitt (1983) är standardiseringen möjlig då skillnaderna i världen har 

minskat tack vare snabbare kommunikation och förbättrad teknik. Välskötta företag skall därför 

ändra sina produkter från anpassade till globalt standardiserade där de är avancerade, funktionella 

och pålitliga. 

 

Även Keller (1998) ser faktorer som förespråkar ett standardiserat marknadsföringsprogram 

gentemot det anpassade. Han menar att det liknade behovet bland konsumenter världen över, 

framväxten av globala konsumenter samt även globala kanaler såsom internet och global tv gör 

standardisering mer fördelaktig. Han menar också att genom framväxten av frihandelsorganisationer 

som EU och NAFTA har det skapats enhetliga lagar och regler och även tullar har försvunnit, vilket 

har underlättat standardisering. Keller (1998) menar även att det liknande kunnandet vad gäller 

tekniska och marknadsföringskunskaper världen över är faktorer som förespråkar standardisering.  

 

Enligt Keller (1998) så finns det flera fördelar med en standardiserad global marknadsföringsstrategi. 

Han hävdar likt många andra författare att genom en standardiserad strategi finns ekonomiska 

skalfördelar ur ett kostnads- och distributionsperspektiv. Lägre kostnader kan nås genom att 

kostnader för produktion och distribution kan slås ut på högre volymer och därmed lägre styck-

kostnad (Keller, 1998). 

 

En standardiserad marknadsföringsstrategi leder också till lägre marknadsföringskostnader då 

företaget kan ha en enhetlig förpackning, reklam och andra kommunikationsaktiviteter. Kostnaderna 

kan läggas ut på fler länder och t.ex. endast en reklamfilm behöver spelas in (Keller, 1998). När 

Colgate t.ex. introducerade en ny tandkräm i över fyrtio länder, fick varje varumärkesansvarig i varje 

land välja mellan endast två reklamfilmer. Colgate räknade med att de sparade in mellan en till två 

miljoner US$ dollar i produktionskostnader i varje land (Meyer, 1985). 

 

Genom att ett företag använder sig av en standardiserad strategi kan företaget få en global image 

och varumärket kan få trovärdighet hos kunder endast på grund av att de är globala. Kunderna kan 

tro att genom att varumärket säljs globalt är det en indikation på att tillverkaren har vunnit 

erfarenhet och acceptans. Att varumärket är tillgängligt i många länder kan få kunden att tro att det 

är ett varumärke av hög kvalitet och det är behändigt att använda (Keller, 1998). 

 

En enhetlig och standardiserad marknadsföringsstrategi över hela världen hjälper även varumärket 

att upprätthålla en konsekvent brand image. Enligt Keller (1998) är detta speciellt viktigt på 

marknader där kunder rör sig mellan nationella gränser samt där media från andra länder är 

tillgänglig. Även Aaker (1996) menar att en universell image kan resultera i ekonomiska skalfördelar. 

Aaker hävdar också att en konsekvent brand image undviker att varumärket blir osammanhängande, 

vilket kan försvaga varumärket. 
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Keller (1998) menar dock att svårigheten att standardisera ett varumärke skiljer sig åt beroende på 

vad det är för typ av produkt det rör sig om. Många experter har t.ex. noterat att varumärken för mat 

och dryck är svåra att standardisera, då mat och dryck oftast har starka nationella och traditionella 

rötter i varje land, samt att smak kan vara svår att sälja in standardiserat. Keller (1998) menar även 

att varumärken för produkter såsom hälso- och skönhetsprodukter är väldigt svåra att standardisera 

då skönhet och hälsa ofta är väldigt kulturellt bundna. 

 

De varumärken Keller (1998) menar är lämpliga för en standardiserad marknadsföringsstrategi är till 

exempel de som har produkter som är högteknologiska som tv, klockor, datorer och så vidare. Keller 

menar att anledningen till att dessa produkttyper lämpar sig bättre för en standardiserad strategi är 

att de är universalt förstådda och att de inte har någon speciell kulturell tillhörighet. Även image 

produkter som kläder, smycken och sprit som har en stark anknytning till mode, rikedom och status, 

är lämpliga för en standardiserad strategi då dessa produkter tilltalar samma typ av kosumenter 

världen över (ibid.). 

 

Kritik har dock riktats mot standardiseringsstrategin och framförallt mot dess fader Theodore Levitt 

(1983) och hans artikel. Bland annat kommenterade Carl Spielvogel (Keller, 1998) VD för Backer 

Spielvogel Bates Worldwide, Levitts artikel med följande ”Det är ungefär två företag i världen som 

klarar en global marknadsförings strategi och en av dem är Coca Cola”. Kritik har dock även riktats 

mot om Coca Cola verkligen har en standardiserad marknadsföringsstrategi, då de bland annat har 

olika namn för sina produkter världen över som till exempel Coca Cola light i Europa och Diet Coke i 

Nordamerika, dessutom har de anpassade reklamer för varje marknad (Keller, 1998). 

 

Keller (1998) sammanfattar diskussionen om standardisering med att säga att det är väldigt svårt att 

hitta något företag som på den globala marknaden använder sig av en strikt standardiseringsstrategi, 

d.v.s. säljer ett identiskt varumärke på exakt likadant sätt överallt. Utan istället tvingas företag att 

anpassa vissa bitar -  t.ex. Heinz ketchup har olika smak på sin ketchup världen över - i USA är den 

sötare medan den i Europa är starkare. I vissa länder som t.ex. i Sverige tonar de ner sitt amerikanska 

ursprung, vilket har medfört att de flesta svenskar tror att Heinz är tyskt, medan de i Tyskland spelar 

hårt på sitt amerikanska ursprung, då det fungerar väl där (ibid.). Därmed kan diskussionen flyttas 

ifrån frågan om valet mellan standardisering och anpassning och istället till frågan om till vilken grad 

ett företag anpassar sin marknadsföringsidentitet (ibid.). 

 

3.1.2 ANPASSNING 

 

Förespråkarna för en anpassning av den internationella varumärkesstrategin menar att denna 

strategi möter kundernas behov och efterfrågan på ett mer effektivt sätt (Kotler, 1986). Detta menar 

även Cavusgil och Zou (1994) som fann ett positivt samband mellan anpassningsstrategin och ett 

företags prestation. Detta menar även Ryans et al. (2003) som håller med Cavusgil och Zou (1994) om 

att det finns empiriskt stöd för sambandet mellan anpassning och ett företags prestation. Även De 

Mooij (1998) förespråkar en anpassad marknadsföringsstrategi då hon anser att det är klart att en 

sådan strategi är den mest effektiva. 
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Yavas, Verhage och Green (1992), undersökte varumärkeslojalitet och riskuppfattning av produkter i 

sex länder och fann att olikheterna indikerade att anpassning var bäst. Kanwar (1993) fann olikheter i 

uppfattad risk mellan två länder och föreslog därav att reklam och produkter borde anpassas. Aaker, 

Benet-Martinez och Garolera (2001) fann att flera aspekter av varumärkespersonligheten skiljde sig 

mellan länderna och att anpassning därav var att rekommendera. Även Keller (1998) menar på att 

den anpassade strategin kan vara att föredra på grund av skillnader i kulturella värden mellan länder. 

Han menar vidare att även faktorer såsom ekonomisk utveckling, efterfrågan, behov och användning 

som skiljer mellan länder gör att företagen bör respektera skillnaden i konsument beteenden.  

 

Dawar och Parker (1994) menar vidare att även det faktum att konsumenter reagerar olika på 

marknadsföringsaktiviteter och därmed får olika attityder och åsikter av aktiviteterna gör att företag 

bör anpassa sin varumärkesstrategi. Till exempel varierar det mellan länders attityder mot reklam 

som institution. Undersökningar har visat att människor från USA är generellt kritiska mot reklam, 

medan Japaner är mycket mer positiva till reklam. Undersökningar har också visat att det skiljer 

mellan hur reklamen ser ut mellan länder, i USA är den rikare på produktinformation medan den i 

Japan är mer abstrakt och mjuk. Även priskänslighet och respons mot påverkan skiljer mellan länder 

(ibid.). 

 

Även uppfattningen av varumärken skiljer sig mellan länder. Detta visade en studie gjord av Landor 

Associations (Keller, 1998). Studien mätte uppfattning och kännedom av varumärken hos 

konsumenter i Europa, USA och Japan. Studien visade att väldigt få varumärken fanns med i samtliga 

länder, vilket författarna menar på att konsumenters uppfattning av även de största varumärkena 

skiljer sig åt geografiskt (Keller, 1998). Keller (1998) menar vidare att även konkurrenssituationen ser 

olika ut världen över vilket är ytterligare en faktor som förespråkar anpassad strategi.  

En annan faktor som oftast leder till att företag måste anpassa sin varumärkesstrategi är de politiska 

barriärerna i form av lagar, regler och tullar. Enligt en undersökning gjord av Kapferer (2008) visade 

det sig att de legala skillnaderna mellan länder var den största orsaken till att företag valde att 

anpassa delar av deras marknadsföringsmix. 

 

Skillnader kan också finnas i de vanliga marknadsföringskanalerna såsom mediatillgänglighet, 

distribution och återförsäljare mellan länder, vilket kan orsaka att det blir svårt att på samma sätt 

implementera sin marknadsföringsstrategi. (Keller 1998)  

 

3.1.3 MIXAD STRATEGI 

 

De senaste åren har marknadsförare och forskare blandat de två skolorna, vilket varumärkesexperten 

Larry Light (1991) anser är den korrekta vägen, han utrycker det bra med följande citat under ett 

marknadsföringskonvent: 

 

”Think globally, Compete locally, Sell personally”. 

 

Den generellt mest accepterade strategin är att hitta en väg där det finns en balans mellan lokal 

anpassning och global standardisering. På de flesta marknader överväger inte kostnadssparandet 

från standardisering den vinstpotential som finns från lokal anpassning. (Gatignon & Abeele, 1995) 
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Keller (1998) menar att en hierarki av vad varumärket skall stå för måste definieras i ett globalt 

sammanhang där det bestäms vilka associationer varumärket skall ha i alla länder samt vilka som 

bara skall finnas i vissa länder. Samtidigt måste beslut tas för hur dessa associationer skall bli skapade 

i olika marknader med utgång från konsumenternas uppfattning, smak, och miljö. Således måste 

marknadsföringen passa väl ihop med likheter och skillnader mellan marknader. Från detta synsätt 

kan varumärken nå samma position i olika länder även om varumärket inte har exakt samma namn 

eller samma marknadsföringsprogram i varje land. På liknande sätt kan ett varumärke se ut att vara 

likadant världen över, men vara anpassad för att kunna möta de lokala kraven från marknadens 

behov. (ibid.) 

 

Ian Lewis (Keller, 1998) uttryckte följande tre kriterier som fundamentala för att utveckla ett globalt 

varumärke. Först och främst en grundläggande positionering och varumärkesarbete som kan 

appliceras globalt, teknik som kan appliceras globalt samt anpassas lokalt, samt utrymme för lokala 

anpassningar.  

 

Riesenbeck och Freeling (1992) förespråkar också en mixad strategi där kärnan (det som ger den 

huvudaktiga konkurrensfördelen) av varumärket är standardiserat, medan resten kan anpassas. 

Enligt deras strategi skall positioneringen, varumärkesarbetet och produkten vara mer 

standardiserade medan reklam och priser mer anpassade. 

 

Vid en sammanfattning av diskussionen kring valet mellan standardisering eller anpassning så 

sammanfattar Keller (1998) det bra med att säga att varje del av marknadsföringsmixen är en 

kandidat för standardisering eller anpassning, det svåra är att bestämma vilken del och till vilken 

grad, alltså inte välja rent mellan standardisering eller anpassning. 

 

 

3.2 VARUMÄRKESIDENTITET 

 

I denna del kommer vi först gå igenom varumärkets roll för företaget samt visa på varumärkets vikt 

för företaget och vad det kan göra för företaget. Därefter går vi djupare in på vad det är i varumärket 

som gör det unikt och vad det är som ger det sin personlighet och emotionella värden, d.v.s. 

varumärkets identitet. Utifrån Kapferer´s identitetsprisma kommer vi därefter gå ännu djupare in i 

varumärket för att visa vilka fasetter som identiteten byggs upp av.         

 

3.2.1 VARUMÄRKE  

 

“In the 21st Century, branding will ultimately be the only unique differentiator between companies.” 

- Fortune Magazine (Melin, 2006, s.15)  

 

Som Fortune Magazine så väl beskriver så är det i slutändan oftast varumärket som skiljer din 

produkt från konkurrenterna och ger dig konkurrensfördelar. Produkten i sig är oftast lättimiterad 

men ett väl utvecklat varumärke ger ett långvarigt skydd gentemot konkurrenter. Enligt Frans Melin 

(2006) är varumärket ett företags viktigaste tillgång, vilket blir allt tydligare år för år. Istället för att 
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köpa ett företag för dess fabriker och andra materiella ting så har köpen sedan slutet på 1980-talet 

fokuserat på immateriella ting såsom varumärket t.ex. vid uppköpet av Absolut Vodka. År 1988 

utropades av The Economist till ”the year of the brand” på grund av en rad uppköp av varumärken. 

Sedan dess har trenden hållit i sig och ett starkt varumärke idag är oftast synonymt med en 

framgångsrik produkt. Idag köper du inte produkter utan du köper varumärken (Frans Melin, 2006). 

 

Varumärket kan definieras så som Frans Melin gör det i boken ”Varumärkesstrategi – Om konsten att 

utveckla starka varumärken” där han hänvisar till 1§ Varumärkeslagen. 

  

 

Det som kan tydas av ovan skrivet utkristalliseras till två huvudsakliga krav för att karakteriseras som 

ett varumärke, dels att objektet måste kunna återges grafiskt och dels kunna särskilja produkten från 

andra produkter. (Frans Melin, 2006) 

 

”Remember, products increase customer choice; brands simplify it” 

 

- Kapferer, 2008, s.178 

 

Varumärket fungerar som strategiskt konkurrensmedel och har olika funktioner beroende på ur vilket 

perspektiv det betraktas. Varumärket kan ses utifrån fyra olika aktörer på marknaden; lagstiftaren, 

märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten. (Frans Melin, 2006) Varumärket är 

individualiserande och identifierande ur lagstiftarens perspektiv vilket underlättar kommunikationen 

mellan marknadens aktörer och därav effektiviserar handeln. (ibid.) 

 

I triangeldramat som utspelar sig mellan märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten så 

fungerar varumärket för märkesinnehavarens som informationsbärare, vilket innebär att varumärket 

levererar vissa konkreta fakta om produkten såsom innehåll, kvalitet och pris. För 

märkesinnehavaren fungerar även varumärket som identitetsbärare, vilket betyder att varumärket 

representerar vad företaget står för, det vill säga de mer subtila emotionella värdena. 

Varumärkesidentiteten kan t.ex. spela på produktens bakgrund eller geografiska ursprung. 

Varumärket används också av märkesinnehavaren som positioneringsinstrument vid positioneringen 

av sina produkter. Ett företag som använder sig av flera olika varumärken likt General Motors kan 

positionera varumärken olika för att maximera företagets marknadsandel. Vad som kan anses som 

den viktigaste funktionen av varumärket för varumärkesinnehavaren är möjligheten att kunna 

använda den till att kommunicera direkt till konsumenten och på så sätt bygga upp lojala kunder. Har 

varumärket utvecklat ett starkt förhållande till slutkonsumenten så leder det till ett starkt 

konkurrensmedel i förhållande till andra märkesprodukter, men även framförallt till detaljisterna. Har 

varumärket en god relation till slutkonsumenten stärks varumärkesinnehavarens position gentemot 

detaljisten vid bland annat förhandlingslägen. Varumärket används även som tillväxtgenerator för 

varumärkesinnehavaren. Med hjälp av ett starkt varumärke kan varumärkesinnehavaren exploatera 

dessa värden till andra produkter, det vill säga varumärkesutvidgning eller licensiering. Detta kan 

leda till ökad tillväxt för företaget på befintliga eller nya marknader. (ibid.) 

 

Ur konsumentens perspektiv så används varumärket som informationskälla angående produktens 

kvalitet, pris, funktion etc. Konsumenten använder också varumärket för att orientera sig på 
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marknaden, sortera utbudet och underlätta valsituationen vid återköp. Varumärket fungerar även 

som garant för konsumenten, vilket innebär att varumärket garanterar att märkesprodukten håller 

en jämn och konsistent nivå. Detta är viktigt för märkesinnehavaren för att skapa kundlojalitet. Även 

som riskreducerare fungerar varumärket väl för konsumenten. Väljer du att köpa ett välkänt 

varumärke reduceras risknivån väsentligt eftersom du då utgår från att märkesprodukten är bra. 

Varumärket fungerar även som imageskapare för konsumenten. Konsumenten väljer ofta 

märkesprodukt utefter produktens emotionella värden som sedan konsumenten förmedlar om sig 

själv till sin omgivning. Konsumentens personlighet kopplas samman med märkesproduktens 

märkesidentitet. (ibid.) 

 

Ur konkurrentens perspektiv så spelar varumärket stor roll. Även där fungerar det som 

informationskälla då konkurrenten kan använda informationen som ditt varumärke sänder ut till att 

dekodifiera den och analysera vad som gör ditt varumärke unikt och ta reda på vilka behov den 

tillfredsställer hos konsumenten. Genom benchmarking av varumärket kan konkurrenten försöka 

hitta en ny position som tillfredsställer konsumentens behov bättre. En konkurrents varumärke kan 

bli så pass stort att det fungerar som en prototyp för andra varumärken eller till och med för hela 

branschen. Här finns det verkligen möjligheter att benchmarka det företaget samt att hela branschen 

på något sätt lever på just detta starka varumärke. Samtidigt leder detta dock till att ditt eget 

varumärke alltid befinner sig i bakgrunden av det stora varumärket. (Frans Melin, 2006) 

 

Ett exempel på detta är varumärket Rollerblade som kom med den nya produkten inlines. 

Varumärket blev genast starkt och marknadsledande på den nya marknaden, som växte sig allt större 

och nya varumärken kunde äntra marknaden och leva på varumärket Rollerblades våg. I slutändan 

blev dock Rollerblades så pass degenererat med produkten inlines att varumärket inte längre kunde 

särskilja sig och varumärket Rollerblade blev begreppet att åka rollerblades vilket i sin tur betyder att 

åka inlines. Detta banade ytterligare väg för konkurrenterna som länge befunnit sig i bakgrunden av 

Rollerblades men ändå levt på dess framgång, innovation och starka varumärke [6]. För konkurrenten 

fungerar även varumärket som en inträdesbarriär. Samtidigt som märkeskännedom och 

märkeslojalitet är några av de viktigaste inträdesbarriärerna (Karakaya & Stahl, 1991) så kan de även 

utgöra en etableringsmöjlighet för konkurrenten som kan förvärva ett starkt varumärke och på så 

sätt ta en genväg in på marknaden (Frans Melin, 2006). 

 

De Mooij (2004) tar upp fyra faktorer till att varumärken lyckas. Varumärket kan göra som t.ex. Sony 

och alltid vara först på nya marknader det vill säga komma med ny teknologi och nya innovationer. 

Eller så kan ett varumärke göra som L’Oreal och jobba med massiva marknadsföringsbudgetar. Gamla 

anrika varumärken likt Colgate som över lång tid varit konsekvent i sin marknadsföring tenderar 

också till att ha starka varumärken. Varumärken som anpassar sig efter kulturer och känner till de 

olika marknaderna har också lättare att lyckas (de Mooij, 2004). Enligt Kapferer (2008) så måste ofta 

exporterande märken positionera sig mer som premium märken på grund av transportkostnader, tull 

etc. Detta är dock någonting som exporterande företag kan vända till sin fördel då de kan spela på 

sitt utländska ursprung för att nå en position som lyxprodukt. Absolut Vodka har tagit vara på detta 

dels på USA-marknaden, där de genom att positionera sig som lyxvarumärke kunnat ta 20 % högre 

pris än deras största konkurrent amerikanska Smirnoff.  
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Brand equity är ett begrepp som sedan år 1990 varit i fokus inom varumärkesforskningen. Begreppet 

betecknar det kapital som varumärket innehar och kan beskrivas på ett bra sätt genom Nestlés köp 

av Perrier 1992. Perrier tillverkar och säljer mineralvatten som i stort sätt helt saknar 

produktskiljande egenskaper och som vem som helst kan tillverka. Ändå kostade Nestlés köp av 

Perrier 2,5 miljarder kronor och gjordes enbart på grund av Perrier´s starka varumärke. (Aaker & Biel, 

1993) Brand Equity eller hur starkt/värdefullt varumärket är grundar sig enligt Aaker (1991) på 

styrkan av fyra faktorer, brand awareness, brand associations, perceived quality och brand lojalty.  

Fig.1 Aaker’s brand 

equity (1991) 

 

 

Brand awareness kan förklaras bäst med hjälp av följande citat. 

 

“If consumers´ minds were full of mental billboards – each one depicting a single brand – then a 

brand´s awareness would be reflected in the size of it´s billboard.” 

 

- Aaker, 1996, s. 10  

 

Brand association innebär att varumärket associeras med vissa emotionella värden, personer eller 

produktattribut som bygger på märkesidentiteten. Associeras varumärket med ”rätt saker” och ”rätt 

personer”, hjälper det till att skapa ett starkt varumärke. Viktigt för varumärket är att bli associerade 

med samma värden som de vill bli förknippade med det vill säga att det inte finns ett glapp mellan 

varumärkets profil och image. Perceived quality är en varumärkesassociation som grundar sig i hur 

pass väl varumärket associeras med kvalitet. Detta räknas som den viktigaste associationen och ligger 

till grund för resterande associationer. Saknar varumärket associationen till kvalitet blir det svårt, om 

inte omöjligt att bygga upp ett starkt varumärke. Brand Loyalty innebär som begreppet avslöjar att 

lojala kunder, återköpskunder krävs för att ett varumärke ska bli starkt. (Aaker, 1996)  

 

För att ge en övergripande blick av varumärkesarbetet använder Aaker sig av följande metafor: 

 

“A brand can be linked to a ship in a fleet facing an upcoming battle” 
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- Aaker, 1996 s. 21 

 

Det Aaker menar är att skeppet i flottan är ett varumärke tillsammans med företagets andra 

varumärken. Alla varumärken ska jobba mot samma mål men riktningen och tillvägagångssättet 

kanske inte alltid överensstämmer. Samtidigt är det också väldigt viktigt att manövrera så att 

skeppen inte slår i och förstör för varandra. Fiendeflottan symboliserar konkurrenterna och det gäller 

att hela tiden förutsäga deras drag och ligga steget före. Till sin hjälp att vinna slaget använder 

skeppet sig av vind och vågor som representerar konsumenterna. Lyckas vi tygla dessa faktorer och 

se dem som en möjlighet istället för ett hinder så är halva slaget vunnet. (Aaker, 1996) 

 

3.2.2 IDENTITET       

 

Märkesidentiteten är det som varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det 

unikt. På senare år har märkesidentiteten blivit allt viktigare då produkter inom olika segment 

tenderar till att likna varandra allt mer. För att särskilja sin produkt från sina konkurrenter och skapa 

konkurrensfördelar använder sig fler och fler företag av sin märkesidentitet. Produktattribut blir allt 

lättare att imitera medans märkesidentiteten med sin komplexitet ger ett slags skydd mot 

konkurrenterna över tiden. (Frans Melin, 2006) 

 

 
Fig. 2 Melin (2006) Produktattributen blir mindre viktiga med tiden medan märkesidentiteten blir en 

konkurrensfördel som står sig över tiden  

 

Varumärkesgurun Aaker (1996, s.68) menar att varumärkets identitet är varumärkets ”heart and 

soul”. För att förklara det komplexa begreppet ytterligare använder han sig av följande tre 

definitioner. 

 

”Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires to create or 

maintain. These associations represent what the brand stands for and imply a promise to customers 

from the organization members.” 

 

“Brand identity should help establish a relationship between the brand and the customer by 

generating a value proposition involving functional, emotional or self-expressive benefits.” 
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“Brand identity structure includes a core and extended identity. The core identity – the central, 

timeless essence of the brand – is most likely to remain constant as the brand travels to new markets 

and products. The extended identity includes brand identity elements, organized into cohesive and 

meaningful groupings that provide texture and completeness.”   

 

Företag måste hela tiden se över sin märkesidentitet och försöka anpassa den efter förändringar i 

omvärlden. Ska varumärket äntra en ny marknad kan det bli aktuellt med en ändring av 

märkesidentiteten för att den bättre ska passa överens med det landets kultur. Samma sak kan bli 

aktuellt på en befintlig marknad för att locka till sig ett större antal lojala kunder än tidigare. Dock är 

det viktigt att försöka behålla kärnan i identiteten intakt och inte utsätta den för mycket förändringar 

under kort tid. Detta kan leda till att märkesidentiteten och därmed hela varumärket blir diffust 

eller/och tappar sin trovärdighet. (Aaker, 1996)     

 

Ett exempel på en misslyckad ändring av märkesidentiteten gjordes av cigarettföretaget Camel under 

90-talet. Från att på ett lyckat sätt i decennier byggt upp sin märkesidentitet kring kärnvärden som 

”rugged and outdoorsy” med en sliten och sargad man som tagit sig fram genom öknar, karga 

landskap och tuff vegetation för att ta sig till sina Camel-cigarretter, så ändrade Camel 

märkesidentiteten till ”relaxed and funny” och istället för att använda sig av den ärrade mannen så 

introducerades en tecknad kamel som röker cigarretter i moderna, urbana miljöer som frontfigur och 

symbol för företaget. Konsekvenserna blev dock katastrofala och ledde till en minskning på över 50 % 

av Camels marknadsandel. Dels eftersom Camels trogna konsumenter inte längre kunde identifiera 

sig med den nya märkesidentiteten och kände sig bedragna av företaget och därför bytte 

cigarrettmärke och dels så hade Camel problem med att locka till sig nya kunder eftersom 

märkesidentiteten dels blivit diffus på grund av identitetsändringen och dels visade det sig att en 

märkesidentitet som kretsade kring begreppet ”funny” inte gjorde sig speciellt bra inom 

cigarrettbranschen. Cigarrettanvändning har genom åren kopplats samman med kärnvärden som 

coolt, sofistikerat och rebelliskt vilket har skapat en identitet där ”funny” inte riktigt passar in. Inte så 

många rökanvändare kunde eller ville bli associerade med Camels nya märkesidentitet. (Esch, 2005)     

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 1 Camel innan bytet av märkesidentitet (Camel mannen) [9]   Bild 2 Camel efter bytet av märkesidentitet (Joe Camel) [8]        
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3.2.3 KAPFERERS IDENTITETSPRISMA 

 

Jean Noel Kapferer som räknas som en av pionjärerna inom märkesidentitet använder sig av sitt 

identitetsprisma för att ta sig djupare in i varumärkesidentiteten och förklara vad den är uppbyggd 

av. Prismat är en kommunikationsmodell som är uppbyggd av sex fasetter. Det är en erkänd modell 

som bland annat Frans Melin använder sig av i boken ”varumärkesstrategi – om konsten att utveckla 

starka varumärken” (2006) för att förklara uppbyggnaden av en märkesidentitet. Enligt Melin (2006) 

så är det den första konceptuella modellen avseende identitetsuppbyggnad och genom dess sex 

fasetter fysisk utformning, personlighet, reflektion, självbild, organisationskultur och relation till 

målgrupp så ger den en bra bild av märkesidentitetens utveckling. 

 

Kapferer definierar varumärkesidentitet på följande vis: 

 

”Identity expresses the brand´s tangible and intangible characteristics – everything that makes the 

brand what it is, and without which it would be something different. Identity draws upon the brand´s 

roots and heritage – everything that gives it its unique authority and legitimacy within a realm of 

precise values and benefits”. 

 

- Kapferer, 2008 s. 178 

 

För att kunna bli ett ”passion brand ” eller ”love marks” som Kapferer (2008) kallar det så krävs det 

av varumärket att det inte är ihåligt utan har ett djup, samt en inre inspiration. Det måste också ha 

karaktär samt stå för vissa värderingar som kunderna kan känna igen sig i och själva vilja stå för. 

Exempelvis kan nämnas Ralph Lauren som står för kärnvärdet ”success”, vilket är ett kärnvärde som 

många kunder vill stå för och gärna kopplas samman med. Identitetsprismat grundar sig i faktumet 

att varumärken innehar förmågan att tala.  Varumärkesidentitetens uppbyggnad visas med hjälp av 

identitetsprismat som består av sex fasetter. (Kapferer, 2008) 
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Dessa är de fasetter som ska skapa en välstrukturerad och enhetlig varumärkesidentitet. Fasetternas 

substans påverkas hela tiden av de andra fasetternas innehåll. Målsättningen är att skapa en stark 

kärnidentitet som är både uthållig samt konsistent över tiden. För att lyckas med detta måste 

märkesinnehavaren förmedla en attraktiv bild av varumärket med hjälp av de sex fasetterna, det vill 

säga med hjälp av en attraktiv märkesidentitet. Sändaren, med andra ord varumärkesinnehavaren 

kontrollerar framförallt fasetternas fysiska utformning samt dess personlighet och försöker utifrån 

dessa sända ut sin märkesidentitet. Mottagaren, d.v.s.  konsumenten speglas under fasetterna 

reflektion och självbild. Dessa fasetter är ingenting som varumärkesinnehavaren direkt kan påverka 

utan måste göra det indirekt genom de andra fasetterna. För att skapa en stark märkesidentitet så är 

det också viktigt att försöka skapa starka bindningar mellan märkesprodukten och konsumenten. 

Enligt Kapferers prisma finns det två typer av förbindelselänkar, dessa är relation till målgruppen 

samt organisationskultur. Dessa två fasetter syftar till att dels skapa olika relationer mellan 

varumärkesinnehavaren och konsumenten samt visa på organisationens normer och värderingar. 

Fasetterna till vänster i prismat det vill säga fysiska utformningen, relationen till målgruppen och 

reflektionen ska kommunicera ut det visuella och mer påtagliga i varumärket medan de fasetter till 

höger det vill säga personlighet, organisationskultur och självbild visar på varumärkes inre värden, 

dess anda och mening. (Kapferer, 2008) 

 

 

 

Kärnidentitet  

Fig. 3 Kapferer’s identitetsprisma (2008) 
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FYSISK UTFORMNING 

 

Först av allt så har en identitet sin fysiska utformning, det vill säga sina specifikationer och dess 

kvalitet. Den fysiska utformningen består av en kombination av antingen framträdande objektiva 

funktioner (sådana som konsumenterna direkt associerar när de hör namnet) eller nya sådana. 

Fysiken är kärnan i varumärket och dess mervärde. Kapferer (2008) använder den här metaforen att 

beskriva den fysiska utformningen: ”If the brand is a flower, its physique is the stem. Without the 

stem, the flower dies: it is the flower’s objective and tangible basis”. Den fysiska utformningen är 

viktig men den är inte allt. Det första steget att bygga upp ett varumärke är definitionen av fysiska 

faktorer, identifiera vad det är, vad den gör och hur den ser ut. På t.ex-  alla Coca-Cola burkar finns 

det en bild på den klassiska Coca-Cola flaskan. Användandet av denna bild gör att det påminner 

konsumenterna om Coca-Colas rötter och vi associerar Coca-Cola med denna flaska och dess 

utformning. I den traditionella marknadsföringen är fysiken grundad i: ”know-how”, positioneringen 

och produktens fördelar. (Kapferer, 2008)   

 

En annan viktig del av den fysiska utformningen är namnvalet. Enligt Melin (2006) finns det fyra krav 

för ett bra namn. Namnet skall vara enkelt, unikt, suggestivt och juridiskt skyddbart. Melin (2006) 

menar dock att dessa krav är delvis oförenliga. Detta p.g.a. att juridikens krav på skyddbarhet och 

marknadsföringens krav på kommunicerbarhet svårligen låter sig förenas i ett och samma namn. 

Melin (2006) menar därför att vid valet av namn måste det enskilda företaget göra en avvägning 

mellan skyddbarhet och kommunicerbarhet. Det viktigaste enligt Melin (2006) är dock att namnet är 

enkelt och dessutom lätt att känna igen och komma ihåg. Detta menar även positioneringens fäder Al 

Reis och Jack Trout (1986) som hävdar att korta och kärnfulla namn är mest framgångsrika på 

marknaden.  

 

Kapferer (2008) menar att varumärkesnamnet är en av de mest kraftfullaste kärnorna till en stark 

identitet. Genom att avkoda varumärkesnamnet kan identiteten urskiljas. Exempelvis ”Apple”, står 

för kunskap och istället för ”seriös kunskap” står det för ”rolig och lekfull kunskap”. När Apple 

startades så var trenden för datorföretagen att döpa sitt företag till namn som ”International 

Computers”, ”Micro Computers Corp.” eller ”Computer technologics”. Varför nu Apple inte valde 

något liknande berodde helt enkelt på att de ville uppfattas som ett fräscht, roligt och nyskapande 

företag.  

 

Vid utvecklingen av en konkurrenskraftig märkesprodukt är valet av förpackning, färgkombination 

och logotyp av stor betydelse. Dessa attribut bidrar till att individualisera och visualisera 

märkesprodukten (Melin, 2006). Frans Melin (2006) menar också att förpackningens utformning är 

viktigt ur märkesinnehavarens perspektiv då den utgör märkesproduktens ansikte utåt. Kapferer 

(2008) menar även att logotypen underlättar för konsumenterna att förstå företagets 

organisationskultur och personlighet. Han menar också att en logotyp inte allt för mycket skall hjälpa 

till att identifiera varumärket utan att varumärket skall identifiera sig med dem. Precis som en 

människas personlighet kan reflekteras i hans/hennes signatur kan kärnidentiteten och självbilden 

reflekteras i en symbol.  
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PERSONLIGHET 

 

Även ett varumärkes personlighet inkluderar Kapferer som en fasett i sitt identitetsprisma. Frans 

Melin (2006) skriver att ett varumärkes personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid 

uppbyggnaden av en stark märkesidentitet. Personligheten kan beskrivas på följande vis: ”’the 

outward face’ of a brand, its total characteristics most closely associated with human traits”. Som 

citatet menar så är målsättning med personligheten att förmänskliga märkesprodukten, ge den en 

själ som konsumenterna kan bli ”vän” med. Det bakomliggande tankesättet till att förmänskliga en 

märkesprodukt är antagandet att konsumenter väljer varumärken som de väljer vänner. Vänner är 

personer de vill bli sedda och sammankopplade med, detta stärker antagandet att konsumenter 

väljer varumärken som stärker deras självbild (Melin, 2006). Aaker (1997) anser att 

varumärkespersonligheten representerar de karakteristiska dragen hos en människa. Exempelvis 

Absolut Vodka fick beskrivningen som en cool, trendig och modern 25-årig man. Apple ses som 

ungdomlig medan IBM ses som äldre. 

 

Varumärket har en personlighet, genom att konsekvent kommunicera denna så byggs successivt en 

karaktär upp. Det absolut lättaste sättet att ge sin identitet en personlighet utåt sett är att ge 

varumärket en talesman eller en figur vare sig den är riktig eller påhittad. Pepsi t.ex. använder sig 

ofta av fotbollsstjärnor så som David Beckham och Ronaldinho medan parfymföretagen istället 

använder sig av modeller och artister för att karakterisera sin identitet. (Kapferer, 2008)   

 

Ett varumärkes personlighet används ofta i undersökningar då företag vill få reda på hur deras 

varumärke personifieras. David Aaker (1996) menar att en banks personlighet uppfattas som 

kompetent och seriös medan Nike och Reebok uppfattas som äventyrliga och atletiska.   

 

ORGANISATIONSKULTUR 

 

Kapferer tar med organisationskulturen (OrgK) som en av de sex fasetterna i sin identitetsprisma. 

OrgK kommunicerar företaget ut mot användaren för att ge konsumenten en bild av hur 

organisationen fungerar och vad som genomsyrar den. Enligt Hofstede (1991) så är OrgK något 

mjukt, holistiskt begrepp, men med förmodade hårda konsekvenser. Ett varumärke är kultur och 

varje identitet skall ha sin egen kultur som produkten härleds ifrån och produkten skall inte bara 

konkret representera kulturen utan också förmedla kommunikationen (Kapferer, 2008). Kapferer 

menar vidare att varumärket skall hämta inspiration i kulturens värderingar, t.ex. så var Apple en 

produkt från kulturen i Kalifornien. Fortfarande fortsätter Apple att tänka på att de alltid har något 

nytt, spännande att erbjuda företag eller människor precis som Kalifornien. Detta är 

inspirationskällan för Apple’s original produkter. Kapferer (2008) menar vidare att det är den 

kulturella fasetten som är nyckeln till att förstå skillnader mellan varumärken som t.ex. mellan Nike, 

Reebok och Adidas (dvs. Amerikanskt, Brittiskt och Tyskt). Det är OrgK fasetten som är den mest 

påverkande av de sex fasetterna när det gäller att differentiera sig t.ex. så hjälper fasetten 

lyxvarumärket att differentiera sig mot sina konkurrenter, mest för att varumärket refererar till sitt 

ursprung, värderingar och idéer (ibid.).   
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Country-of-origin är också en källa för identiteten. Coca-Cola står för amerikanskt, det gör även IBM, 

Nike och Levi’s. Country-of-origin är en marknadsföringsstrategi företag använder sig av som en 

garant åt köparen eller ett tillvägagångssätt att uttrycka sin kultur. Genom att spela på sitt 

ursprungsland så ger varumärket en viss trovärdighet. T.ex. Absolut Vodka använder sig av texten 

”Country of Sweden” för att spela på sitt svenska ursprung för att visa på dess kvalitet, renhet och 

vodkaexpertis. Det finns även de identiteter som ignorerar sitt Country-of-origin, så som Mars och 

Shell. Canon och Technics förnekar deras Japanska ursprung medan Mitsubishi, Toyota och Nissan 

betonar det. Ett annat exempel är Evian, de representerar inte bara den franska kulturen utan när 

t.ex. en amerikan köper Evian är det inte bara kulturen de får med som mervärde utan även att Evian 

är bra för hälsan, medan USA producerar den alkoholhaltiga whiskeyn Jack Daniels som är identiskt 

med USA’s vilda och otama kultur. (Kapferer, 2008)  

 

Multinationella företag hålls samman av personal och människor. Därför bör den lämpligaste 

strukturen vara att ha tillgång till lämplig personal integrerad av den kulturen företaget befinner sig i. 

Hofstede (1991) pekar på att just två roller är viktiga i ett multinationellt företag. 

 

1. Affärsenhetschefen i landet: Högsta chefen för en affärsenhet i ett land. Han eller hon bör 

kunna fungera i två kulturer. Den kulturen i sin affärsenhet samt den i moderbolaget vilket 

ofta är starkt påverkad av moderbolagets nationskultur. (Country-of-origin). 

 

2. Bolagsdiplomater: Dessa är personer från moderbolagets hemland eller från andra kulturer 

som fungerar som kommunikatorer. Dessa känner till organisationskulturen väl, är 

flerspråkiga och har olika yrkes- och utbildningsbakgrund, och har som erfarenhet av att leva 

i främmande kulturer.  

 

RELATION TILL MÅLGRUPPEN 

 

Den fjärde fasetten är ”relationen till målgruppen” vilket likt organisationskulturen är en 

förbindelselänk mellan konsumenten och företaget (Melin, 2006). Enligt Kapferer (2008) så är 

varumärket en relation. Nike exempelvis är ett grekiskt namn och relaterar till vissa kulturella 

värderingar, till de olympiska spelen och till den mänskliga kroppen. Nike’s relation är även att deras 

konsumenter skall släppa lös och ”bara göra det” (”just do it”). Relationen är speciellt viktig för 

banker och även andra serviceföretag, eftersom en tjänst är immateriell blir tyngden av relationen 

ännu mer betydande och påverkande. Kapferer (2008) skriver även att varumärket är rösten mot 

konsumenterna som hörs genom kommunikationen. Relationen till målgruppen är mer VAD som 

kommuniceras till målgruppen och inte HUR kommunikationen skall utformas. T.ex. Apple har 

relationen med sin målgrupp som vänlig och frigörande. Men detta förtäljer inte hur de uppnått 

denna relation utan ”HUR” finns inbakad i den fysiska utformningen.  
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REFLEKTION 

 

I reflektionsfasetten så handlar det om varumärkets användare och att ett varumärke kan bli 

förknippat med en viss typ av konsumenter. Reflektionen menar hur konsumenten vill bli uppfattad 

när han eller hon bär eller tar del av märkesidentiteten (Melin, 2006). Till exempel när en konsument 

interaktiverar med en produkt från Apple så blir konsumenten uppfattad som ung och självständig. 

Nu skall inte reflektionen blandas ihop med målgruppen. Målgruppen beskriver potentiella köpare 

och användare medan reflektionen beskriver som sagt hur användaren vill bli uppfattad vid 

användning (Kapferer 2008). När en konsument kör runt i en Ferrari blir han eller hon uppfattad som 

en rik och sportig konsument men personen i fråga kanske uppfattar sig själv annorlunda. T.ex. så är 

många ”bantningsprodukter” positionerade som lätta eller fitness och har en låg-kalorihalt och 

användarna skall uppfattas som en sportig ung kvinna (reflektionen) medan egentligen köparna till 

större delen är äldre kvinnor (målgruppen). 

 

 Kapferer (2008) skriver även att konsumenter faktiskt använder produkter för att bygga deras egen 

identitet. Det är därmed viktigt för marknadsförarna att ständigt kontrollera sina konsumenters 

reflektion för om inte så kan det försvaga identiteten (Kapferer 2008). Reflektionen för t.ex. Ralph 

Lauren är enligt Kapferer (2008), ”They are comfortable, young men of good social standing, nice, 

rich: Ideal son-in-law.” Detta är den gruppen konsumenten vill identifiera sig med när hon eller han 

bär varumärket, en så kallad referensgrupp. Solomon (2006) skriver att en referensgrupp är en 

faktiskt eller påhittad grupp som användaren vill identifiera sig med. Detta görs genom att 

konsumenten köper produkter som associeras med referensgruppen. T.ex. en grupp som kör Harley-

Davidsson och bär dess produkter kan vara en referensgrupp och för att identifiera sig med den 

köper konsumenten produkter såsom läderjackor etc. för att kunna associeras med den gruppen. 

 

SJÄLVBILD 

 

Självbilden är den inre bilden konsumenten har av sig själv vid användandet av varumärket. 

Självbilden är den kallade ”jag-uppfattningen” enligt Melin (2006). Reflektionen är målgruppens 

utåtriktade (de är...) spegelbild medan självbilden är den egna spegelbilden (jag känner... jag är...) 

(Kapferer, 2008). Varumärket skall överensstämma med konsumenternas självbild och leva upp till 

den uppfattningen konsumenten har av sig själv. Kapferer (2008) tar upp exemplet med att köpa en 

Porsche. Många Porscheägare köper en Porsche just för att visa för dem själva att de har råd att köpa 

en sådan bil, en slags bekräftelse. Exempelvis har Ralph Laurens konsumenter den här självbilden, ”I 

belong to my time, I am fashionable and I am the elite.” Som ni ser skiljer sig denna mot reflektionen. 

Det är såhär konsumenten känner sig när han eller hon bär varumärket Ralph Lauren.   

 

KÄRNIDENTITET 

 

Dessa sex fasetter kommer att definiera identiteten samt sätta gränser vad som är fritt att ändra eller 

utveckla. Innehållet i en fasett kommer att påverka innehållet hos en annan. I mitten av prismat skall 

kärnidentiteten finnas, detta skall vara konsistent och uthållig över tiden. (Melin, 2006)  
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Exempel på kärnidentitet: Ralph Laurens är Success, Lacostes är Chic och Apples är Think Different. 

David Aaker skriver i sin bok Building Strong Brands (1996) att det bör finnas en stark koppling mellan 

organisationens värderingar och dess kärnidentitet. Aaker (1996) skriver även att kärnidentiteten 

skall representera varumärkets tidslösa själ. Det är mitten som finns kvar efter du tagit bort skalet 

från löken. 

 

3.2.4 ANPASSNING AV VARUMÄRKESIDENTITETEN 

 

När ett varumärke äntrar en ny marknad är det som vi tidigare beskrivit enligt flera författare 

(Kapferer (2008), Aaker (1996)) viktigt att se över sin varumärkesidentitet och anpassa den till den 

nya marknaden. Dock är det viktigt enligt dessa två experter att försöka behålla varumärkets 

kärnidentitet så oförändrad och genuin som möjligt. Små ändringar över lång tid skadar oftast inte 

varumärket, men ändras varumärket allt för mycket under kort tid eller går emot någonting som 

varumärket representerat och kommunicerat ut i många år, finns det risk att varumärket blir diffust 

eller förlorar sin trovärdighet. 

 

Enligt Kapferer (2008) är varumärkens mål att uppfylla konsumenters behov. Kapferer menar vidare 

att moderna konsumenter inte vill ha större varumärken utan istället bättre varumärken som bättre 

uppfyller konsumenters behov. Kapferer menar därför att detta tvingar företag att inse att de måste 

komma närmare konsumenterna. Därav måste varumärken vara flexibla för förändring om de 

opererar på en global marknad då det skiljer mellan konsumenters behov. Men då varumärken 

ibland säljs via bland annat importörer och att företaget bättre vill möta konsumenternas behov 

genom anpassning finns risken att varumärket förlorar sin identitet. Dessa situationer menar 

Kapferer (2008) skall korrigeras omedelbart och Kapferer menar vidare att varumärken måste veta 

om de värden som alltid skall vara kvar, sina kärnvärden så att varumärket inte blir svagt och diffust. 

Detta menar även Aaker (1996) då han säger att kärnidentiteten innehåller det som är det centrala 

vad gäller ett varumärkes mening och succé, det innehåller också de associationer som skall vara 

standardiserade när varumärket går in på nya marknader. 

 

Varumärken måste också veta om de värden inom sin identitet som skall kunna vara flexibla, de 

värden som är av mindre betydelse och som kan vara framtonade på vissa marknader men inte på 

andra. Om alla av identitetens värden anses tillhöra kärnidentiteten finns inga utrymmen för 

anpassningar (Kapferer, 2008). Kapferer menar vidare att kärnvärdena alltid skall finnas med och 

alltid vara väl presenterade men beroende på hur marknaden ser ut kan företaget betona vissa 

värden mer på vissa marknader (Kapferer 2008). Aaker (1996) går så långt att han menar att i ett 

starkt varumärke så skall kärnidentiteten vara det som är motståndskraftigt mot förändring medan 

de andra fasetterna kan anpassas. 

 

Aaker (1996) menar vidare att varumärkesidentiteten behöver anpassas till olika marknader eller 

produktmiljöer. En metod som Aaker förespråkar är att ha en likadan identitet men betona olika 

delar till varje marknad. På en marknad blir en varumärkespersonlighet mer betonad, medan på en 

annan marknad blir produktattributen mer framträdande. När skillnaderna är väldigt stora mellan 

marknaderna skall målet vara att få dem så konsistenta som möjligt utan att det påverkar identiteten 



 

 
29 

och effekten. I de fall olika identiteter behövs bör målet vara att identiteterna delar flera värden som 

kan hittas i varumärkets kärnidentitet. Varje identitet förbättras på detta sätt, samtidigt som 

identiteten på ett sätt blir konsekvent globalt. Aaker (1996) illustrerar denna metod med ett exempel 

av Levis. Aaker menar att på detta sätt kan Levis utveckla en identitet som ett moderiktigt varumärke 

för ”city” människor som fungerar i hela världen. I USA blir deras guldgrävarhistoria och hårda 

”street” varumärkespersonlighet mer framträdande, medan deras varumärkes personlighet i Europa 

blir mer moderiktig och mindre arbetaraktig men de båda leder till en universal kärnidentitet (ibid.). 

 

Vad gäller produkten anser Michel (2000) att samtliga produkter på samtliga marknader måste bära 

med sig varumärkets kärnvärden. De produkter som inte bär med sig dessa värden skall inte finnas 

under varumärket. Kapferer (2008) illustrerar detta med ett exempel med Toyota där han menar att 

deras enklaste modeller i fattiga länder inte har samma kvaliteter som de finare modellerna i andra 

länder, men att de alla delar samma kärnvärden. Därför menar Kapferer att de inte skall finnas för 

många kärnvärden då det kan vara svårt att få med alla på samtliga produkter. 

 

Vad gäller beslutet om att anpassa ett varumärkes fysiska fasett menar Kapferer (2008) att detta helt 

beror på fall till fall och skillnaderna i mellan kulturerna, men att en anpassning av produkten aldrig 

skall gå utanför kärnvärdena, dock om kärnvärdena är kvalitet och glädje så kan de te sig olika på 

olika platser i världen.  

 

Då varumärket enligt Kapferer (2008) framförallt utrycks genom sin produkt, kommunikation och 

sina aktiviteter i affärer är det väldigt viktigt att varumärkets kärnvärden uttrycks genom produkten. 

Framförallt är detta viktigt då företaget skall in på en ny marknad. Företagets första produkt måste 

verkligen uttrycka varumärkets kärnidentitet, då den bestämmer hur varumärket kommer uppfattas 

under en lång tid då det första konsumenten ser är produkten (ibid.). 

 

Kapferer (2008) delar upp sin identitetsprisma i tre delar där kärnidentiteten är den del som måste 

vara konsistent och konsekvent och inte får anpassas till nya marknader. Den andra delen d.v.s. de 

fasetter som skall kommunicera de visuella och påtagliga delarna alltså fysiskutformning, reflektion 

och relation till målgruppen och den här delen kan anpassas till nya marknader så att den passar in. 

Den tredje delen det vill säga de delar som skall visa varumärkets inre värden samt ge dess anda och 

mening innehåller kultur, personlighet och självbild och den här delen måste vara mer stabil än den 

andra delen. Den tredje delen är hur varumärket uttrycker sig och vilka bilder de använder sig. Det är 

denna del som sammanlänkar de olika delarna så att varumärket inte blir diffust.(ibid.) 

 

Dock menar Kapferer (2008) att anpassningarna aldrig  får bli så stora att varumärkets kärnidentitet 

försvinner. Detta menar Kapferer ibland leder till att vissa varumärken får geografiska ramar då deras 

kärnidentitet endast fungerar i vissa kulturer och länder. Företag bör därför se över vilka länder som 

är potentiella konsumenter för företagets varumärke (ibid.).    

 

Kapferer (2008) menar vidare att ju högre ett varumärke är positionerat desto mindre behöver det 

anpassas då de målgrupperna är mer lika. Kapferer menar vidare att när konsumenter i flera olika 

länder har samma behov och svarar likadant på varumärkets värden, finns möjlighet till 

standardisering (ibid.). 
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Vad gäller kommunikationen rekommenderar inte Kapferer (2008) att företag använder sig av 

standardiserade reklamer och liknande. Kapferer menar att det självklart är ekonomiskt försvarbart 

med en reklamfilm globalt men marknadsföringens uppgift är inte spara pengar utan förbättra 

affärerna. Kapferer rekommenderar därför att företag skall standardisera ett koncept med ramar för 

varje land där det bestäms vilka kärnvärden som skall finnas med och vad budskapet skall vara. Varje 

land får sen om de behöver, anpassa kommunikationen så att det passar just det landet men 

fortfarande uttrycker kärnvärdena. Kapferer (2008) får medhåll av Aaker (1996) som även han menar 

att varumärkets position och kommunikations strategier kan anpassas men att kärnidentiteten skall 

vara tidlös.  

 

”The core identity, which is central to both the meaning and success of the brand, contains the 

associations that are most likely to remain constant as the brand travels to new markets and 

products” 

 

- Aaker, 1996 s. 86   

 

”It is essential that the brand is perceived as up to date although such necessary adjustments and 

changes make the brand run the risk of a loss of identity” 

 

- Kapferer 2008, s. 272 

 

 

3.3 FAKTORER SOM PÅVERKAR VARUMÄRKESIDENTITETEN   

 

De faktorer vi tar upp i detta kapitel är de som påverkar hur en märkesprodukt uppfattas. Beroende 

på marknadens konsumentbeteende så uppfattas en varas varumärkesidentitet olika och därför bör 

varumärkesidentiteten anpassas efter marknaden. Av de faktorer som påverkar 

varumärkesidentiteten så är kulturen den absolut största och därav behandlas mest utförligt. 

Kulturen är den faktorn som bringar mest problem för marknadsföraren, är mest komplex samt kan 

kopplas samman med de andra faktorerna.       

 

 

 

"A product or company in its infancy has no real meaning. But it acquires meaning from its 

environment, and it changes as the environment changes."  

 

- Regis McKenna, 2002 [7] 

 

Hur konsumenter uppfattar ditt budskap, din marknadsföring eller identitet beror på hur de är 

formade av verkligheten och omgivningen. Denna inlärningsprocess och form som konsumenternas 

sinne har tagit kallas av psykologer ”Black box”. Black box består av konsumentens värderingar, 

kultur, uppfostran, religion m.m. Budskapet eller ”Stimilus” skickas, konsumenterna tar emot det och 

bildar sig en uppfattning utav hur han eller hon är formad och sedan svarar konsumenten på 

budskapet genom olika handlingar. Budskapet kan exempelvis vara namn, varumärken, jinglar eller 
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annan slags marknadsföring. (Solomon, 2006)  

 

Budskapet du vill förmedla görs genom en kommunikationsmodell. Det finns många vägar att 

förmedla ett budskap och hur du strukturerar ditt budskap har en stor inverkan på hur det uppfattas 

(ibid.). Solomon (2006) menar att en stor bidragande faktor till hur konsumenter beter sig är 

kulturen, ibland så kraftfull att den är svår att få grepp om dess vitalitet. Han vill likna kulturen som 

en slags lins som konsumenter använder sig av när de tittar på produkter. Enligt tidigare forskning så 

har ett lands kultur stort inflytande på målgruppens konsumentbeteende (Jaishankar, 1998).  

 

  

 
Fig. 4 Solomon’s kommunikationsmodell (2006)         

 

Sändaren skickar iväg sitt budskap till mottagaren. På väg till mottagaren kommer budskapet gå 

igenom ett brus, det vill säga en rad faktorer som påverkar hur budskapet uppfattas. Detta brus 

måste marknadsföraren ta hänsyn till i skapandet av budskapet och ibland ändra sin identitet efter 

marknaden. Detta brus är det som Keller (1998) talar om när det finns ett flertal faktorer som 

kommer påverka varumärkesidentiteten när varumärket når den internationella marknaden. Dessa 

faktorer kan användas till att segmentera målgruppen men även att se vad konsumenterna har för 

attityd och beteende mot varumärket. Faktorerna kan grupperas under fyra större punkter; ekonomi, 

demografi, politik och kultur. Keller menar också att varumärkesuppbyggandeprocessen kan skilja sig 

beroende av land, och även vilka faktorer som bör beaktas skiljer sig från land till land, men generellt 

sätt så påverkas varumärket av alla.  

  

3.3.1 EKONOMI 

 

De ekonomiska faktorerna i ett land eller på en marknad har en stor inverkan på 

varumärkesidentiteten. Faktorer som den ekonomiska infrastrukturen, levnadsstandard, inkomst och 

i vilket steg ett land befinner sig i angående den ekonomiska utvecklingen måste beaktas vid 

uppbyggnaden av ett varumärkes identitet (Keller, 1998). Exempelvis gjordes en undersökning som 

jämförde Kentucky Fried Chicken (KFC) identitet i USA mot KFC’s identitet i Kina. Undersökning visade 

att KFC uppfattades mer exklusivt och lyxigt i Kina än vad det gjorde i USA, där KFC faktiskt uppfattas 

som en undermålig snabbmatsrestaurang. En faktor till detta var att det var dyrare för en kinesisk 

medborgare att äta på KFC jämförelsevis mot vad det var för en amerikansk medborgare (Witkowski, 

Ma & Zheng 2003).  

 

 



 

 
32 

3.3.2 DEMOGRAFISKA 

 

Även de demografiska förhållandena kan påverka identiteten. Faktorer ur den demografiska 

synvinkeln som kan påverka varumärkesidentiteten kan vara antalet invånare, hushållsstorlek, 

åldersspann, arbetsfördelning, utbildning och arbetslöshet (Keller, 1998). Enligt Schooler´s (1971) 

konsumentundersökning om attityder mot utländska produkter så favoriserar kvinnor och 

konsumenter med hög utbildning utländska produkter högre än vad män och lågutbildade 

konsumenter gör.  

 

3.3.3 POLITISKA 

 

De politiska faktorerna måste även beaktas då lagar och regleringar, statliga policys samt attityd mot 

multinationella företag påverkar identiteten (Keller, 1998). Till exempel så anses KFC vara en ”safe 

heaven” i Kina för kvinnor på grund av att det är förbjudet att servera öl där. Detta leder till att dels 

mindre män besöker restaurangen och dels till att de männen som besöker restaurangen inte är 

berusade. I USA däremot så serverar KFC öl vilket gör att en del i KFC´s identitet förändras aningen. I 

USA så är KFC en väldigt ”grabbig” restaurang medan i Kina så är den mera kvinnlig (Watson, 1997).  I 

en undersökning av Kapferer (2008) så tycker 55.2 % av de tillfrågade att en av de mest påverkande 

faktorerna till att inte globalisera sin identitet, produkt eller varumärke är skillnader i lagarna. T.ex. 

förbud mot viss marknadsföring och restriktioner mot vissa produkter. Det som också framkommer i 

undersökningen är att faktorer som har med kulturen att göra såsom konsumentbeteende, 

konsumentbehov osv. sammanlagt är den starkast påverkande faktorn.     

 

3.3.4 KULTURELLA 

 

I decennier har författare försökt definiera kultur och aldrig har de lyckats slå fast en gemensam 

definition. T.ex. enligt Van den Berg-Weitzel och Van de Laar (2000) kan kultur definieras som allt i 

ett beteende mönster i en persons liv. Det är grunden i gemenskapen som personer har med 

varandra och hur vi agerar och tänker likadant. Kultur kan ses över många plan, det finns flera olika 

sätt att dela upp kultur på, såsom länder, ålder, livsstil, kön, sociala klasser, arbete, religion etc. 

Spencer-Oatey (2000) menar att kultur kan ses på följande sätt:  

 

“Culture is a fuzzy set of attitudes, beliefs, behavioral norms, and basic assumptions and values that 

are shared by a group of people, and that influence each member's behaviour and his/her 

interpretations of the "meaning" of other people's behavior. 

 

- Spencer-Oatey, 2000, s.4  

 

En av de första att försöka sig på att definiera begreppet kultur var Taylor (1891). Taylor definierar 

kultur som det hela komplexa som innehåller kunskap, religion, konst, moralitet och lagar, normer 

och beteende som krävs för att en person skall ses som medlem i ett visst samhälle. Sergiovannni och 

Corbally (1984) försökte standardisera begreppet kultur och kom fram till att en standardiserad 

definition av kultur skall inkludera värderingar, symboler och delade åsikter i en grupp. Detta leder 
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sedan till hur personerna i samhället agerar mot övriga kulturer. Kulturen lärs av medlemmar i 

samhället samtidigt som den delas ut. Att en viss kultur finns i ett land är självklart, men faktorer som 

regionala, etniska, kön, generation, socialgrupp och religiösa kulturen orsakar skillnader inom länder. 

Detta skapar så kallade nationsgränser och gör att det finns fler än en kultur inom en nation. 

(Hofstede, 1991) 

 

De Mooij (2004) menar att kunskap inom området kultur som påverkar konsumentbeteende kommer 

att förbättra det internationella varumärket, marknadsföringen och reklam strategin. För att förstå 

sig på vikten av konsumentbeteendet så skriver de Mooij (2004); ”There are global products and 

global brands, but there are no global buying motives for such brands because people are not global. 

Understanding people across cultures are the first and most important step in international 

marketing”. Även Maheswaran och Shavitt (2000) pekar på vikten av att känna till det kulturella 

innehållet i konsumentbeteendet när företag skall bredda den internationella marknaden. 

 

Globaliseringen har inte bara lett till en ökad tillväxtmöjlighet utan även till att den internationella 

konkurrensen har ökat. Detta i sin tur resulterar i att när ett företag skall äntra ett nytt land eller 

marknad så är det vitalt för en marknadsförare att finna hur konsumenterna i de olika länderna 

reagerar mot en introduktion av ett nytt varumärke eller mot ny kommunikation. Detta är en 

möjlighet för en marknadsförare att öka deras konkurrensfördel. Eftersom att det finns skillnader 

mellan kulturella värden och andra faktorer mellan nationer så måste marknaden undersökas innan 

export. Exempelvis så äter fransmännen fyra gånger mer yoghurt än engelsmännen, britterna 

däremot konsumerar åtta gånger mer choklad än italienarna, och amerikanerna dricker elva gånger 

mer läskedryck än konsumenter utomlands. (Keller, 1998) 

 

Bannerjee (2007) menar att en marknadsförare kommer få stora problem om han eller hon ignorerar 

landets kultur och dess normer då de skall exportera till den internationella marknaden. De Mooij 

(2004) skriver att marknadsförare måste räkna med ett antal problem vid expansion till nya kulturer, 

så som språk, värderingar och likvärdighet. Den rätta strategin för att lyckas på en globaliserad 

marknad för en marknadsförare är att göra en genomgående analys av varje lands värderingar, tro 

samt beteendemönstret hos personerna i landet enligt de Mooij.  

 

Agerandet mot de kulturella skillnaderna kan ses som hot, utmaning eller en möjlighet. Ett lands 

kultur kan vara en stark konkurrensfördel eller en stor inträdesbarriär vilket borde tas tillvara på då 

konkurrens på den globaliserade marknaden blir allt mer intensiv. Finns det en signifikans, likheter 

eller intresse mellan varandra i ett lands kultur och ett företags varumärkeskultur kan detta leda till 

en lyckad varumärkesstrategi. Att de olika kulturerna spelar roll kan ses genom följande exempel. När 

General Foods skulle lansera deras apelsindryck Tang till världen så insåg de efter ett tag att tyskarna 

inte gillade namnet, att britterna ogillade smaken och att fransmännen inte dricker apelsinjuice till 

frukost. De fick helt enkelt dela upp Europa i flera marknader på grund av kulturen och byta namnet 

från Tang till Seefrisch i Tyskland, ändra smaken i Storbritannien och marknadsföra Tang som en 

alldaglig, rolig, familjeprodukt i Frankrike. (Keller, 1998). 

 

Enligt de Mooij (2004) så är det inte säkert att ett företag kommer att lyckas på ena marknaden bara 

för att den lyckats på den andra. Detta är relevant att förstå i skapandet av varumärkesstrategin och 

reklamen. Istället för att segmentera marknaden efter geografi eller språk så tycker de Mooij (2004) 
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att kulturen är ett bättre kriterium att segmentera efter. Exempelvis så menar Keller (1998) att en 

ungdom i Paris kan ha mycket mer gemensamt med en ungdom i London, New York eller Sydney än 

vad han har med dottern i grannlägenheten.   Detta beror på att de framförallt blivit influerade av 

samma kultur och inte av geografin eller språket.  

 

Det är speciellt viktigt i din marknadsföring att känna till kulturen då din kommunikation skall 

anpassas. Hofstede (1991) tycker det är viktigt att lära sig interkulturell kommunikation. Den består 

av tre faser, medvetenhet, kunskap och färdighet. Början av processen är medvetenheten, insikten 

att du bär med dig din kultur, dina värderingar från den miljön du växt upp i. Andra personer har växt 

upp i andra förhållanden och bär med sig olika kulturer och värderingar. Utan denna medvetenhet 

kan vi inte se skillnader i kulturen. Efter medvetenheten kommer kunskap. Om vi skall integrera och 

skapa effektiv kommunikation med andra kulturer måste vi lära oss hur dessa kulturer är. Vi måste 

lära oss deras symboler, deras hjältar, ritualer och värderingar. Vi kanske aldrig delar deras 

värderingar men måste förstå vad som skiljer deras från våra. Färdigheter till sist bygger på 

medvetenhet och kunskap. Vi måste vara familjära, kunna integrera och använda deras kulturs 

symboler, hjältar, värderingar och ritualer. (Hofstede, 1991) 

 
 Det finns många bra exempel där multinationella företag ignorerat kulturen då de exporterat till en 

ny marknad. Till exempel McDonalds blev tvungna att donera tio miljoner dollar till Hindu och andra 

liknade grupper då de lanserade pommes frites och ”hash-browns” som vegetariska produkter men 

som i själva verket var stekta i olja som innehöll rester av kött. (Solomon, 2006)  

 

3.3.5 CULTURE-OF-BRAND-ORIGIN VS. COUNTRY-OF-ORIGIN. 

 

Bland de många olika faktorerna som påverkar ett varumärke och dess identitet samt hur kunderna 

agerar mot varumärket så är Country-of-origin (COO) en av det mest undersökta faktorn på den 

internationella arenan. Country-of-origin är en marknadsföringsstrategi där strategin går ut på att 

spela på varans eller varumärkets ursprung d.v.s. varumärkets hemland, eftersom det finns en tro 

inom konsumentbeteende att konsumenter är villiga att betala mer eller en vara verkar mer attraktiv 

då produkten kommer från ett land som tilltalar dem. Detta är en marknadsföringsstrategi som 

används frekvent av stora varumärken såsom Budweiser, Nike och Ford som alla spelar på sitt 

amerikanska ursprung. Detta blir alltså ett sätt att differentiera sig på gentemot sina konkurrenter. 

Country-of-origin kan både fungera som inträdesbarriär eller en möjlighet för ett varumärke. Ska du 

t.ex. lansera ett nytt klädmärke och du kommer från Italien så hjälper ditt Country-of-origin dig att 

lyckas och du kan verkligen spela på att du är italiensk. Däremot om du är en ny vitrysk designer så 

kanske ditt Country-of-origin mer fungerar som en inträdesbarriär och du bör kanske spela på något 

annat än ditt ursprung. (Keller, 1998)        

 

Enligt Wang och Lamb (1983), så är Country-of-origin en icke påtaglig inträdesbarriär för företag som 

skall in på en ny marknad därför att konsumenterna kan ha fördomar mot importerade produkter. 

Ozsomer och Cavusgil (1991) definierar Country-of-origin som landet där koncernens huvudkontor 

för marknadsföring eller varumärket ligger. Vanligtvis är detta hemlandet för företaget. Även många 

länder försöker marknadsföra sina produkter så att landet blir associerat med just den produkten. 
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Puerto Rico exempelvis marknadsför sig genom sin goda kvalitet av romtillverkning. Ett annat 

exempel är Taiwan som ger belöning till tillverkare som har utmärkt kvalité, belöningen i sig är att på 

etiketten så får tillverkaren skriva ”It’s very well made in Taiwan” (Keller, 1998). Country-of-origin 

påverkar inte bara den internationella marknaden utan även också den nationella. Country-of-origin 

påminner sin befolkning om historien och skapar ett patriotiskt band med användaren. En nationell 

produkt kan skapa ett symboliskt värde, fädernearv eller identitet för användare (ibid.).   

 

På senare år har den allt mer traditionella synen på COO blivit diffus och gjort att konsumenterna 

blivit mer förvirrade på den moderna marknaden då COO inte lika lätt kan urskiljas. I nutid är 

produkterna ofta designade i ena landet, tillverkade i det andra och huvudkontoret ligger i ett tredje 

land. Detta fenomen kalla "hybrid products" och är enligt Johansson och Nebenzahl (1986) ett 

problem för konsumenterna då COO försvinner. Att det inte går att sammanfoga länder till samma 

marknad beror på skillnader i faktorer som kultur, geografi och skillnader i hur olika personer runt 

om i världen uppfattar produkter och varumärken. I och med att det blivit mer och mer ”hybrid 

products” så har validiteten av etiketten ”made in …” blivit diffus och gjort det svårare att säkerställa 

produktens ursprung (Baker & Michie, 1995; Baughn & Yaprak, 1993; Chao, 1993; Yaprak & Baughn, 

1991).    

 

Istället för "country-of-origin" så vill många marknadsförare använda sig av begreppet "culture-of-

brand-origin", vilket är enklare för konsumenterna att uppfatta. ”Culture-of-brand-origin", detta nya 

begrepp kan sammanfattas som platsen, regionen eller landet konsumenterna uppfattar 

varumärkets ursprung. Nu längre är det inte lika viktigt var produkten tillverkas utan snarare vart 

konsumenterna uppfattar och tror att produkten kommer ifrån. Lim och O'Cass (2001) kom fram till i 

sin undersökning att COO informationen har blivit diffus då fler företag når den globala marknaden. 

Konsumenter använder inte längre country-of-origin som informationskälla för att ta reda på en 

produkts kvalitet. Istället så använder sig konsumenterna av "Culture-of-brand-origin" som 

informationskälla. Det har blivit allt mer viktigt för marknadsförare att anspela eller kommunicera att 

deras varumärke kommer från ett attraktivt ursprung.   

 

Generellt så uppfattas produkter från utvecklingsländer negativt av konsumenter i industriländer 

(Bilkey & Nes, 1982). I en undersökning gjord av Al-Sulaiti och Baker (1998) så visade resultatet att 

produkter från utvecklingsländer uppfattas vara av sämre kvalitet jämfört med produkter från 

industriländer. Exempelvis i en undersökning så favoriserades bilen Volkswagen Fox av 

konsumenterna för att varumärkesimagen och identiteten utstrålade tysk ingenjörskap som sitt 

ursprung. Men det vara faktiskt bara 8 % som visste att bilen var tillverkad i Brasilien (Ratliff, 1989). 

 

Baker och Currie (1993) tycker country-of-origin är så vitalt att de föreslår att konceptet skall ingå 

som det femte elementet i marknadsföringsmixen.  

 

 

 

 

 

 



 

 
36 

4. EMPIRI 

 

I detta avsnitt kommer vårt empiriska material presenteras. Empirin är insamlad enligt metodens 

beskrivning. Vår empiri byggs upp av de två huvudpunkter, ”Havaianas” och ”Brahma”. 

Underpunkterna följer samma struktur som punkterna i teorin. Detta för att göra uppsatsen mer 

lättöverskådlig samt skapa en röd tråd genom arbetet.   

 

 

4.1 HAVAIANAS 

 

Havaianas är ett brasilianskt varumärke som startades år 1962 av företaget Alpargatas i staden Saõ 

Paulo, Brasilien. Likt andra företag under 1960-talet låg Havaianas fokus på produktionen och 

strategin var att ha så låga kostnader som möjligt. Havaianas början blev en stor succé trots att de 

helt saknade marknadsföring. Framgångsreceptet låg i deras innovativa produkt, en flip-flop sandal 

helt i gummi. Modellen var inspirerad av den japanska sandalen Zari och namnet Havaianas var taget 

efter det portugisiska namnet för Hawaii. Konkurrenterna tillverkade sina sandaler i plast och därav 

blev Havaianas gummisandaler en helt ny innovation och kunde därför bli marknadsledande direkt. 

Genom att sandalen var gjord i gummi var det mycket bättre komfort och den var dessutom fri från 

svett och detta gjorde att de under åren mellan 1962 till 1986 kunde bli marknadsledande i Brasilien 

med över 80 % av marknaden. Mot slutet av 1980-talet drabbades Havaianas av en kris och 

försäljningen sjönk rejält. Havaianas svarade med en lansering av nya modeller i nya färger samt en 

satsning på marknadsföring och skapandet av ett starkt varumärke vilket drog Havaianas upp ur 

krisen. År 2000 började Havaianas exportera till olika länder runt om i världen vilket blev en stor 

succé. Idag tillverkar Havaianas 255 miljoner par sandaler per år och de säljer till över 80 länder 

världen över. De har idag ett 20-tal olika modeller i mängder av färger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bild 3 Havaianas nylansering sent 80-tal   
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4.1.1 ANGELA TAMIKO HIRATA – MARKNADSCHEF - HAVAIANAS 

 

Angela Hirata är sedan år 2000 marknadschef och ansvarig för Havaianas export. Det var Angela 

Hirata som startade Havaianas export och det är hon som är direkt ansvarig för deras succé runt om i 

världen. Det är även Hirata som lyckades re-positionera och ändra Havaianas varumärke till vad det 

är idag. Innan Hirata tog över Havaianas var hon marknadschef på bland annat Philips Brazil, Levi’s 

Strauss Brazil och Columbia Pictures och hon har även hjälpt ett antal stora brasilianska företag med 

deras marknadsföringsstrategi som bland annat klädesföretaget Cia. Hering. Hirata är expert inom 

området marknadsföring samt internationell handel.  

 

4.1.2 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI  

 

Standardisering vs. Anpassning.  

 

Beträffande Havaianas marknadsföringsstrategi anser Hirata att det går att använda sig av samma 

generella marknadsföringsstrategi världen över. Hirata menar att strategierna för produkten, priset, 

påverkan och platsen kan användas på ungefär samma sätt. Det som är viktigast och svårast är att 

bestämma vilken del som skall anpassas för varje marknad, men det som Hirata framförallt tycker 

skall anpassas efter kulturen är sättet Havaianas kommunicerar på. De använder sig av en generell 

kommunikationsstrategi världen över som går ut på att kommunicera ut de brasilianska kärnvärdena. 

Det som skiljer sig åt mellan länderna är sättet de kommunicerar på. Hirata har valt att decentralisera 

beslutstagandet av vilken kommunikation de skall använda sig av till en ansvarig person i varje enskilt 

land. Den ansvariga personen i varje land skall känna till landets kultur och livsstil väl och Hirata anser 

därför att de är bättre lämpade än hon att bestämma hur kommunikationen skall se ut. Därav ser 

kommunikationen ut på olika sätt världen över men de försöker nå samma position på varje marknad 

och de använder sig av samma grundkoncept. Hirata menar vidare att just kunskapen om de 

kulturella skillnaderna för varje land är enormt viktig då hon anser att ett varumärke måste ha bra 

flexibilitet och anpassningsförmåga då de två faktorerna är det som skiljer ett vinnande företag från 

ett förlorande.  

 

Hirata medger även att andra bitar anpassas efter kulturen som t.ex.  i produkten och 

marknadsföringen. Ett exempel på det var i Australien där de var tvungna att anpassa just produkten 

för att nå önskad image. Anledningen till anpassningen av produkten var Australiens starka 

surfkultur. Hirata menar dock att även om produkten anpassades så var det fortfarande i linje med 

det de brasilianska kärnvärdena. Hirata förklarar att oavsett om de helt ändrar färger på grund av 

kulturen skall grundkonceptet finnas kvar. ”Samma strategi men olika sätt att kommunicera den på”. 

I Sydeuropa uppskattar folket mer speciella events och de är även mer öppna i sin personlighet än 

vad de är i Skandinavien där de är mer tillbakadragna. Men även i norra Europa finns det stora 

skillnader som till exempel mellan Holland och Sverige där holländarna är mycket mer öppna än vad 

svenskarna är. 

 

De jobbar med likadan marknadsföring i hela Latinamerika då Hirata anser att det inte skiljer så 

mycket mellan kulturerna. I Europa jobbar de med olika strategier för varje land då Hirata anser att 

det finns stora kulturella skillnader mellan nästan varje land. Detsamma gäller i Afrika och Asien då 
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grundkoncept. Som hon tidigare har nämnt får aldrig anpassningen av produkten vara så stor att det 

brasilianska konceptet bortses. Havaianas
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4.1.3 VARUMÄRKESIDENTITET

 

När Angela Hirata tog över Havaianas år 2000 hade de precis avklarat deras 

hemma i Brasilien efter några år i kris. Havaianas hade som tidigare nämnt

varumärke eller någon stark identitet då de aldrig 
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sitt varumärke. Första steget för att ändra imagen kom 1994 genom att Havaianas släppte en ny 
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Under världsmästerskapen i fotboll i Frankrike 1998 lanserade Havaianas deras första 

anspelar på Brasilien. Genom att placera en liten brasiliansk flagga på flip

inriktad på deras brasilianska ursprung

succé och Havaianas hade verkligen

Brasilien rätt starkt när Angela Hirata år 2000 tillträdde som marknadschef. 
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VARUMÄRKESIDENTITET 

Hirata tog över Havaianas år 2000 hade de precis avklarat deras förbättring av imagen 

hemma i Brasilien efter några år i kris. Havaianas hade som tidigare nämnts inte haft något starkt 

varumärke eller någon stark identitet då de aldrig hade investerat i sitt varumärke.

legat på att förbättra produktionen, så att kostnaderna kunde sänkas och priset därmed. 

Havaianas kunde på detta sätt öka försäljningen och det ledde till att Havaianas attraherade större 

men framförallt de fattiga. Därav ville inte A- och B kunderna köpa 

Havaianas utan istället hade de massviss av C, D och E kunder. De hade under 30

modell och den fanns i fem färger. Havaianas sågs som ett varumärke för alla då priset var 
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Försäljningen började minska under slutet av 1980-talet så Havaianas bestämde sig för att investera i

. Första steget för att ändra imagen kom 1994 genom att Havaianas släppte en ny 

ha färger. De började dessutom för första gången arbeta med media och 

rknadsföring för att stärka varumärket. Tanken var att ändra brand imagen från att ha varit bra 

en klarare och fräschare image, vilket i sin tur skulle attrahera A och 

Priset skulle dock fortfarande vara detsamma då de inte ville förlora sina C,D och E kunder då de stod 

 

Under världsmästerskapen i fotboll i Frankrike 1998 lanserade Havaianas deras första 

Genom att placera en liten brasiliansk flagga på flip-flopen blev modellen

inriktad på deras brasilianska ursprung och tanken var att fansen skulle bära dem. Modellen blev en 

verkligen lyckats vända trenden. Så som tidigare nämn

Hirata år 2000 tillträdde som marknadschef.  

 Bild 4 Havaianas första Brasilien flip
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Efter att försäljningen började ta fart i början av 2000

som var väldigt intresserade av att ta in stora partier av Havaianas. Trots att detta hade inneburit 

större försäljning på Nordamerika
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ett massmarknadsvarumärke.  

 

Prismässigt ligger Havaianas på ungefär samma nivå världen över

kostar ett par vanliga Havaianas 

betydligt mer. Genom att Havaianas inte är speciellt dyra i kombination med att de är ett 

lyxvarumärke, är två av de viktigaste faktorerna enligt 

s första uppgift blev att börja exportera Havaianas globalt. Hirata menar att det

ha mycket pengar för att lyckas globalt. Problemet för Hirata var dock att det inte fanns några pengar

nas utan istället fick hon försöka utan. Hirata började processen i Paris med att försöka få 

in Havaianas på lyxvaruhuset Lafayette Gallery. Hon lyckades få in Havaianas där men som sagt det 

krävs pengar för att lyckas globalt. Hiratas lösning på problemet var att börja exportera till de 

länderna i Latin Amerika. Fördelen med att exportera till de Latinamerikanska länder

är att de kulturella skillnaderna inte är speciellt stora, så det går att sälja på samma sätt 

utan anpassningar. Dessutom kunde Hirata utnyttja att Havaianas fanns med på Lafayette Gallery

amerika började köpa Havaianas. När försäljningen ökade i 
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började som sagt positionera Havaianas som ett lyxvarumärke i de viktigaste lyxaffärerna. Hon 

jobbade dessutom med att stärka varumärket i världen som ett high-fashion varumärke. Detta gör de 

de bland annat finns med på mode events som de anser är viktigast runt om i 

världen. De låter dessutom kändisar bära och designa sina egna Havaianas. Hirata

väldigt viktigt då det dels är väldigt billig marknadsföring och dels får de kontakt med kändisar

skapar bra och billig PR och publicitet. Ett exempel på deras innovativa sätt att kommunicera på 

viktiga event var på filmgalan i Cannes. Då det är extremt varmt i Cannes under filmgalan valde 

flops i specialdesignade kylar. Därav sålde de iskalla flip

vilken blev en succé på den varma stranden i Cannes.  

Ett annat viktigt sätt att få Havaianas att bli associerat med high-fashion är enligt 

arbeta med stora lyxvarumärken som Louis Vuitton, Prada, Gucci, Chanel och flera andra

de stort utrymme i de lyxigaste affärerna samtidigt som de som sagt får imagen 

               

         
Bild 5 Louis Vuitton-Havaianas flip-flop US$ 25.000 

Efter att försäljningen började ta fart i början av 2000-talet blev Havaianas kontaktade av Wal

som var väldigt intresserade av att ta in stora partier av Havaianas. Trots att detta hade inneburit 

merikamarknaden valde Hirata att tacka nej till Wal-Mart då hon ansåg att 

fashion varumärke skulle försvagas och det istället skulle bli något av 

Prismässigt ligger Havaianas på ungefär samma nivå världen över förutom Latinamerika. E

 mellan 20-25 euro i Europa. De lyxigare modellerna kostar dock 

betydligt mer. Genom att Havaianas inte är speciellt dyra i kombination med att de är ett 

av de viktigaste faktorerna enligt Hirata till Havaianas succé världen över. På 
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detta sätt har mellanklassens konsumenter fått behov av att bära Havaianas samtidigt som de har 

haft råd att köpa Havaianas, vilket inte är fallet med andra lyxvarumärken såsom Gucci.  

 

En annan anledning till Havaianas framgångar utomlands är enligt Hirata att flip-flop sandalen var en 

innovativ produkt på marknaden. Dock tilläger Hirata att det inte räcker med att produkten är 

innovativ och unik utan även identiteten, kommunikationen och imagen måste vara innovativ och 

unik för att lyckas. Hirata menar att detta är något som Havaianas jobbar väldigt frekvent med. Hirata 

menar också att det är viktigt att vara uthållig i uppbyggandet av det som är unikt med varumärket. 

 

Andra egenskaper som Hirata menar är viktiga för att skapa ett starkt varumärke är att varumärket 

skall skapa en önskan hos konsumenten att konsumera varumärket. Varumärket skall ha starka 

mervärden som kommuniceras genom ett starkt marknadsföringspaket.   

 

Vad gäller deras kommunikation så jobbar Havaianas väldigt hårt med att sälja in emotionella värden 

då de fortfarande jobbar med att förbättra imagen. Kommunikationen skall alltid vara unik och 

kreativ och därigenom hoppas Hirata att de kan bli sedda som ett ungdomligt och kreativt 

varumärke.  

 

BRASILIEN 

 

När Hirata blev ansvarig för Havaianas ansåg hon att deras varumärkesidentitet trots deras 

”nylansering” på den brasilianska marknaden fortfarande var svag och diffus. I Brasilien sågs 

fortfarande Havaianas som den demokratiska skon, med andra ord skon som alla har råd med och 

använder, oavsett rik eller fattig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 6 Egentillverkade ”Havaianas”              Bild 7 Havaianas burna av modellen Gisele Bündchen 
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Det faktum att Havaianas hade i över 30 års tid endast marknadsfört sig genom deras kvalitet, låga 

pris och att de var originalet bland flip-flops hade skapat en bild av Havaianas som var svår att ändra. 

Havaianas företagshistoria och dess historia bland kunderna var något som var svårt att ta bort på 

den brasilianska marknaden och det var dessutom inget Hirata ville ta bort då Havaianas ses som 

legendariska där. I Brasilien går det till exempel olika legender om flip-flopen där bland annat en 

handlar om tre pojkar i en fattig familj i nordöstra Brasilien som delade på ett par flip-flop, när en av 

pojkarna gick till skolan med flip-flopen var de andra tvungna att stanna hemma och vänta på deras 

tur.  

 

”Nylanseringen” som hade startade år 1994 hade i och för sig fört med sig att varumärket hade 

börjat stiga i status hos A och B kunderna och vissa A och B hade börjat köpa Havaianas. Men enligt 

Hirata var det inte förrän exporten runt om i världen hade slagit igenom som Havaianas fick sitt 

identitetslyft hemma i Brasilien. Havaianas började nu få in pengar från sin export och de kunde 

därmed utveckla fler och mer påkostade modeller, vilket fick ännu fler A och B kunder att börja köpa 

Havaianas. Enligt Hirata började dessutom den brasilianska befolkning bli stolt över Havaianas 

framgångar runt om i världen då Havaianas är ett av väldigt få brasilianska företag som säljs globalt. 

Att dessutom många kändisar och designers runt om i världen använder Havaianas gjorde att 

varumärket fick ett uppsving i Brasilien. Enligt Hirata ses Havaianas numera av konsumenterna som 

inte bara det självklara valet utan även som en av deras nationalprodukter.    

 

SKANDINAVIEN 

 

Hirata trodde inte att Havaianas varumärkesidentitet i Brasilien skulle fungera runt om i världen så 

hon bestämde sig för att arbeta fram ett koncept som skulle fungera globalt.  

 

Enligt undersökningar gjorda av Hirata så är Brasilien ett väldigt populärt land världen över och detta 

var något hon ville utnyttja. Hirata arbetade fram ett koncept där Havaianas som varumärke skall 

vara väldigt brasilianskt och stå för väldigt typiska brasilianska värden som kan associeras till samba, 

caipirinha, fotboll, karneval etc. Alla dessa värden är enligt Hirata positiva och människor världen 

över vill ta del av dem och uppleva Brasilien. Enligt Hirata är en av anledningarna till att den 

brasilianska kulturen är så populär världen över är deras historia. Brasiliens kultur bygger nämligen 

på människor från Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och indianer(ursprungsbefolkningen) och 

dessa kulturer har mixats ihop till att skapa den brasilianska kulturen.  Brasiliens kultur är alltså 

inspirerad av människor från hela världen och enligt Hirata är det anledningen till att den är så 

populär, alla kan finna sig själva i deras kultur. Dock emigrerade det inte så många Skandinaver till 

Brasilien vilket enligt Hirata kan ha lett till deras uppfattning om Brasilien som lite mystiskt. Hirata 

menar vidare att det är anledningen till att till exempel varje färg som Havaianas använder sig av är 

unik då den brasilianska kulturen är skapad i unika färger.     

 

Hiratas plan var att ta de positiva brasilianska värdena och mixa dem med lyxiga värden genom att 

positionera Havaianas i lyxiga affärer. Därigenom skulle de trendmedvetna A- kunderna attraheras 

och de skulle på så sätt attrahera mellanklassen att köpa Havaianas. Hirata arbetade fram följande 

värden som tillsammans bildar vad hon har valt att kalla det brasilianska konceptet. Havaianas skall 

stå för modernitet, komfort, lekfullhet, glädje, nöje, enkel(basic), färgglad, användarvänlig, frihet, 
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mode, design och kvalitet. Dessa positiva värden tillsammans skapade kärnidentiteten ” Brazilidade 

(the Brazilian way of being)” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 8 Brazilidade – the Brazilian way of being 

 

Kärnidentiteten tillsammans med de positiva värdena skall enligt Hirata alltid genomsyra allt 

Havaianas ter sig med, varje gång de lanserar en ny produkt eller en ny reklamkampanj skall de 

anställda gå in och kolla att det överensstämmer med dessa värden. Gör det inte det är det inte 

Havaianas. Som tidigare nämnts så anser Hirata att detta är en av de viktigaste faktorerna för att 

lyckas globalt.  

 

Att exportera det brasilianska konceptet har enligt Hirata varit väldigt lyckat och just att 

marknadsföra Havaianas som brasilianskt är något alla på Havaianas jobbar stenhårt med hela tiden. 

Hirata är osäker på om detta koncept skulle fungera för alla brasilianska företag då hon menar att det 

beror på vad det är för typ av produkt. I Havaianas fall är flip-flopen typiskt brasiliansk och det är då 

enklare att spela på de brasilianska värdena. Hirata menar vidare att i de fall det handlar om en 

typisk brasiliansk produkt så tycker hon det brasilianska konceptet är en bra idé, i andra fall beror det 

på produkten och vilken marknad som skall intas. Men som hon tidigare sagt så är det gynnsamt att 

arbeta med det brasilianska konceptet då Brasilien är väldigt populärt världen över.  

 

4.1.4 FAKTORER SOM PÅVERKAR VARUMÄRKESIDENTITETEN  

 

Möjligheterna att lyckas utomlands menar Hirata är väldigt stora men för att kunna ta vara på 

möjligheten krävs det att företaget gör en noggrann granskning på varje marknad. Hon menar vidare 

att det är väldigt viktigt att hon och hennes medarbetare ständigt har koll på de senaste trenderna 

och hela tiden jobbar med att upprätthålla Havaianas image som ett fashionföretag. Hirata menar att 

det är väldigt viktigt innan de går in på en ny marknad att de vet vilka möjligheter och hot som finns 

på marknaden. Hirata menar att de också måste känna till de kulturella barriärerna så som språk, 

religion, livsstil med flera så att de vet hur de skall kunna anpassa sig till marknaden. Dessutom 

menar Hirata att det också är viktigt att beakta andra faktorer så som prisnivåer, lagar, patent, 

konkurrenter med flera. 
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För att vara ett land som befinner sig under utveckling så har Brasilien en relativt hög status i 

västvärlden som varumärke och COO enligt Hirata, så även i Skandinavien. Enligt Hirata så är det ofta 

ett problem för ett land som är mindre utvecklat att exportera konsumentvarumärken till ett 

industriland just för att konsumenterna i i-landet ofta har förutfattade meningar om u-ländernas 

varumärken och ofta föredrar starka i-lands varumärken. Hon anser dock att Brasilien har en så pass 

stark kultur och positiv/intressant image i omvärlden att i ett flertal fall och branscher är det möjligt 

att som varumärke spela just på sitt brasilianska ursprung. Skandinaverna uppfattar Brasilien som 

väldigt exotiskt, soligt, spännande, färgglatt, gästvänligt och roligt land. Den brasilianska livsstilen 

”ginga” med strandliv, karneval, fruktdrinkar, fotboll och samba har penetrerat vårt medvetande 

under längre tid eftersom det är den bilden som Brasilien och brasilianarna gärna exponerar 

gentemot omvärlden och omvärlden tar mer än gärna till sig den bilden av Brasilien och uppfattar 

den oftast som väldigt positiv. Dock tror Hirata att skandinaverna även upplever Brasilien som väldigt 

segregerat då de flesta känner till de så kallade favellorna/kåkstäderna som ligger inbakade mellan 

lyxhotellen och golfbanorna. Gängkrigen, kriminaliteten och fattigdomen är definitivt något som 

omvärlden är medveta om enligt Hirata vilket helt klart kan påverka det brasilianska varumärket men 

troligtvis inte i lika hög utsträckning som den brasilianska livsstilen ”ginga”.  

 

Havaianas som tidigare beskrivits använder sig av Country-of-origin strategin på den skandinaviska 

marknaden vilket har varit väldigt framgångsrikt. Hirata själv tror att denna strategi kan fungera väl 

för många av Brasiliens konsumentföretag, dock är det väldigt beroende på vilken bransch och 

produktkategori det gäller. Extrema lyxprodukter är enligt Hirata någonting som är svårt att 

positionera som typiskt brasilianskt, dock med undantag för produkter som är starkt förknippade 

med landet så som flip-flops, Cachaca, kött, kaffe, fotbollsprodukter eller något annat som går hand i 

hand med den brasilianska andan ”ginga”. Teknikprodukter, elektronikprodukter, medicin samt 

andra säkerhets- och kvalitetsvaror är enligt Hirata svårare att positionera som brasiliansk på grund 

av Brasiliens status som utvecklingsland och det faktum att Brasilien inte har en historia av stora 

varumärken inom de produktkategorierna.  De produktkategorier som Hirata framförallt tror på när 

det kommer till att använda brasiliansk ”ginga” är lättare design- och fashionprodukter, 

strandlivsprodukter, nöjesprodukter, mat- och dryckesvaror samt andra produkter som går väl ihop 

med omvärldens syn på Brasilien. Konsumenter på den skandinaviska marknaden är lite mer 

återhållsamma än brasilianarna och sydeuropéerna vilket påverkar deras köpvanor. Skandinaver är 

inte lika färgglada och klär sig mer restriktivt menar Hirata. Det som dock funkar i Skandinavien och 

även resten av Europa är att spela på Brasilien som fotbollsland. Fotbollstokiga Europa älskar 

brasiliansk fotboll och dess fotbollspelare, vilket är någonting som kan användas vid skapandet av sin 

märkesidentitet i Europa för ett brasilianskt varumärke enligt Hirata.  

 

Hirata säger att det största problemet vid en utlandslansering är att det skiljer väldigt mycket 

kulturellt sätt mellan varje land. Varje land har sin egen kultur, sina egna livsstilar och det skiljer även 

mellan säsongerna, hur långa de är och när på året de äger rum. Så enligt Hirata är första steget för 

att lyckas globalt att förstå och respektera varje lands speciella kultur vid utformningen av 

kommunikationen.  

 

Havaianas strategi är att först och främst bli populära och starka i de länder som Hirata anser 

påverkar de resterande länderna på varje kontinent vad gäller mode. I Europa är det Italien, 

Frankrike och England som påverkar resterande länder i Europa. I Nordamerika samt till viss del hela 
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världen är det USA som påverkar, I Asien är det Japan, i Oceanien är det Australien och i Sydamerika 

är det Brasilien. Dessa länder anser Hirata är väldigt inflytelserika på det landets kontinent och det är 

där de stora resurserna läggs. 

 

 

4.2 BRAHMA 

 

Följande information i detta stycke är uppbyggt av sekundärdata från Brahma’s hemsidor. 

 

Brahma är ett brasilianskt varumärke som grundades år 1888 av Joseph Villiger. Det hela började 

med att Joseph började brygga eget öl på europeiskt vis vilket visade sig bli en succé. År 1934 blir 

Brahma Brasiliens bäst säljande öl. År 1990 blir Brahma uppköpta och efter den nya ledningens 

omstrukturering blir Brahma världens sjätte största öl producent. År 1999 så slår sig Brahma och 

Antarctica (Brahmas största konkurrent och även den näst största öltillverkaren i Brasilien) samman 

och bildar AmBev. År 2000 går hopslagningen igenom och AmBev blir världens femte största 

bryggeri. År 2005 köpte den belgiska öljätten InterBrew(InBev) upp Brahma’s dåvarande ägare 

AmBev vilket skapade ett av världens tre största ölproducenter. Idag sköter Inbev varumärket 

Brahma på den globala marknaden utanför Sydamerika och Ambev sköter den sydamerikanska 

marknaden och har nästan 70 % av den brasilianska ölmarknaden, där deras varumärken Skol har 32 

%, Brahma har 20 % och Antarctica 14 %. Brahma räknas idag som världens femte största 

ölvarumärke räknat efter volym. Brahma producerar idag 2400 miljoner liter öl årligen och har ökat 

sin utlandsförsäljning med 48 %. Brahma är Brasilien näst äldsta öl men har genom deras framgångar 

med diverse marknadsföring snabbt blivit Brasilien mest kända öl och finns nu i 30 länder, men 10 av 

dessa är inom Sydamerika. InBev själva vill kalla varumärket för ett ”multi-country-brand”. I Brasilien 

finns Brahma i en rad olika former så som vanlig öl, malt öl, mörk öl, light öl m.m. Utanför 

Sydamerikas gränser så finns bara en sorts Brahma att få tag på och det är den vanliga klassiska ölen. 

År 2005 lanserades Brahma internationellt och det visade sig snabbt bli en storsäljare och en favorit 

bland många ölälskare. År 2007 såldes den internationella Brahman för ungefär 30 miljoner euro 

utanför Sydamerika.  

 

4.2.1 LJUBA POUTNIKOVA- MARKNADSKOORDINATOR - BRAHMA - EUROPA 

 

Ljuba Poutnikova sitter på Brahma’s marknadsavdelning hos InBev i Belgien och hon har delat ansvar 

över Brahma´s varumärke i Europa. Poutnikova har suttit på InBev sedan 2005 och följt processen i 

Brahma´s varumärkesuppbyggande sedan dess. 

 

4.2.2  MARKNADSAVDELNINGEN – BRAHMA - BRASILIEN 

 

Brahmas marknadsavdelning i Brasilien har försett oss med material i form av intervjuer, artiklar, 

pressmeddelanden etc. samt att vi själva sökt sekundärdata på deras hemsidor samt sökt artiklar och 

intervjuer angående Brahma i Brasilien.       
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4.2.3 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI  

 

Standardisering vs. anpassning 

 

Poutnikova menar att när Brahma skulle internationaliseras så var de tvungna att anpassa produkten 

för att kunna möta marknaden på bästa sätt. De insåg att de var tvungna att ändra på mycket 

beträffande varumärket och speciellt dess identitet för att passa in på den globala marknaden. Därav 

är det väldigt mycket som skiljer mellan den brasilianska Brahman och den internationella Brahman. 

På den internationella marknaden anpassar de inte speciellt mycket mellan de olika marknaderna 

utan det är mest små justeringar som behöver göras till de olika marknaderna runt om i världen. 

Poutnikova säger dock att den skandinaviska marknaden är lite speciell på grund av bland annat de 

restriktioner som finns beträffande lagar etc. 

 

InBev visste att Brasilien klingar exotiskt och spännande i många konsumenters öron vilket mynnade 

ut till att de ville ge Brahma den brasilianska kulturen som kärnvärde. Detta kallas ”Ginga”. Ginga är 

allt Brasilien står för; passion, kreativitet, påhittighet och energi. De ville få världen att leva som en 

”brasse” och kom på sloganen ”living with effortless flare” vilket kan översättas till ”lev med bekväm 

stil”. De ville även skapa en öl som var mer lyxig än de övriga på marknaden. Dessa värden samt sin 

kärnidentitet kommunicerar de ut över hela världen med små justeringar förutom i Sydamerika där 

de redan hade ett starkt varumärke. Varumärket i resten av Sydamerika (exklusive Brasilien) är byggt 

på andra grunder än i resten av världen på grund av kulturella skillnader.  

 

4.2.4 VARUMÄRKESIDENTITET 

 

Eftersom InBev inte hade hand om varumärket på den brasilianska marknaden var vi tvungna att 

kontakta marknadsavdelningen på AmBev i Brasilien. Efter att mottagit sekundärdata från deras 

marknadsavdelning så kunde vi jämföra de olika identiteterna mot varandra. 

 

Marknadsavdelningen, Brahma Brasilien (BB) var självklart medveten om de skillnader som gjorts 

med varumärket vid den globala lanseringen av Brahma. De menade på att lanseringen av Brahma 

internationellt har haft en positiv effekt på Brahma´s varumärke i Brasilien. BB menar att både 

varumärket, identiteten och även produkten skiljer sig markant mellan den sydamerikanska 

marknaden och övriga världen. I Brasilien menar BB att Brahma har ett klassiskt och gediget 

varumärke som associeras med hög kvalitet. Detta mycket på grund av deras långa och anrika 

historia och deras innovativa marknadsföring. 

 

Brahma har i 120 år byggt upp ett starkt varumärke som tilltalar den äldre målgruppen i Brasilien. 

Förr positionerade sig Brahma som ”The number one beer” men sedan år 2000 då Skol, en annan öl i 

deras portfölj, passerade dem bytte de slogan till ”Alla älskar Brahma” och började anspela mer på 

att de funnits sedan år 1888 och att alla i Brasilien dricker Brahma . Vad gäller skillnader mellan den 

globala Brahma och den brasilianska så ser flaskan annorlunda ut i Brasilien. I Brasilien så säljs 

Brahma i en brun flaska av det klassiska formatet och Brahma säljs även i en vit burk också av det 

klassiska formatet. Poutnikova menar att på den internationella marknaden är den nya kurviga 
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Den nya internationella Brahma flaskan Originalet i Brasilien 

Den nya internationella Brahma logon Originalet från Brasilien 

flaskan en representant för varumärket och skall associeras med den identitet den internationella 

Brahman vill ha, det vill säga mer fashionabel och designmässig än i Brasilien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 9[10]                 Bild 10[10] 

 

Poutnikova säger även att loggan hos den internationella Brahman var vitalt att anpassa efter den 

nya identiteten. BB menar att originalloggan från Brasilien är som flaskan alltså mer klassik. Loggan 

från Brasilien skall utstråla klassisk, gedigen öl sedan 1888. Poutnikova menade att originalloggan 

inte skulle fungera på den globala Brahma för att få den identitet de ville uppnå. Den nya loggan har 

en såkallad ”rio-flash red” färg och stjärnorna i bakgrunden skall representera stjärnorna i natten då 

Brasilien blev en republik. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild 11[10]    Bild 12[10] 
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Poutnikova berättar även att de var tvungna att ändra på smaken hos den internationella Brahma. 

Den internationella Brahman har exakt den jästingrediensen som Brahma hade år 1888 och den är 

byggd på samma grund. Men vätskan är lite annorlunda. Den har en lite mer fruktig smak och smakar 

lite mer bär med en eftersmak av papaya, men fortfarande en god ölsmak och som liknar originalet. 

Den internationella Brahma smakar likadant över hela världen men är som sagt annorlunda i 

Brasilien.  

 

Anledningen till Brahma´s anpassning av varumärket menar Poutnikova beror på att den 

internationella Brahman skall framstå som en finare och lyxigare öl än sina konkurrenter. De vill även 

förmedla den brasilianska kulturen, eller som Brahma själva vill kalla det ”Ginga”. BB menar att deras 

konsumenter i Brasilien blir förvånade då de hör att en sådan vardaglig sak som Brahma säljs som en 

ultra-premium produkt i utlandet. Brahma hoppas att den internationella satsningen skall få Brahma 

i Brasilien att vinna tillbaka lite prestige de förlorat under de senaste åren.  

 

De båda varumärkena har inte samma målgrupp och Poutnikova beskriver att målgruppen för den 

internationella Brahma är rika stadsmänniskor som är både män och kvinnor i 21-35 års ålder runt 

om i världen. Poutnikova menade att målsättningen med varumärket är att skapa en varaktig lojalitet 

hos konsumenten mot varumärket och för att göra detta måste de tilltala de bestående 

värderingarna hos konsumenterna. Som tidigare nämnts så finns dessa värderingar i ett ord nämligen 

”Ginga”. ”Ginga” betyder "leva med bekväm stil” ett förhållningssätt till livet som för samman 

kreativitet och påhittighet. För att få lyxstämpeln på varumärket så har Brahma inte bara arbetat 

med att utforma flaskan lyxigt utan placerar sig även prismässigt mycket högre än sina 

premiumkonkurrenter. Den brasilianska Brahman däremot menar BB riktar sig mot den äldre 

befolkningen. En av anledningarna till det är att AmBev i Brasilien har ölvarumärkena Skol, Brahma 

och Antarctica och dessa tre är de tre största på marknaden. Ambev har valt att positionera Skol som 

ungdomligt medan Brahma är mer positionerat mot den äldre målgruppen och Antarctica har 

positionerats mittemellan. 

 

BRASILIEN 

 

BB beskrev deras flaska och deras logo som en av grundstenarna för att med varumärket visa att de 

har en klassisk och gedigen identitet. Den klassiska ölflaskan har många års erfarenhet och levererar 

ständigt kvalitetsöl. BB menade som sagt också att loggan var ett bevis på deras klassiska och gedigna 

varumärke.   

 

Anledningen till att Brahma spelar på den klassiska och gedigna identiteten i Brasilien är för att locka 

till sig den äldre målgruppen och de vill att dessa äldre erfarna personer skall vara en referensgrupp 

åt deras varumärke. BB menar att som i deras senaste reklamkampanj på nätet så har de döpt sin 

referensgrupp till ”Brahmeiros”. Denna grupp skall bestå av äldre erfarna män som skojar friskt men 

samtidigt kämpar för saker i livet. Det skall även framstå att Brahmeiros håller sina vänner nära och 

ansvarar för sina nära och kära.  
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Bild 13 Brahmeiros mannen[11]  Bild 14 Reklamkampanj i Brasilien som spelar på humor [11] 

 

BB menar att Brahma i Brasilien inte får uppfattas som ett allt för allvarligt varumärke, då brasilianare 

i sig tar livet med en klackspark och gillar att skämta. Detta försöker de kommunicera genom 

humoristisk reklam genom framförallt TV. BB säger att Brahma har fått många priser på Cannes 

filmfestival för deras humoristiska reklam. Den humoristiska stämningen avspeglas även på kontoret 

där det skämtas en del. BB menar att organisationen är centraliserad, detta kanske på grund av den 

långa traditionen som finns inom organisationen och de många äldre herrarna som sitter på de höga 

positionerna. Men på Brahma´s avdelning hos AmBev så sitter erfarenheten och kunskapen i 

väggarna. De vill samtidigt inte vara för allvarliga på kontoret eftersom i grund och botten så är det 

ett Rio de Janeiro företag från Brasilien vilket för många brasilianare är synonymt med lekfullhet.  

 

Vad gäller BBs tankar om vad deras konsumenter hade för känslor för varumärket och produkten 

Brahma, trodde BB att Brahma var en sällskapsdryck som en grupp äldre män satt och drack av när 

de samtalade. De samlas några gånger i veckan och dricker Brahma och diskuterar livets 

alldagligheter. Brahman skall vara något sällskapligt och något familjärt. BB menar att Brahmeiros 

handlar om att dricka med ansvar under trevliga diskussioner. 

 

 SKANDINAVIEN 

 

Hur Brahma’s internationella identitet såg ut fick Poutnikova svara på istället. Poutnikova menade 

först och främst att med flaskan så förkroppsligar Brahma de kurviga rytmerna från Brasilien. När 

konsumenten får flaskan i sin hand skall han/hon uppleva ”Gingan”. Men trots att flaskan skall 

representera Brasilien och dess passionerade kultur så skall designen kännas sofistikerad, trendig och 

lyxig. Även smaken skall fånga den brasilianska kulturen menar Poutnikova. Med deras krispiga och 

uppfriskande smak och dess eftersmak av papaya skall detta sprida kreativitet och lekfullhet hos 

konsumenten. Loggan på toppen av flaskan skall också den representera den brasilianska passionen 

och det gör den som sagt genom dess ”Rio-flash” röda färg och stjärnorna, men först och främst skall 

kunden känna att detta är ett ultra-premium varumärke.  
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    Bild 15 Internationella reklamkampanjer [12] 

 

De vill nå den yngre målgruppen och få en ung ”touch” på deras identitet. Detta gör de genom att 

dels placera deras produkt på enbart de trendigaste barerna och dels genom flaskans moderna 

design. Poutnikova menar att eftersom ölkulturen går mot mer lättdruckna öl så är Brahma ett 

perfekt sätt att nå de unga konsumenterna som är först i ledet för de lättsamma ölsorterna. Men inte 

bara flaskan är modern menar Poutnikova, hela företaget har moderniserat sig. Poutnikova säger att 

det är viktigt att hela organisationen följer företagets identitet. Skulle något falla ur ledet skulle 

identiteten och varumärket bli diffust.  

 

Poutnikova säger att hon tror att dagens unga vuxna värderar kreativitet, originalitet och stil i allting, 

det är just därför Brahma passar så bra för dem. Men fortfarande skall lyxen och exklusiviteten spela 

stor roll för dessa stadsmänniskor av båda könen. De skall vara beredda att lägga lite extra pengar på 

en lite finare öl men samtidigt få känslan som Poutnikova uttrycker det: ”kick back and enjoy it”. Det 

skall smaka och kännas exklusivt när du dricker din Brahma men samtidigt skall du få känslan av 

”ginga” säger Poutnikova. Det du dricker och håller i skall bestå av själen av den brasilianska kulturen.  

 

Poutnikova menar att Brahma´s internationella konsumenter inte är rädda för att testa något nytt 

och att de vågar ta del av nya kulturer, Poutnikova menar med andra ord att de som dricker Brahma 

är världsvana.  

 

4.2.5 FAKTORER SOM PÅVERKAR VARUMÄRKESIDENTITETEN 

 

På frågan om vilka faktorer som påverkade Inbev´s val till anpassning menar Poutnikova att det först 

och främst var att det skiljer väldigt mycket mellan Sydamerika och resten av världen vad gäller 

konsumentbeteendet. Främsta anledningen till detta är kulturens påverkan. Vi visste som sagt att 
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den brasilianska kulturen attraherar många och att Brahma var en perfekt produkt som levde upp till 

dessa kärnvärden som marknadsföringen skulle bygga på. Men InBev försöker alltid utgå från 

Brahma´s kärnvärde så långt det går innan de anpassar, men de vill aldrig komma ifrån att Brahma 

skall leverera ”Ginga” och ”lyx”.  

 

Som Poutnikova nämnde tidigare så har det varit svårt att utveckla en stark identitet på den 

skandinaviska marknaden på grund av restriktioner i både Norge och Sverige, såsom Systembolaget 

och marknadsföringsrestriktioner. Hon tycker att Brahma har en fördel där mot sina konkurrenter på 

grund av Brahma´s särskiljande design på flaskan och deras interaktiva och innovativa hemsida.  

 

Andra faktorer som var viktiga för Brahma när de skulle internationalisera deras varumärke var hur 

konsumenterna uppfattar ett land. Här passade det perfekt för Brahma då Brasilien uppfattas som 

ett positivt laddat land när det gäller öl och kulturen de vill förmedla. Hon inser problemet om de 

ville ladda Brahma med andra värden som inte Brasilien stod för men nu var inte fallet sådant. Sedan 

så är det även så att det dricks generellt sätt mer öl i varmare länder vilket gör att de måste trycka 

mer på att ölen skall serveras kall i varmare länder än i de skandinaviska länderna.  

 

En annan sak som var viktig för Brahma var att de kunde ta ut ett högre pris utanför Sydamerika för 

att i de flesta länder, speciellt i Skandinavien är konsumenterna villiga att betala mer för 

premiumprodukter. 
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5. ANALYS 

 

Diskussionen framförs med ett vetenskapligt förhållningssätt, en analytisk beskrivande genomgång 

av de tidigare redovisade teorierna samt det tidigare insamlade och redovisade empiriska materialet. 

Underpunkterna följer samma mönster som i teorin för tydligare överskådlighet.  

 

 

5.1 INTERNATIONELL MARKNADSFÖRINGSSTRATEGI    

 

Standardisering vs. anpassning 

 

 

 

Diskussionen mellan en standardiserad eller anpassad strategi grundar sig i frågan om uppfattningen 

av kunders homogenitet eller/och deras strävan mot den. (Levitt, 1983; Szymanski, et al., 1993). 

Författare som bland annat Levitt (1983) förespråkar standardisering av den internationella 

marknadsföringen då de ser en likhet i kunders och marknaders behov och efterfrågan. De hävdar att 

standardisering är möjlig då skillnaderna i världen har minskat tack vare snabbare kommunikation 

och förbättrad teknik. Keller(1998) hävdar även att faktorer som framväxten av globala konsumenter 

samt även globala kanaler såsom internet och global tv gör standardisering mer fördelaktig. Han 

menar också att genom framväxten av frihandelsorganisationer som EU och NAFTA har det skapats 

lagar och regler och även tullar har försvunnit vilket har underlättat för standardisering. De flesta 

författare och även Hirata och Poutnikova håller med Levitt (1983) och Keller (1998) vad gäller att 

världen har blivit mindre och att konsumenter har börjat bli mer lika världen över. 

 

Keller (1998) menar dock att det är väldigt svårt att hitta något företag som på den globala 

marknaden använder sig av en strikt standardiseringsstrategi, det vill säga säljer ett identiskt 

varumärke på exakt likadant sätt överallt i världen. Istället tvingas företag att anpassa vissa bitar i 

marknadsföringsstrategin efter den nya marknaden. Att företag väljer att anpassa sin strategi beror 

enligt Kotler (1986) på att trots att världen har blivit mindre skiljer det fortfarande mellan 

konsumenters behov världen över och därför är anpassningsstrategin mer fördelaktig. De olika 

ländernas skillnader runt om i världen menar Angela Hirata var orsaken till varför Havaianas valde att 

anpassa sin marknadsföring runt om i världen.  I Europa jobbar de med olika strategier för varje land 

då Hirata anser att det finns stora kulturella skillnader mellan nästan varje land i Europa. Detsamma 

gäller i Afrika och Asien då det skiljer väldigt mycket mellan bland annat Sydafrika, Angola och 

Nigeria. Havaianas mål är att i samtliga länder finnas med i segmentet ”premiumbutiker”. Havaianas 

arbetar dock med likadan marknadsföring i hela Latinamerika då Hirata anser att det inte skiljer så 

mycket mellan kulturerna. Även Poutnikova menar att de stora skillnaderna i kultur och 

konsumentbeteende som finns mellan länder var orsaken till varför Brahma anpassade sin 

marknadsföringsstrategi. 

 

 Förespråkarna för en anpassning av den internationella varumärkesstrategin menar att denna 

strategi möter kundernas behov och efterfrågan på ett mer effektivt sätt (Kotler, 1986). Detta menar 

även Cavusgil och Zou (1994) som fann ett positivt samband mellan anpassningsstrategin och ett 
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företags prestation. Detta menar även Ryans, el al. (2003) som håller med Cavusgil och Zou (1994) 

om att det finns empiriskt stöd för sambandet mellan anpassning och ett företags prestation. Även 

De Mooij (1998) förespråkar en anpassad marknadsföringsstrategi då hon anser att det är klart att en 

sådan strategi är den mest effektiva. Yavas, et al. (1992), undersökte varumärkes lojalitet och 

riskuppfattning av produkter i sex länder och fann att olikheterna indikerade på att anpassning var 

det bästa alternativet. Kanwar (1993) fann olikheter i uppfattad risk mellan två länder och föreslog 

därav att reklam och produkter borde anpassas. Aaker, et al. (2001) fann att flera aspekter av 

varumärkespersonligheten skiljde sig mellan länderna och att anpassning därav var att 

rekommendera. Keller (1998) menar på att den anpassade strategin kan vara att föredra på grund av 

skillnader i kulturella värden mellan länder. De menar även att faktorer såsom ekonomisk utveckling, 

efterfrågan, behov och användning som skiljer mellan länder gör att företagen bör respektera 

skillnaden i konsumentbeteenden. Hirata menar vidare att just kunskapen om de kulturella 

skillnaderna för varje land är enormt viktig då hon anser att ett varumärke måste ha bra flexibilitet 

och anpassningsförmåga då de två faktorerna är det som skiljer ett vinnande företag från ett 

förlorande.  

 

Det som Hirata framförallt tycker skall anpassas efter kulturen är sättet Havaianas kommunicerar på. 

Anledningen till detta är som Dawar och Parker (1994) menar att konsumenter reagerar olika på 

marknadsföringsaktiviteter och får därmed olika attityder och åsikter av aktiviteterna vilket gör att 

företag bör anpassa sin varumärkesstrategi. Hirata har utifrån denna kunskap valt att decentralisera 

beslutstagandet av vilken kommunikation de skall använda sig av till en ansvarig person i varje enskilt 

land. Den ansvariga personen i varje land skall känna till landets kultur och livsstil väl och Hirata anser 

därför att de är bättre lämpade än hon att bestämma hur den ska se ut. Därav ser kommunikationen 

ut på olika sätt världen över men de försöker nå samma position på varje marknad och de använder 

sig av samma grundkoncept. Även Poutnikova menar att Brahma arbetar på ett sätt som kan liknas 

vid Havaianas. Brahma gör nämligen små anpassningar för varje marknad. Hirata menar att det är 

farligt att anpassa för mycket då en av de viktigaste faktorerna för att lyckas på en global marknad är 

att oavsett hur stora de kulturella skillnaderna är att aldrig gå ifrån sina kärnvärden och sitt 

grundkoncept. Detta menade även Poutnikova då Brahma alltid försöker utgå från Brahmas 

kärnvärde så långt det går när de anpassar, de vill aldrig komma ifrån att Brahma skall leverera 

”Ginga” och lyx. Till viss del utnyttjar Havaianas och Brahma även standardiseringen och dess 

fördelar. Hirata menar att det går att använda sig av samma generella marknadsföringsstrategi 

världen över. Hirata menar att strategierna för produkten, priset, påverkan och platsen kan användas 

på ungefär samma sätt, det som är viktigast och svårast är att bestämma vilken del som skall 

anpassas för varje marknad. Genom att både Havaianas och Brahma till viss del standardiserar sina 

varumärken och sin kommunikation får de en universal image vilket enligt Aaker (1996) gör att 

varumärket inte blir osammanhängande och diffust.  

 

Det går inte att säga att Havaianas och Brahma använder sig av en ren anpassningsstrategi utan de 

använder sig snarare av vad Riesenbeck och Freeling (1992) förespråkar, en mixad strategi där kärnan 

(det som ger den huvudaktiga konkurrensfördelen) av varumärket är standardiserat, medan resten 

kan anpassas. Detta menar även Gatignon och Abeele (1995) då de skriver att den generellt mest 

accepterade strategin är att hitta en väg där det finns en balans mellan lokal anpassning och global 

standardisering. Detta är något som Havaianas använder sig av, globalt har de en 

kommunikationsstrategi som kommunicerar ut de brasilianska kärnvärdena men sättet de 
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kommunicerar på anpassas till varje land. Även Brahma använder sig av en liknande strategi där de 

globalt kommunicerar ut sina brasilianska kärnvärden, eller ”Ginga” men små justeringar utförs på 

varje marknad. 

 

Keller (1998) menar att strategin Havaianas och Brahma använder sig av är rätt väg. Han menar att 

en hierarki av vad varumärket skall stå för måste definieras i ett globalt sammanhang där det 

bestäms vilka associationer varumärket skall ha i alla länder samt vilka som bara skall finnas i vissa 

länder. Samtidigt måste beslut tas för hur dessa associationer skall skapas i de olika marknaderna 

med utgångspunkt på skillnaden i konsumenters uppfattning, smak, och miljö. Således måste 

marknadsföring passa väl ihop med likheter och skillnader mellan marknader (Keller, 1998). Detta var 

fallet när Havaianas i Australien var tvungna att anpassa produkten för att nå önskad image. 

Anledningen till anpassningen av produkten var Australiens starka surf-kultur. Hirata menar att även 

om produkten anpassades så var det fortfarande i linje med de brasilianska kärnvärdena. Hirata 

förklarar att oavsett om de helt ändrar färger på grund av kulturen skall grundkonceptet finnas kvar. 

”Samma strategi men olika sätt att kommunicera den på”. 

 

Från detta synsätt kan varumärken nå samma position i olika länder även om varumärket inte har 

exakt samma namn eller samma marknadsföringsprogram i varje land. På liknande sätt kan ett 

varumärke se ut att vara likadant världen över, men vara anpassad för att kunna möta de lokala 

kraven från marknadens behov. (Keller, 1998) 

 

 

5.2 VARUMÄRKESIDENTITET 

 

I detta avsnitt analyseras punkterna varumärke, identitet samt Kapferers identitetsprisma.  

 

5.2.1 VARUMÄRKE 

 

I början var Havaianas än flip-flop utan varken en stark identitet eller varumärke. Som Melin (2006) 

menar så är det i slutändan varumärket som skiljer din produkt från konkurrenterna. När Havaianas 

insåg detta 1994 började de satsa pengar på deras varumärke och vilket omedelbart gav resultat. 

 

Melin (2006) skriver hur mycket viktigare varumärkena har blivit de senare åren genom att de kan 

ses som tillgångar. År 2005 gick InterBrew (InBev) in och köpte upp AmBev för att komma åt 

varumärkena Brahma, Skol och Antarctica, för att senare kunna förmedla den brasilianska kulturen 

genom ölvarumärket Brahma. Likadant gjorde Nestlé när de 1992 gick in och köpte upp varumärket 

Perrier för 2,5 miljarder kronor och inte på grund av dess unika produkt som mineralvatten utan för 

deras starka varumärke. Detta visar precis som Melin (2006) påstår att dagens konsumenter inte 

köper produkter utan de köper varumärken. 

 

De Mooij (2004) skriver om fyra faktorer som får ett varumärke att lyckas. Precis som Sony var 

Havaianas först med en innovation på en ny marknad. De var först på marknaden med 

gummisandaler, de var även först på marknaden med att sätta ett varumärke på flip-flopen och göra 

den till en märkesprodukt. Detta gjorde att Havaianas byggde upp ett starkt och varaktigt varumärke. 
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De Mooij (2004) skriver vidare om en annan faktor för att lyckas med sitt varumärke och det är att 

arbeta med massiva marknadsföringsbudgetar. Till skillnad från Havaianas som inte hade några stora 

marknadsföringsbudgetar så hade Brahma en stor koncern i ryggen då de skulle satsa på deras 

marknadsföring och uppbyggnad av varumärket. Brahma storsatsade internationellt och lyckades 

med hjälp av detta bygga upp sitt starkta varumärke.  

 

I enlighet med Absolut vodkas arbete  och Kapferers (2008) forsking så är det en effektiv strategi att 

satsa på identiteten som ett premiumvarumärke vid en utlandsexport. Både Havaianas och Brahma 

har positionerat sig i premium segmentet bland varumärken på respektive marknad. Både Havaianas 

och Brahma tar ut högre pris än sina konkurrenter och detta är en del i deras varumärkesstrategi. 

 

5.2.2 IDENTITET 

 

Både Hirata och Poutnikova menar att de var tvungna att göra deras produkt unik så att inte 

efterkommande produkter skulle kunna kopiera dem. På grund av nya konkurrenter samt befintliga 

liknande produkter på marknaden ville de båda skapa en unik identitet som särskiljde sig så att det 

inte gick att kopiera. Melin (2006) menar att på dagens moderna marknad är det ett faktum att 

produkterna blir allt mer identiska, det gäller att skapa sig en konkurrensfördel av något slag och då 

har märkesidentiteten en utmärkt särskiljningsförmåga. Som Hirata menar så är produktattributen 

viktiga och det gäller att ha en kvalitetsprodukt om även varumärket skall kunna lyckas. Havaianas 

levde på deras produktattribut i flera år innan försäljningen minskade. Då insåg Havaianas att 

produktattributen inte räcker till utan de måste även satsa på märkesidentiteten för att särskilja sig.  

 

 

 
Fig. 5 Melin (2006) Produktattributen blir mindre viktiga med tiden medan märkesidentiteten blir en 

konkurrensfördel som står sig över tiden 

 

Melin (2006) visar med hjälp av ett diagram att produktattributens vikt är störst i början hos en 

produkt men stagnerar successivt medan märkesidentiteten ökar. Havaianas glömde deras 

varumärke samtidigt som vikten av produktattributen minskade. Tillslut började de satsa pengar på 

identiteten vilket skapade ett starkt varumärke, eftersom de redan var välkända för sin höga kvalitet. 

Det hela resulterade till slut i en ökad försäljning. 
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Aaker (1996) menar att företag hela tiden måste se över sin märkesidentitet och anpassa identiteten 

efter omvärldsförändringar. Detta gäller även när ett företag skall äntra en ny marknad. För både 

Havaianas och Brahma fanns det omvärldsförändringar som påverkade deras identitet. Brahma 

exempelvis har problem med marknadsföringen i Skandinavien pga. restriktioner i lagarna. Havaianas 

är mer påverkad av de olika säsongerna i Europa gentemot Brasilien.  

 

5.2.3 KAPFERERS IDENTITETSPRISMA I BRASILIEN 

 

Enligt Kapferer (2008) har en identitet först av allt sin fysiska utformning. Fysiken är kärnan i 

varumärket och dess mervärde. Den fysiska utformningen består av en kombination av antingen 

framträdande objektiva funktioner (sådana som konsumenterna direkt associerar när de hör namnet) 

eller nya sådana. Både Havaianas och Brahmas fysik grundar sig på deras starka historia i Brasilien. 

Hirata menar att genom att Havaianas sedan 1960-talet har marknadsfört sin komfort och kvalitet är 

detta två värden som är starkt förknippade med Havaianas. Havaianas historia som marknadsledare 

på den brasilianska marknaden med 80 % av användarna under 30 års ålder har även bidragit till att 

de brasilianska konsumenterna ser Havaianas som klassiska skor. Brahma har också spelat på deras 

långa historia sedan år 1888 och genom att de har kommunicerat deras höga kvalitet i 120 år är 

klassiskt och kvalitet två värden som förknippas med Brahmas fysik. Melin (2006) menar också att vid 

utvecklingen av en konkurrenskraftig märkesprodukt är valet av förpackning, färgkombination och 

logotyp av stor betydelse, då dessa attribut bidrar till att individualisera och visualisera 

märkesprodukten. Det är här det skiljer sig mellan Brahmas och Havaianas fysiska värden. Havaianas 

har genom sin ”nylansering” av nya färger och designade modeller i början av 90-talet i kombination 

med framgångarna utomlands bidragit till att Havaianas numera inte bara ses som klassiska utan 

även moderna vad gäller fysiken. Brahma har enligt BB istället valt att använda sig av en klassisk 

logotyp som skall utstråla klassisk gedigen öl sedan 1888 och en klassisk flagga vilket fått Brahmas 

fysik i Brasilien att även bli gedigen. 

 

Vad gäller namnen Havaianas och Brahma är det två unika namn vilket Melin (2006) förespråkar men 

eftersom Havaianas även betyder Hawaii på Portugisiska och Brahma är en hinduisk gud så betyder 

namnen även andra saker och kan komma att förväxlas på vissa marknader. Melin (2006) förespråkar 

även suggestiva namn vilket i viss mån Havaianas uppfyller. Havaianas som namn spelar på 

strandkulturen på Hawaii. Trout och Ries (1986) anser att varumärkesnamnet ska vara kort och 

enkelt att komma ihåg vilket i alla fall Brahma har lyckats med.  

 

Melin (2006) menar att ett varumärkes personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid 

uppbyggnaden av en stark märkesidentitet. Målsättningen med personligheten är att förmänskliga 

märkesprodukten, ge den en själ som konsumenterna kan bli ”vän” med. Både Havaianas och 

Brahma har genom att de båda varit marknadsledande i Brasilien under en lång tid utvecklat 

personligheter, som bygger på deras erfarenhet på marknaden. Havaianas har genom att alla typer 

av människor i Brasilien, oavsätt social status bär Havaianas, fått en folklig personlighet. Enligt Hirata 

har Havaianas genom framgångarna utomlands tillsammans med deras legendariska status i Brasilien 

blivit något av en nationalprodukt. Havaianas har likt caipirinha och samba blivit en del av den 

brasilianska livsstilen ”ginga”. Brahma har istället satsat på att få en familjär, sällskaplig och 

humoristisk personlighet, då dessa värden skall attrahera den lite äldre delen av marknaden. Brahma 
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skall inte uppfattas som ett allvarligt varumärke, då brasilianare i sig tar livet med en klackspark och 

gillar att skämta. Både Brahmas och Havaianas personligheter är väldigt brasilianskt utformade vilket 

enligt Melin (2006) är bra då det bakomliggande tankesättet att förmänskliga en märkesprodukt är 

antagandet att konsumenter väljer varumärken som de väljer sina vänner.  

 
Enligt Kapferer (2008) är ett varumärke en kultur och varje identitet skall ha sin egen kultur som 

produkten härleds ifrån. Produkten skall inte bara konkret representera kulturen utan också medla 

kommunikationen. Varumärkets skall hämta inspiration i kulturens värderingar. Både Havaianas och 

Brahmas kulturer hämtar sina inspirationer från deras anrika historier. De båda organisationerna är 

klassiskt brasilianska och detta genomsyrar deras produkter. Havaianas organisationskultur har dock 

fått ett internationellt inslag genom deras framgångar runt om i världen. Havaianas kreativa 

marknadsföringsaktiviteter och deras nya produktmodeller de senaste åren har dessutom givit den 

typiskt klassiska kulturen ett inslag av kreativitet och glädje, vilket har gjort att Havaianas lyckats 

behålla sin starka position på marknaden. Brahmas kultur speglas som sagt av deras 120-åriga 

kunskap inom öltillverkning, men deras humoristiska marknadsföring har även gett Brahmas kultur 

den ”Rio de Janeiro-bild” som de eftersträvar. På dessa sätt differentierar sig både Brahmas och 

Havaianas kultur mot sina konkurrenters vilket Kapferer (2008) menar är bra då 

organisationskulturen är den fasetten som är den mest påverkande av fasetterna vad gäller 

differentiering gentemot sina konkurrenter. Detta på grund av att organisationskulturen refererar till 

varumärkets ursprung, värderingar och idéer. 

 

Ett varumärkes relation till sin målgrupp är likt organisationskulturen en förbindelselänk mellan 

konsumenten och företaget (Melin, 2006). Kapferer (2008) menar att varumärket är ”rösten mot 

konsumenterna”, som hörs genom kommunikationen.  Relationen till målgruppen är mer vad som 

kommuniceras till målgruppen. Både Havaianas och Brahma har genom deras många år på 

marknaden lyckats bygga upp starka relationer med sina konsumenter. I Brahmas fall har deras 

kommunikation och personlighet som bygger på starka familjevärden, humor och sällskaplighet 

skapat en vänskaplig och rolig relation, som kan liknas vid en relation till en riktigt god vän. Havaianas 

relation kan även den liknas vid en vänskaplig relation, men den bygger inte på familjära och roliga 

värden som för Brahma. Istället har Havaianas succé utomlands och deras starka marknadsandel 

bidragit till att kunderna har en stolt och lojal relation till Havaianas, då de alltid finns tillgängliga för 

konsumenterna.   

 

Hirata menar att då Havaianas blivit något av en nationalprodukt som bärs av alla typer av människor 

i Brasilien, vill de brasilianska kunderna bära Havaianas då de blir en del av Brasilien oavsett 

samhällsklass. Detta menar Melin (2006) är konsumenternas reflektion vilket betyder hur 

konsumenten vill bli uppfattad när den bär eller tar del av märkesidentiteten. I Brahmas fall vill 

kunderna enligt BB bli uppfattade som omtyckta, sociala, ansvarsfulla och riktiga män. 

  

Enligt Melin (2006) är självbilden den inre bilden konsumenten har av sig själv vid användandet av 

varumärket. Hirata menar att när en konsument använder Havaianas skall den känna sig behaglig. 

Konsumenten skall även känna sig brasiliansk men även att den är tidsenlig. BB menar att 

konsumenter som dricker Brahma skall känna att de är respekterade och att de njuter av livet, men 

att de ändå kämpar för att nå det bästa i livet. Enligt Kapferer (2008) skall varumärket 

överensstämma med konsumenternas självbild och leva upp till den uppfattningen konsumenten har 
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av sig själv. Hirata menar att Havaianas numera överensstämmer med konsumentens självbild då 

Havaianas inte bara är väldigt klassiskt brasilianskt utan också modernt. BB menar att genom 

Brahmas positionering hos de lite äldre på marknaden och genom deras kommunikation av de 

familjära, roliga och vänskapliga värdena överensstämmer varumärket med konsumenternas 

självbild. 

 

De sex fasetterna kommer enligt Melin (2006) att definiera identiteten samt vad som är fritt att 

ändra eller utveckla inom den. I mitten av prismat skall enligt Melin (2006) kärnidentiteten finnas, 

som skall vara konsistent och uthållig över tiden. Aaker (1996) menar också att det bör finnas en 

stark koppling mellan organisationens värderingar och dess kärnidentitet. I Havaianas fall har deras 

klassiska historia skapat deras kärnidentitet. Att Havaianas sitter på alla typer av människor i Brasilien 

har skapat kärnidentiteten ”den demokratiska skon” vilket Havaianas är stolta över då Havaianas 

förenar Brasilien. Brahmas kärnidentitet är att vara ”Brahmeiro” sedan 1888. Brahmeiro är en livsstil 

som syftar på den Brasilianska livsstilen. Brahmeiro handlar om att dricka med ansvar, skoja friskt 

med vänner, ansvara för sina nära och kära men samtidigt kämpa för saker i livet. ”Sedan 1888” som 

det står på flaskan syftar på att de har funnits sedan 1888 och därav vet hur öl skall bryggas.    

 

Brahmas och Havaianas varumärkesidentiteter i Brasilien ser ut på följande sätt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 6 Kapferers identitetsprisma  
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Fig. 7 Kapferers identitetsprisma 

  

5.2.3 KAPFERERS IDENTITETSPRISMAT I SKANDINAVIEN 

 

I detta avsnitt analyseras Kapferers identitetsprisma tillsammans med anpassning av din 

varumärkesidentitet och de faktorer som påverkar identiteten tillsammans med det Hirata och 

Poutnikova berättar om deras varumärkesidentitet på den skandinaviska marknaden.    

 

Enligt både Kapferer (2008) och Aaker (1996) så är det viktigt att se över sin varumärkesidentitet och 

anpassa identiteten när varumärket skall in på en ny marknad. Men det är viktigt att inte gå ifrån 

varumärkets kärnidentitet. Keller (1998) menar att det finns ett antal faktorer som kommer påverka  

identiteten och det är viktigt att beakta dessa vid en etablering på en ny marknad. Dessa faktorer kan 

sammanfattas som ett brus i en kommunikationsmodell (Keller, 1998). Keller menar också att 

varumärkesuppbyggandeprocessen kan skilja sig beroende av land, även vilka faktorer som bör 

beaktas skiljer sig från marknad till marknad, men generellt sätt så påverkas varumärket av alla 

faktorer (Keller, 1998). Hirata menar att det finns stora möjligheter att lyckas utomlands men då 

krävs det en stor kunskap om marknaden. Kapferer (2008) menar att varumärken måste vara flexibla 

för förändring om de skall agera på den internationella arenan då det skiljer mellan konsumenternas 

behov. Hirata säger att hon och hennes kollegor ständigt uppdaterar sin information om marknaden 

för att kunna hänga med de senaste trenderna och bibehålla sin status som fashionföretag. 

Angående de faktorer som påverkar varumärket mest så tyckte Poutnikova att det skiljer sig mycket i 

konsumentbeteendet mellan nästan hela världen gentemot den Sydamerikanska marknaden. 

Poutnikova menar vidare att främsta anledningen till detta är skillnaderna i kulturen. De Mooij (2004) 

menar att kunskap i kulturen som påverkar konsumentbeteendet kommer att stärka det 
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internationella varumärket. 

 

De faktorer som finns i bruset i kommunikationsmodellen och som påverkar märkesidentiteten är 

enligt Keller (1998) ekonomi, demografi, politik samt kulturen. Hirata säger att det största problemet 

med att bygga upp ett starkt varumärke utomlands är de kulturella skillnaderna mellan varje 

marknad. Varje land har sin egen kultur, sina egna livsstilar och det skiljer även mellan säsongerna. 

Enligt Hirata är första steget för att lyckas globalt att förstå och respektera varje lands speciella kultur 

vid utformningen av kommunikationen. Hirata kallar dessa faktorer för kulturella inträdesbarriärer 

såsom religion, språk, livsstil, lagar, politik, prisnivåer och patent.  

 

Den ekonomiska faktorn har enligt Keller (1998) stor inverkan på märkesidentiteten genom att 

levnadsstandarden, infrastrukturen och inkomst påverkar. Det menar även Kapferer (2008) som 

skriver att produkter som transporteras och får höga transportkostnader samt extra tullavgifter bör 

anta positionen som ett premiumvarumärke, då de måste ta ut ett högt pris på grund av deras höga 

kostnader. Detta är dock någonting som exporterande företag kan vända till sin fördel då de kan 

spela på sitt utländska ursprung för att nå en position som en premiumprodukt. Både Havaianas och 

Brahma har positionerat sig som premiumvarumärken utanför Sydamerika. Brahma har till och med 

enligt Poutnikova placerat sig som ett ultra-premiumvarumärke. Poutnikova menar vidare att detta 

inte bara beror på prisstrategin där det har ett högre pris än sina konkurrenter utan även på att 

flaskans design som känns mer sofistikerad och lyxig än sina motsvarigheter på ölmarknaden. 

Havaianas har enligt Hirata fått sin high-premium stämpel genom att genomgående placera sig i 

”high-fashion” butiker, leverera hög kvalitet och ta ut ett högt pris på deras produkter genomgående 

i hela världen förutom Sydamerika. Keller (1998) menar som sagt att ett lands eller marknads 

ekonomi har inflytande på märkesidentiteten. Både Poutnikova och Hirata menar att i övriga världen 

och speciellt i i-länder, är konsumenterna villiga att betala mer för en produkt och när priset är högt 

uppfattar konsumenterna det som en premiumprodukt. 

 

Enligt Keller (1998) så har den demografiska faktorn stort inflytande på identiteten. Faktorer som 

ålderspann, arbetsfördelning och hushållstorlek påverkar. Hirata har gjort så att hon har 

decentraliserat sin marknadsföring till de olika marknaderna genom att låta den lokale 

marknadsföraren sköta marknadsföringen inom vissa ramar och riktlinjer som följer med Havaianas. 

Hirata menar att Sverige är mer tillbakadraget som land, detta kan bero på att Sveriges 

genomsnittsålder är högre, vilket har lett till att vi inte är lika lekfulla och öppna som i ”yngre” länder. 

Detta resulterar i att Havaianas uppfattas mer som en lekfull produkt i Skandinavien än vad det gör i 

Sydeuropa där de är mer öppna som personer och lekfullheten är en del av vardagen. Det har även 

att göra med konsumentbeteendet och Solomon (2006) skriver att ”black box” påverkas av faktorer 

som exempelvis uppfostran, kultur och värderingar. Poutnikova menar att det är en självklarhet att 

konsumentbeteendet har stor inflytande av hur identiteten måste anpassas. Brahmas konsumenters 

sätt att reagera mot varumärket i södra Europa är helt styrt av de värderingar och normer som 

skapats vid uppfostran vilka kan vara helt annorlunda i Skandinavien. 

 

Poutnikova säger att de politiska faktorerna har haft en stor inverkan på Brahmas varumärke i 

Skandinavien detta på grund av lagar och restriktioner. I både Norge och Sverige styr regeringen 

sprithandeln i landet. Även marknadsföringen hindras då det är förbjudet att göra alkoholreklam. 

Bannerjee (2007) menar att om marknadsföraren ignorerar faktorer som påverkar identiteten 
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kommer varumärket få svårt att överleva på långsikt. Poutnikova hävdar att de har en 

konkurrensfördel genom deras unika design på flaskan. Hade de ignorerat den politiska faktorn och 

gjort en likadan flaska som konkurrenterna, så skulle de få det svårt att vara unik i stora delar av 

Skandinavien då deras differentieringsmöjligheter är begränsade på grund av regleringar. Kapferer 

(2008) menar att 55,2 % av de tillfrågade företagen såg politiska faktorer som det största problemet 

vid etablering på ny marknad. Så var inte fallet för Havaianas menar Hirata då det inte uppstått några 

direkta problem för deras del på grund av politiska faktorer.  

 

Både Hirata och Poutnikova säger att kulturen har varit den största och mest betydande faktorn i 

deras varumärkesuppbyggnad och utformningen av dess varumärkesidentitet. Dels för att kulturen är 

svår och komplex samt som vi sett innehåller kulturen många olika faktorer.  

 

Vad gäller kommunikationen så tycker Kapferer (2008) inte att företaget skall standardisera reklam 

och det visuella. Kapferer menar att det självklart är ekonomiskt försvarbart med en reklamfilm 

genomgående för den internationella marknaden men marknadsföringens uppgift är inte att spara 

pengar utan stärka varumärket som i sin tur ska förbättra lönsamheten. Kapferer (2008) 

rekommenderar därför att företag skall standardisera ett koncept med ramar för varje land där det 

är bestämt vilken kärnidentitet som skall finnas med och vad budskapet skall vara. Hirata, som vi 

nämnt tidigare, menar att över hela världen så skall Havaianas ha kärnidentiteten ”Brasilidade” men 

varje land får sköta sin egen kommunikation för att nå denna identitet. En regel hon ger alla sina 

agenter är att deras kommunikation skall vara innovativ och färgglad.  

 

Hirata säger även att i Brasilien så är flip-flop inte lika märkvärdigt och ses som en vardagssko medan 

i Skandinavien har Havaianas satt flip-flopen på kartan och har blivit synonymt med flip-flopen. Precis 

som Aaker (1996) skriver om att associeras med rätt attribut så har Havaianas blivit associerade med 

flip-flopen internationellt. Men precis som i exemplet med Rollerblades så finns det en risk att 

namnet Havaianas degenereras med tiden. Att färgerna och flip-flopen blivit så speciella beror på att 

kulturen är annorlunda på de olika marknaderna, som Keller (1998) skriver så beror detta på hur 

konsumenterna reagerar mot en introduktion av ett nytt varumärke eller en ny kommunikation. 

 

Kapferer (2008) skriver att varumärkets mål är att uppfylla konsumenternas behov och att behovet 

hos konsumenterna kan variera på de olika marknaderna. Hirata säger att för att lyckas bygga upp ett 

starkt varumärke gäller det att skapa en önskan hos konsumenterna att konsumera varumärket. 

Havaianas har i Europa marknadsfört sig som ett designermärke genom att synas på stora 

designmässor, ingå ”joint-venture” med kända designers så som till exempel Louis Vuitton, Gucci och 

placera sig i premiumbutiker. Anledningen till detta är att konsumenterna i Europa är mer 

modekänsliga än vad den brasilianska publiken är. Denna marknadsföring har resulterat i att 

Havaianas uppfattas mer som ett designvarumärke i Skandinavien än vad det gör i Brasilien.  

 

Poutnikova menar att flaskans utformning var tvungen att anpassas till den internationella 

marknaden för att kännas mer designmässig. Detta gjorde Brahma genom att designa en modern 

flaska som känns ny och fräsch. Kapferer (2008) menar att det är viktigt att varumärkets produkt 

representerar identitetens kärnvärde då detta påverkar bilden av varumärket på långsikt. Detta är 

något som Brahma förstod enligt Poutnikova och designade därför en modern och kreativ flaska som 

representerade själen för Brasilien. Även smaken anpassades till den nya marknaden så att 
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konsumenten genom den uppfriskande smaken skulle kunna associera med Brasilien. Som Michel 

(2000) skriver så skall produkterna bära med sig varumärkets kärnvärden på företagets samtliga 

marknader. Brahma vill förmedla ”Ginga” till världen och genom deras produkt, ölen och flaskan, så 

skall detta representera ”Ginga”. Poutnikova menar att den kurviga formen på den nya flaskan skall 

förmedla de kurviga rytmerna från Brasilien. Men designen skall även kännas kreativ och sofistikerad. 

Den ”rio-flash” röda etiketten skall enligt Poutnikova representera Brasilien och stjärnorna natten i 

Rio. Poutnikova ansåg att den brasilianska loggan inte passade tillräckligt för att förmedla både det 

lyxiga och brasilianska värdena. Även Havaianas bär med sig sitt kärnvärde på produkterna menar 

Hirata då en del flip-flop har den brasilianska flaggan som en slags logga och flip-flopen levereras 

alltid i färgglada färger som skall associeras med den brasilianska kulturen.  

 

Kapferer (2008) delar upp identitetsprismat i tre delar, en av de tre delarna består av de inre värdena 

så som personligheten, organisationskulturen och självbilden. Kapferer menar att personligheten är 

viktig för att konsumenterna skall kunna personifiera sig med produkten. Både Poutnikova och Hirata 

vill att deras personlighet i märkesidentiteten delvis skall personifiera en ”brasse” genom att vara 

lättsam eller lekfull. Anledningen till att de ville få just den identiteten var att både Hirata och 

Poutnikova ansåg att Brasilien är ett positivt laddat land som är omtyckt runt om i världen. Deras 

kultur är exotisk och spännande för många konsumenter världen över. Keller (1998) menar att 

Country-of-origin är en bra strategi för ditt varumärke när landet i sig kan symbolisera varumärket. 

Kapferer (2008) menar vidare att när konsumenter i flera olika länder har samma behov och svarar 

likadant på varumärkets värden, finns möjlighet till standardisering. En viss standardisering tycker 

båda Hirata och Poutnikova att de kan göra med varumärkets kärnidentitet eftersom den brasilianska 

kulturen är så uppskattad och det är den identiteten de vill ha på deras varumärke genom att sätta 

”Ginga” och ”Brasilidade” som deras kärnidentitet. 

 

För att återkoppla till Kapferers identitetsprisma så menar Keller (1998) att bruset (dvs. kultur, 

ekonomin, politik, demografi) påverkar identiteten när varumärket kommer till en ny marknad, en ny 

kultur. Första identiteten är den som finns i Brasilien, vid en globalisering har båda Havaianas och 

Brahma fått ändra på fasetterna i identitetsprismat för att faktorer som kultur, ekonomi, politik och 

demografi funnits med i bruset. Som tidigare nämnts så tycker både Kapferer (2008) och Aaker 

(1996)  att marknadsföraren måste anpassa sin identitet till den nya marknaden för att där lyckas 

bygga upp en stark identitet. När den gamla varumärkesidentiteten för respektive företag passerade 

genom bruset fick de båda varumärkena nya identiteter. 

 

I den fysiska utformningen så menar Poutnikova att Brahma var tvungna att modernisera sig och 

kännas fräschare och mer kreativ jämfört med den brasilianska motsvarigheten. Havaianas ville också 

få en designer stämpel på sig genom att i den fysiska utformningen alltid ligga rätt i tiden. Genom att 

göra färgglad, innovativ och kreativ kommunikation och spela på Country-of-origin så uppfattades 

både Brahma och Havaianas som brasilianska vilket konsumenterna svarade positivt på.  

 

Kapferer (2008) menar att varumärket skall personifieras genom personligheten. Brahma vill få deras 

identitet i Skandinavien att uppfattas som sofistikerad, ungdomlig och trendig. Brahma spelar på sin 

ultra-premium identitet genom att lägga sig över konkurrenterna prismässigt och bara sälja sin 

produkt i trendiga barer. Poutnikova menar att ultra-premium strategin har fått Brahmas identitet att 

associeras med värdena exklusivitet och lyx. Även Hirata använde sig av en liknande metod då hon 
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ville få Havaianas personlighet att kännas unik och ”fashonista”. Genom att tacka nej till ett 

erbjudande till budgetkedjan Wal-Mart så behöll Havaianas sin unika identitet. Enligt Hirata så måste 

Havaianas bibehålla ”high-premium” identiteten världen över och bara placera sig i ”high-fashion” 

butiker för att inte personligheten ska bli diffus. 

 

I organisationen finns en del av grunden till kulturen i varumärket enligt Kapferer (2008). Han menar 

även att i denna inre del av identiteten måste vara stabil och konsekvent och skall genomsyra det 

som varumärket står för. Brahmas organisationskultur skall genomsyras av ”Ginga” och med det 

menar hon att personalen lever livet bekvämt och behagligt men strävar ständigt efter framgång. 

Hirata menar att eftersom de vill få Havaianas att uppfattas som ett modernt ungdomligt varumärke 

så måste även personalen vara det. Som Hofstede (1991) menar skall det finnas bolagsdiplomater 

som vårdar varumärket på varje marknad och som känner till kulturen. Det är viktigt enligt Hirata att 

dessa lokala marknadsförare motsvarar varumärkets identitet och kärnvärde. 

 

Det är viktigt enligt Kapferer (2008) att skapa en bra relation till sina konsumenter och helst en 

konsekvent relation. Skulle relationen ändra sig allt för mycket finns risken att varumärket blir diffust. 

Eftersom Skandinavien inte har ett varmt klimat året runt som i Brasilien så påverkas 

varumärkesidentiteten av de olika säsongerna. Detta har lett till att relationen blivit lite annorlunda i 

Skandinavien gentemot Brasilien. I Skandinavien där konsumenterna bara använder flip-flop under 

somrarna så menar Hirata att relationen till konsumenten har utvecklats till att bli somrig och 

frigörande för att dessa värden är associerade med semesterfirande. Hirata är medveten om att 

marknadsföringskommunikationen måste anpassas efter årstiderna, detta är enligt Hofstede (1991)  

vitalt för att lyckas med sin kommunikation på en ny marknad. Brahmas relation till konsumenterna 

är brasilianskt avslappnad men den ska fortfarande vara lite exklusiv eftersom det ska vara lite 

originellt att dricka Brahma i Skandinavien.  

 

Brahmas plan enligt Poutnikova är att leverera den lite finare ”gingan” och på så sätt skapa 

reflektionen att Brahmadrickaren är en modemedveten världsmedborgare. ”Gingan” finns hos oss 

alla men Brahma plockar fram den. Enligt Kapferer (2008) är varumärkets mål att uppfylla 

konsumenters behov. Havaianas vänder sig till de som är lite speciella, de som vill sticka ut och vågar 

bryta sig loss från strömmen menar Hirata, men samtidigt ska dessa människor vara modemedvetna 

och framgångsrika. Hirata menar att Havaianasanvändaren använder high-fashion för att visa sin 

identitet, visa vilka de är. 

 

I den sista fasetten menar Kapferer (2008) att självbilden skall finnas. Brahma vill få sina 

konsumenter att känna sig framgångsrika och kultiverade samtidigt som de ska uppleva ”gingan”. 

Den exklusiva känslan skall uppfattas genom prisstrategin och flaskans moderna design. Den 

brasilianska kulturen är laddad med värden som kreativitet, lekfullhet och ett lugn. Detta ska få 

användaren att känna ”gingan” och inte stressa utan bara njuta när de dricker sin Brahma. Kapferer 

(2008) skriver att globala varumärken måste vara flexibla i fasetterna men skall genomgående 

kommunicera sin kärnidentitet för att inte en diffus bild av varumärket skall skapas. ”Ginga” är det 

genomgående temat för Brahma menar Poutnikova. Havaianas spelar också på den brasilianska 

kulturen och vill konsekvent förmedla ”Brasilidade” till världen. Hirata menar att när deras 

konsumenter tar på sig Havaianas så skall de känna sig unika och trendmedvetna, men samtidigt inte 

känna något behov av att behöva visa att de är framgångsrika och välbärgade.  
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På följande sätt ser Havaianas respektive Brahmas varumärkesidentitet ut på den skandinaviska 

marknaden efter att prismat har anpassats efter kulturen, demografin, politiken och ekonomin det 

vill säga passerat genom det så kallade ”bruset” som Keller (1998) beskriver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Fig. 8 Kapferers identitetsprisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Kapferers identitetsprisma  
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6. SLUTSATS 

 

I detta avsnitt presenteras den slutsats som uppkommit via den diskussion som förts i 

analysavsnittets olika delar. De slutsatser vi kommer att framställa är svar som grundats utifrån 

uppsatsens syfte samt vår problemformulering. Vi kommer även att diskutera uppsatsens 

generaliserbarhet.   

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur brasilianska företag har gått till väga då de anpassat 

sin varumärkesidentitet till den skandinaviska marknaden och utifrån det försöka hitta gemensamma 

nämnare för hur andra brasilianska företag bör eller kan gå tillväga. Med andra ord först ta reda på 

hur Havaianas och Brahmas varumärkesidentiteter ser ut i Brasilien jämfört med Skandinavien. Det 

vill säga jämföra de olika marknadernas identitetsprismor samt finna de fasetter i Kapferers 

identitetsprisma som går att generalisera och därav tillämpa på ett bra sätt till så många brasilianska 

företag som möjligt som vill in på den skandinaviska marknaden. Skillnaden mellan fallföretagens 

varumärkesidentitet visas på ett bra sätt i uppsatsens analysavsnitt. Det som framförallt skiljer 

mellan företagens hemmamarknad och skandinavienmarknaden är att mindre fokus inom 

varumärkesidentiteten läggs på kärnvärden som klassisk, anrik, gedigen, tradition och lojal på 

Skandinavienmarknaden. Istället satsas det mer på att spela dels på sitt brasilianska ursprung men 

samtidigt spela på en sofistikerad och trendig touch. Dock är det viktigt för det internationella 

varumärket att djupliggande kärnvärden och attityder inte försvinner helt utan alltid finns med i 

varumärkets bakgrund.         

 

Vid studien av prismorna som vi tagit fram i analysdelen så visar det klart vikten av Country-of-origin. 

Det som visat sig tydligt för båda fallföretagen är omvärldens positiva bild av Brasilien och tillförliten 

till brasilianska produkter. Trots att Brasilien i många hänseenden räknas som ett u-land så existerar 

inte riktigt den misstron mot deras produkter som finns gentemot många andra u-länders produkter, 

i alla fall inte inom de produktkategorier vi analyserat. Inom dessa produktkategorier visar det sig att 

det till och med fungerar att positionera sig som premiumvarumärke och ändå spela 

varumärkesidentiteten på Brasilien som ursprungsland.  

 

Våra båda fallföretag Havaianas och Brahmas kärnidentitet kretsar kring Brasiliens Country-of-origin, 

det vill säga ”ginga” enligt Brahma eller ”brazilidade” enligt Havaianas, med andra ord fotboll, samba, 

glädje, färger, strandliv, passion, rytmer osv. Därav är detta något som vi definitivt tror fungerar 

generellt för brasilianska företag inom det område vi studerat. Intressant är också att båda 

varumärkena valt att positionera sig som premiumvarumärken trots att det finns just denna misstro 

mot u-landsprodukter. Det har visat sig fungera väl för båda företagen vilket kan även vara en 

nödvändighet för brasilianska företag, som tänkt exportera till den skandinaviska marknaden med 

tanke på höga transportkostnader, tullar, skatter samt andra avgifter. Brasiliens positiva image samt 

mystiken som finns kring Brasilien för oss skandinaver gör att den brasilianskinspirerade 

varumärkesidentiteten med inslag av lyx och trendighet fungerar vilket leder till att brasilianska 

premiumprodukter säljer i Skandinavien. För att lyckas positionera sig som premimiumvarmärke så 
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krävs det självklart att det i grund och botten finns en bra kvalitetsprodukt som konsumenter 

efterfrågar, vilket har varit fallet för både Havaianas och Brahma.  

 

Vid en djupare analys av prismorna så blir en sak väldigt tydlig för oss. Både Havaianas och Brahmas 

identitetsprismor i Skandinavien är ett konglomerat, en blandning mellan Skandinaviens och 

Brasiliens kulturer. För att lyckas på den skandinaviska marknaden har företagen framförallt anpassat 

sin varumärkesidentitet efter den nya marknadens kultur, men även efter marknadens demografi, 

ekonomi och politik. Samtidigt har de även förstärkt identitetsprismorna med det brasilianska 

Country-of-origin som uppfattas positivt av Skandinaviens konsumenter och därav har anpassningen 

lett till ytterligare förbättring av varumärkesidentiteten. Följande prisma är en sammanslagning av 

Brahmas och Havaianas identitetsprismor och följaktligen kan denna ses som en slags mall över hur 

en lyckad varumärkesidentitet för ett brasilianskt företag på den skandinaviska marknaden ser ut. 

Med detta är det dock inte sagt att den fungerar för alla brasilianska konsumentvaruföretag, men 

som mall, exempel och inspirationskälla fungerar den på ett bra sätt.  

 

Rekommenderad Prisma 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig. 10 Kapferers identitetsprisma 

 

Det vi tydligt kan se här är blandningen mellan det brasilianska och det skandinaviska. Den 

skandinaviska kunden kräver att fysiken ska vara designad och modern medan Havaianas och Brahma 

lägger in faktorer som färgglad och komfort för att spela på det brasilianska. Samma sak gäller 

personligheten som är sofistikerad och trendig vilket uppskattas av skandinaverna samtidigt som 

brasilianarnas lättsamhet och kreativitet bidrar med det brasilianska. Relationen är dels exklusiv för 

den skandinaviske konsumenten men även glädjefull och avspänd vilket är brasilianska faktorer som 

skandinaver definitivt uppskattar. Organisationskulturen ska vara modern ”finlirarkultur” som den 

skandinaviska marknaden vill ha det, samtidigt som det exotiska och brasilianska ger varumärket den 
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extra ”edge” som krävs för att lyckas. Reflektionen är metrosexuella metropolitaner, det vill säga 

modemedvetna världsmedborgare som går sin egen väg. Modemedvetna världsmedborgare är något 

det finns gått om i Europa med flera metropoler som Paris och London samtidigt som det är just 

dessa som är båda varumärkenas målgrupp. När dessa världsmedborgare dricker Brahma eller 

använder Havaianas flip-flop så ska de även känna sig lite speciella, originella och våga sticka ut. 

Detta tror vi är oerhört viktigt för brasilianska varumärken i Skandinavien. Varumärkena måste följa 

ett visst accepterat mönster men samtidigt sticka ut i mängden och då är det bra att kunna spela på 

det brasilianska. Även självbilden är tvådelad. Den skandinav som konsumerar en produkt som har 

den varumärkesidentitet som vi beskrivit i prismat ovan ska känna sig framgångsrik, modemedveten 

och kultiverad men ändå ha glimten i ögat och våga överraska, det vill säga vara lite spontant 

brasiliansk. Vi har kommit fram till att en sådan självbild är väldigt populär i Skandinavien framförallt 

inom segmentet 15-40 åringar och därav blir själva slutsatsen med detta identitetsprisma att vi tror 

att den skulle bli väldigt framgångsrikt för många brasilianska företag på den Skandinaviska 

marknaden. Det vi framförallt kan dra som slutsats utifrån identitetsprismat i sig självt är att både 

den brasilianska ”ginga” livsstilen och det lite mer sofistikerade och trendiga europeiska krävs för att 

lyckas som brasilianska varumärken på den skandinaviska marknaden. Vi vill kombinera den 

brasilianska kulturen med det europeiska konsumentbeteendet. Vi är av uppfattningen att det 

framförallt är kulturen som påverkat utformandet av varumärkesidentiteten på den nya marknaden 

men i Brahmas fall fanns det även en hel del politiska hinder såsom lagar vid skapandet av sin 

varumärkesidentitet. 

  

Vår problemformulering var enligt följande:       

 

- Hur anpassar brasilianska företag sin varumärkesidentitet till den skandinaviska marknaden? 

   

Svaret blir att brasilianska företag anpassar sin varumärkesidentitet framförallt efter Skandinaviens 

kultur. Hur de har anpassat sin varumärkesidentitet finns beskrivet i det ”ultimata” identitetsprismat 

som vi presenterat tidigare i slutsatsen. Jämförs den med Brahmas och Havaianas identitetsprismor i 

Brasilien som presenterats i analysen så kan det utläsas hur brasilianska varumärken anpassat sin 

varumärkesidentitet. Det vill säga de har lämnat fokuseringen på värden som klassisk och kvalitet och 

istället satsat på sitt brasilianska ursprung med en touch av lyx. Vi är dock väldigt medvetna om att 

detta inte fungerar på alla brasilianska företag inom alla branscher, men som vi beskrivit i 

avgränsningen så gäller dessa kärnvärden för konsumentvaror med inte alltför hög involveringsgrad. 

Varumärkesidentiteten bör på den skandinaviska marknaden vara som en ”skandinav-brasse”. 

Varumärket måste leverera brasilianska värden för att differentiera sig samtidigt som Skandinavernas 

kultur, demografi, ekonomi och politik även måste avspeglas i varumärkesidentiteten. Exempelvis i 

Japan så bör varumärkesidentiteten dels spela på det brasilianska men även ta till hänsyn den 

japanska livsstilen och kulturen. I Australien till exempel så spelar Havaianas mycket mer på surfing 

eftersom det är en stor del av den australiensiska kulturen. Tar inte företag/varumärkesinnehavare 

hänsyn till dessa faktorer som påverkar varumärkesidentiteten på olika marknader framförallt 

kulturen så kommer troligtvis varumärket lyckas betydligt sämre än om de anpassats efter kulturen, 

demografin, politiken och ekonomin.              

 

Sammanfattningsvis vill vi summera det vi kommit fram till i denna uppsats. Vi anser efter denna 

uppsats att varken ren anpassning eller ren standardisering vid utvidgning till nya marknader är det 
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bästa för ett företag. Det är inte möjligt att helt och hållet standardisera eftersom alla företag i stort 

sett måste anpassa vissa delar på grund av skillnader i språk, lagar och regleringar, kulturskillnader 

etc. Det är heller inte möjligt att helt och hållet anpassa eftersom vissa saker måste behållas intakta 

på samtliga marknader, exempelvis företagets djupt liggande kärnvärden eller organisationskulturen 

som verkligen sitter i väggarna på företaget. Därför har vi likt många andra forskare kommit fram till 

att en kompromiss av de båda strategierna en så kallad hybridstrategi är den bästa lösningen vid 

lansering på nya marknader. Beträffande varumärkesidentiteten så har vår studie visat oss att det är 

nödvändigt med en anpassning av vissa delar till den nya marknaden. Det är viktigt att behålla djupt 

liggande kärnvärden men vissa ändringar krävs för att identiteten ska fungera på den nya 

marknaden. I vårt fall har de båda fallföretagen anspelat på sitt brasilianska ursprung och trendighet 

på den skandinaviska marknaden medan de tryckt ut sin gedigenhet och folklighet på den 

brasilianska. Dock är företagens globala varumärken relativt genuina och konsekventa, därav tror vi 

inte att våra fallföretag löper någon risk att få diffusa globala varumärken, vilket är ett stort problem 

för många andra internationella företag som använder sig av olika varumärkesidentiteter på de olika 

marknaderna. Beträffande de faktorer som påverkar utformandet av en varumärkesidentitet kom vi 

fram till att kulturen var den påtagligaste faktorn. Även om ekonomiska, demografiska, politiska och 

geografiska faktorer ansågs som viktiga ser vi det ändå som att alla dessa uppkommer ur, samt 

påverkas av kulturen. Vår rekommendation till marknadsförare runt om i världen är att aldrig 

underskatta kulturens påverkan samt att alltid genomföra grundlig research angående den nya 

marknadens kultur för att förstå sig på dess konsumenters beteende. Även om den nya marknaden 

är inom samma land så kan kulturen vara annorlunda och därför orsaka stora problem för företaget. 

Viktigt är att analysera den nya marknaden för att därefter anpassa varumärkesidentiteten utefter 

den.    
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7. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt presenteras de förslag och rekommendationer vi har till den vidare forskningen inom 

vårt ämnesområde. 

 

 

 

Ämnet som vi har valt att fördjupa oss i under denna uppsats har visat sig oerhört intressant och 

lärorikt. Brasilien är ett land vars ekonomi definitivt är på uppgång och brasilianska företag beger sig i 

allt större utsträckning ut på den internationella arenan även inom konsumentprodukter där starka 

varumärken oftast erfordras. Vi har i denna uppsats analyserat hur brasilianska företag bör gå tillväga 

för att bygga upp en stark varumärkesidentitet på den skandinaviska marknaden. För att kunna 

analysera detta har vi använt oss av de två fallföretagen, Havaianas och Brahma, vilka egentligen är 

de enda stora brasilianska konsumentvarumärkena på den skandinaviska marknaden som lyckats. 

Det hade för oss varit intressant samt givit oss en tydligare bild av hur verkligheten är om det funnits 

fler fallföretag som vi kunnat studera. Därför blir ett av våra förslag till vidare forskning att antingen 

göra en liknande forskning som vår om ett antal år då det eventuellt/förhoppningsvis finns fler 

brasilianska konsumentvarumärken på den skandinaviska marknaden. Ett annat alternativ är att 

studera en annan marknad än den skandinaviska. Exempelvis den brittiska där brasilianska 

varumärken som Sagatiba och Mormaii lyckats etablera sig eller USA-marknaden där det också finns 

flertalet brasilianska konsumentföretag som blivit framgångsrika.  

 

En annan typ av studie som vore intressant är att undersöka brasilianska företag som har misslyckats 

med sin etablering i Skandinavien och vilka orsaker de anser var de bidragande. Resultatet från den 

studien hade varit intressant att jämföra med vår studie vad beträffar likheter och olikheter. 

 

Det vore även intressant med en studie av hur brasilianska varumärken gjort samt hur de bör ändra 

sin varumärkesidentitet när de äntrar den portugisiska eller spanska marknaden, som kulturellt sett 

är mycket mer likt Brasilien än den skandinaviska marknaden. Intressant att ta reda på i hur hög grad 

ett brasilianskt företag bör anpassa sin varumärkesidentitet där, samt om Country-of-origin strategin 

fungerar lika väl på den marknaden. Detta med tanke på att de troligtvis har en annan uppfattning 

om Brasilien och att Brasilien inte är lika avlägset/exotiskt för dem som det är för skandinaverna med 

tanke på bland annat kolonialtiden.    

 

Vi har även berört faktumet att ett u-lands konsumentvarumärken har svårare att ta sig in och bli 

stora på i-landsmarknader, mer forskning kring detta faktum är välkommet då vi i framtiden 

förhoppningsvis kommer se mer konsumentvarumärken från u-länder. Det vore även väldigt 

intressant att se om våra slutsatser beträffande varumärkesidentiteten även skulle fungera för ett 

annat u-land eller om de är specifika för endast Brasilien. Det vore även intressant att se skillnaderna 

för hur ett företag från ett u-land vårdar sin varumärkesidentitet på en u-landsmarknad respektive i-

landsmarknad. T.ex. använder sig ett brasilianskt varumärke av annorlunda märkesidentitet på en 

afrikansk marknad gentemot en europeisk och i så fall är det enbart på grund av kulturen eller spelar 

landets status som i- eller u-land in. Samma sak beträffande ett i-landsföretag. Det vore intressant att 
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se om ett svenskt företag jobbar annorlunda med sin varumärkesidentitet på en u-landsmarknad 

gentemot en i-landsmarknad. 

  

De företag som vi valde att studera säljer produkter som är relativt låginvolverade. Visst krävs det lite 

beslutsamhet och funderingar för att köpa öl men inte i samma utsträckning som att köpa en dator. 

För oss hade det varit intressant att se hur ett brasilianskt företag som tillverkar 

höginvolveringsprodukter såsom datorer och kylskåp eller säkerhetsprodukter som medicinsk 

utrustning gör med sin varumärkesidentitet för att lyckas på andra marknader. I dessa fall tror vi inte 

att Country-of-origin strategin som fungerat väl för de produkter vi studerat är rätt väg att gå. Därav 

så vore det intressant att veta hur ett sådant företag går tillväga med sin varumärkesidentitet på 

utländska marknader.  

 

Det vore även intressant att se hur mindre typiskt brasilianska produkter än de vi valde bör gå tillväga 

för att lyckas. I de varumärken vi valde att studera var produkterna på ett sätt typiskt brasilianska och 

därav fungerade Country-of-origin strategin bra, men vi anser att det hade varit intressant att se hur 

en mindre typiskt brasiliansk produkt skulle gå tillväga, t.ex. schampo eller kläder.    

 

Som sagt fokuserade vi vår uppsats på brasilianska varumärken i Skandinavien. Ett förslag till vidare 

forskning är att undersöka svenska eller skandinaviska varumärken i Brasilien. Hur bör de ändra sin 

varumärkesidentitet samt hur har svenska eller skandinaviska företag ändrat sin varumärkesidentitet 

för att lyckas på den brasilianska marknaden. Som vi beskrivit så är Brasilien en väldigt intressant 

marknad och det finns enorma möjligheter för svenska/skandinaviska företag att etablera sig och 

förhoppningsvis även lyckas där, men det gäller att anpassa sig på rätt sätt till den brasilianska 

marknaden, framförallt när det kommer till företagets varumärkesidentitet. 

 

Något som diskuteras flitigt bland flera av de källor vi använt oss av i detta arbete bland annat 

Kapferer (2008), Aaker (1996), Keller (1998) och även något som vi inom gruppen diskuterat i hög 

grad och även tagit del av Havaianas marknadschef Angela Hirata åsikter, är frågan, i vilken 

omfattning anpassningen av varumärket skadar det globala varumärket. Kommer en lokal anpassning 

leda till ett diffust internationellt varumärke som i slutändan skadar varumärket och kommer detta 

även leda till otydliga kärnvärden eller att varumärket får för många kärnvärden. Dessa frågor ser vi 

gärna vidare forskning på, då vi anser att det är ett stort problem för många globala företag som 

använder sig av olika varumärkesidentiteter på olika marknader. Framförallt ser vi det som ett stort 

problem i framtiden i och med globaliseringens framfart i kombination med anpassning till lokala 

marknader.   

 

Eftersom vi har avgränsat denna uppsats till att handla om konsumentprodukter så ser vi gärna mer 

forskning om hur det funkar inom Business-to-business (B2B). Eftersom varumärket och därav 

märkesidentiteten får allt större roll även inom B2B så vore det intressant att veta hur brasilianska 

företag ska anpassa sin varumärkesidentitet när de säljer till eller samarbetar med skandinaviska 

företag. Vilka kärnvärden blir viktiga i en sådan relation och hur påverkar Brasiliens Country-of-origin 

relationen.  

 

Istället för konsumentvaror som vi gjort en studie på så vore det intressant med forskning angående 

tjänster. Hur bör ett brasilianskt tjänsteföretag ändra sin varumärkesidentitet när de äntrar den 
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skandinaviska marknaden. Vi har nämligen uppfattningen att det finns en relativt stor skillnad mellan 

hur ett tjänsteföretags och ett konsumentvaruföretags varumärkesidentitet bör se ut för ett 

brasilianskt företag på den skandinaviska marknaden. 

 

Vårt arbete behandlade framförallt begreppet varumärkesidentitet och hur den bör anpassas till 

olika marknader. Varumärkesidentiteten anses ligga som grund i varumärket men vi ser gärna 

forskning liknande vår, men på andra delar av varumärket eller företaget,  exempelvis, hur de måste 

ändra deras kommunikation eller personliga försäljning för att lyckas på den skandinaviska 

marknaden. 

 

Diskussionen vi fört angående Country-of-origin och Culture-of-origin upplevde vi som ett väldigt 

intressant ämne och vi ser gärna, samt förväntar oss vidare forskning inom ämnet. Detta är ett 

fenomen som kommer bli allt mer aktuellt i framtiden på grund av att allt fler företag väljer att lägga 

produktionen utomlands, men vi känner ändå att ämnet är relativt outvecklat.  

                                      

Dessa är ett axplock av de frågor inom detta ämne som vi känner är mest intressanta och värt att 

forska vidare kring. Vi vill återigen poängtera Brasiliens potential och frammarsch som en av de stora 

ekonomierna, samtidigt som varumärkesarbete och fokusering på varumärket och dess identitet blir 

allt mer utbrett och viktigare för de flesta företag. Av den anledningen upplever vi att vårt arbete är 

betydelsefullt samt att vidare forskning inom området är nödvändig.   
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SLUTORD 

 

Vi hoppas att denna uppsats givit dig nya insikter samt förkovrat ditt sinne inom vårt ämne. Vi 

hoppas och tror den kommer att komma till nytta dels som inspirationskälla till framtida c-uppsatser, 

som källmaterial vid studier inom vårt ämne samt kunskapskälla för företag som befinner sig i den 

sits vi beskrivit tidigare. Vår förhoppning är också att detta arbete kan påverka Brasiliens ekonomi på 

lång sikt genom att underlätta för brasilianska företag att etablera sig i Skandinavien och då även 

stärka relationen mellan länderna. 

 

Tack för er tid!   
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INTERVJUGUIDE  

 

De frågor vi ställde till respektive företag skiljer sig åt för att dels är det två olika företag och dels att 

ena intervjun är en personlig intervju och den andra är en e-mail intervju. Därmed behövdes frågorna 

omformuleras. Att intervjun med Havaianas var personlig resulterade att vi skrev upp mer vilka 

ämnen vi ville beröra än vilka konkreta frågor vi skulle ställa.  

 

 

BRAHMA  

 

1. We know that in Europe Brahma want to deliver the Brazilian attitude and lifestyle called Ginga. 

But in Brazil the Brahma brand is different. Why did you change the brand and what factors did 

you look at when you adapted the new identity and which factors were the most important? Do 

you adapt do different countries in Europe or do you standardize your brand identity to the 

whole Europe?  

 

2. We are aware of the fact that you changed your visual-identity from the Brazilian market to the 

European market. Why did you change the visual-identity and why use the name Brahma 

instead of Skol, when Skol already had almost the same visual-identity? Practically, how did you 

do to achieve your goal? To change the brand identity? To adapt to the international market? 

Like communication? Marketing? Physical product? Etc.? 

 

3. What does your typical Brahma user look like and what none tangible benefits and added-value 

does he or she get when he/she drinks Brahma beer in north-Europe? Your brand-image is what 

your consumers think of the brand Brahma, is your brand image the same as your brand profile 

or is it a lack between what you are communicating and peoples image towards Brahma? 

 

4. Why do you think so few Brazilian companies have succeeded globally and do you think that 

your global strategy could work for other Brazilian consumer products? Or could you give us 

some other general adaptions that are of importance if you want to be successful on the 

European market? 

 

 

HAVAIANAS 

 

1.  When you first took the job to handle the marketing for Havaianas, what was the brand identity 

at that time in Brazil? What did Havaianas stand for? Image, etc. And did you change anything 

regarding the brand in Brazil before you entered the global market? 

 

2. What did you take under consideration when you entered the global market? Did you use 

different brand-identities for the different part/cultures/countries of the world? (Do you have 
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the same strategy in Sweden as in Japan, Africa, Latin-American and America?). How do you 

consider the risk that your brand-identity can become diffuse on the global market since the 

brands big difference? Has the global identity affected the Brazilian customers considering the 

identity? 

 

3.  What in your brand-identity did you change when you entered the north-European market from 

the Brazilian identity? Why? Quality?, Typically user?, Image, profile?, Country-of-origin? 

 

4.  Practically, how did you do to achieve your goal? To change the brand identity? To adapt to the 

international market? Like communication? Marketing? Physical product? Etc.? 

 

5.  Why do you think so few Brazilian companies have succeeded globally and do you think that 

your global strategy could work for other Brazilian consumer products? Or could you give us 

some other general adaptions that are of importance if you want to be successful on the 

European market?  

 


