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Sammanfattning 
 

Titel:  Pole Position – en komparativ studie om hur Volvo kan 
  anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i 
  varumärkesuppfattning.  

Författare:  Robin Karlsson och Robert Wiberg 

Handledare:  Thomas Helgesson 

Nivå:  Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 HP, vårtermin 2012 

Nyckelord:  Varumärken, varumärkesidentitet, varumärkesuppfattning, 
  märkeskännedom, positionering, positioneringsstrategier  

Problemställning: Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, 
  anpassa sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i 
  varumärkesuppfattning?    

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska  
  referensramen genom kvantitativ och kvalitativ forskning förklara 
  hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan 
  positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i 
  varumärkesuppfattning. 

Metod:   I uppsatsen har vi haft en abduktiv ansats och en kvalitativ 
  datainsamlingsmetod. Vi har jämfört ett företags verksamhet i 
  två länder och har således utfört en komparativ uppsats.  

Teoretiskt perspektiv: Inledningen av den teoretiska referensramen beskriver 
  varumärken i allmänhet. Teorin övergår sedan till en förklaring av 
  varumärken ur ett internt- samt externt perspektiv. Avslutningen 
  av teorin belyser ämnet positionering och strategier för ändamålet.  

Empiriskt perspektiv: Empirisk data är insamlad genom en kvalitativ intervju 
  med Volvo Personvagnar AB i Sverige och en intervju via mail 
  med motsvarigheten i Brasilien. Ytterligare information har 
  delgivits oss genom mailkontakt under arbetets gång. Dessutom 
  har en kvantitativ undersökning utförts i Sverige.  

Slutsats:  Företag som är aktiva på olika geografiska marknader kan 
  anpassa sitt positioneringsarbete för att nå önskad identitet på 
  marknaderna. Arbetet på marknaderna kan skilja sig åt och 
  även den eftersträvade positionen på marknaden kan vara 
  olika. Det är inte säkert att varumärkesuppfattningen är den 
  avgörande faktorn för framgång utan det kan även vara 
  märkeskännedom.  

 

 



 

Abstract 
 

Title:  Pole Position – a comparative study of how Volvo can 
  adapt their work with positioning due to a difference in 
  brand perception.   

Authors:  Robin Karlsson and Robert Wiberg 

Advisor:  Thomas Helgesson 

Level:  Bachelor thesis in marketing, 15 ECTS, spring 2012 

Keywords:  Brands, brand identity, brand perception, brand image, brand 
  awareness, positioning, strategies for positioning.  

Question:  How a company, active on different geographical markets, can 
  adapt their work with positioning due to a difference in 
  brand perception.  

Purpose:  The purpose with this thesis is to, from the theoretical framework 
  and through qualitative and quantitative research explain how a 
  company, active on different geographical markets can work with 
  positioning due to a difference in brand perception. 

Method:  We have been using an abductive approach and a qualitative 
  method for the collection of data. We have interviewed and 
  investigated the company Volvo Cars activity in Sweden as well as 
  in Brazil, thus we have performed a comparative thesis. 

Theoretical framework: In the start of the theory-part we describe brands in general. We 
  then explain the importance of brands through an internal as well 
  as external perspective. At the end of the theoretical part we 
  illustrate the matter of positioning with its different strategies.    

Empirical framework: Empirical data is gathered through a personal interview with 
  Volvo Cars Sweden and an interview via mail with Volvo 
  Cars Brazil. During the process we also have received further 
  information  through mail. Also, a quantitative research has
  been performed in Sweden.  

Conclusion:  Companies that are active in different geographic markets can 
  adapt their work with positioning to reach the desired identity in 
  the markets. The work on markets can differ and also the desired 
  position in the market can be different. It is not certain that the 
  brand perception is the crucial factor for success, it can also be 
  brand awareness. 
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1. Inledning 
 

Under vårt inledande kapitel beskrivs bland annat bakgrund samt syfte med uppsatsen. Detta 

för att ge läsaren insikt kring vårt valda ämne samt att ge denne en tydlig förståelse kring 

uppsatsen som helhet. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 
 
År 2011 värderades varumärket Coca Cola till 71861 miljoner amerikanska dollar. Detta 
enligt (Interbrand: Creating and managing brand value, 2012) som årligen värderar och 
rangordnar världens värdefullaste varumärken, och Coca Cola var då högst värderade 
varumärket i hela världen. Detta faktum är onekligen ett bevis på det som Melin år 1999 
påpekade; nämligen att det idag är allmänt accepterat att varumärken är en värdefull tillgång.  

Det råder längre inga tvivel om att varumärken verkligen är en tillgång för företaget. 
Fredlund, Hedquist, Ohlsson, Olsson, Wunderman och Fredlund (2006) beskriver att 
varumärkets situation har förändrats och att en anledning till detta är den allt hårdare 
konkurrensen. Varumärket syns överallt och är i stor grad förknippat till företaget och dess 
marknadsföring. Doyle och Stern (2006) håller med och menar att varumärken är hjärtat av 
marknadsföring, och det är svårt att säga emot. Det är emellertid inte enkelt att skapa ett 
varumärke värderat till 71861 miljoner amerikanska dollar, utan det ligger mycket arbete 
bakom ett så starkt varumärke.   

Dagens globalisering innebär stora möjligheter för företag att ta sitt varumärke och sin 
produkt ut i världen. Från att enbart ha varit aktiv på den inhemska marknaden exporteras det 
numer produkter ut över hela världen och företag etablerar sig på fler marknader än enbart 
den ursprungliga hemma-marknaden. Detta ger en möjlighet för företag att växa och nå nya 
kunder och på så vis utvecklas till internationella och lönsamma storföretag. När detta görs 
stöter företag på ny konkurrens och det räcker inte att möta konsumenternas behov och 
önskemål, utan det måste göras på ett bättre sätt än dessa nya konkurrenter. Om ett företag 
kan erbjuda sin kund en produkt eller en tjänst som skapar ett högre mervärde för kunden än 
vad en konkurrent kan erbjuda, betyder inte heller det att det nödvändigtvis blir en 
framgångssaga för företaget. Om vi fortsätter på storföretaget Coca Cola så finns bland annat 
ett berömt blindtest där läskedrycken i ett stort test jämförs med konkurrenten Pepsi (de 
Chernatony & McDonald 1998). Konsumenter fick provsmaka de båda dryckerna utan att på 
förhand veta vilken dryck som hörde till vilket varumärke. De allra flesta föredrog då Pepsi. 
När konsumenterna däremot kände till vilken dryck som hörde till vilket varumärke föredrog 
en lika stor majoritet Coca Cola (ibid). Som tidigare nämnt; varumärket är en tillgång för 
företaget.  

1.2 Problemdiskussion 
 
För att uppnå ett starkt varumärke krävs en hel del arbete och en viktig del är hur företaget ska 
positionera sig på marknaden. Ett företags varumärke går hand i hand med positioneringen 
och genom kommunikation kan företag visa upp varumärket och informera kunderna vad 
företaget står för, och vad de erbjuder. Det är emellertid inte säkert att ett varumärke uppfattas 
på samma sätt över hela världen. Som nämnt tidigare lever vi i en allt mer globaliserad värld 
och företagen och dess varumärken arbetar mot olika kulturer, traditioner och uppfattningar 
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världen över. Om företaget är internationellt aktivt försvåras arbetet omedelbart. Det som är 
helt självklart på en marknad kan vara lika fel på en annan. De associationer som varumärket 
framkallar kan vara avgörande framgångsfaktorer och för att utnyttja detta på bästa sätt måste 
företag planera sin positionering därefter. Kapferer (2008) skriver att målet med positionering 
är att identifiera och inneha en stark köplogik som ger konsumenten en verklig eller uppfattad 
fördel. Precis detta är det företag måste jobba med. Att skapa en unik identitet som 
konsumenterna skall uppfatta och som skall inneha en speciell plats i deras medvetande. Ett 
globalt företag har ofta en väl inarbetad identitet och positioneringsstrategi, men hur agerar de 
när uppfattningen skiljer sig? När varumärkesuppfattningen på en viss marknad inte är 
densamma som uppfattningen på en annan marknad måste företag anpassa sin positionering 
och sitt varumärkesarbete.  Företagets marknadsaktiviteter måste spegla den bild av 
varumärket de vill förmedla på marknaden, anpassat till konsumenternas uppfattning om 
varumärket på samma marknad.   

1.3 Problemställning 
 
Hur kan ett företag, verksamt på den svenska- respektive den brasilianska marknaden, anpassa 
sitt positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning?  

1.4 Syftesförskjutning 
 
Då vi har använt oss av en abduktiv ansats har vi under arbetets gång kunnat arbeta parallellt 
med teori och insamlad empiri. Under uppsatsprocessen har vi fått nya infallsvinklar och vår 
syn på uppsatsens syfte har även ändrats successivt; detta i takt med att vi blivit mer inlästa 
kring ämnet. Detta är något som brukar kallas för syftesförskjutning. Vår tanke från början 
var att skapa en större förståelse kring hur företag anpassar sin marknadsföring till olika 
marknader beroende på olika kulturella skillnader. Då vi haft ett så pass öppet förhållningssätt 
till vår uppsats, främst i vår kvalitativa datainsamlingsmetod, har ny information gett oss idén 
att istället undersöka och skapa en större förståelse kring hur företag arbetar med sin 
positionering. Vi har behållit skillnader i varumärkesuppfattning som en faktor, men valt att 
inte inrikta oss på just kulturella faktorer utan att istället se det ur ett perspektiv med 
utgångspunkt ur positioneringsarbetet. Från början var även tanken att vi skulle undersöka hur 
företag generellt kan anpassa sin marknadsföring beroende på skillnader i 
varumärkesuppfattning, men som ovan nämnt fann vi företags positioneringsarbete mer 
intressant i denna kontext. Nedan kan ni se vårt ursprungliga syfte med uppsatsen: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag anpassar sin marknadsföring i två 

olika länder beroende på skillnad i varumärkesuppfattning. Vidare undersöks vilka kulturella 

faktorer som kan påverka varumärkesuppfattningen och betydelsen av densamma. 

1.5 Syfte 
 

Efter att ha utvärderat vårt syfte och sett över vår empiri och teori kom vi istället fram till ett 
nytt syfte som ni kan utläsa här nedan: 

Syftet med denna uppsats är att utifrån den teoretiska referensramen genom kvantitativ och 

kvalitativ forskning förklara hur ett företag, aktivt på olika geografiska marknader kan 

positionera sig på de olika marknaderna på grund av skillnad i varumärkesuppfattning. 
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1.6 Avgränsningar 
 
I vår uppsats har vi valt att undersöka ett globalt företag som jobbar med B2C-produkter 
(Business to Consumer) och som erbjuder högengagemangsprodukter. Vi har därför undersökt 
företaget Volvo Personvagnar AB, hädanefter kallat Volvo, då de faller in under denna 
beskrivning.  

Undersökningen har begränsats till den svenska respektive brasilianska marknaden och enbart 
dessa två har undersökts och berörts. Skälet till att just dessa två marknader valdes för studien 
var då vi hoppades att vi skulle kunna påvisa stora skillnader mellan just dessa två i avseendet 
varumärkesuppfattning.  

Under vår teoridel där vi undersöker varumärkesidentitet och de identitetsutvecklande 
faktorerna som finns enligt Melin (1999), har vi valt att rikta in oss på beståndsdelen 
personlighet då just denna är särskilt relevant för vårt syfte med uppsatsen. Således har vi valt 
att inte lägga lika mycket fokus på de resterande beståndsdelarna i modellen; namn, ursprung, 

användning och distribution.  

Branschen som berörs är premiumbilssegmentet, men det vi fokuserar på är företag med 
högengagemangsprodukter och inte tvunget premiumbilar. Vi har även försökt hitta ett företag 
där vi förmodar att varumärkesuppfattningen skiljer sig mellan två marknader för att på så vis 
kunna uppfylla vårt syfte att undersöka hur de då hanterar sin marknadsföring på grund av den 
skilda uppfattningen. Vi har valt att bortse från andra skäl som kan få företagen att agera olika 
på marknaderna. Dessutom har hänsyn tagits till vissa variabler som gör att 
märkeskännedomen och uppfattningen är annorlunda men däremot inte andra faktorer som rör 
varför själva positioneringen är annorlunda.  
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1.7 Centrala begrepp 
 

Nedan förklarar vi återkommande begrepp som återges på flera delar under uppsatsen. Vi har 

i uppsatsen översatt flertalet av begreppen till svenska. Vi har även översatt dessa definitioner 

till svenska.  

”Business to consumer” 

“Verksamheter som säljer produkter eller erbjuder tjänster till slutkonsumenter.” (Marketing 
terms: Highlighting the best of internet marketing, 2012) 

Högengagemangsprodukter 

”Produkt av högt värde som enbart införskaffas efter noga och långt övervägande, som till 

exempel en bil, lastbil eller kran.” (Businessdictionary.com, 2012b) 
 
Premiumsegment 

Ett segment med höginkomsttagare, men inte det yttersta lyxsegmentet. Det är inte heller ett 
segment för den breda massan. (Egen definition)    

Varumärkesidentitet  

”Varumärkesidentitet är de unika varumärkesassociationer som en varumärkesinnehavare 

strävar efter att skapa och bibehålla. Dessa associationer representerar vad varumärket star 

för och antyder ett löfte till konsumenten från organisationens medlemmar.” (Aaker, 1996, s. 
68). 

Varumärkesuppfattning 

“Konsumentens intryck av ett varumärkes hela personlighet (riktiga eller fiktiva kvaliteter 
och brister.)” (Businessdictionary.com, 2012)  
 
Varumärkespositionering 

”Varumärkespositionering syftar till målgruppens anledning  att köpa ditt varumärke istället 

för andras.” (Management study guide: Pave your way to success, 2012)  

Under uppsatsen väljer vi hädanefter att kalla varumärkespositionering för positionering.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.8 Dispositionsmall 
 

Under vårt inledande kapitel beskrivs bland annat bakgrund samt 
syfte med uppsatsen. Detta för att ge läsaren insikt kring vårt valda 
ämne samt att ge denne en t
helhet.

 

I metodkapitlet framför vi vårt tillvägagångssätt samt argumenterar 
för vårt val av ansats och metod under uppsatsens gång. Vi belyser 
även vilka fördelar och nackdelar dessa olika val kan bära med sig, 
samt v

 

Här redovisas vår insamlade teori samt de modeller vi använt oss av. 
Dessa teorier och modeller används för att skapa en djupare 
förståelse kring ämnet och är därför essentiella för uppsatsen
Vidare ligger detta kapitel till grund för vårt femte kapitel, analys.

 

Här framför vi empirisk data som framkommit under processens 
gång. Denna består av våra kvalitativa intervjuer, men även i form 
av vår kvantitativt utförda undersökning.

 

 
I analysdelen redovisas 
Vi har valt en tematisk indelning i vår analys. Således har vi delat 
upp analysen i lämpliga rubriker vi kunnat urskilja då vi samlat in 
vårt empiriska material.

 

I det sista kapitlet, sluts
slutsatser och konklusioner för att uppfylla syftet med uppsatsen. 
Vidare besvarar vi vår problemformulering och ger förslag till 
framtida forskning.    

         

 

 

 

 

Under vårt inledande kapitel beskrivs bland annat bakgrund samt 
syfte med uppsatsen. Detta för att ge läsaren insikt kring vårt valda 
ämne samt att ge denne en tydlig förståelse kring uppsatsen som 
helhet. 

I metodkapitlet framför vi vårt tillvägagångssätt samt argumenterar 
för vårt val av ansats och metod under uppsatsens gång. Vi belyser 
även vilka fördelar och nackdelar dessa olika val kan bära med sig, 
samt vilka konsekvenser detta kan innebära för uppsatsens resultat. 

Här redovisas vår insamlade teori samt de modeller vi använt oss av. 
Dessa teorier och modeller används för att skapa en djupare 
förståelse kring ämnet och är därför essentiella för uppsatsen
Vidare ligger detta kapitel till grund för vårt femte kapitel, analys.

Här framför vi empirisk data som framkommit under processens 
gång. Denna består av våra kvalitativa intervjuer, men även i form 
av vår kvantitativt utförda undersökning. 

analysdelen redovisas samband mellan teori och
Vi har valt en tematisk indelning i vår analys. Således har vi delat 
upp analysen i lämpliga rubriker vi kunnat urskilja då vi samlat in 
vårt empiriska material. 

I det sista kapitlet, slutsats, drar vi utifrån analysen våra egna 
slutsatser och konklusioner för att uppfylla syftet med uppsatsen. 
Vidare besvarar vi vår problemformulering och ger förslag till 
framtida forskning.               Kapitel 1 
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Under vårt inledande kapitel beskrivs bland annat bakgrund samt 
syfte med uppsatsen. Detta för att ge läsaren insikt kring vårt valda 

ydlig förståelse kring uppsatsen som 

I metodkapitlet framför vi vårt tillvägagångssätt samt argumenterar 
för vårt val av ansats och metod under uppsatsens gång. Vi belyser 
även vilka fördelar och nackdelar dessa olika val kan bära med sig, 

ilka konsekvenser detta kan innebära för uppsatsens resultat.  

Här redovisas vår insamlade teori samt de modeller vi använt oss av. 
Dessa teorier och modeller används för att skapa en djupare 
förståelse kring ämnet och är därför essentiella för uppsatsens syfte. 
Vidare ligger detta kapitel till grund för vårt femte kapitel, analys. 

Här framför vi empirisk data som framkommit under processens 
gång. Denna består av våra kvalitativa intervjuer, men även i form 

och insamlad empiri. 
Vi har valt en tematisk indelning i vår analys. Således har vi delat 
upp analysen i lämpliga rubriker vi kunnat urskilja då vi samlat in 

ats, drar vi utifrån analysen våra egna 
slutsatser och konklusioner för att uppfylla syftet med uppsatsen. 
Vidare besvarar vi vår problemformulering och ger förslag till 
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2. Metoddiskussion 
 

I metodkapitlet framför vi tillvägagångssätt samt argumenterar för val av ansats och metod 

under uppsatsens gång. Vi belyser även vilka fördelar och nackdelar dessa olika val kan bära 

med sig, samt vilka konsekvenser detta kan innebära för uppsatsens resultat.  

___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av ämne 
 
Under våra år på Marknadsföringsprogrammet har vi båda två fattat tycke för ämnet 
varumärken. Vi finner ämnet och betydelsen av detsamma mycket intressant och valde därför 
att belysa detta område i vår uppsats. Intresse fanns även för att få en större insikt i hur stora 
och globala företag strategiskt arbetar med sitt varumärke och hur de anpassar sitt 
positioneringsarbete, och således har även detta berörts. Det som vi menar gör området extra 
intressant, är det faktum att ett varumärke kan ha olika betydelse för olika människor, och det 
kan även bli uppfattat på olika sätt på olika platser.  

På grund av detta behöver företag aktivt jobba med sitt varumärke, och anpassa sin 
positionering efter kundernas uppfattning. Melin (1999) belyser vikten av att som företag 
regelbundet analysera hur deras identitet stämmer överens med konsumenternas uppfattning 
av varumärket. Att skapa en identitet som överensstämmer med konsumenternas uppfattning 
av varumärket är inte alltid ett lätt arbete för företag, och detta är något som är särskilt 
komplicerat då stora internationella företag blir tvungna att anpassa sin identitet till olika 
marknader. Detta är ett ämne som vi finner mycket intressant, och därför vill vi skapa en 
större förståelse för hur företag går till väga för att hantera dessa dilemman, samt vilka 
problem eller möjligheter detta kan medföra. 

Då vi gjorde efterforskning kring ämnet och slutligen kom fram till vårt syfte med denna 
uppsats upptäckte vi att det redan gjorts mycket forskning om varumärken sedan tidigare. 
Kända författare så som Jean Noël Kapferer, David A. Aaker och Frans Melin har sedan 
tidigare skrivit mycket om just varumärken. Vi uppmärksammade även att det sedan långt 
tidigare gjorts forskning kring globaliseringens effekter på företag, men det vi dock upplevde 
under denna process var att det inte gjorts särskilt mycket forskning kring dessa tillsammans, 
och just hur företag anpassar sitt positioneringsarbete beroende på olika 
varumärkesuppfattning på olika geografiska marknader. På grund av nyss nämnda fenomen 
ser vi detta som en mycket spännande aspekt, då detta kan vara avgörande för företagets 
framgång. 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Med våra tidigare kunskaper och vårt eget intresse för ämnet ansåg vi det adekvat att utföra en 
komparativ uppsats, där vi jämför hur synen på ett varumärke skiljer sig mellan målgrupperna 
i två olika länder. Parallellt med detta är vår förhoppning även att reda ut hur företag behöver 
anpassa sitt positioneringsarbete på grund av de troligtvis skilda uppfattningarna kring 
varumärket. Backman (2008) beskriver den komparativa översikten som en undersökning där 
syftet är att till exempel förklara och utreda olikheter och likheter i utfallet från olika studier. 
De två länderna i fråga är vårt hemland Sverige, samt sydamerikanska Brasilien. Med hjälp av 
två intervjuer med ett och samma företag som finns representerat på de båda marknaderna 
samlade vi in empirisk data. För att komplettera samt styrka resultaten, med andra ord uppnå 
en högre reliabilitet på empirin, valde vi att dessutom utföra en kvantitativ undersökning i 
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Sverige. Jacobsen (2002) beskriver reliabilitet som trovärdigheten i en undersöknings resultat 
samt att undersökningen ska vara gjord på ett trovärdigt sätt. I Brasilien utfördes ingen 
kvantitativ undersökning, då vi redan hade tillgång till kvantitativ data som tidigare var 
insamlad på plats av vårt fallföretag. För att uppnå vårt syfte med uppsatsen var det viktigt att 
vi valde två länder där det är stor skillnad på kulturella och ekonomiska variabler, samt 
traditioner och andra faktorer som påverkar varumärkesuppfattningen. På grund av 
ovanstående faktorer anser vi att Brasilien är ett mycket bra exempel på ett land där 
varumärket kan uppfattas på ett annat sätt än i Sverige.  

Jacobsen (2002) menar att forskaren bör vara försiktig med att göra stora generaliseringar av 
en kvalitativ undersökning som bygger på ett fåtal enheter. Vårt syfte med denna uppsats är 
inte att generalisera, utan istället att skapa en större förståelse kring ämnet samt ge exempel 
för hur företag kan arbeta med detta dilemma. Vi har ett fallföretag, men däremot två fall 
eftersom verksamheten för undersökningsenheterna skiljer sig åt och detta bidrar med ett ökat 
djup till uppsatsen. På grund av detta anser vi att resultatet kommer bli mer tillförlitligt än om 
vi hade valt att inkludera ytterligare ett företag där deras verksamhet inte stämmer överens 
fullständigt med vårt syfte. 

2.3 Val av fallföretag  
 
Då vi valde fallföretag till vår undersökning var vi tvungna att anpassa valet efter det syfte 
och den problemställning vi hade. Eftersom vi gör en jämförelse mellan Sverige och Brasilien 
måste företaget vara verksamt på dessa två marknader och eftersom vårt syfte med uppsatsen 
dessutom är att undersöka konsumentprodukter vid högengagemangsköp, var även detta något 
som vi var tvungna att ta hänsyn till. Volvo är ett globalt företag och det finns en tydlig 
uppfattning av varumärket i Sverige, och vi var därför nyfikna på hur 
varumärkesuppfattningen ser ut i Brasilien. Då vi tror att uppfattningen skiljer sig, är Volvo ett 
företag som därför måste jobba med sin positionering med dessa förutsättningar ur olika 
perspektiv. Detta gör Volvo till ett adekvat alternativ med hänvisning till vårt syfte. 

2.4 Undersökningsform 
 
Mattson och Örtenblad (2008) hävdar att vid uppsatsskrivande har forskaren full rätt att själv 
välja vilket perspektiv som denne nyttjar på det som ska studeras, men det skall göras öppet 
och det skall motiveras väl. Vidare skriver de att det finns fem olika typer av forskning som i 
verkligheten ofta kombineras. Dessa fem är beskrivande forskning, förklarande forskning, 
explorativ forskning, normativ forskning och paradigmbestämmande forskning (ibid). 

Då vi vill undersöka och beskriva hur ett stort globalt företag arbetar med sin positionering i 
olika länder, samt hur detta påverkas av varumärkesuppfattningen i länderna, anser vi att en 
kombination av explorativ och beskrivande forskning passar vårt syfte. När beskrivande 
forskning sker gör forskarna vissa mätningar (Mattson & Örtenblad, 2008). Mätningarna 
beskriver hur något är och inte hur det borde vara (ibid). Dessa mätningar kan liknas vid vår 
kvantitativa undersökning och bidrar därför till vårt val av ansats. Mattson och Örtenblad 
(2008) beskriver att explorativ forskning kan användas när forskaren behöver utforska ett 
område och forskningsfält innan de kan utforska det ytterligare och noggrannare. Eftersom vi 
har samlat in information och teorier kring ämnet passar även detta in på vårt val. Vidare 
menar Mattsson och Örtenblad (2008) att denna utforskning även kan ske genom intervjuer 
med andra människor som kan ge input till forskaren, så att han eller hon har något att utgå 
ifrån vid ett senare skede av forskningen. Detta är något som vi anser kan liknas vid våra 
kvalitativa undersökningar, där det framkommer data som ger upphov till nya tankegångar. 
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Vidare vill vi ge en bild av detta fenomen och även förklara varför varumärket är av 
betydelse, och dessutom varför det uppfattas på olika sätt. Med tanke på vårt syfte och 
Jacobsens teori blir uppsatsen därmed även till viss del förklarande. Jacobsen (2002) menar 
att en förklarande undersökning ska klargöra samband mellan fenomen, samband som ofta 
antas som kausala till sin natur. 

Jacobsen (2002) påstår att en beskrivande problemställning ofta är avgränsad i tiden, vilket 
innebär att vi försöker berätta något om ett tillstånd, ofta likheter och skillnader, vid en given 
tidpunkt. Med tanke på detta kan vi inte generalisera våra rön för hela branschen, eller för alla 
globala företag. Vårt mål blir istället att beskriva och förklara vårt valda ämne, samt bidra 
med nya slutsatser och forskning kring området. Med hjälp av denna undersökningsmetod kan 
vi uppfylla detta syfte.  

2.4.1 Val av metodansats 
 
Jacobsen (2002) menar att det finns två olika ansatser vid val av metod; kvantitativ- och 
kvalitativ ansats. Backman (2008) påstår att vid en kvalitativ ansats ser forskaren den 
omgivande verkligheten på ett mer subjektivt sätt. Istället för att mäta en mer eller mindre 
given verklighet, undersöker forskaren istället hur människan tolkar denna verklighet (ibid). 
Då vårt mål med undersökningen ej är att generalisera utan att istället undersöka hur företag 
anpassar sig till sin situation, anser vi att detta är en passande ansats för vårt syfte. Jacobsen 
(2002) hävdar vidare att en kvantitativ ansats är mer lämplig då undersökningens 
problemställning är testande och undersöker många enheter, medan en kvalitativ ansats 
lämpar sig mer för problemställningar som är explorativa med få enheter och som går mer på 
djupet. Då vi valt att undersöka två enheter på djupet har vi valt att anta en kvalitativ ansats. 
För att styrka resultatet bekräftar vi även vissa delar med hjälp av en kvantitativ 
undersökning. Detta var nödvändigt för att bekräfta våra förutfattade meningar kring 
märkeskännedomen av vårt fallföretag. 

En av fördelarna med en kvalitativ ansats som vi valt i vår undersökning, är flexibiliteten och 
dynamiken (Backman, 2008). I vår undersökning använder vi oss av en abduktiv ansats, mer 
om det i nästa stycke, och således skiftar vi mellan teori och empiri successivt. Därför tycker 
vi att flexibiliteten av en kvalitativ ansats är något som är adekvat för oss. Vi anser att detta 
tillvägagångssätt har varit till gagn för oss då vi till exempel tack vare detta har kunnat hålla 
vårt syfte öppet och ändrat detta under arbetets gång. Jacobsen (2002) menar även att en 
kvalitativ ansats sätter få begränsningar, och således lägger vikt vid detaljer och nyanseringar. 
Vi menar att detta är gynnsamt för vårt syfte med undersökningen, eftersom vi använder oss 
av främst explorativ och beskrivande forskning. 

2.4.2 Datainsamling 
 
Ett av metodikens problem är val av strategi vid datainsamling. Alvesson och Sköldberg 
(2008) menar att det finns det två strategier för datainsamling och skiljer på induktion och 
deduktion. Då undersökaren använder sig av en induktiv ansats börjar forskaren, helt utan 
några förväntningar, att samla in relevant information från verkligheten för att sedan testa 
insamlad data med teorier (Jacobsen, 2002). Den andra strategin för att använda sig av 
datainsamling är en deduktiv ansats. Att använda sig av en deduktiv ansats innebär att 
forskaren utgår från tidigare teorier som finns kring ämnet, för att sedan testa dessa teorier 
mot verkligheten. En induktiv ansats är ofta förknippad med en kvalitativ metod, medan en 
deduktiv ansats ofta förknippas med en kvantitativ metod (ibid). Vidare hävdar Jacobsen 
(2002) att det finns fördelar och nackdelar med båda dessa strategier. Nackdelen med en 
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induktiv ansats är att många anser att det är svårt att undersöka verkligheten med ett helt 
öppet sinne. Nackdelen med en deduktiv ansats är att forskaren på förhand har gjort en snäv 
avgränsning och således valt vilken data denne ska leta efter. På detta sätt riskerar relevant 
information att ignoreras. Alvesson och Sköldberg (2008) nämner dessutom en abduktiv 
ansats som en blandning mellan en induktiv och en deduktiv ansats. 

Vi har valt att använda oss av en abduktiv ansats eftersom vår empiri består av en kvalitativ 
och en kvantitativ del. Således anser vi att denna ansats är mest lämplig för vår uppsats, 
eftersom vi successivt kommer att skifta mellan teori och empiri i vår process. Vidare anser vi 
att det alltid finns en föreställning kring vad som ska undersökas och att undersökningen 
tenderar att till viss del bli subjektiv genom att enbart använda sig av en induktiv eller 
deduktiv ansats. 

Det finns två olika slag av insamlingsdata vid undersökningar; primärdata och sekundärdata 
(Jacobsen, 2002). Primärdata beskrivs som sådan information som inhämtas för första gången, 
och där informationen inhämtas just för den specifika problemställningen undersökaren har 
(ibid). Primärdata kan vara exempelvis intervjuer eller frågeformulär. Sekundärdata är sådan 
information som undersökaren inhämtar från källor som redan inhämtats från andra, och med 
en annan problemställning än den undersökaren har (Jacobsen, 2002). 

2.5 Primärdata  
 
Primärdata i uppsatsen består av intervjuer vi genomfört med Volvo Sverige och med Volvo 
Brasilien. Vi utförde en personlig intervju med Åsa Borg och Dean Shaw på plats vid Volvos 
huvudkontor i Göteborg. Svenning (2000) förklarar några fördelar med en personlig intervju 
så som att forskaren själv kan utföra intervjun och under intervjuns gång missar intervjuaren 
inget kroppsspråk eller andra saker som kan förmedlas under en personlig intervju. Då vi 
kontaktade Volvo blev vi hänvisade till Dean Shaw, då han hade kunskap om de frågor vi 
behövde svar på. Vi fick i samband med detta även kontakt med Annika Stenlund som även 
hon satt inne på värdefull kunskap. 

Vi valde att inte skicka ut våra frågor inför intervjun för att på så vis skapa en högre 
trovärdighet då personerna därför inte kunde förbereda sina svar. Vi delade emellertid med oss 
av vilka huvudområden som intervjun skulle kretsa kring så de åtminstone hade en aning om 
vad intervjun skulle handla om. Under intervjun, som utfördes tillsammans med dem båda 
samtidigt, förde vi anteckningar och spelade även in intervjun för att kunna återgå till den för 
insamling av information vid senare tillfälle. Vi tror att det var positivt att de båda 
intervjuobjekten var närvarande samtidigt då detta gjorde att de under intervjuns gång kunde 
komplettera varandras uppgifter och ge oss mer uttömmande svar.  

Intervjuareffekt beskrivs som påverkan från intervjuaren som influerar intervjuobjektets svar 
(Jacobsen, 2002). Vi genomförde en personlig intervju trots risken av intervjuareffekt, men vi 
var noggranna med att inte leda eller påverkar respondenterna.    

Förutom nyss nämnda intervju har vi även utfört en intervju med Cristiana Pontual i Brasilien. 
Denna intervju genomfördes via mail på grund av tidsbrist från hennes sida. Detta var något 
vi givetvis accepterade och hon gav utförliga svar trots intervjumetoden. Utöver detta har vi 
haft möjlighet att ha kontakt med intervjuobjekten under uppsatsens gång, för att kunna 
komplettera tidigare uppgifter. Kontakten har skett över mail och har varit passande för vår 
arbetsgång, då vi har haft en abduktiv ansats. Detta har gett oss chansen att se över och 
komplettera vår empiri under uppsatsens process. 
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Vår empiri består även av primärdata i form av en enkätundersökning som vi själva utfört i 
Sverige. Denna undersökning genomfördes med syftet att undersöka hur målgruppen 
uppfattar varumärket. Då det viktigaste syftet med undersökningen var att ta reda på hur 
målgruppen faktiskt uppfattar Volvo som varumärke, var undersökningens utformning mycket 
enkel. Samtidigt i enkäten tog vi även reda på hur välkänt varumärket Volvo är i Sverige.  

Undersökningen skickade vi ut via Facebook, och tog då hänsyn till den generella, definierade 
målgruppen vi fått angivet av Volvo; nämligen män och kvinnor mellan 30 – 65 år. Vi 
skickade ut undersökningen till sammanlagt 62 av våra kontakter. Vi fick dock enbart in 38 
svar, ett bortfall som vi räknat med och som är rimligt i förhållande till det totala antalet 
utskick. Det vi i undersökningen tog med var; ålder, kännedom av varumärket, vilka 
associationer de främst förknippar varumärket med, samt övriga tankar om företaget. Se 
bilaga för den fullständiga enkäten.  

Då vi hade en bred målgrupp var även åldern med som en fråga i vår enkät för att på detta sätt 
säkerställa att de svar vi fick in kom från rätt målgrupp.  

2.5.1 Intervjusammanställning 
 
Företag Intervjuobjekt Position Intervjuform Datum 

Volvo Sverige Dean Shaw 
Director of brands 
and insights Personlig intervju 2011-12-12 

Volvo Sverige Åsa Borg 

Marketing- and PR 
director Volvo 
Cars Overseas Personlig intervju 2011-12-12 

Volvo Brasilien Cristiana Pontual 

PR- and 
advertising 
director Latin 
America Intervju via mail 2012-03-28 

Volvo Sverige Annika Stenlund 

PR- and marketing 
communication 
director 

Kompletterande svar via 
mail Fortlöpande 

Volvo Sverige Åsa Borg 

Marketing- and PR 
director Volvo 
Cars Overseas 

Kompletterande svar via 
mail Fortlöpande 

Volvo Brasilien Cristiana Pontual 

PR- and 
advertising 
director Latin 
America 

Kompletterande svar via 
mail Fortlöpande 

___________________________________________________________________________ 

Att vi haft tre intervjuobjekt i Sverige, medans vi enbart haft ett intervjuobjekt i Sverige anser 
vi inte påverkar vårt empiriska material och vårt resultat särskilt nämnvärt. Detta eftersom 
även Annika Stenlund sitter inne på värdefull och lämplig information för vårt syfte, och 
således har vi fått den information vi anser oss behövs.  
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2.5.2 Intervjuguide 
 
Den intervjuguide vi har utgått från då vi genomfört våra intervjuer har utformats genom att vi 
kategoriserat vår intervjuguide till tre kategorier samt några inledande frågor till 
intervjuobjekten. Jacobsen (2002) gör gällande att det är lämpligt att inleda intervjun med 
allmänna frågor, då det i annat fall finns risk att enbart få svar kring det intervjuaren anser är 
viktigt. De kategorier vi använt oss av i vår intervjuguide är marknadskommunikation, 
varumärkesidentitet och varumärkesuppfattning. Vi använde oss av dessa kategorier eftersom 
de täcker in all vår tänkta teori som behövs för att svara på syfte samt problemformulering. 

Vid utformandet av intervjuguiden som vi använde oss av under vår andra intervju, med 
Cristiana, utgick vi från vår första intervjuguide. Vi gjorde dock vissa justeringar för att få 
fram den information vi ansåg krävdes från Volvo Brasilien och som därmed var essentiell för 
vår analys. Detta är även vanligt förekommande då vi använt oss av en abduktiv ansats, och 
under processen med uppsatsen fått mer kunskap och influenser kring vad som är av störst 
vikt för vårt syfte.    

2.6 Sekundärdata 
 
Under denna uppsats har vi använt oss av sekundärdata, främst i form av böcker och 
vetenskapliga artiklar men även till viss del av internetreferenser. En stor del av vår teori som 
behandlar varumärket i allmänhet har hämtats från litteratur kring området, främst av erkända 
och välrenommerade författare, såsom till exempel Frans Melin, David Aaker och Jean Noël 
Kapferer. Frans Melins idéer och tankar utgör en bas av mycket i den teoretiska 
referensramen, och där finner vi även stöd från nyss nämnda författare Aaker och Kapferer. 
Tillsammans med dessa erkända författares tankar har det letat sig in teorier från andra mer 
eller mindre välkända författare som bidrar med andra tankar till de fenomen vi studerar. Då 
vi i teorin fördjupat oss inom uppfattning av varumärket och identitet har vi dessutom sökt 
efter artiklar kring detta område. Vi har funnit en hel del och valt ut några av de bästa för att 
komplettera våra teorier från böckerna. Detta har gjorts för att få en större tyngd i teorin och 
därmed högre reliabilitet.  

Litteraturen vi har använt har till viss del bestått av böcker som ingått som kursmaterial under 
vår utbildnings gång. Utöver detta har vi lånat böcker ifrån Halmstad Stadsbibliotek och 
Högskolebiblioteket i Halmstad samt sökt vetenskapliga artiklar via sistnämnda biblioteks 
databaser. De databaser vi främst använt oss av är ABI Inform, Emerald samt Google Scholar.  

Vi har använt oss av sökorden varumärkesuppfattning, varumärkesidentitet, 
varumärkesuppfattning, globalisering, brand image, brand identity, brand perception, brand 
identity vs image, brand personality, positioning, brand positioning samt varumärke + 
personlighet. De flesta av dessa sökningar har gett oss bra träffar direkt, medan vissa av 
sökorden gett oss resultat som lett oss vidare till andra artiklar. Vi har haft ett öppet sinne för 
denna process och inte valt bort många artiklar. Vår förhoppning var att få en bred kunskap 
och att få in så mycket input som möjligt. Även om vissa av länkarna vi gått in på inte har gett 
oss något konkret material till uppsatsen så har de bidragit med nya idéer och tankar som vi 
sedan kunde spinna vidare på.  

I den mån det har varit möjligt har vi försökt att använda oss av så uppdaterad litteratur som 
möjligt. Dock återstår det faktum att än idag anses de erkända författarnas verk som högst 
relevanta inom forskning kring varumärken. Med detta anser vi våra källor till samtliga delar 
av teorin som tillförlitlig.       
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2.7 Analysmetod 
 
Vi har valt att använda oss av en tematisk analysindelning, något som Aronson (1994) 
förklarar som en indelning där man under insamlingen av empiri finner mönster som senare 
kan användas i analysen. Analysen följer dock inte samma rubriker som i teorin, istället har vi 
skapat rubriker som är adekvata för just analysen. Anledningen till att de skiljer sig är att vi 
anser att denna indelning underlättar för läsaren och ger en klarare röd tråd.  

2.8 Källkritik 
 
Jacobsen (2002) påpekar vikten av att kritiskt avgöra giltighet och tillförlitlighet gällande 
kvaliteten av vår insamlade data. I nästa stycke beskriver vi hur vi har förhållit oss till våra 
primär- samt sekundärkällor som vi har brukat under uppsatsen: 

2.8.1 Primärkällor 
 
Då Dean Shaw innehar posten som Director of Brands and Insights och Åsa Borg som 

Marketing & PR Director Overseas för Volvo ser vi deras kunskap om ämnet som stor och 
tillförlitlig. Vid intervjun fick vi uppfattningen om att deras information var pålitlig och 
relevant för vårt syfte.  

Vår intervju via mail med Cristiana Pontual, PR & Advertising Director for Latin America, 
gav mer svårighet rörande tillförlitligheten på informationen. Ändock upplevde vi även henne 
som kunnig och kompetent nog att svara våra frågor. Vi är emellertid medvetna om att 
tillförlitligheten minskar med denna metod, men efter att ha jämfört hennes svar med vår 
tidigare information, given av Åsa Borg och Dean Shaw, kunde vi konstatera att 
informationen är att betrakta som sannolik.  

Alla dessa tre blev oss rekommenderade efter kontakt med Volvo då vi hade förklarat vårt 
syfte med vår uppsats. När vi gick igenom den information som de lämnat kunde vi konstatera 
att svaren var insiktsfulla och enligt oss mycket bidragande och relevanta för vårt arbete.  

2.8.2 Sekundärkällor 
 
Den litteratur vi har hämtat information från kommer från goda källor och välrenommerade 
författare. De är sedan tidigare använda i både undervisning och andra rapporter. Vi ser därför 
dessa böcker, samt artiklar som verk med hög validitet. Vid eventuella tvivel angående 
reliabiliteten av dessa verk har vi konfirmerat informationen med andra liknande teorier. Vid 
ytterligare tveksamhet gällande teorier vi brukat har vi gått till originalkällan för att än mer 
bekräfta äktheten. Detta har emellertid inte alltid varit möjligt på grund av svårigheten att få 
tag i dessa verk.  
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3. Teoretisk referensram 
 

Här redovisas vår insamlade teori samt de modeller vi använt oss av. Dessa teorier och 

modeller används för att skapa en djupare förståelse kring ämnet och är därför essentiella för 

uppsatsens syfte. Vidare ligger detta kapitel till grund för vårt femte kapitel, analys. 

___________________________________________________________________________ 

3.1 Varumärket ur ett internt perspektiv 
 

Under del 3.1 i vår teoretiska referensram presenterar vi vår insamlade teori som berör 

varumärket ur ett internt perspektiv, det vill säga hur varumärket ur företagets synvinkel. 

Detta ligger till grund för vår kvalitativa empiri under nästa kapitel.  

3.1.1 Varumärket som tillgång 
 

”A product is something that is made in a factory, a brand is something that is bought by the 

customer. A product can be copied by a competitor, a brand is unique, A product can be 

quickly outdated, a successful brand is timeless” (King 1984, s. 3. Refererat till Melin 1999 s. 
49) 

Ett varumärke är ett namn, term, tecken, symbol, design, eller en kombination av dessa vilka 
identifierar varor eller tjänster från en försäljare och differentierar dessa från konkurrenterna 
(Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008).  

Kapferer (1997) menar att varumärkesarbetet ses som nödvändigt, och som en process som 
ska involvera resurser från alla av företagets funktioner. Detta görs för den strategiska 
avsikten att skapa en skillnad och först då kan företaget, genom sina interna resurser, särskilja 
sig från sina konkurrenter (ibid).  

Lagergren (1998) beskriver varför varumärken är värdefulla och hävdar att den betydelsefulla 
skillnaden är vad kunderna vet, tror och känner inför de olika företagen, deras produkter och 
varumärken. Därför finns de viktigaste skillnaderna och verkliga värdena inne i kundernas 
hjärnor. Vidare påstås det att andra variabler som produktegenskaper, kvalitet, prissättning, 
distribution, tillgänglighet och leveransservice kan kopieras och överträffas av konkurrenterna 
(ibid). Konkurrenterna kan emellertid aldrig kopiera ett starkt varumärke. Även Melin (1999) 
är inne på samma spår och hävdar att en väl utvecklad varumärkesidentitet innebär en 
strategisk konkurrensfördel, vilken är svårare att imitera än exempelvis själva produkten. 

Kotler et al. (2008) skriver om värdet av varumärken när han menar att varumärket är nyckeln 
till företagets relation med kunden. Aaker (1991) menar att varumärket har en särskiljande 
förmåga med avsikten att identifiera produkten och att kunna differentiera produkten från 
andra konkurrenters produkter. 

3.1.2 Intern märkeslojalitet 
 
Den främsta målsättningen med den varumärkesuppbyggande processen är att attrahera en 
bred bas av märkeslojala köpare (Melin, 1999). Melin (1999, s. 246) definierar intern 
märkeslojalitet som ”de åtgärder en märkesinnehavare måste vidta för att upprätthålla ett 

varumärkes juridiska och kommersiella status”. Intern märkeslojalitet handlar till stor del om 
förvaltning av varumärkeskapital (ibid). 
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Melin (1999) menar vidare att detta är något som alla medarbetare skall vara engagerade i och 
Ritson (2004) påpekar att det är viktigt att alla inom företaget har kärnbudskapet från 
varumärket tillgängligt.  

Lagergren (1998) nämner att för att skapa ett starkt varumärke krävs det att alla medarbetare 
inom organisationen har samma syn på vilka faktorer som påverkar utvecklingen i 
varumärkesbyggande processen. Doyle och Stern (2006) påstår liknande när de gör gällande 
att hela personalen, ändå upp till företagsledning måste engageras för att nå ut med ett 
liktydigt värde på varumärket. Det kräver nya sätt att organisera personalen liksom träning, 
motivation och kompensering av det egna folket inom organisationen (ibid). 

Kapferer (1997) skriver att företag har blivit tvungna att genomföra omorganiseringar på 
grund av den ökade förståelsen för vilken betydelse varumärket har. Företagen har fått insikt 
att deras företagsstruktur ofta inte varit anpassat för en effektiv hantering av varumärket samt 
att företag bör sträva efter att medarbetarna försäkrar kontinuitet och respekt för varumärket 
som en materiell tillgång (ibid). 

Melin (1999) säger att för att uppnå ett starkt varumärke och skapa lojala kunder är det viktigt 
att märkesinnehavaren själv är lojal mot varumärket. 

3.1.3 Varumärkesidentitet 
 

“The identity is the brands unique fingerprint which makes it one of a kind” (Upshaw. 1995. 
s. 13)  

För ett framgångsrikt varumärke är det viktigt att förstå hur företaget kan utveckla en 
varumärkesidentitet (Aaker, 1996).  

Ett varumärke är inte namnet på en produkt. Det är visionen som driver skapandet av 
produkter och tjänster under namnet (Kapferer, 2008). Den visionen, eller grundfilosofin, av 
varumärket och dess kärnvärden kallas identitet (ibid). Idag är det en oerhört stor mängd 
företag och varumärken som slåss om en plats i kundernas medvetande och enligt Lagergren 
(1998) gäller det för varumärken att muta in en position som är unik och detta uppstår genom 
en stark och differentierad varumärkesidentitet. Melin (1999) hävdar att varumärkesidentitet 
karakteriseras av vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. 
Denna syn av identitetsbegreppet har legat till grund för utvecklingen kring teorin om 
varumärkesidentitet (ibid).  

Melin (1999) fortsätter med att påstå att identitet kan vara en begreppsmässig motsvarighet till 
varumärkesuppfattning. Skillnaden är att varumärkesidentiteten är vad märkesinnehavaren vill 
att varumärket ska stå för medan varumärkesuppfattningen syftar till hur konsumenterna 
uppfattar varumärket (ibid). Enligt Kapferer (2008) är källan till positioneringen av ett redan 
existerande varumärke och Nandan Shiva (2005) menar att företag ofta använder sin 
marknadsföringsstrategi i syfte att kommunicera ut sin varumärkesidentitet och således sitt 
värde till sina kunder och andra intressenter. Aaker (1996) anser liknande och beskriver 
identiteten som en relation och ett löfte mellan företaget och deras kunder.  
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Melin (1999) belyser att varumärkets identitet är något som företag ständigt måste utveckla, 
och att det således inte är något som byggs upp en gång för att sedan vara beständig över en 
längre tid. Vidare menar han att organisationer bör göra regelbundna identitetsanalyser. Detta 
för att kunna avgöra om den nuvarande identiteten är tillfredsställand och tillräckligt attraktiv 
(ibid). En nulägesanalys tar inte hänsyn till att identitetsutveckling är en ständigt pågående 
utveckling av varumärket och därför bör märkesinnehavaren ha en identitet att sträva efter; 
något som märkesinnehavaren kan se som en ideal identitet (ibid).  Nedan illustreras ett 
exempel på en identitetsanalys. 

 

 

Figur 1. Identitetsanalys (Melin, 1999, s. 228) 

 

1. När identiteten stämmer överens med hur varumärket uppfattas av konsumenten och 
företaget är tillfreds med positionen behöver inga åtgärder vidtas.  

2. Om företaget är nöjda med den nuvarande positionen, men konsumenternas syn och 
uppfattning av varumärket ej stämmer överens med detta krävs åtgärder.  

3. När företaget ej är tillfreds med den nuvarande positionen av varumärket bör den förändras 
mot den ideala och önskade identiteten.  

4. När ett företag har förändrat sin identitet skall detta kommuniceras ut till konsumenten. 
Målsättningen är att den nya identiteten kommuniceras ut på ett sådant sätt att 
överrensstämmelse nås mellan uppfattningen av varumärket från konsumenten och 
varumärkets identitet.  

Melin (1999) säger att varumärkesidentiteten är ett mångfasetterat begrepp, men det går att 
urskilja särskilda identitetsutvecklande faktorer som identiteten är uppbyggd av. Varumärkets 
personlighet är en viktig del av en stark varumärkesidentitet och utgör tillsammans med 
produktens namn, ursprung, användning och distribution de identitetsutvecklande faktorerna 
(ibid). 
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3.1.3.1 Varumärkesidentitetens personlighet 
 

“The outward “face” of a brand; its tonal characteristics most closely associated with human 

traits” (Upshaw 1995. s.14)  

På grund av den hårda konkurrens som råder nuförtiden menar Bao och Sweeney (2009) att 
det är viktigare än någonsin att utvärdera företagets varumärkesstrategi, varumärkets 
personlighet där inkluderat. Vid uppbyggnaden av en stark varumärkesidentitet argumenterar 
Urde (1997) för att varumärkets personlighet är en viktig faktor och han menar samtidigt att 
varumärkets personlighet kan definieras som de mänskliga karaktärsdrag som associeras till 
ett specifikt varumärke.  

Enligt Aaker (1996) kan ett företags varumärke bli mer intressant, om det har en personlighet, 
och inte enbart förknippas med produktattribut. Precis som personliga drag kan ett varumärke 
förses med personliga egenskaper, och genom att använda sig av personliga drag såsom 
humoristisk, intellektuell eller ungdomlig kan företaget stärka sitt varumärke genom att 
matcha konsumentens personlighet (ibid). Kapferer (1997) för resonemanget att egenskaperna 
för ett varumärkes personlighet skall reflektera varumärkets unika karaktär. Författaren menar 
även att varje varumärke har en egen personlighet och genom kommunikation kan företag 
bygga upp den (ibid). Hur företaget pratar om sina produkter eller tjänster visar upp vad för 
person varumärket skulle ha varit om det hade varit en människa (ibid). 

Faktum är att företag genom undersökningar kan ta reda på personligheten av varumärket 
genom att ställa frågor rörande vilka uppfattningar respondenterna har av varumärket om det 
vore en person (Doyle & Stern, 2006). På så vis får företag reda på vad associationerna och 
personligheten kring varumärket (ibid). 

Tanken med att skapa en personlighet med varumärket handlar enligt Melin (1999) om att 
företag vill förmänskliga varumärket - Ge varumärket en själ. Enligt de Chernatony & 
McDonald (1998) väljer människor varumärken som de väljer sina vänner och Melin (1999) 
hävdar att konsumenterna därför väljer märkesprodukter som de vill umgås med eller synas 
med. Ranchhod, Gurau och Marandi (2011) skriver också att om ett varumärkes 
ursprungsland bidrar med positiva associationer så kan även det skapa mervärde för 
konsumenten. 

I verket Building Strong Brands tar Aaker (1996) upp strategier för att bygga upp en 
personlighet till varumärket. Melin (1999) lyfter fram sex av dessa som de mest relevanta.  

1. Ge en bild av användaren 

2. Framträda i specifika sammanhang 

3. Framhäva geografiskt ursprung 

4. Utforma särpräglad reklam 

5. Använda kända personer 

6. Använda symboler 
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3.2 Varumärket ur ett externt perspektiv 
 

Under del 3.2 i vår teoretiska referensram presenterar vi vår insamlade teori som berör 

varumärket ur ett externt perspektiv, det vill säga vilken syn det är på varumärket från 

konsumenternas sida. Detta ligger till grund för vår empiri som återger hur konsumenterna 

faktiskt uppfattar vårt fallföretags varumärke.  

3.2.1 Märkeskännedom 
 
Märkeskännedom är medvetenheten av ett varumärke hos en konsument (Melin, 1999) och 
detta menar han samtidigt är essentiellt för märkesinnehavaren att skapa. Aaker (1996) 
beskriver märkeskännedomen som graden av medvetenheten kring ett varumärke hos 
konsumenterna.  

Melin (1999) hänvisar till undersökningar som pekar på att märkeskännedom är en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa höga inträdesbarriärer, det vill säga att göra det svårare för 
sina konkurrenter att etablera sitt varumärke. Keller (1993) menar även att märkeskännedom 
påverkar konsumenters köpbeteende genom att den även bestämmer styrkan av 
märkesassociationerna i varumärkesuppfattningen. Enligt författaren kan hög 
märkeskännedom skapa spontan erinran, vilket beskrivs som eftersträvansvärt (ibid).  

Kapferer (1997) delar in märkeskännedom i tre olika grader; top of mind, ohjälpt kännedom 
samt hjälpt kännedom. Med Top of mind menas det varumärke som konsumenter först 
förknippar inom en given produktkategori (ibid). En vanlig uppfattning är att detta fenomen 
alltid är högst eftersträvansvärt, men detta menar Kapferer (1997) är fel, och menar att det 
skiljer sig beroende på vilken typ av marknad företaget är aktivt på. Hjälpt kännedom kan 
liknas vid det Aaker (1991) kallar för igenkänning. Detta är det lägsta steget i konsumenters 
märkeskännedom (ibid). 

För att lyckas uppnå en hög märkeskännedom påpekar Aaker (1991) att företag måste öka 
identiteten på varumärkets namn samt även koppla detta till produktklassen. Vidare är det 
viktigt att repetera kommunikationen av budskapet kring varumärket i syfte att öka 
märkeskännedomen. 

3.2.2 Varumärkesuppfattning 
 
Aaker (1996) beskriver varumärkesuppfattning som hur konsumenten upplever ett visst 
varumärke. Varumärkesuppfattning är något som länge har ansetts som en viktig del i 
marknadsföring (Keller, 1993) och enligt Kotler et al. (2008) består varumärkesuppfattning av 
de uppsättningar tankar som konsumenter har om ett visst varumärke. Samtidigt menar Kotler 
et al. (2008) att varumärkesuppfattning är något som tar lång tid att utveckla. Ranchhod, 
Gurau och Marandi (2011) påstår också att konsumenter inte enbart är passiva mottagare utan 
även hjälper till att skapa varumärket beroende på deras kulturella bakgrund och upplevelser 
av varumärket.  

Enligt Keller (1993) är de associationer som finns kring ett varumärke flera 
informationsbärare som skapar en mening av varumärket för konsumenten. Dock menar 
Nandan Shiva (2005) att varumärkesuppfattningen inte ska ses som individuella tankar kring 
varumärket, utan att det snarare bör ses som det helhetsintryck konsumenten får om 
varumärket. Det finns flera olika definitioner kring begreppet ”varumärkesuppfattning”, men 
det alla dessa definitioner har gemensamt är att det är konsumenten som skapar bilden av vad 
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varumärket står för (Nandan Shiva, 2005).  

Doyle och Stern (2006) menar att en stark uppfattning ger konsumenten självförtroende 
genom att använda produkten. Vidare menar de att konsumenter inte enbart väljer en 
märkesprodukt med en stark uppfattning, konsumenterna är även villiga att betala mer för 
produkten (ibid). 

Nandan Shiva (2005) menar att varumärkesuppfattning och varumärkesidentitet är två skilda 
begrepp som är relaterade till varandra. Han belyser samtidigt vikten av att båda är 
nödvändiga beståndsdelar för att skapa ett starkt varumärke (ibid). Vidare förklarar Kapferer 
(1997) skillnaden mellan varumärkesuppfattning och varumärkesidentitet. Han påstår att 
identiteten är det budskap kring varumärket som innehavaren och sändaren vill förmedla 
medan varumärkesuppfattningen är just hur mottagaren uppfattar varumärket. Vidare går 
varumärkesidentiteten före varumärkesuppfattning (ibid). 

Keller (1993) återger att då en varumärkesinnehavare vill skapa en positiv 
varumärkesuppfattning, skapas även värde för konsumenten, beroende på vilka element i 
marknadsmixen som tas hänsyn till. Fördelaktigheten, styrkan och unikheten av 
märkesassociationerna är de avgörande dimensionerna för att differentiera varumärket och att 
skapa värde för konsumenten. Således skapas även en stark varumärkesuppfattning (Keller, 
1993). Även Till, Baack och Waterman (2011) beskriver och förklarar bland annat dessa tre 
dimensioner som avgörande för differentieringen av varumärket.  
 
Fördelaktighet – Till et al. (2011) påpekar att fördelaktigheten definieras som graden av hur 
varumärkesassociationerna upplevs som positiva eller negativa. De menar samtidigt att 
företag strävar efter att skapa de mest fördelaktiga associationerna.  
 
Styrkan – Styrkan är definierat som hur starka kopplingar det finns mellan 
märkesassociationerna och kärnan i varumärket (Till et al., 2011).  Författarna menar 
samtidigt att ett av det centrala syftet med en marknadskampanj är att öka styrkan av 
konsumenternas märkesassociationer av de budskap de exponeras för (ibid).  
 
Unikheten – Märkesassociationens unikhet förklaras som hur särpräglad och annorlunda ett 
varumärke upplevs inom en given produktkategori (Till et al., 2011). Företag använder sig 
ofta av positionering för att försöka framstå som unika (ibid), något som även Lagergren 
(1998) menar på. 
 
Som tidigare nämnts är fördelaktigheten, styrkan och unikheten de dimensioner som skapar en 
stark varumärkesuppfattning samt varumärkeskapital, och detta är speciellt utmärkande vid 
köp som kräver högt engagemang (Keller, 1993). 

 

3.2.3 Högengagemangsprodukter 
 
Doyle och Stern (2006) beskriver köp av högengagemangsprodukter som involverar mycket 
pengar, eller där konsumenten tar en stor risk samt de köp som görs mer sällan än ofta. 
Enligt Evans, Jamal och Foxall (2009) finns två olika typer av köpbeslut som kräver högt 
engagemang; högt engagemang med kognitiva motiv samt högt engagemang med affektiva 
motiv. Köpbeslut som görs med kognitiva motiv är de beslut som främst grundar sig på 
rationella faktorer, såsom ekonomiska fördelar och produktens attribut, medan de köpbeslut 
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som görs med affektiva motiv är beslut som görs med emotionella faktorer och som då 
grundar sig på konsumenternas självbild och status (ibid).  
 

3.3 Varumärket som positioneringsverktyg  
 

Under del 3.3 i vår teoretiska referensram presenterar vi vår insamlade teori som berör vad 

som skapar ett värde genom varumärket, samt vilka olika positioneringsstrategier det finns i 

detta syfte. Syftet med denna teori är att knyta ihop hur den interna och den externa sidan 

hänger ihop. 

3.3.1 Positionering 
 
Kotler et al. (2008) skriver att positionering är arbetet för att uppta en tydlig, stark och 
önskvärd position i relation till konkurrerande produkter i konsumentens medvetande. Även 
Lagergren (1998) belyser att positionering till stor del handlar om psykologi och att 
målsättningen för företag är att skapa en permanent plats för uppfattningen av varumärket hos 
konsumenten, för resten av dennes liv. 

Målet med positionering är att identifiera och inneha en stark köplogik som ger oss en verklig 
eller uppfattad fördel (Kapferer, 2008). Positionering är ett koncept som inleds med kunden, 
genom att själva sätta oss in i deras situation. Konsumenten som möter mängder av 
varumärken kan identifiera styrkan med de olika och den faktor som skiljer sig från de andra 
(ibid). Uggla (2006) hävdar att positionen ska vara tillräckligt tydlig att den visar hur 
kategoribehovet tillgodoses. de Chernatony och McDonald (1998) påpekar dessutom att 
konsumenten ser odifferienterade produkter som likbördiga och varumärken på liknande 
positioner är lättare att byta ut mot ett annat. Författarna påstår vidare att ju mer distinkt 
varumärkesposition ett varumärke har, desto mindre chans är det att konsumenten accepterar 
ett substitut (ibid). Differentieringsprocessen är viktigt för företag med vilja och resurser att 
söka en mer tydlig identitet (Punja och Moonb, 2000). 

Positionering av varumärket är delen av varumärkesidentiteten och mervärdet som aktivt skall 
kommuniceras ut till målgruppen och som demonstrerar en konkurrensfördel jämfört med 
konkurrerande varumärken (Aaker, 1996). Enligt Kapferer (1997) handlar positionering om 
att betona de egenskaper som differentierar varumärket och på så vis skiljer det från 
konkurrenternas och gör det attraktivt för konsumenten. Ett sätt att differentiera varumärket är 
genom emotionella aspekter och dessa faktorer kan tillföras till varumärket för att användas i 
positioneringen (de Chernatony & McDonald, 1998).  

Melin (1999) berättar att när märkesinnehavaren har utvecklat positioneringen för sitt 
varumärke så är det viktigt att förmedla detta till kunderna. Optimalt sett ska en framgångsrik 
positionering leda till att de delarna företaget vill framhäva blir saker som kunderna själva 
tänker på och att detta framgår i kundundersökningar (Ritson, 2004). Tyvärr, brukar många 
företag komplicera positioneringen och det rätta budskapet når inte ut till konsumenten. Det 
huvudsakliga budskapet från positioneringen skall vara tillgängligt och tilltalande för 
målgruppen (ibid).  
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Den strategiska vikt som produkten spelar i positioneringsarbetet är sedan länge erkänd 
(Punja och Moonb, 2002). Melin (1999) beskriver varumärkespyramiden som en modell som 
utgår från märkesinnehavarens sida. Modellen innehåller byggstenarna positionering, produkt, 
varumärke samt målgrupp där de tre förstnämnda utgör basen i modellen. De har en stark 
inbördes koppling till varandra och samtliga måste anpassas för att uppfattas som relevanta 
och värdefulla för målgruppen (ibid). Således menar författaren att positioneringen måste 
skapa ett mervärde för konsumenten genom effektiv marknadskommunikation. 
Märkesinnehavarens mål bör även vara att stärka kopplingen mellan varumärket och 
produkten samt att på sikt även stärka kopplingen mellan målgruppen och varumärket (ibid).  

 

Figur 2. Varumärkespyramiden – märkesproduktens struktur (Melin, 1999, s. 75) 

 

3.3.1.1 Positioneringsstrategier 
 
Enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) finns det många olika strategier för att 
positionera ett varumärke. Beroende på vilka fördelar hos varumärket som företaget vill lyfta 
fram kan valet av strategi variera. Ries och Trout (2001) refererat till i Kotler et al. (2005) 
menar att det finns tre alternativa positioneringsstrategier: 

1. Stärka varumärkets nuvarande position i konsumenternas medvetande  

2. Söka efter lediga platser i kundens medvetande. Företaget söker här efter ett ledigt hål i 
marknaden och försöker sedan fylla det hålet. Företaget försöker forma om varumärket i en 
annan riktning och följer sedan den vägen.  

3. Ompositionering av konkurrenten. Då använder företaget konkurrenters produkter för att 
framhäva sina egna.  

Vid arbetet med positionering av varumärket påpekar Aaker (1996) att det kan vara bra att 
jämföra varumärkesuppfattningen med varumärkesidentiteten. Positioneringen handlar till 
stor del om kommunikation och Kavaratzis & Ashworth (2005) pratar om kommunikationen 
som en tvåvägsprocess. Från konsumentens sida relaterat till varumärket finner vi 
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varumärkesuppfattningen och från varumärkesinnehavarens sida finner vi 
varumärkesidentiteten (ibid). Mitt i mellan dessa två begrepp finner vi positioneringen som är 
ett avgörande moment för att dessa två ska överensstämma (ibid).  Modellen nedanför 
beskriver att desto närmare dessa faktorer stämmer överens, desto mer framgångsrikt blir 
varumärket (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Figure 1, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing 

trick? (Kavaratzis, M., & Ashworth, G.J. 2005. Tijdschrift voor Economische en Sociale 

Geografie (s. 508), vol. 96, nr. 5). Egenredigerad av Robin Karlsson och Robert Wiberg 

(2012).  
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4. Empiri 
 

Här framför vi empirisk data som framkommit under processens gång. Denna består av våra 

kvalitativa intervjuer, men även i form av vår kvantitativt utförda undersökning. 

___________________________________________________________________________ 

4.1 Kvalitativ empiri 

4.1.1 Intervjuobjekt 
 
Åsa Borg har som akademisk bakgrund en examen i marknadsföring och International 

Business. Under hennes yrkesverksamma år har Åsa jobbat på bank i två år och varit anställd 
på Volvo sedan 1998. Hennes karriär på företaget startade i ett traineeprogram innan hon 
senare blev produktchef för Volvo XC90 och detta följdes upp med ansvaret som Market 

Manager för XC-60. Hennes nuvarande tjänst är Marketing and Pr Director för Volvo Cars 

Overseas. Denna tjänst innefattar stora geografiska områden som Japan, Australien, Afrika, 
Baltikum, Sydamerika, Turkiet, Mellanöstern och övriga Asien bortsett från Kina. 

Dean Shaw har tidigare arbetat i 3-4 år med business and logistics på Peugeot Motor 

Company. På Volvo har han tidigare arbetat som Product and Launch Manager och sysslat 
med monitoring, vilket inneburit att han ingått i en mindre grupp som har undersökt trender, 
potentiella designer, olika tekniker och affärsmodeller. Hans nuvarande tjänst är Director of 

Brands and Insights.  

Annika Stenlund är PR and Marketing Communication Director för Volvo Cars Sweden.   

Cristiana Pontual arbetar på Volvo Cars Brazil som etablerades först år 1990. Cristiana har en 
kandidatexamen i social kommunikation med inriktning mot reklam. Innan Cristiana började 
sin karriär på Volvo Cars Brazil i juni 2012 arbetade hon på tre olika reklambyråer; NBS i Rio 
de Janeiro, DPZ i Rio de Janeiro samt Forsman och Bodenfors i Göteborg. Hennes nuvarande 
position på Volvo Cars Brazil är PR- and Advertising Director for Latin America.  

4.1.2 Företaget Volvo 
 
I Sverige är varumärket och företaget Volvo vida känt och utbrett. Varumärket Volvo delas 
mellan Volvokoncernen och Volvo Personvagnar AB, den senare är den delen av företaget vi 
har inriktat oss mot och besökt (Volvo Group, 2012). 

Företaget Volvo Personvagnar AB bildades i Göteborg och deras första bil var färdig redan år 
1927. Sedan dess har Volvo Personvagnar vuxit till ett av de mest kända företagen i Sverige 
och modeller som 740 och V70 har fått speciella platser i många svenska hjärtan. 
Huvudkontoret är beläget i Göteborg vid den svenska västkusten och utöver det finns de idag 
på plats i mängder av länder i Europa, Mellanöstern, Nord- och Sydamerika, samt Asien och 
Australien (Volvo Cars, 2012) (Volvo Cars, 2012b).  

Cristiana förklarar att Volvo etablerades i Brasilien 1990 och är därmed långt från lika 
etablerat som Volvo Sverige.  
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4.1.2.1 Volvo Sverige och dess marknader 
 
Shaw berättade att det inom bilbranschen finns två olika kluster av bilar. Dessa är vanliga 
bilar för den bredare massan, samt lyxbilar för ett smalt definierat segment. Volvo anser själva 
att de befinner sig någonstans emellan dessa två kluster. Företaget arbetar kontinuerligt med 
att genomföra kundundersökningar för att få reda på hur de uppfattas bland allmänheten och 
framförallt bland deras målgrupp. Under dessa undersökningar försöker Volvo även ta reda på 
vad kunderna föredrar och på detta sätt nå djupare attribut än enbart kvalitet och säkerhet. Att 
genomföra undersökningar och anpassa sig till dessa resultat är dock något som är 
tidskrävande, men likväl essentiellt. 

Stenlund förklarar att företagets målgrupp i Sverige är för de grupper i samhället som befinner 
sig innan, under och efter familjelivet. I dessa målgrupper finns det ytterligare fördelningar, 
men i termer gällande ålder ligger Volvos målgrupp generellt sett mellan 30-64 år. Därmed är 
det av högsta vikt att basera undersökningar på rätt segmentet. 

4.1.2.2 Volvos varumärkesidentitet i Sverige 
 
När vi träffar Shaw och Borg på Volvo förklarar de att de för tillfället genomför ett projekt 
med en ny varumärkesstrategi och företagssyn som än så länge har pågått i cirka 12 månader. 
De håller på att ut- och omvärdera sitt varumärke. Utveckling av varumärket är något som 
sker kontinuerligt, men de är just nu inne i en fas där hela varumärket får en rejäl 
omstrukturering. Första delen av arbetet, som är in i det närmsta slutförd, består av den 
interna märkeslojaliteten. För att lyckas ompositionera sig i konsumenternas medvetande 
menar de att det är av högsta vikt att ha en klar och tydligt definierad strategi även internt i 
företaget. Med detta menar Borg och Shaw att det är viktigt att alla inom företaget är väl 
medvetna om vad varumärket står för och att alla strävar efter samma mål. Som tidigare 
nämnt är arbetet med ompositionering och anpassning av sina produkter efter en ny strategi 
tidskrävande och målet är att Volvo ska vara klara med detta 2020. Sett ur ett långt perspektiv 
menar Volvo att de kommit igenom det första av många steg i detta arbete. Det slutgiltiga 
målet är att få alla medvetna om att Volvos produkter utvecklas och skapas kring 
konsumenten, istället för att utgå från produkten. I företagets varumärkesidentitet framgår det 
att de vill framhäva det skandinaviska ursprunget, och även en känsla av lyx och kvalitet. 
Stenlund påpekar även hon det är av stor vikt att lyfta fram det svenska och skandinaviska 
ursprunget i Sverige och vidare säger hon att säkerheten är viktig att framhäva, dock är detta 
inget som de lägger den största vikten vid i Volvos marknadskommunikation. 

Vidare tror Pontual att Volvo Sverige skulle önska att varumärket uppfattades som mer lyxigt 
och attraktivt än det gör idag. Hon menar dock samtidigt att detta är ett problem då så pass 
många redan äger en Volvo, med andra ord går det emot konceptet med en produkt inom 
premiumsegmentet, då syftet är att det ska framstå som unikt. 

4.1.2.3 Volvos positioneringsarbete i Sverige 
 
Kärnan i Volvos arbete med marknadsföring är att få en förståelse för deras kunder och vilka 
behov och önskemål de har. De menar med detta att det viktiga inte är hur många 
teknologiska innovationer deras produkter är utrustade med, utan snarare att förse produkterna 
med utrustning som faktiskt kunderna har nytta av och som skapar ett mervärde för dem. 
Detta är någonting som alltid har gjorts, som levt kvar i företaget och som även grundarna av 
företaget pratade om. I Volvos varumärkesidentitet framgår det att de vill framhäva det 
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skandinaviska ursprunget, och även en känsla av lyx och kvalitet och detta används även i 
marknadsföringen.  

En av många marknadsföringsaktiviteter som märks är det varumärkesfrämjande eventet 
Volvo Ocean Race. Detta event anordnas varje år och syftet med arrangemanget är att rikta sig 
till den övre medelklassen som har segling som intresse. På detta sätt försöker de möta deras 
målgrupp genom att även anspela på säkerhet, teknologi och äventyr som ska spegla Volvo 
som varumärke. Dessutom menar Borg att de måste anpassa sin marknadskommunikation och 
sina marknadsföringsaktiviteter till olika geografiska marknader och även till de olika 
produkterna i portföljen. Den reklam som Volvo använder sig av i Sverige kan inte appliceras 
på andra marknader, utan måste anpassas till de olika områdena. Således behöver den typiska 
användaren av Volvo inte vara densamma på olika marknader. Vidare menar Borg att Volvo 
Ocean Race är en mer global marknadsaktivitet, men samtidigt sker även mindre kampanjer 
och aktiviteter i respektive geografiskt område.  

4.1.2.4 Volvo Brasilien och dess marknader 
 
Pontual förklarar att det finns många skillnader mellan marknadsaktiviteterna Volvo gör i 
Brasilien jämfört med i Sverige. Detta beror på att målgruppen skiljer sig ganska mycket 
beroende på att de olika marknaderna har helt olika varumärkesuppfattning. Även då Brasilien 
har omkring 200 miljoner invånare jämfört med Sveriges 9 miljoner invånare, är Sverige en 
mycket mer mogen marknad medan Brasilien är ett utvecklingsland. 

Eftersom Brasilien fortfarande är en relativt liten marknad för Volvo i dagsläget är även 
marknadsföringsbudgeten mycket mindre i Brasilien. Dock är den 
marknadskommunikationen som görs i Brasilien riktad mot deras målgrupp, som är A+ 
klassen, eftersom Volvos varumärke upplevs som lyxigt. Detta beror på den ekonomiska 
situationen som råder i Brasilien, vilket även gör att endast en liten del av befolkningen 
faktiskt har råd med en Volvo. Jämfört med Sverige, som har en annan ekonomisk situation, är 
marknadskommunikationen riktad till hela populationen. Som tidigare nämnt är företagets 
målgrupp i Brasilien A+ klassen, och denna grupp räknar de till de som tjänar mer än 10 000 
RS, vilket motsvarar ungefär 40 000 SEK. Vidare är deras främsta målgrupp kvinnor och män 
mellan 35 och 55 år. Enligt Borg och Shaw är det stora skillnader gällande Volvos 
marknadsandelar i på den svenska - respektive brasilianska marknaden. I Sverige har de en 
marknadsandel på 20 % gällande alla sålda bilar, medan marknadsandelen är betydligt lägre i 
Brasilien. Shaw påståt emellertid att Brasilien är ett land på uppgång och medelklassen ökar 
stadigt, vilket medför att företaget på sikt har tillväxtpotential på denna marknad och chans att 
utöka produktsortiment och marknadsandel. 

4.1.2.5 Volvos varumärkesidentitet i Brasilien 
 
Volvos identitet är en del av det skandinaviska och svenska ursprunget, och detta är enligt 
Pontual en av faktorerna till att Skandinavien och främst Sverige är en så pass stor marknad 
jämfört med Brasilien. Märkeskännedomen är väldigt låg i Brasilien, särskilt då den jämförs 
med Sverige. Då konsumenter ska köpa en premiumbil måste Volvo Brasilien påminna dem 
om Volvo som ett alternativ, medan detta enligt Pontual inte behövs göras i Sverige där 
märkeskännedomen är betydligt högre och där bilen är ett mer självklart val.  

Pontual förklarar att då Volvo etablerades i Brasilien 1990 arbetade de inte så mycket med 
varumärket, då det redan var associerat med säkerhet, kvalitet, stabilitet och avancerad 
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teknologi. Detta var en anledning till att varumärket idag uppfattas som ett relativt ”tråkigt” 
sådant. 

Pontual påpekar att uppfattning av Volvo i Brasilien skiljer sig mellan de som inte äger en 
Volvo mot de som gör det. De som inte äger bilen eller som inte har någon direkt kontakt med 
varumärket uppfattar det som att den är riktad mot äldre människor, att det är ett dyrare 
alternativ än andra varumärken inom premiumsegmentet samt att de är svåra att sälja vidare, 
samtidigt att denna uppfattning ändras då de kommer i kontakt med produkten. De som äger 
en Volvo i Brasilien uppfattar däremot varumärket som ett stilfullt alternativ inom 
premiumsegmentet, men som inte vill ha ett uppenbart alternativ. Detta är något som strider 
mot vad företaget vill bli uppfattade som och även något de försöker att förändra. Då Volvo 
redan uppfattas som lyxigt behöver företaget inte lägga så mycket resurser på att 
kommunicera ut det. Däremot försöker de göra varumärket mer attraktivt och försöker 
särskilja sig mot andra alternativ. Detta försöker de göra genom att få människor att förstå 
följande: "Volvo is a sophisticated premium car with lots of style for people that don't want 

the obvious choices (like BMW, Audi, Mercedes)." (Pontual, 28 mars, 2012). 
Varumärkesuppfattningen har dock ändrats i Brasilien nu då människor pratar mer om 
varumärket än de gjorde tidigare. Istället för att associeras till en produkt för äldre människor 
vill de uppfattas som en produkt för en inflytelserik person som vet vad han eller hon vill. 
Även attribut som säker, attraktiv och unik är positiva associationer de vill förknippas med. 

När vi diskuterar skillnader mellan den brasilianska och svenska marknaden nämns det att 
Brasilien är senare än många av de andra marknaderna vad gäller nyheter och innovationer. 
En stor del i detta är på grund av lagstiftningen i Brasilien som gör det svårt att introducera 
nya produkter på denna marknad. Vidare är det inte en lika klar bild av vad varumärket står 
för i Brasilien jämfört med Sverige. Detta beror på att varumärket har en betydligt högre 
marknadsandel och tradition i Sverige jämfört med Brasilien enligt Borg och Shaw.  

I Brasilien är Volvos målgrupp yngre än vad den är i Sverige och detta beror på att det är dem 
som har pengarna menar Borg. Borg tillägget att medelklassen växer i Brasilien och för att nå 
dem används bland annat sociala medier mycket. Dessutom berättar Borg att de anpassar sina 
produkter till olika marknader för att på bästa sätt nå den målgrupp företaget har i just det 
landet. Bland annat är personbilarna i Brasilien försedda med starkare fönsterrutor. Vidare 
påpekar Borg att Brasilien, likt Sverige, inte är så starkt beroende av religion och att de är ett 
modernt land som inte är så fasta vid traditioner. I andra fall kan detta vara något som Volvo 
enligt Borg och Shaw måste ta i beaktning då alla länder har sina olika religioner, traditioner 
och normer. 

4.1.2.6 Volvos positioneringsarbete i Brasilien 
 
Volvo Brasilien utför mycket olika marknadsaktiviteter i flera olika medier. Pontual förklarar 
att de använder sig av traditionell reklam i tv, internet och i magasin samt att de använder sig 
av flera olika sociala mediekanaler så som Facebook, Twitter, Youtube, FlickR, Pinterest, 
Foursquare och livsstilsbloggar. Dessa marknadskanaler är något de använder sig av nationellt 
i Brasilien. På lokal nivå fokuserar de sig på nyhetsblad. 

Volvo Brasilien försöker även att synas i olika sammanhang och vara aktiva inom PR. 
Ungefär vartannat år till vart tredje år kommer Volvo Ocean Race till Brasilien och på Sao 

Paulo Motor Show har de event för journalister och kunder vartannat år. De försöker även få 
så många artiklar som möjligt skrivna om deras produkter i Brasilien. Tillsammans med 
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(agenter) utför företaget testkörningsevent, skickar ut dagliga nyhetsblad och point of sale – 
material.  

Syftet med den större delen av den marknadskommunikation Volvo gör i Brasilien är att 
påverka uppfattningen av varumärket, förutom den kommunikation som görs i samarbete med 
agenter. Denna kommunikation har istället syftet att påverka och öka försäljningen. Som 
tidigare nämnts förknippas varumärket med säkerhet, kvalitet, stabilitet och avancerad 
teknologi. Dessa attribut är självklart positiva, men Pontual påpekade då på att dessa attribut 
var ”kalla” och att de borde framföra de emotionella aspekterna av varumärket. Ett exempel 
på hur de försökt ändra denna syn på varumärket, nämner Pontual deras ”Naughty Campaign” 
som de använde sig av då de presenterade deras modell S60 i Brasilien 2011. Naughty 

Campaign genomfördes globalt i samband med lanseringen av deras nya modell Volvo S60. 
Det som gjordes var att framförallt framhäva design av världsklass samt innovativ säkerhet i 
syfte att göra fler konsumenter attraherade av varumärket (Volvo Cars, 2010). Det arbete som 
gjordes i PR-sammanhang och sociala medier i samband av lanseringen av den nya modellen 
är ett steg i att ompositionera varumärket.  

4.2 Kvantitativ empiri 

 

4.2.1 Marknadsundersökning i Sverige 
 
Efter att ha utformat och skickat ut vår enkätundersökning, i syfte att ta reda på 
märkeskännedom samt varumärkesassociationer för Volvo Sverige fick vi in 38 svar från 
respondenter inom målgruppen.  

Det visade sig att hela 97 % av målgruppen kände till Volvo. Det främsta attributet 
målgruppen förknippar med varumärket med är säkerhet där 76 % förknippar varumärket med 
detta. Vidare är det svenska ursprunget och kvalitet frekvent förknippat med varumärket där 
32 % av respondenterna förknippar varumärket med detta. Enbart en av alla respondenterna 
förknippade det skandinaviska ursprunget med Volvo, medan det i viss utsträckning även 
framkom att Volvo förknippas med Göteborg och till och med så precist Torslanda, där 
företagets huvudkontor är lokaliserat. 

Generellt har den svenska målgruppen en positiv syn på varumärket, dock finns vissa negativa 
attribut som det även förknippas med. 13 % anser varumärket som tråkigt och 8 % anser 
varumärket som dyrt i förhållande till den faktiska nyttan. Detta kan ses som ett problem för 
Volvo eftersom de vill uppfattas som ett alternativ inom premiumbilssegmentet som berättigar 
detta pris. I viss utsträckning anser vissa med andra ord att nyttan av varumärket inte väger 
upp kostnaden för produkten, vilket strider mot företagets önskan att uppfattas som ett 
premiumalternativ.  

4.2.2 Marknadsundersökning i Brasilien 
 
Vi fick ta del av en kvantitativ undersökning, utförd av Volvo Brasilien. Vi fick dock inte 
publicera innehållet på grund av sekretesskäl, men istället redogör vi kort för de resultat som 
kommit fram i deras undersökning. Denna visar att målgruppen i Brasilien främst associerar 
följande sex attribut med varumärket Volvo; allvarligt, teknologiskt, traditionellt, tillförlitlig, 
kvalitet och säkerhet. Det främsta av dessa attribut som förknippas med Volvo som varumärke 
är dock säkerhet.  
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Genom den undersökning som genomförts av Volvo Brasilien framkom det även att 
målgruppen uppfattar varumärket med negativa attribut. Dessa är att varumärket upplevs som 
sansade, diskreta, tysta, fyrkantiga, blyga och som en produkt för äldre människor.  

 

5. Analys  
 

I analysdelen redovisas samband mellan teori och insamlad empiri. Vi har valt en tematisk 

indelning i vår analys. Således har vi delat upp analysen i lämpliga rubriker som vi kunnat 

urskilja då vi samlat in vårt empiriska material. 

___________________________________________________________________________ 

5.1 Varumärket internt 

 

5.1.1 Varumärkesidentitet 
 
Det som gör varumärket unikt, det som ger det mening och vad det står för är vad identiteten 
av varumärket karakteriseras av (Melin, 1999). Detta förklarar identitetsbegreppet för företag 
och i fallet Volvo kan vi konstatera att deras åsikter kring hur de vill och väljer att identifiera 
sitt varumärke skiljer sig något. Volvo Sverige påstår att de vill differentiera sin identitet 
genom att framhäva det skandinaviska ursprunget och även en känsla av lyx och kvalitet. 
Även attributet säkerhet är en faktor som Volvo gärna förknippas med och som identifierar 
varumärket.  

Enligt Kapferer (2008) fungerar varumärkesidentiteten som ett positioneringsverktyg för ett 
redan existerande varumärke och Nandan Shiva (2005) gör gällande att företag kan använda 
sin marknadsföring för att kommunicera ut sin varumärkesidentitet och således sitt värde till 
sina kunder. Enligt Volvo Sverige är den viktigaste delen i deras nuvarande 
varumärkesidentitet i Sverige att uppfattas som ett företag som visar förståelse för sina 
kunder. De vill inte uppfattas som ett företag som enbart radar upp teknologiska innovationer i 
bilarna, utan istället utrustning och egenskaper hos bilarna som verkligen skapar mervärde för 
kunden. Således läggs fokus på detta och även de tidigare nämnda attributen säkerhet, det 
skandinaviska ursprunget, kvalitet, samt lyx i arbetet med deras varumärkesidentitet. 

Efter vår intervju med Volvo Brasilien framgår det att de attribut som Volvo vill associeras 
med i Brasilien är att varumärket är unikt, attraktivt och säkert. De vill även uppfattas som en 
produkt för en inflytelserik person som vet vad han vill. Enligt Volvo Brasilien uppfattas 
redan varumärket som lyxigt och de väljer därför att inte lägga mycket resurser på att 
kommunicera ut detta faktum. De lägger istället fokus på differentiering och särskiljning från 
andra alternativ så de kan uppfattas som unika. Det vi märker av detta är att verksamheterna 
strävar efter lite olika mål i sitt identitetsarbete fast det är inte en markant skillnad.  

Melin (1999) påpekar att ett varumärkes identitet inte byggs upp en gång för alla, utan måste 
ständigt utvecklas. Vidare säger han att företag regelbundet bör genomföra identitetsanalyser 
för att bedöma om den nuvarande identiteten är tillräckligt attraktiv. Då en nulägesanalys ej 
tar hänsyn till att identitetsutveckling just är en ständigt pågående utveckling av varumärket 
bör märkesinnehavaren ha en identitet att sträva efter, en ideal identitet (ibid). Nedan 
illustreras ett exempel på en identitetsanalys.  
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Figur 1. Identitetsanalys (Melin, 1999, s.228) 

 

1. När identiteten stämmer överens med hur varumärket uppfattas av konsumenten och 
företaget är tillfreds med positionen behövs inga åtgärder vidtas.  

2. Om företaget är nöjda med den nuvarande positionen, men konsumenternas syn och 
uppfattning av varumärket ej stämmer överens med detta krävs åtgärder.  

3. När företaget ej är tillfreds med den nuvarande positionen av varumärket bör den förändras 
mot den ideala och önskade identiteten.  

4. När ett företag har förändrat sin identitet skall detta kommuniceras ut till konsumenten. 
Målsättningen är att den nya identiteten kommuniceras ut på ett sådant sätt att 
överrensstämmelse nås mellan uppfattningen av varumärket från konsumenten och 
varumärkets identitet (Melin, 1999).  

För att ta reda på hur varumärket uppfattas bland allmänheten och framförallt bland deras 
målgrupp utför företaget kontinuerligt kundundersökningar i syfte att få svar på detta. 

Volvo Sverige är just nu inne i en viss förändring av sin identitet. De har en bra position på 
den svenska marknaden, men försöker förändra den nuvarande bilden av varumärket. Just nu 
pågår arbetet med att förändra målgruppens varumärkesuppfattning. Således vid en jämförelse 
med denna identitetsanalys befinner sig Volvo Sverige för tillfället vid steg 4. Volvo 
Brasiliens målgrupp har en annorlunda uppfattning om varumärket, men företaget befinner sig 
i en liknande situation som Volvo Sverige. De vill förändra den nuvarande 
varumärkesuppfattningen då de har sin identitet klar och vet hur de vill uppfattas. I både 
Sverige och Brasilien jobbar de mot liknande mål, men efter olika förutsättningar.  

5.1.2 Intern märkeslojalitet 
 
Melin (1999, s. 246) definierar intern märkeslojalitet som ”de åtgärder en märkesinnehavare 

måste vidta för att upprätthålla ett varumärkes juridiska och kommersiella status”.  Intern 
märkeslojalitet handlar till stor del om förvaltning av varumärkeskapital (ibid). Doyle och 
Stern (2006) påpekar att hela personalen, upp till företagsledning, måste involveras för att nå 
ut med ett synonymt värde på varumärket.  

Volvo Sverige berättade att de för tillfället är inne i en förändring av sitt varumärke och den 
första delen av arbetet, som är in i det närmsta slutförd, består av den interna 
märkeslojaliteten. För att lyckas ompositionera sig i konsumenternas medvetande är det 
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väldigt viktigt för Volvo att ha en klar och tydligt definierad strategi även internt inom 
företaget. Med detta menar de att det är viktigt att alla inom företaget är väl medvetna om vad 
varumärket står för och att alla strävar efter samma mål. Melin (1999) förstärker vikten av 
intern märkeslojalitet genom att hävda att för att uppnå ett starkt varumärke och skapa lojala 
kunder är det viktigt att märkesinnehavaren själv är lojal mot varumärket.  

5.2 Varumärket externt 

5.2.1 Märkeskännedom 
 
Melin (1999) beskriver märkeskännedom som medvetenheten av ett varumärke hos en 
konsument och menar samtidigt att det för märkesinnehavaren är viktigt att sträva efter just 
detta. Detta kan liknas vid att Volvos målgrupp inte har en lika klar bild av vad varumärket 
står för i Brasilien jämfört med Sverige. Orsaken till detta är det faktum som framgick från 
våra intervjuer med Volvo i Brasilien och i Sverige; nämligen att de har en betydligt högre 
marknadsandel och tradition i Sverige jämfört med Brasilien.  

Hög märkeskännedom kan skapa spontan erinran vilket beskrivs som svåruppnåeligt, men 
eftersträvansvärt (Keller, 1993). Volvo Brasilien hävdar att på deras marknad måste de 
kontinuerligt påminna konsumenterna om deras produkter som ett alternativ vid val av 
premiumbil och detta är något som inte behöver göras i Sverige, där enligt tradition 
märkeskännedomen av varumärket är betydligt högre än vad den är i Brasilien. 

Kapferer (1997) delar in märkeskännedom i tre olika grader; top of mind, ohjälpt kännedom 
samt hjälpt kännedom. Hjälpt kännedom kan liknas vid det Aaker (1991) kallar för 
igenkänning. Detta är det lägsta steget i konsumenters märkeskännedom (ibid). 
Märkeskännedomen i Brasilien kan liknas vid hjälpt kännedom, eftersom Volvo Brasilien är 
tvungna att som tidigare nämnt påminna konsumenten om varumärket. Av vår 
enkätundersökning framgår det att Volvo är väldigt igenkänt i Sverige och vi kan därmed anta 
att de befinner sig en bra bit över märkeskännedomen i Brasilien och kanske till och med som 
top-of-mind hos den svenska konsumenten.  

Keller (1993) beskriver att märkeskännedom påverkar konsumenters köpbeteende genom att 
den även bestämmer styrkan av märkesassociationerna i varumärkesuppfattningen. I Sverige 
råder en väsentligt högre märkeskännedom än vad det gör i Brasilien. Efter vår undersökning i 
Sverige framgick det att dela 97,37 % av målgruppen i Sverige känner till varumärket, medan 
det, enligt Volvo Brasilien är betydligt färre på den brasilianska marknaden som är bekant 
med varumärket. Detta kan alltså leda till märkesassociationerna är högre i Sverige än i 
Brasilien.  

För att lyckas uppnå en hög märkeskännedom påpekar Aaker (1991) att företag bör förbättra 
identiteten på varumärket samt att även koppla detta till produktklassen. Vidare är det viktigt 
att repetera kommunikationen av budskapet kring varumärket i syfte att öka 
märkeskännedomen(ibid). Detta är något som Volvo Brasilien för tillfället jobbar med och vi 
anser att det är ett steg i rätt riktning för att uppnå högre märkeskännedom på den brasilianska 
marknaden.   

5.2.2 Varumärkesuppfattning 
 
Kotler (2008) menar att varumärkesuppfattning är de uppsättningar av tankar som 
konsumenter har om ett visst varumärke. Samtidigt påpekar Nandan Shiva (2005) att det finns 



 

30 

 

flera olika definitioner kring begreppet varumärkesuppfattning, men att alla dessa definitioner 
förklarar detta som den bild konsumenten har om vad varumärket står för. 
Varumärkesuppfattningen av varumärket skiljer sig i Brasilien mellan de som äger en Volvo 
mot de som inte gör det. Enligt Volvo Brasilien uppfattar de som inte äger bilen eller som inte 
har någon direkt koppling till varumärket det som riktat mot äldre människor, som ett dyrare 
alternativ än andra varumärken inom premiumsegmentet samt att de är svåra att sälja vidare. 
Denna uppfattning ändras då konsumenterna kommer i kontakt med produkten. De som äger 
en Volvo i Brasilien uppfattar varumärket som ett stilfullt alternativ inom premiumsegmentet, 
och som ett substitut till andra mer uppenbara alternativ. Detta skiljer sig från företagets 
målgrupp i Sverige där varumärkesuppfattningen inte är lika splittrad.  

Vidare menar Doyle och Stern (2006) att konsumenter inte enbart väljer en märkesprodukt, 
utan att konsumenterna även är villiga att betala mer för produkten om varumärkesuppfattning 
är positiv. I Brasilien riktas Volvos marknadskommunikation till A+ klassen som är deras 
målgrupp eftersom varumärket upplevs som mer lyxigt i Brasilien än i Sverige. Detta beror på 
den ekonomiska situationen som råder i Brasilien, vilket även gör att endast en liten del av 
befolkningen faktiskt har råd med en Volvo. Efter intervjun med Volvo Brasilien framgick det 
även att de tror att Volvo Sverige skulle önska att de uppfattades som mer lyxigt och attraktivt 
än vad det faktiskt gör. Detta är dock ett problem då så pass många redan äger en Volvo i 
Sverige, vilket motsäger konceptet med en unik lyxprodukt och som heller inte rättfärdigar ett 
högre pris. När vi träffar Volvo Sverige är de i full gång med ett projekt med en ny 
varumärkesstrategi och företagssyn som än så länge har pågått i ungefär ett år. För tillfället 
genomför de en fas där hela varumärket omstruktureras och utveckling av varumärket är 
något som sker kontinuerligt hos företaget. I detta sammanhang är det Volvo Sverige som har 
en något svårare position då de vill ändra en väl inarbetad position i konsumentens 
medvetande, men dessutom har problem med en stor marknadsandel, något som Volvo i 
Brasilien ej har.   

Enligt Keller (1993) är fördelaktigheten, styrkan och unikheten viktiga faktorer när ett företag 
vill skapa en stark varumärkesuppfattning och enligt författaren är detta speciellt viktigt vid 
högengagemangsprodukter, något som vi i centrala begrepp konstaterar att bilar är.  

Enligt Till et al. (2011) definieras fördelaktigheten med varumärket som graden av hur 
positiva eller negativa varumärkesassociationerna upplevs. De menar samtidigt att företag 
strävar efter att skapa de mest fördelaktiga associationerna (ibid). Volvo Brasilien gör 
gällande att målgruppen på den brasilianska marknaden främst förknippar följande 
associationer med deras varumärke: allvarligt, teknologiskt, traditionellt, tillförlitligt, kvalitet 
och säkerhet, där det sista är den främsta associationen som associeras med varumärket. 
Enligt vår enkätundersökning har målgruppen i Sverige har en liknande syn på varumärket 
Volvo som i Brasilien och attribut som den svenska målgruppen förknippar till varumärket är 
säkerhet och kvalitet. Dessutom förknippas Volvo i Sverige inte frekvent med det 
skandinaviska ursprunget, utan snarare med det svenska ursprunget, och i viss mån även 
Göteborg eller till och med Torslanda. De flesta av dessa attribut är onekligen positiva 
märkesassociationer till varumärket, men det finns även de på både den svenska och 
brasilianska marknaden som uppfattar varumärket som tråkigt och enligt Volvo Brasilien 
uppfattar de själva vissa av associationerna som något kalla. Ändock är som nyss nämnt de 
flesta associationer positiva så därav kan vi se att fördelaktigheten för märkesassociationerna i 
både Brasilien och Sverige är relativt hög.  

Styrkan av märkesassociationer är definierat som hur starka kopplingar det finns mellan 
märkesassociationerna och kärnan i varumärket (Till et al., 2011).  Samtidigt menar de att ett 
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centralt syfte med en marknadskampanj är att öka styrkan av konsumenternas 
märkesassociationer av de budskap de exponeras för (ibid). Information från Volvo Brasilien 
pekar på att märkeskännedomen för Volvo är väldigt låg i Brasilien jämfört med Sverige, 
dock har märkesassociationerna ändrats i Brasilien på senare tid eftersom folk pratar mer om 
varumärket än tidigare. Volvo Brasilien är inte helt nöjda med de nuvarande 
märkesassociationerna då de inte tycker att det speglar varumärkets kärna och identitet och de 
vill därmed förbättra styrkan av märkesassociationerna. Volvo Sverige vill åstadkomma 
liknande då de för konsumenten vill uppmärksamma nya attribut hos sitt varumärke.  
 
Märkesassociationens unikhet förklaras som hur särpräglad och annorlunda ett varumärke 
upplevs inom en given produktkategori. Denna unikhet är något som företag ofta försöker 
lyfta fram i sin positionering (ibid). Volvo Brasilien uppfattar idag att deras varumärke inte 
sticker ut tillräckligt mycket från andra alternativ inom premiumsegmentet och jobbar hårt för 
att nischa sig gentemot dessa. Hos Volvo Sverige råder en annorlunda situation då de har en 
mer unik plats i svenskarnas medvetande och även om de inte är helt ensamma inom sin 
produktkategori på den svenska marknaden ses de ändå som ett relativt unikt varumärke på 
marknaden.  

5.3 Positionering av varumärket 
 
Som tidigare nämnts förknippas Volvo Brasilien med säkerhet, kvalitet, stabilitet och 
avancerad teknologi. Även om dessa attribut är positiva så kan de uppfattas som något 
”kalla”. Volvo Brasilien hävdar att de vill framhäva de mer emotionella delarna av varumärket 
och ett exempel på hur de försökt ändra denna uppfattning av varumärket är deras ”Naughty 
Campaign”. Denna kampanj användes vid en lansering av en ny modell och arbetet med bland 
annat sociala medier och inom PR var ett steg i att ompositionera varumärket (Volvo Cars, 
2010). Detta stämmer väl överens med de Chernatony och McDonalds (1998) teori om att ett 
sätt att differentiera och positionera varumärket är genom just emotionella aspekter. Dessutom 
kan detta ses som en bra strategi med tanke på teorier angående högengagemangsprodukter 
från Evans et. al (2006) där de menar att köpbeslut som görs med affektiva motiv är beslut 
som görs med emotionella faktorer. Tilläggas kan även att som tidigare nämnt ses Volvo, i 
Brasilien som ett mer lyxigt alternativ som ger status till ägaren. Detta går hand i hand med 
Evans et. als (1993) att detta köpbeslut som påverkat av affektiva motiv grundar sig i 
konsumentens självbild och status.  Således kan detta ses som en riktigt bra strategi att 
användas sig av i positioneringsarbetet. Det som däremot brister i positioneringsarbetet för 
Volvo Brasilien är det som Lagergren (1998) hävdar; nämligen att en viktig målsättning i 
positioneringsarbetet är att skapa en permanent plats i kundens medvetande. Då den 
brasilianska målgruppen inte uppfattar varumärket så som Volvo Brasilien vill kan detta ses 
som något de bör förbättra. Enligt de Chernatony och McDonald (1998) ser konsumenten 
odifferienterade produkter som likvärdiga och detta stämmer överens med Volvo Brasiliens 
uppfattning om att de inte sticker ut tillräckligt mycket från andra produkter inom 
premiumbilsegmentet.  

Enligt Evans et. al (2009) finns ytterligare ett typ av köpbeslut som kräver högt engagemang; 
högt engagemang med kognitivt motiv. Köpbeslut som görs med kognitiva motiv är de beslut 
som främst grundar sig på rationella faktorer, såsom ekonomiska fördelar och produktens 
attribut. Varumärkesuppfattningen i Sverige är att de är en säker bil med hög kvalitet. Om vi 
antar att detta är saker som köpare tar hänsyn till vid sitt köpbeslut kan vi se dessa som 
rationella faktorer. Volvo Sverige vill dock framhäva andra delar av varumärket så som att den 
är mer lyxig och även ett varumärke som tänker på människan snarare än produkten i sig. De 
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står då inför utmaningen att få konsumenten att se till de emotionella aspekterna av 
högengagemangsköpet och detta är något som de bör ta hänsyn till i positioneringen av 
varumärket.  
   
Enligt Kotler et al. (2005) finns det många olika strategier för att positionera ett varumärke. 
Beroende på vilka fördelar hos varumärket som företaget vill lyfta fram kan valet av strategi 
variera. Ries och Trout (2001) refererat till i Kotler et al. (2005) menar att det finns tre 
alternativa positioneringsstrategier: 
 
1. Stärka varumärkets nuvarande position i konsumenternas medvetande  

2. Söka efter lediga platser i kundens medvetande. Företaget söker här efter ett ledigt hål i 
marknaden och försöker sedan fylla det hålet. Företaget försöker forma om varumärket i en 
annan riktning och följer sedan den vägen.  

3. Ompositionering av konkurrenten. Då använder företaget konkurrenters produkter för att 
framhäva sina egna.  

Vid jämförelse av vad den information som delgivits oss kan vi se att Volvo Brasilien främst 
inte jobbar efter att stärka den nuvarande positionen i konsumenternas medvetande utan vill 
snarare hitta en ledig plats i samma medvetande och de brukar bland annat då metod 2 och 3 
då de försöker utnyttja sina konkurrenters varumärken för att framhäva sina egna. Volvo 
Sverige använder sig fastmer av en kombination av metod 1 och 2. De vill förstärka den 
nuvarande varumärkesuppfattningen, men det de främst vill är att ompositionera sitt 
varumärke i ny tappning.  

5.3.1 Varumärkets personlighet 
 
Varumärkesidentiteten är ett mångfasetterat begrepp, men det finns vissa särskilda 
identitetsutvecklande faktorer som identiteten är uppbyggd av (Melin, 1999). Av de olika 
faktorerna som utgör dessa identitetsutvecklande faktorerna spelar personligheten av 
varumärket en stor roll i varumärkesidentiteten (ibid).   

Vid uppbyggnaden av en stark varumärkesidentitet argumenterar Urde (1997) för att 
varumärkets personlighet är en viktig faktor och han menar samtidigt att varumärkets 
personlighet kan definieras som de mänskliga karaktärsdrag som associeras till ett specifikt 
varumärke. Volvo Sverige förklarar att det inte är säkert att den typiska användaren är 
densamma på olika marknader. Således kan varumärket personifieras på olika sätt på den 
brasilianska respektive svenska marknaden.  

Volvo Brasilien har en tydlig bild på hur de vill att varumärket ska personifieras.  

"Volvo is a sophisticated premium car with lots of style for people that don't want the obvious 

choices (like BMW, Audi, Mercedes)." 

Detta ger en mänsklig beskrivning av varumärket och dess användare och detta är precis 
enligt Melins (1999) påstående att en personlighet är till för att förmänskliga varumärket, att 
ge varumärket en själ.  

Ranchhod, Gurau och Marandi (2011) skriver att ett varumärke kan skapa mervärde för 
konsumenten om även ursprungslandet bidrar med positiva associationer. Detta är något som 
används av Volvo, då de framhäver Sverige som ursprungsland. Detta görs både i Sverige och 
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i Brasilien, dock ligger fokus på denna kommunikation mer i Sverige.  

En viktig del i arbetet med varumärkesuppbyggnad är eventet Volvo Ocean Race. Detta event 
anordnar Volvo varje år och syftet med arrangemanget är att rikta sig till den övre 
medelklassen som har segling som intresse. På detta sätt försöker de möta deras målgrupp 
genom att även anspela på säkerhet, teknologi och äventyr som ska spegla varumärket.  

Förutom Volvo Ocean Race, som besöker Brasilien emellanåt, framträder Volvo Brasilien 
även under Sao Paulo Motor Show och de är aktiva i sitt PR-arbete för att få så många artiklar 
som möjligt skrivna om deras produkter i Brasilien. Volvo anpassar sina produkter till olika 
marknader för att på bästa sätt nå den målgrupp företaget har i just det landet. 

Av vår empiri framgår det att målgruppen i Brasilien är yngre än vad den är i Sverige. Detta 
beror på att det är de som har pengarna. Medelklassen växer i Brasilien och för att nå dem 
används bland annat sociala medier mycket. Volvo Brasilien använder sig av flera olika 
sociala mediekanaler så som Facebook, Twitter, Youtube, FlickR, Pinterest, Foursquare och 
livsstilsbloggar. 

Aaker (1996) tar upp sex olika strategier för att bygga upp en personlighet till varumärket:  

1. Ge en bild av användaren  

2. Framträda i specifika sammanhang  

3. Framhäva geografiskt ursprung 

4. Utforma särpräglad reklam  

5. Använda kända personer  

6. Använda symboler  

Av dessa olika metoder kan vi av våra kvalitativa intervjuer konstatera att Volvo Brasilien 
jobbar med en tydlig bild av användaren, de framträder i specifika sammanhang med till 
exempel Volvo Ocean Race och Sao Paulo Motor Show och de framhäver det skandinaviska 
ursprunget i sitt positioneringsarbete. De har även utformat särpräglad reklam i till exempel 
deras Naughty Campaign via sociala medier. Användning av kända personer eller särskilda 
symboler på den brasilianska marknaden sker dock inte, och inte heller Volvo Sverige 
använder sig av dessa metoder. Globalt sett är det möjligt att det används, men i fallen 
angående den svenska och brasilianska marknaden genomförs ej dessa aktiviteter. Däremot 
framhävs det geografiska ursprunget även på den svenska marknaden och Volvo Sverige 
framträder i specifika sammanhang för att bygga upp varumärket. I sammanhanget Volvo 

Ocean Race kan vi även se att Volvo Sverige försöker visa upp en bild av användaren. Någon 
sorts särpräglad reklam kan vi dock inte se tecken på att de brukar på den svenska marknaden. 
Vi definierar denna utpräglade reklam som något som verkligen sticker ut och beroende på 
definition kan det säkert hända att viss utpräglad reklam utförs, men via våra intervjuer har 
det inte framkommit.  
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Figur 4. (Sammanställning av strategier för att bygga upp en personlighet – egen tabell)  

Melin (1999) beskriver varumärkespyramiden som en modell som utgår från 
märkesinnehavarens sida. Modellen innehåller byggstenarna positionering, produkt, 
varumärke samt målgrupp där de tre förstnämnda utgör basen i modellen. De är nära 
förbundna med varandra och samtliga bör uppfattas som relevanta och värdefulla för 
målgruppen (ibid). Genom effektiv marknadskommunikation kan märkesinnehavaren skapa 
ett mervärde för kunden. Märkesinnehavarens mål bör även vara att stärka kopplingen mellan 
varumärket och produkten samt att på sikt även skapa lojalitet mellan målgruppen och 
varumärket (ibid). Det är sedan länge känt att produkten spelar en stor roll i detta 
positioneringsarbete (Punja och Moonb, 2002). 

5.3.2 Varumärkespyramiden 
 

 

Figur 2. Varumärkespyramiden – Märkesproduktens struktur (Melin, 1999, s. 75)  

I Sverige finns denna lojalitet mellan målgruppen och varumärket och detta beror på deras 
mångåriga arbete med att skapa effektiv marknadskommunikation som kan kopplas till 
produkten och varumärket. Det är inte en process som går över en dag utan det tar tid att 
bygga upp detta förhållande till målgruppen och det är en fas som Volvo Brasilien just nu är 
inne i och förhoppningen bör vara att de på sikt ska uppnå denna lojalitet. Ett exempel på hur 

Aktivitet Volvo Sverige Volvo Brasilien 

Ge en bild av användaren x x 

Framträda i specifika sammanhang x x 

Framhäva geografiskt ursprung x x 

Utforma särpräglad reklam x 

Använda kända personer 

Använda symboler 
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de i Brasilien har jobbat med detta är deras jobb med att skapa en mer tydlig personlighet till 
varumärket. De ville visa upp en yngre bild av varumärket och i positioneringsarbetet 
använde de marknadskommunikation i sociala medier och med lansering av nya modeller. De 
nya modellerna är således förändringen i produkten och tillsammans med den nya 
personligheten till varumärket och positionering försökte de nå ut med detta budskap till 
målgruppen och skapa högre märkeskännedom, något som sedan länge finns i Sverige.  

5.3.3 Samband mellan varumärkesidentitet och varumärkesuppfattning 
 
Aaker (1996) rekommenderar att företag vid positionering av varumärket jämför 
varumärkesuppfattningen med varumärkesidentiteten.  

Enligt Kavaratzis & Ashworth (2005) finner vi begreppen varumärkesidentitet och 
varumärkesuppfattning på två sidor relaterat till varumärket. Identiteten representerar 
märkesinnehavarens bild av varumärket och uppfattningen representerar konsumentens syn av 
samma varumärke (ibid). Mellan dessa begrepp finns positioneringen och det är essentiellt att 
positioneringen fungerar för att dessa två ska överensstämma (ibid). Författarna hävdar att 
desto mer lika dessa uppfattningar är, desto mer framgångsrikt blir varumärket (ibid).  

När vi studerar denna modell kan vi märka en skillnad från Volvo Sverige och Volvo 
Brasilien. På den brasilianska marknaden är varumärket inte uppfattat på det sätt som 
företaget önskar. Varumärkesidentiteten stämmer ej överens med varumärkesuppfattningen. 
Enligt denna modell har de därför en hel del arbete kvar att utföra med sitt 
positioneringsarbete för att nå önskat tillstånd. I många år har Volvos varumärkesidentitet 
stämt bra överens med uppfattningen av varumärket. En tydlig, etablerad bild har sedan länge 
funnits i konsumenternas medvetande på den svenska marknaden. Detta är antagligen en stor 
del till Volvos framgångar i Sverige. I dagens läge när företaget jobbar med att förändra 
varumärkesuppfattningen ligger deras varumärkesidentitet däremot längre från den nuvarande 
varumärkesuppfattningen. Den sedan tidigare väl inarbetade uppfattningen ska nu förändras 
och precis som för Volvo Brasilien krävs därför arbete för att lyckas ompositionera 
varumärket i konsumenternas medvetande.  

 

Figur 3. Figure 1, City branding: An effective assertion of identity or a transitory marketing 

trick? (Kavaratzis, M., & Ashworth, G.J. 2005. Tijdschrift voor Economische en Sociale 

Geografie (s. 508), vol. 96, nr. 5). Egenredigerad av Robin Karlsson och Robert Wiberg 

(2012).  
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6. Slutsats 
 

I det sista kapitlet, slutsats, drar vi utifrån analysen våra egna slutsatser och konklusioner för 

att uppfylla syftet med uppsatsen. Vidare besvarar vi vår problemformulering och ger förslag 

till vidare forskning. 

___________________________________________________________________________ 

                

Våra tankar inför uppsatsen var att vi skulle se tydliga skillnader rörande 
varumärkesuppfattningen mellan de två länders marknader vi undersökte och att detta skulle 
påverka positioneringsarbetet. 

Problemställningen för uppsatsen löd:  

Hur kan ett företag, verksamt på olika geografiska marknader, anpassa sitt 

positioneringsarbete på grund av skillnad i varumärkesuppfattning? 

Under uppsatsens gång och vid vår analys har vi emellertid insett att skillnaden i 
varumärkesuppfattning inte är lika stor som vi från början trodde. Skillnader finns, men andra 
faktorer så som märkeskännedomen i länderna spelar även det en stor roll. I studien 
uppmärksammade vi att varumärket var betydligt mer välkänt på företagets hemma-marknad 
och detta kan ge större effekt än vad vi ursprungligen trodde. De faktorer vi försökte avgränsa 
oss till behöll vi fokus på, men det var omöjligt att blunda för vissa övriga faktorer som 
spelade in.  

Av analysen kan vi dra slutsatsen att varumärket sedan länge är välkänt på den svenska 
marknaden och det finns tydligare associationer och kännedom om varumärket. Målgruppen 
på svenska marknaden förknippar dessutom varumärket betydligt mer med ursprunget och 
varumärkets härkomst.  

För att nå önskad positionering på marknaden kan organisationen ställas mot liknande 
utmaningar, men med skillnader i förutsättningarna. Då företagets verksamhet på den svenska 
marknaden för tillfället är inne i en ompositionering av varumärket dyker liknande problem 
upp som även uppenbarar sig för enheten på den brasilianska marknaden. Likheten i detta 
sammanhang är i princip samma som olikheten. På varumärkets hemma-marknad är 
varumärket väl inarbetat så för dem blir utmaningen att ändra och pränta in den nya 
varumärkesidentiteten i konsumenternas medvetande. I brasilien har företaget liknande 
problem men snarare på grund av den lägre märkeskännedom av varumärket som råder inom 
landet.  

Vi har kommit fram till att globala företag som bistår med högengagemangsprodukter, 
behöver anpassa sitt positioneringsarbete om de är aktiva på olika marknader där 
varumärkesuppfattningen är annorlunda. Metoderna för att anpassa positioneringen är 
varierad och det finns en mängd olika. Tidigare teorier hävdar att identiteten kan användas 
som positioneringsverktyg och detta brukas på båda våra undersökta enheter. Många av 
tidigare teorier om varumärkesbyggande används för att bygga upp en identitet på respektive 
marknad, men all marknadsföring skiljer sig emellertid inte åt. Företag kan ha globala 
marknadskampanjer som är gränsöverskridande och fungerar som kommunikation mot flera 
marknader oavsett varumärkesuppfattning.  

Även det faktum att målgruppen inte är den samma på de olika marknaderna kan vara orsak 
till varför ett företag måste anpassa sitt positioneringsarbete. Volvo i Brasilien riktar sig mot 
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en yngre målgrupp och detta reflekteras i deras arbete med positioneringen. För att nå ut med 
önskad identitet bör även företag använda rätt metod av positioneringsarbete sett till vilket 
sorts köp konsumenten gör när de införskaffar just företagets produkt. Det är viktigt i 
positioneringsarbetet att på ett tydligt sätt lägga fokus på de antingen emotionella eller 
kognitiva motiv som köparen har. För att nå önskad position bör även faktorer så som unikhet, 
styrka och fördelaktigheten med märkesassociationerna som varumärket bidrar med tas i 
beaktning så att de stämmer överens så bra som möjligt.  

I positioneringsarbetet ligger personligheten kring varumärket i fokus och på respektive 
marknad anpassas positioneringsarbetet för att falla inom ramen för hur varumärkets identitet 
och personlighet skall uppfattas. Av vår analys framgick det att en av våra 
undersökningsenheter är mer aktiva med arbetet för att bygga upp en personlighet då 
varumärket sedan tidigare inte är lika välkänt som det är på den andra undersökta marknaden. 
I detta arbete jobbar de bland annat med att försöka bygga upp en bild av användaren, 
framträda i specifika sammanhang, framhäva det geografiska ursprunget samt att utforma 
särpräglad reklam. Dessa är alla exempel som brukas för att skapa en tydligare personlighet 
och identitet till varumärket och är även teorier som sedan tidigare myntats av författare inom 
ämnet. Som tidigare nämnt är märkeskännedomen mer utbredd på företagets hemmamarknad 
och företagets verksamhet på den marknaden arbetar därför inte lika mycket med dessa 
metoder, men de framträder i specifika sammanhang samt framhäver det geografiska 
ursprunget. Hur exakt detta sker kan skilja sig, men det som framgår är att företaget, aktiva på 
marknaden med lägre märkeskännedom måste arbeta hårdare med detta.  

Företag, aktiva på olika geografiska marknader kan befinna sig i helt olika situationer rörande 
varumärket och därmed måste positioneringsarbetet anpassas därefter. En analys av 
identiteten är i detta sammanhang av vikt för att kunna användas i positioneringsarbetet. Det 
är även fullt möjligt att anpassa arbetet för att eftersträva en särskild identitet på de olika 
geografiska marknaderna. För att uppnå målen med positioneringsarbetet bör även den 
rådande varumärkesuppfattningen tas i beaktning och positioneringsstrategin kan reflektera 
den önskade positionen på marknaden. Slutsatsen vi drar av detta är att företag kan använda 
sig av olika positioneringsstrategier på olika marknader på grund av skillnaden i 
varumärkespositionen de strävar efter. För att lyckas med detta arbete är det dessutom, som 
forskare tidigare hävdat av vikt att det inom företaget råder en intern märkeslojalitet.  

På grund av, till viss mån, olik varumärkesuppfattning och annorlunda målgrupp kan företag 
därför anpassa positioneringsarbete mellan marknaderna. Det som emellertid mest påverkade 
detta faktum var skillnaden i märkeskännedom. Tidigare forskning påpekar att hög 
märkeskännedom är eftersträvansvärt och detta är ytterligare ett exempel på vilka fördelar det 
bidrar med.  

Vi kan också dra slutsatsen att ett varumärke, precis som teori sedan tidigare påpekar kan vara 
mer framgångsrikt om varumärkesuppfattningen och varumärkesidentiteten stämmer väl 
överens. På hemma-marknaden har vårt undersökta företag en varumärkesuppfattning som är 
väl överensstämmande med deras varumärkesidentitet och detta är något som onekligen har 
bidragit till deras framgångar där. Företag jobbar i sin positionering med att få dessa att 
stämma överens och försöker bland annat då skapa mer märkeskännedom för att uppnå en 
varumärkesuppfattning hos målgruppen som matchar företagets varumärkesidentitet. Om ett 
företag vet hur de vill uppfattas och hur de vill få ut budskapet till konsumenten kan ändå en 
låg märkeskännedom hindra differentiering från konkurrenterna inom samma segment. 

Trots märkeskännedomens onekligen många goda egenskaper kan den även fungera som 
hinder. Om kännedomen kring ett varumärke på en marknad är hög sedan tidigare kan 
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varumärkesidentiteten vara så inpräntad i konsumenternas medvetande att det blir svårt att 
förändra den om företaget så önskar. I vissa fall kan även för hög marknadsandel vara ett 
problem när företag vill ändra attribut för varumärket rörande vilken typ av produkt det är och 
till vilket segment den ska riktas till. 

Ett sätt för att uppnå högre märkeskännedom är att jobba efter tidigare teorier där sambandet 
och kopplingen mellan målgrupp, produkt, positionering och varumärke används. I vår analys 
kunde vi se att vårt undersökta företag, på hemma-marknaden har, genom varumärket och 
produkten positionerat sig väl och har således uppnått en hög märkeskännedom som även 
skapat lojalitet från målgruppen i landet. Detta är inte helt enkelt, men något som många 
företag som erbjuder konsumentprodukter bör sträva efter.  

Företag kan använda sig av olika positioneringsstrategier på olika marknader för att nå önskad 
positionering, men exakt hur det används kan skilja sig. Det finns inga bestämda rätt eller fel 
för detta då metoderna är många och flera av dessa kan liknas vid, av forskare tidigare 
föreslagna metoder. Varumärkesuppfattningen spelar stor roll, och även den påverkas av 
märkeskännedomen i landet och det är just märkeskännedomen som enligt vår studie är den 
främsta orsaken till varför arbetet med positioneringen skiljer sig.  

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Under uppsatsen genomförde vi en kvantitativ undersökning på den ena marknaden för att ta 
reda på varumärkesuppfattning och märkeskännedom. Information om den andra marknaden 
delgavs oss av vårt intervjuobjekt på den marknaden, men för att ge en än tydligare bild av 
varumärkesuppfattningen på de olika marknaderna skulle det kunna vara aktuellt och relevant 
med en större kvantitativ undersökning inom även den målgruppen. Då kan ytterligare en 
dimension tillföras och tillförlitligheten för slutsatserna kan göras större. 

Mycket av de teorier kring positionering vi stött på under arbetets gång är erkända teorier som 
behandlar vad positionering innebär och vilka olika positioneringsstrategier det finns. Dessa 
teorier har vi valt att applicera på varje marknad för sig, för att se hur företag skiljer på detta 
arbete mellan respektive marknad. Vi har dock även under denna process stött på teori som 
behandlar global positionering, därför anser vi att det skulle vara intressant att utföra en 
djupare studie kring hur företag, som är verksamma på flera geografiska marknader, arbetar 
med just global positionering. Vi har i viss mån belyst detta fenomen, men vi har som ovan 
nämnt koncentrerat oss på hur undersökningsenheterna agerar på respektive marknad för sig.  

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

7. Referenser 

7.1 Vetenskapliga artiklar  
 
Aronson, J. (1994). A Pragmatic View of Thematic Analysis [Elektronisk version]. The 

Qualitative Report, 2 (1). 

Bao, J.Y.E., Sweeney, J.C. (2009). Comparing factor analytical and circumplex models of 
brand personality in brand positioning. Psychology and Marketing, 26 (10), 927-949. 

Kavaratzis, M., & Ashworth, G.J. (2005). City branding: An effective assertion of identity or a 
transitory marketing trick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 96 (5), 506-
514. 

Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand 
Equity. Journal of Marketing, 57 (1), 1-17. 

Nandan, Shiva. (2005). An exploration of the brand identity-brand image linkage: A 
communications perspective. Journal of Brand Management, 12 (4), 264-278.  

Punja, G., & Moonb, J. (2000). Positioning options for achieving brand association: A 
psychological categorization framework. Journal of Business Research, 55, 275-283. 

Ranchhod, A., Gurau C., & Marandi, E. (2011). Brand names and global positioning. 
Marketing Intelligence & Planning, 29 (4), 353-365. 

Ritson, M. (2004). Why are brand positionings made so complex? Haymarket Business 

Publications, 21. 

Till, Brian D., Baack, D., & Waterman, B. (2011). Strategic brand association maps: 
developing brand insight. The Journal of Product and Brand Management, 20 (2), 92-100. 

7.2 Böcker 
 
Aaker, D.A. (1991). Managing brand equity: capitalizing on the value of a brand name. New 
York: The free press 

Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands. New York: The Free Press 

Alvesson, M. & Sköldberg, K (2008). Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och 

kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Umeå: Studentlitteratur 

De Chernatony, L. & McDonald, M.B. (1998). Creating powerful brands. Oxford: 
Butterworth-Heineman 

Doyle, P., & Stern, P. (2006). Marketing management and strategy. Harlow: Financial 
times/Prentice hall 

Evans, M., Jamal, A., & Foxall, G. (2009). Consumer behavior, 2
nd

 edition. Chichester: John 
Wiley & Sons Ltd 

Fredlund, C., Hedquist, C., Ohlsson, M., Olsson, L., Wunderman, A., & Fredlund, K. (2006). 



 

40 

 

Varumärkesbygget. Lönashult: Nota Bene AB 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Sverige: Studentlitteratur  

Kapferer, J.N. (1997). Strategic brand management – Creating and sustaining brand equity 

long term. London: Kogan page Ltd  

Kapferer, J.N. (2008). The new strategic brand management – Creating and sustaining brand 

equity long term. London: Kogan page Ltd  

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2005). Principles of marketing: 4
th

 

European edition book. Harlow: FT prentice hall 

Kotler, P., Armstrong, G., Wong, V., & Saunders, J. (2008). Principles of marketing: 5
th

 

European edition book. Harlow: FT prentice hall 

Lagergren, H. (1998). Varumärkets inre värden. Göteborg: ITC Education KB 

Mattson, P., & Örtenblad, A. (2008). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och 

referensteknik. Lund: Studentlitteratur 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken. Malmö: 
Liber 

Ries, A., & Trout, J. (2001). Positioning - The Battle for Your Mind, 2nd edition. New York: 
McGraw-Hill Professional. 

Svenning, C. (2000). Metodboken 4:e upplagan. Eslöv: Lorentz förlag  

Upshaw, L.B. (1995). Building Brand Identity – A strategy for Success in a Hostile 

Marketplace. New York: John Wiley and Sons 

Urde, M. (1997). Märkesorientering – Utveckling av varumärken som strategiska resurser 

och skydd mot varumärkesdegeneration. Lund: Lund university press 

Uggla, H. (2006). Positionering: Teori, trend & strategi. Malmö: Liber 

7.3 Internetreferenser 
 
Business dictionary.com (2012) 
http://www.businessdictionary.com/definition/brand-image.html#ixzz1vPMp2aSX, hämtad: 
2012-05-20 

Business dictionary.com (2012b) 
http://www.businessdictionary.com/definition/high-involvement 
product.html#ixzz1vPNXoTLK, hämtad: 2012-05-20 

Interbrand: Creating and managing brand value (2012) 
www.interbrand.com/en/Default.aspx, hämtad: 2012-02-14 

Management study guide: Pave your way to success (2012) 
http://www.managementstudyguide.com/brand-positioning.htm, hämtad: 2012-05-20 

Marketing terms: Highlighting the best of internet marketing (2012) 



 

41 

 

http://www.marketingterms.com/dictionary/b2c/, hämtad: 2012-05-18 

Volvo Cars (2010) 
http://www.volvocars.com/intl/top/about/news-events/pages/default.aspx?itemid=130, 
hämtad: 2012-04-02 

Volvo Cars (2012) 
http://www.volvocars.com, hämtad: 2012-04-02 

Volvo Cars (2012b) 
http://www.volvocars.com/se/Pages/default.aspx , hämtad: 2012-04-02 

Volvo Group 2012 
http://www.volvo.com/group/volvosplash-global/en-gb/Pages/volvo_splash.aspx, hämtad: 
2012-04-02 

7.4 Personlig kommunikation 
 
A. Stenlund (Personlig kommunikation, fortlöpande 6 december 2011 – 24 april 2012) Volvo 
Sverige  

C. Pontual (Personlig kommunikation, 28 mars, 2012) Volvo Brasilien 

D. Shaw (Personlig kommunikation, 12 december, 2011) Volvo Sverige 

Å. Borg (Personlig kommunikation, 12 december, 2011) Volvo Sverige 

7.5 Figurförteckning 
 
Figur 1. Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken 

(s. 228). Malmö: Liber 

Figur 2. (Sammanställning av strategier för att bygga upp en personlighet) 

Figur 3. Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken 

(s. 75). Malmö: Liber 

Figur 4. Kavaratzis, M., & Ashworth, G.J. (2005). City branding: An effective assertion of 
identity or a transitory marketing trick? Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie (s. 
508), vol. 96, nr. 5 s. 506-514. 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide Volvo Sverige 
 

Intervjuguide Volvo Sverige 2011-12-12 

1. Allmänt 
1.1 Vilka är ni och vilka är era poster?  

1.2 Vilka är era erfarenheter och tidigare uppdrag.  

2. Volvos varumärkesidentitet 

2.1 Hur vill ni att Volvos VM ska uppfattas globalt?  
Varför?  

2.2 Hur vill ni att Volvos VM ska uppfattas i Sverige?  
Varför?  

2.3 Skiljer det något på hur ni vill att det ska uppfattas mellan den brasilianska marknaden och 
den svenska? 
Varför? Varför inte?  

2.4 Hur jobbar ni för att behålla den uppfattningen? 

2.5 Är ni nöjda med de associationer som finns kring Volvo? 

2.6 Vilket kärnvärde vill ni främst lyfta fram med Volvo som VM? 
Skiljer det sig mellan Sverige och Brasilien?  
Varför? Varför inte? 
Vilket mervärde kan kunden räkna med då de köper era produkter?  

2.7 Vilken är er målgrupp i Sverige respektive Brasilien?  

3. Volvos varumärkesuppfattning 
3.1 Hur upplever ni att Volvos VM uppfattas globalt?  

3.2 Hur upplever ni att Volvos VM uppfattas i Sverige? 

3.3 Upplever ni att era kunder i Brasilien respektive Sverige uppfattar er på samma sätt? 
Varför? Varför inte?  

4. Volvos marknadsaktiviteter 
4.1 Vilka aktiviteter har ni genomfört för att skapa en personlighet kring ert varumärke?   

4.2 Använder ni er av olika positioneringsstrategier i Sverige respektive Brasilien?  

4.3 Uppfattar ni att ni måste anpassa er marknadsföring mellan länderna mycket beroende på 
de kulturella skillnader som finns?  
Ex. Normer o värderingar, religion, traditioner, symboler, färger m.m 

4.4 Skiljer det sig mellan hur mycket ni måste marknadsföra er i Sverige respektive Brasilien?  
För att upphålla er positionering?  
Hur länge har ni t.ex funnits på den brasilianska marknaden?  
Blev positioneringen annorlunda i Brasilien på grund av att ni var nya på marknaden?  
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Bilaga 2 – Intervjuguide Volvo Brasilien 
 

Interview guide Volvo Cars Brazil 2012-03-22 
How many years have you worked at Volvo Cars Brazil: 

Position: 

Education: 

Previous experiences: 

1. Volvo Cars Brazil 
1.1 Year for establishment in Brazil: 

1.2Annual sales of Volvo cars in Brazil: 

2. Volvo Cars market activities 

2.1 Do Volvo Cars in Brazil have different market activities compared to the market activities 
in Sweden?  

2.2 What kinds of market activities do Volvo cars perform in Brazil?  

2.3 Which of these activities is meant to directly affect the image of the brand?  

2.4 What media channels do Volvo Cars use in their market activities in Brazil? 

2.5 What is Volvo Cars target audience in Brazil? 

3. Volvo Cars brand identity 

3.1 How does Volvo Cars want the brand to be perceived as in Brazil? 

3.2 Does Volvo Cars want the brand to be perceived different in Brazil compared to Sweden? 

3.3 Why does Volvo Cars want the brand to be perceived different in Brazil compared to 
Sweden?  

3.4 Have Volvo Cars sometime re-positioned the Brand in Brazil? Why? 

4. Volvo Cars brand image 

4.1 How is the brand Volvo Cars actually perceived by the target audience in Brazil? 

4.2. Is the brand Volvo Cars perceived different by the target audience in Brazil compared to 
Sweden?  

4.3 Why is the brand Volvo Cars perceived different by the target audience in Brazil compared 
to Sweden?  

4.4 Have the perception of Volvo cars been changed during the time Volvo have been 
established in Brazil?  
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Bilaga 3 – Enkätundersökning Sverige 
 

Enkätundersökning – Varumärkesuppfattning 

1. Ålder -   

2. Känner du till varumärket Volvo? [Ja] [Nej] (om nej, tack för ditt deltagande) 

3. Vilka attribut/saker/egenskaper associerar du främst Volvo med? Nämn 1-3 olika 
egenskaper 

4. Övriga synpunkter du kan dela med dig av kring dina tankar om Volvo? 
_________________________________________________________________________ 


