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Sammanfattning 

Titel: Brand Brazil – En studie om brand equity på en 
emerging market 

  
Författare:  Anders Andersson & Jonathan Karlsson 
  
Ämne:  Kandidatuppsats i marknadsföring, 15 hp 
  
Nyckelord:  Brand equity, Emerging markets, 

Märkeskännedom, Märkesassociationer, 
Upplevd kvalitet, Märkeslojalitet 

  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse 

för hur företag verksamma på en emerging 
market kan arbeta med brand equity, samt 
vilken nytta det ger varumärkesinnehavaren. 

  
Teoretisk referensram: Kapitlet inleds med en beskrivning av brand 

equity för att sedan brytas ner i de fyra 
dimensionerna; märkeskännedom, 
märkesassociationer, upplevd kvalitet och 
märkeslojalitet.  

  
Metod: En kvalitativ studie med deduktiv ansats där 

Brand/Marketing coordinators för de 
brasilianska dotterbolagen till Volkswagen, 
Toyota och General Motors är intervjuade. 

  
Empiri: I empirikapitlet presenteras genomförda intervjuer 

vilka är tänkta att beskriva respektive fallföretags 
arbete och nytta av brand equity. 

  
Slutsatser: I denna undersökning framgår att företag verksamma 

på en emerging market arbetar aktivt med brand 
equity, ofta i enlighet med teori. Dessutom upplever 
företagen positiva effekter av ökad brand equity.  
 

 
 



Abstract 

Title: Brand Brazil – A study on brand equity in an 
emerging market 

  
Authors:  Anders Andersson & Jonathan Karlsson 
  
Subject:  Bachelor thesis in marketing, 15 credits 
  
Keywords:  Brand equity, Emerging markets, Brand 

awareness, Brand associations, Perceived 
quality, Brand loyalty 

  
Purpose: The purpose of this thesis is to gain deeper 

understanding of how a company operating on 
an emerging market can work with brand 
equity, and what benefits it provides to the 
brand owner. 

  
Theoretical framework:  The chapter begins with a description of brand 

equity to be further decomposed to its four 
dimensions; brand awareness, brand 
associations, perceived quality, brand loyalty 

  
Methodology: A qualitative research method with a deductive 

approach is conducted, where interviews with 
Brand/Marketing coordinators for the Brazilian 
subsidiaries of Volkswagen, Toyota and 
General Motors, are performed. 

  
Empirical framework: The chapter presents performed interviews that 

are supposed to describe our case studies’ work 
and benefits from brand equity. 

  
Conclusion: This study shows that companies operating on an 

emerging market are working actively with brand 
equity, often in accordance with theory. The 
companies also experience positive effects from 
increased brand equity. 
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1  Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras den bakgrund som föranleder uppsatsarbetet. Vidare 
följer en problemdiskussion vilken leder till uppsatsens syfte. Därefter följer ett antal aktuella 
avgränsningar för uppsatsen. För att ge en snabb överblick av uppsatsens fortsatta upplägg 
avslutas kapitlet med en dispositionsmall. 

1.1 Problembakgrund 

Det råder en ekonomisk revolution i världen. Många länder som tidigare varit hårt drabbade 
av fattigdom är idag på väg att passera de avancerade ekonomierna1 (Kvint, 2009). BRIC 
länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina står som ambassadörer för dessa växande 
ekonomier, även kallade emerging markets2. Signifikant för emerging markets är stark 
ekonomisk tillväxt, växande medelklass, förbättrad levnadsstandard och social stabilitet 
(ibid.). 
 
Emerging markets är sedan tio år en av de största drivkrafterna för global tillväxt (Kose & 
Prasad, 2010). Handel och finansiella länkar mellan avancerade ekonomier och emerging 
markets har blivit väsentligt starkare vilket påskyndat den globala integrationsprocessen. 
Trots att den ekonomiska utvecklingen för avancerade ekonomier var svag mellan 2003 och 
2007 fortsatte emerging markets att utvecklas i snabb takt (ibid.). Enligt Kose och Prasad 
(2010) är detta ett första tecken på att emerging markets blivit huvudmotorn för global 
tillväxt.  
 
Kvint (2009) menar att emerging markets har mycket stor inverkan på världsekonomin. Hela 
86 av världens länder betraktas som emerging markets. Det motsvarar cirka 69 procent av 
världsbefolkningen vilka står för 45 procent av bruttovärldsprodukten (ibid.). Enligt Belz 
(2012) kommer 45 procent av bruttovärldsprodukten genereras av endast sju av dessa länder 
inom loppet av tio år; Kina, Indien, Brasilien, Mexiko, Ryssland, Turkiet och Indonesien. 
Kvint (2009) förklarar att många företag ser potential i att vara verksamma på emerging 
markets. Politiker, ekonomer och strateger blir allt mer involverade i emerging markets då 
dessa marknaders betydelse för världen ständigt ökar. Dessutom expanderar arbetsmarknaden 

                                                                                                                                                         
 
1Avancerade ekonomier är en term använd av Internationella Valutafonden (IMF) för den översta gruppen i 
hierarkin av ekonomier. De utgörs av Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Cypern, Tjeckien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hongkong, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Sydkorea, Luxemburg, 
Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Taiwan, Storbritannien och USA. 
2 Emerging Markets är ett samhälle på väg från diktatorskap mot en fri och marknadsorienterad ekonomi. Denna 
marknad har gradvis integration med den globala marknadsplatsen och med andra emerging markets. 
Gemensamt för dessa är en växande medelklass, förbättrad levnadsstandard och social stabilitet Kvint (2009). 
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på emerging markets cirka tre gånger snabbare än i avancerade ekonomier, vilket lett till att 
många unga yrkesverksamma söker sig till emerging markets för att göra karriär (ibid.). 
 
Den stora förändring som skett på den globala konsumentmarknaden är att emerging markets, 
vilka tidigare försett avancerade ekonomier med varor, utvecklat en köpstark medelklass som 
lägger större vikt vid produkters status (Kharas, 2010). Medelklassen har alltså ökade 
märkespreferenser och betalar gärna extra för kvalitet, vilket i sin tur stimulerar 
produktdifferentiering samt investeringar i ny produktion (ibid.). Kharas (2010) förklarar även 
att medelklassens konsumtion på emerging markets ökat väsentligt snabbare än inkomsten. 
Drivkrafterna bakom ökad konsumtion förklaras genom nya möjligheter att spendera pengar 
via lån och krediter (ibid.).  
 
Trots att emerging markets blir allt mer lika avancerade ekonomier skiljer de sig fortfarande 
på flera punkter (Sheth, 2011). På grund av den snabba utveckling som fått emerging markets 
att växa sig starka på endast två decennier, har viktiga delar av samhället halkat efter. Många 
av länderna upplever heterogenitet mellan folkgrupper. Det finns fortfarande stora sprickor 
mellan samhällsklasser, raser och kön. Socialpolitiken har trots stor utveckling inte nått 
samma nivå som i avancerade ekonomier. Även korruption och kartellbildningar är vanligt 
förekommande (ibid.). Vidare menar Sheth (2011) att det råder brist på ekonomiska resurser, 
vilket leder till att många halvfärdiga projekt stannar av eller avslutas. Andra delar som 
återspeglar emerging markets är varumärkesfri konkurrens från lokala företag som tillverkar 
billiga kopior av premiumprodukter, samt otillräcklig infrastruktur (ibid.). Ovanstående 
exempel är enligt Sheth (2011) variabler som påverkar marknadsstrategin för företag 
verksamma på emerging markets. För att bli framgångsrika måste företag därför anpassa sin 
marknadsstrategi efter rådande omständigheter (ibid.). Även Belz (2012) menar att det krävs 
en omfattande förståelse för dynamiken på emerging markets. Det finns inget universellt 
framgångsrecept för att lyckas på emerging markets, utan företag måste anpassa sin 
marknadsstrategi, affärsmodell och adaptera till lokala förhållanden (ibid.). Xie & Boggs 
(2006) menar att emerging markets erbjuder stora möjligheter för företag att växa och betonar 
samtidigt vikten av att välja rätt strategi för sitt varumärke3. Kaynak & Zhou (2010) beskriver 
på liknande vis att emerging markets, ur ett marknadsperspektiv, erbjuder mycket goda 
utsikter att bygga och expandera varumärken. De flesta studier och teorier utvecklade om 
varumärken är ämnade för företag verksamma i amerikansk kontext, dock råder brist på 
liknande studier i en emerging market-kontext (Xie & Boggs, 2006). 

1.2 Problemdiskussion 

Singh (2010) menar att, vilka preferenser och värderingar som efterfrågas hos ett varumärke 
varierar mellan olika länder. Ni & Wan (2008) beskriver vidare att ett varumärkes framgång 
på en marknad är beroende av i vilken grad det kan anpassas till sin omgivning. Enligt Singh 
(2010) är ett ofta förekommande problem för varumärkesinnehavare på emerging markets att 

                                                                                                                                                         
 
3 Varumärke definieras av American Marketing Association (AMA) som ett namn, en term, ett tecken, en 
symbol, en design, eller en kombination av dem, med intention att identifiera varor eller tjänster från en eller en 
grupp av säljare för att differentiera sig mellan konkurrenter. 
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marknaderna inte tidigare varit exponerade för varumärken. På grund av konsumenternas 
oerfarenhet får de svårare att översätta och ta till sig varumärkens mening (ibid.).  
 
Det immateriella värde ett varumärke besitter, benämns enligt Aaker (1991) brand equity. 
Melin (1999) översätter benämningen till varumärkeskapital men fortsatt kommer den 
engelska beteckningen att användas. En av de mest frekvent använda modellerna för att 
beskriva brand equity har skapats av David. A. Aaker (Melin, 1999). Enligt Aaker och 
Joachimsthaler (2009) kan brand equity delas in i fyra olika dimensioner; märkeskännedom, 
märkesassociationer, upplevd kvalitet och märkeslojalitet. Aaker (1991) menar att det är 
brand equity som gör att varumärken kan säljas för summor flera gånger större än företagets 
marknadsvärde. Vissa företag som är stora på avancerade ekonomiers marknader har haft 
problem att skapa brand equity på emerging markets (Keller & Moorthi, 2003). Singh (2010) 
menar att det är ett vanligt förekommande misstag att tolka emerging markets som en stor 
homogen marknad vilket ofta leder till svårigheter i att skapa efterfrågan på produkter. En 
standardiserad strategi inte är optimal för emerging markets utan dessa marknader ska 
betraktas utifrån regionala segment (ibid.). Då det finns begränsat med studier på hur företag 
arbetar med brand equity på emerging markets kommer detta fenomen belysas i följande 
undersökning. 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse för hur företag verksamma på en emerging 
market kan arbeta med brand equity, samt vilken nytta det ger varumärkesinnehavaren. 

1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till uppsatsens syfte studeras brand equity endast ur varumärkesinnehavarens 
perspektiv. Hur konsumenten uppfattar varumärket och gynnas av ökat brand equity 
behandlas inte. Uppsatsen berör inte heller hur varumärken värderas och hanteras finansiellt i 
annan mening än att förklara vad brand equity är. 

1.5 Dispositionsmall 

Teoretisk referensram: I detta kapitel behandlas valda teorier som ligger till grund för att 
kunna behandla uppsatsens syfte. Kapitlet omfattar en beskrivning av brand equity och dess 
byggstenar; märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet och märkeslojalitet samt 
dess bidrag till varumärkesinnehavaren. 
 
Metod: I detta kapitel beskrivs det valda tillvägagångssätt för att utföra undersökningen. 
Dessutom presenteras beslut gällande utformning, metodval, datainsamling, och 
analysmetod. Efter det beskrivs hur insamling av data skett samt reflektioner över 
undersökningens kvalitet. 
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Empiri: I detta kapitel presenteras den empiri vilken samlats in för fallstudien. Rubrikerna är 
uppdelade per företag med kategoriserade underrubriker för de olika dimensionerna i brand 
equity. 
 
Analys: I detta kapitel ställs insamlad empiri och tidigare behandlade teorier emot varandra. 
Vidare jämförs de olika fallföretagen sinsemellan i en mellanfallsanalys. 
 
Slutsats: I detta kapitel presenteras de slutsatser dragna utifrån analys av teori och empiri. 
Vidare besvaras uppsatsens syfte följt av rekommendationer för vidare forskning på området. 

1.6 Centrala begrepp 

Top of mind: Innebär att ett varumärke är först att bli nämnt när en konsument blir tillfrågad 
att nämna ett varumärke inom en viss bransch.  
Emerging markets: Ett samhälle på väg från diktatorskap mot en fri och marknadsorienterad 
ekonomi. Denna marknad har gradvis integration med den globala marknadsplatsen och med 
andra emerging markets. Gemensamt för dessa är en växande medelklass, förbättrad 
levnadsstandard och social stabilitet. 
Märkeskännedom: Innebär konsumentens förmåga att känna igen eller erinra sig att ett 
varumärke är medlem i en viss produktkategori. 
Märkesassociationer: Innebär att varumärket är kopplat till associationer som betyder något 
för kunden. 
Upplevd kvalitet: Innebär kundens uppfattning av den totala kvaliteten av en produkt med 
avseende av dess avsedda ändamål, jämfört med alternativen på marknaden. 
Märkeslojalitet: Innebär att ett varumärke återköps av konsumenten trots att det finns 
konkurrerande alternativ på marknaden.  
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2 Teoretisk referensram  

Följande kapitel behandlas de teorier som ligger till grund för att kunna bemöta uppsatsens 
syfte. Kapitlet omfattar en beskrivning av brand equity och dess byggstenar; 
märkeskännedom, märkesassociationer, upplevd kvalitet och märkeslojalitet samt deras 
bidrag till varumärkesinnehavaren. 

2.1 Brand Equity 

För många företag är varumärket och vad det representerar företagets största tillgång (Aaker 
1991). Värdet i varumärken och svårigheten att bygga ett framgångsrikt och stabilt varumärke 
visas genom vad företag är villiga att betala för dem (ibid.). Salomon, Bamossy, Askegaard 
och Hogg (2010) menar att brand equity kan mätas genom att jämföra skillnaden mellan 
varumärkets marknadsvärde och bokslutsvärde. Kraft köptes till exempel upp av Nabisco för 
nästan 13 miljarder dollar vilket översteg företagets bokförda värde sex gånger (Keller, 2003). 
Även Rowntree som förfogade över exempelvis Kit Kat och After Eight köptes för 4,5 
miljarder dollar, fem gånger mer än bokfört värde (ibid.). Varumärkens värde är även 
demonstrerat genom licensiering och franchising där företag betalar för att få bära eller sälja 
ett annat företags varumärke (Aaker, 1991).  
 
Chirani, Taleghani och Moghadam (2012) beskriver brand equity som ett mervärde skapat för 
ett varumärke. Brand equity består av en uppsättning tillgångar, förpliktelser, namn och 
symboler som lägger till eller drar ifrån det värde vilket tillhandahålls av en produkt (Aaker, 
1996). Kapferer (2008) menar, mer förenklat, att brand equity är immateriella tillgångar som 
producerar adderade fördelar för en organisation. Dessa tillgångar är indelade i fyra olika 
dimensioner som inkluderar; märkeslojalitet, märkeskännedom, upplevd kvalitet och 
märkesassociationer (Aaker & Joachimsthaler, 2009; Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 
2008). Aakers och Joachimsthalers (2009) modell nedan beskriver de olika byggstenarna som 
tillsammans utgör brand equity. 

Brand Equity

Märkeskännedom Märkesassociationer Upplevd kvalitet Märkeslojalitet

 
Figur 2.1 Brand Equity Model. (Aaker & Joachimsthaler, 2009, s. 17). Redigerad av Anders Andersson och 
Jonathan Karlsson 
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2.2 Märkeskännedom 

Märkeskännedom beskrivs av Pappu, Quester och Cooksey, (2005) som ett varumärkes styrka 
i konsumentens sinne. Detta innebär i vilken grad konsumenten har möjlighet att plocka fram 
ett varumärke i en given kontext (ibid.). Även Aaker (1996) menar på liknande sätt att 
märkeskännedom är konsumentens förmåga att känna igen eller erinra sig att ett varumärke är 
medlem i en viss produktkategori. Keller, Aspéria och Georgson (2008); Melin (1999) 
förklarar att för att uppnå stark märkeskännedom krävs upprepad exponering av varumärket. 
Detta kan ske genom sponsring, public relations, events, och annonsering. Exponeringen bör 
ske både verbalt och visuellt för att uppnå så bra effekt som möjligt (Melin, 1999). Enligt 
Aaker (1991) är det lättare att ta till sig en symbol än ett verbalt meddelande.  
 
De starkaste varumärkena är inte byggda för generell kännedom utan snarare för strategisk 
kännedom (Aaker, 1996).  Det är en sak att bli ihågkommen, men en helt annan sak att bli 
ihågkommen av rätt anledning, och samtidigt att undvika att bli ihågkommen av fel anledning 
(Aaker, 1996; Melin, 1999). Kotler och Pfoertsch (2006) menar på ett liknande sätt att för att 
skapa märkeskännedom bör målet inte vara att visa varumärket så mycket som möjligt, utan 
snarare med relevant och positivt meddelande. 
 
Det finns olika typer av märkeskännedom; spontan erinran4 och igenkänning av ett varumärke 
(Keller et al., 2008). Begreppen spontan erinran och känna igen ska skiljas åt då känna igen är 
en svagare grad av märkeskännedom (ibid.). Kotler et al. (2008) menar att känna igen kan 
likställas med uttrycket hjälpt erinran5. Aaker (1996) beskriver begreppen känna igen och 
hjälpt erinran som identifiering av varumärket efter tidigare exponering. Dock inkluderas inte 
nödvändigtvis vetskap om var varumärket setts tidigare, hur varumärket skiljer sig från övriga 
varumärken på marknaden, eller vilken produktklass varumärket tillhör. Ett varumärke har en 
hög grad av spontan erinran och sägs minnas av konsumenten om varumärket kan uppges 
efter att endast produktklass har nämnts (ibid.). Keller et al. (2008) beskriver på liknande sätt 
att det första steget i den varumärkesuppbyggande processen innebär att konsumenten kan 
identifiera varumärket. Begreppet brand salience6 beskriver hur ett specifikt varumärke har en 
speciell plats i medvetandet samt hur lätt ett varumärke kan framkallas i olika situationer 
(ibid.). Vidare kan begreppet kopplas till Aakers (1996) resonemang runt spontan erinran då 
brand salience beskrivs som kundens förmåga att identifiera vilken produktklass varumärket 
härrör från, samt vilka behov produkten kan tillfredsställa (ibid.).  
 
Aaker (1991) förklarar med sin Brand Awareness-modell olika nivåer av märkeskännedom, i 
form av en pyramid. I botten beskrivs kunden som ovetande om varumärket. I nästa steg 
känner kunden igen varumärket. I steget därefter minns kunden varumärket och i toppen av 
pyramiden beskrivs den ultimata positionen, top of mind. Att ett varumärke är top of mind 
innebär att det är det första varumärket konsumenten tänker på i en viss produktkategori 
(ibid.). 
                                                                                                                                                         
 
4 Spontan erinran (att minnas) innebär konsumentens förmåga att uppge ett varumärke efter att endast en 
produktklass nämnts.  
5 Hjälpt erinran (att känna igen) innebär igenkännande av ett varumärke efter tidigare exponering utan vetskap 
om vart varumärket setts tidigare eller till vilken produktklass varumärket tillhör. 
6 Brand salience kundens förmåga att identifiera vilken produktklass varumärket härrör från samt vilka behov 
produkten kan tillfredställa (Keller et al., 2008). 
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Minnas varumärke

Känna igen varumärke

Ovetande om varumärke

 
Figur 2.2 Brand Awareness Model (Aaker, 1991, s. 62). Redigerad av Anders Andersson och Jonathan Karlsson. 

2.2.1 Varumärkesinnehavarens nytta av märkeskännedom 

Aaker (1991) menar att märkeskännedom föregår byggandet av brand equity genom att 
varumärkesnamnet länkas till knytpunkter i konsumentens minne.  Konsumenter kan länka 
kunskap om ett varumärke till ett varumärkesnamn vilket till slut leder till ökad brand equity 
(Aaker, 1991; Keller, 1993). Därför ger varumärkeskännedom en slags lärande fördel för 
varumärket (Keller et al., 2008). Konsumenter kan använda märkeskännedom som en 
vägledare vid köpbeslut (Hoyer & Brown, 1990;  MacDonald & Sharp, 2000; Salomon et al., 
2010). Detta resulterar i att företag säljer fler produkter och därmed har möjlighet att uppnå 
ett bättre resultat på marknaden (ibid.). Enligt Doyle och Stern (2006) ökar märkeskännedom 
försäljningssiffror långsiktigt. Högre framtida försäljningssiffror kan kopplas till långt tidigare 
ansträngningar för en ökad märkeskännedom (ibid.). Aaker (1991) menar att en stark spontan 
erinran kan fungera som en stor konkurrensfördel genom att varumärket blir dominant i 
konsumentens sinne. I många fall är dominansen så stark att konsumenten inte överväger 
andra varumärken (ibid.) Även Kotler et al. (2008) beskriver hur ett varumärke kan få ett så 
kallat varumärkesföreträde och därför bli det självklara valet för konsumenten. Melin (1999) 
menar att märkeskännedom är viktigt eftersom konsumenter utgår ifrån att om varumärket är 
välkänt representerar det också en bra märkesprodukt. Konsumenter förutsätter därför att ett 
välkänt varumärke fungerar som en garanti för kontinuitet (ibid.). På liknande sätt beskriver 
Keller et al. (2008) att konsumenter ofta föredrar att köpa bekanta, väletablerade varumärken 
framför okända. 
 
 
Aaker (1991); Kotler et al. (2008) förklarar hur ett företag genom märkeskännedom kan skapa 
framgångsrika brand extensions7 genom att applicera ett redan inarbetat varumärke på nya 
produktkategorier. Yamaha använder till exempel samma varumärke på alla sina 
produktkategorier vilket leder till att kunden har lättare att spontant erinra sig om varumärket 
                                                                                                                                                         
 
7 Brand extensions är en marknadsstrategi där ett företag använder ett redan väl inarbetat varumärke på nya 
produktkategorier. 
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(ibid.). Enligt Melin (1999) kan brand extensions vid introduktion av en ny produkt både vara 
tids- och kostnadsbesparande då kunden redan från början känner till varumärket.  
 
Märkeskännedom är en signal om hög kvalitet vilket guidar konsumenten vid köptillfället 
(Aaker, 1991; Yoo, Donthu & Lee, 2000).  Undersökningar om konsumenters upplevda 
kvalitet av ett varumärke visar enligt Hoyer och Brown (1990) att ca 70 % av en 
undersökningsgrupp väljer ett varumärke som de minns, framför okända varumärken. Detta 
även om alternativen till valt varumärke visat sig vara av objektivt bättre kvalitet vid tidigare 
gjorda blindtest, och även om de inte testat varumärket tidigare (ibid.). 

2.3 Märkesassociationer  

Litteraturen om brand equity delar upp märkeskännedom och märkesassociationer i två olika 
fack, men ska ändå ses som djupt korrelerade och kan oftast beskrivas sammanlänkade 
(Aaker, 1991; Keller, 1993). Märkeskännedom är det första steget i att skapa en koppling 
mellan varumärket och produkten, därför är märkeskännedom en förutsättning för att kunna 
skapa märkesassociationer (Melin, 1999). Keller, 1993; Washburn & Plank 2002 diskuterar 
sambandet mellan märkesassociationer och märkeskännedom och menar att kännedom måste 
föregå associationer. Med andra ord bör en konsument komma ihåg varumärkesnamnet, 
logotypen eller symbolen för att kunna utveckla några associationer med detsamma (ibid.). 
 
Märkesassociationer består av uppfattningar en konsument har om ett varumärke (Keller, 
1993). Aaker (1996) menar att brand equity till stor del är byggd på de associationer en 
konsument har till ett varumärke. Dessa kan till exempel vara produktattribut, en känd person, 
talesperson eller en speciell symbol (ibid.). Även Kotler et al. (2008) förklarar att 
märkesassociationer är allt som är kopplat till ett varumärke; som image, 
användningsområden, symboler och varumärkespersonlighet. Positiva känslor gentemot ett 
varumärke kan uppnås genom starka och unika märkesassociationer (Aaker, 1991). För att 
uppnå en stark positiv image bör marknadsaktiviteter länkas till de positiva associationer som 
redan finns i konsumentens minne (Keller et al., 2008). Aaker (1991) betonar dock att ett 
kortsiktigt och prisinriktat tillvägagångssätt i marknadsföringskampanjer kan skada 
varumärket. 
 
Märkesassociationer kan länka ett varumärke till olika källor som; länder, regioner, andra 
varumärken och sport-event, för att stärka varumärket och skapa positiva associationer 
(Kotler & Keller, 2012).  Vidare menar Aaker (1996) att en stark länk till en plats kan stärka 
en organisations associationer och image. Även Melin (1999) redogör för betydelsen av 
märkesassociationer och menar att det viktigaste är just vad ett varumärke är känt för och 
därmed vad det associeras med. Kotler et al. (2008) exemplifierar hur detta kan appliceras 
inom en organisation genom att förklara att Volvo har lyckats koppla sitt varumärke till 
säkerhet och Mercedes till tysk ingenjörskonst.  
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2.3.1 Varumärkesinnehavarens nytta av varumärkesassociationer 

Märkesassociationer kan skapa anledningar till att köpa en särskild produkt (Aaker 1991). 
Exempelvis adderar Mercedes och American Express Gold status till användaren och därmed 
en specifik anledning till att köpa produkten (ibid.). En stor fördel med märkesassociationer är 
att ett företag har möjligheten att överföra sina starka positiva märkesassociationer till andra 
produkter genom brand extensions (Uggla, 2006). Exempelvis från Virgin Music till Virgin 
Airlines (ibid.). Aaker (1991) exemplifierar också hur märkesassociationer kan användas för 
brand extensions genom att beskriva hur Honda möjliggör en överföring av sitt varumärke 
från motorcyklar till utombordsmotorer och gräsklippare.  
 
Kotler et, al. (2008) beskriver hur ett företag kan differentiera sig genom associationer och 
betonar betydelsen av starka symboler i marknadskommunikationen. Melin (1999) menar att 
märkesassociationer har en ledande roll då konsumenten upplever små eller inga skillnader 
mellan varumärken inom samma produktkategori. Om inga skillnader finns kommer priset att 
vara den avgörande faktorn vid val av produkt. För att komma undan problemet bör 
varumärkesinnehavaren framhålla de värden hos produkten som skapar positiva 
märkesassociationer (ibid.). Kotler et al. (2008) beskriver på liknande vis hur starka 
associationer skapar ett skydd mot eventuella priskrig. Starka märkesassociationer kan också 
användas för att få kunden att inte fokusera på pris, och därmed kan varumärkesinnehavaren 
göra prispåslag (Wiedmann, 2004). 

2.4 Upplevd kvalitet 

Aaker (1991) beskriver upplevd kvalitet som kunders uppfattning om den totala kvaliteten av 
en produkt eller service med avseende på dess tilltänkta ändamål, jämfört med alternativen på 
marknaden. Vidare menar Aaker (1991) att upplevd kvalitet först och främst är upplevelsen 
av en produkt eller service från konsumentens perspektiv. Upplevd kvalitet kan därför inte 
mätas utan hänsyn till vad konsumenten tycker är viktigt. En positiv attityd gentemot en 
produkt kan skapas även om produkten är sämre än jämförbara produkter genom att den håller 
ett mycket lägre pris (ibid.). Melin (1999) beskriver på samma sätt hur ett högt pris kan skapa 
starka kvalitetsassociationer, där ett högt pris kan implicera hög kvalitet. Även Aaker (1991) 
menar att pris är ett sätt att indikera hög kvalitet, men poängterar samtidigt att pris endast 
fungerar som kvalitetsindikator då inga andra attribut finns tillgängliga för granskning. 
Detsamma gäller då en konsument saknar motivation att utvärdera kvaliteten hos en produkt 
och därför litar på prisnivån för att avgöra kvaliteten (ibid.) Kotler et al. (2008); Salomon et 
al. (2010) menar att kvalitet kan definieras på flera olika sätt men sammantaget bör kvalitet 
beskrivas som hur väl en produkt uppfyller kundens behov. Om produkten understiger 
konsumentens förväntningar blir konsumenten missnöjd. Om produkten möter konsumentens 
förväntningar blir konsumenten nöjd. Om produkten överstiger konsumentens förväntningar 
resulterar det i att konsumenten blir mycket tillfredställd (ibid.). Chaudhuri (2002) menar att 
upplevd kvalitet kan leda till kundnöjdhet viket är beroende av upplevd prestanda i 
förhållande till förväntningar. 
 
Aaker (1991) förklarar att det är av yttersta vikt för ett företag att förstå hur konsumenten 
bedömer kvalitet, då upplevd kvalitet inte bedöms på samma sätt för alla produkter och 
dessutom är beroende av typ av användningsområde. Därför är det viktigt för ett företag att 
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förstå på vilka attribut kunden bedömer kvalitet. Detta gör att företaget kan koncentrera sina 
ansträngningar på de aktuella områdena (ibid.). Aaker (1991) menar dock att det inte är 
tillräckligt att skapa hög kvalitet, utan faktisk kvalitet måste även bli översatt till upplevd 
kvalitet. I de fall då kvalitetsaspekten är viktig vid val av produkt är det också svårast att 
bedöma kvaliteten. Exempelvis kan bilköpare uppleva hållbarhet som ett mycket viktigt 
attribut men har samtidigt svårt att bedöma hållbarheten vid köptillfället. Lösningen är för 
konsumenten att leta efter indikatorer och signaler på hög hållbarhet. Detta kan till exempel 
vara löften om långa garantier (ibid.). 
 
Aaker (1991) menar att för att förbättra den upplevda kvaliteten måste organisationer utveckla 
en förmåga att leverera hög kvalitet. Dessutom måste det finnas ett engagemang för att skapa 
hög kvalitet i organisationens kultur, i normer, uppförande, symboler och värden (ibid.). 
Fortsatt menar Aaker (1991) att en stor del marknadsföring är en klassisk indikator för hög 
produktkvalitet. Då ett företag ger en produkt stort utrymme i media upplever kunden 
automatiskt produkten som högkvalitativ (ibid.). Kunden använder ledtrådar för att dra 
slutsatser om produktkvalitet såsom varumärkesnamn, pris och egna uppfattningar om hur 
mycket pengar företaget spenderat på reklamkampanjer för produkten (Salomon et al., 2010). 

2.4.1 Varumärkesinnehavarens nytta av upplevd kvalitet 

Aaker (1991) menar att en av de största fördelarna med en stark upplevd kvalitet är att företag 
har möjlighet att utnyttja denna dimension vid märkesutvidgning. Varumärkesnamnet och 
dess upplevda kvalitet kan därmed användas som garant vid utveckling av nya 
produktkategorier (ibid.). Den upplevda kvaliteten hos ett varumärke kan utgöra underlag för 
att kunna differentiera och positionera produkter för att på så sätt undvika priskonkurrens 
(Aaker, 1991). Porter (1980) beskriver kvalitet som en grundpelare för differentiering då 
företag som använder denna strategi har möjlighet att positionera sina produkter på flera 
attribut vilket möjliggör prispåslag. Genom att differentiera sig på upplevd kvalitet kan ett 
företag isolera sig från konkurrens genom att skapa kundlojalitet och sänka priskänslighet 
(ibid.). Kotler et al. (2008); Kayman och Arasli (2007) beskriver också hur hög upplevd 
kvalitet resulterar i kundlojalitet som i sin tur leder till ett bättre resultat.  
 
Upplevd kvalitet kan vara mycket användbart för olika delar av värdekedjan såsom 
återförsäljare och distributörer (Aaker, 1991). Genom att erbjuda produkter med hög upplevd 
kvalitet till ett fördelaktigt pris kan en större mängd trafik dras till försäljningsplatsen (ibid.). 
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2.5 Märkeslojalitet 

Märkeslojalitet beskrivs av Aaker (1991) som kärnan i brand equity.  Aaker (1991) menar att 
märkeslojalitet mäts genom hur bunden en kund är till ett varumärke och visar hur troligt det 
är att kunden skulle byta från ett varumärke till ett annat. Ju högre märkeslojaliteten är, desto 
mindre känslig blir kunden för eventuella ändringar i pris eller produktattribut (ibid.) Om 
kunden är likgiltig till varumärket och handlar med variablerna pris och bekvämlighet som 
utgångspunkt, är detta ett tecken på att varumärket har låg brand equity (Aaker, 1991). 
Människor formar preferenser för sina favoritvarumärken (Salomon et al., 2010). Vissa 
personer blir så fästa vid ett visst varumärke att de inte byter under en hel livstid (ibid.). Det 
som skiljer märkeslojalitet från de andra dimensionerna av brand equity är att det är bundet 
till kundens erfarenhet och är beroende av att kunden redan har testat produkten (Aaker, 
1991). Aaker (1991) beskriver olika nivåer av märkeslojalitet som en pyramid. Den lägsta 
nivån i pyramiden består av bytare som är priskänsliga och där varumärket spelar liten roll. 
Den högsta nivån är dedikerade köpare. De tar sig stolthet i att använda varumärket och ser 
det som en funktion eller ett uttryck av vem de är. Värdet i en sådan kund är inte bara 
intäkterna utan även den inverkan kunden har på andra runtomkring (ibid.). Att få en 
konsument att bli entusiastisk hellre än likgiltig till ett varumärke kan uppnås genom att förse 
kunden med extra oväntad service Aaker (1991).   
 
Märkeslojalitet är ofta mätt genom återköpsfrekvens (Aaker, 1991; Keller et al., 2008). 
Salomon et al. (2010) menar att märkeslojalitet endast existerar om ett mönster kan urskiljas 
där återköp är understödda av en positiv attityd till varumärket och samma produkt inte bara 
är köpt av vana. Märkeslojalitet kan också mätas via omställningskostnader, vilket innebär 
kostnaderna det skulle medföra kunden att byta från ett varumärke till ett annat (Aaker, 1991). 
Vidare beskriver Aaker (1991) att märkeslojalitet även går att mäta genom kundernas känslor 
och engagemang i varumärket. Om en kund tycker om varumärket och uppfattar det som 
positivt gentemot konkurrenter blir det lätt att behålla denna. Ett högt engagemang i 
varumärket märks alltså genom mängden av interaktion och kommunikation involverad i 
produkten (ibid.). 

2.5.1 Varumärkesinnehavarens nytta med märkeslojalitet 

Aaker (1991) beskriver reducerade marknadsföringskostnader som ett av de viktigaste 
bidragen märkeslojalitet genererar. Det är billigare att behålla gamla kunder än att skaffa nya. 
Kunder som redan är bekväma med andra varumärken är svåra att vinna över och det krävs 
ofta en bra anledning för att de ska utsätta sig för risken att testa ett nytt varumärke (ibid.). 
Keller et al. (2008) menar vidare att de starkaste varumärkena får kunder att bli missionärer 
och därmed dela sina tankar och positiva åsikter om varumärket med andra människor. 
Kunder som är lojala till ett varumärke kan ge försäkran om att det är ett bra val till eventuella 
nya kunder (Aaker, 1991). Därmed kan dessa fungera som ambassadörer för varumärket, 
vilket i sin tur genererar både nya kunder och skapar förtroende (ibid.) Även Aaker och 
Joachimsthaler (2009) förklarar att lojala kunder influerar andra och understryker att de 
samtidigt utgör en stabil försäljningsbas. Denna teori stärks vidare av Bowen och Shoemaker 
(1998) som menar att lojala kunder gör mer frekventa köp än kunder som inte är lojala. Junjun 
(2010) menar dessutom att de nya kunder som attraherats av lojala konsumenter har större 
benägenhet att också bli lojala. En annan fördel kan vara att varumärkesinnehavaren får tid att 
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svara på hot från konkurrenter (Aaker, 1991). Detta innebär att om en konkurrent utvecklar en 
produkt som har överlägsna attribut, byter inte kunden varumärke direkt utan ger istället 
företaget en chans att svara på konkurrensen (ibid.). Salomon et al. (2010) menar att när en 
kund gör återkommande köp blir denne lättare att tillmötesgå då högre kunskap om produkten 
leder till mer realistiska förväntningar. Chaudhuri och Holbrook (2001) förklarar dessutom att 
en hög återköpsfrekvens tenderar till att leda till högre marknadsandelar. 
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3  Metod 

Följande kapitel beskriver det valda tillvägagångssätt för att utföra undersökningen. 
Dessutom presenteras beslut gällande utformning, metodval, datainsamling, och 
analysmetod. Efter det beskrivs hur insamling av data skett samt reflektioner på 
undersökningens kvalitet. 

3.1 Utformning av undersökning 

Undersökningsproblemet avgör vilken utformning och val av metod som ska användas för 
uppsatsen (Jacobsen, 2002; Patel & Davidsson, 2011). Därför krävs det noggrann 
övervägning vid dessa val så att uppsatsen får hög reliabilitet (Jacobsen, 2002). Det finns två 
typer av val; dels kan utformningen vara extensiv, vilket innebär att utformningen görs på 
bredden, eller intensiv, som innebär att utformningen görs på djupet. Undersökningen kan 
också vara deskriptiv eller kausal (ibid.). En intensiv utformning innebär enligt Jacobsen 
(2002) att undersöka få enheter och många variabler. Fördelen med detta är att det kan samlas 
in detaljrik information och nackdelen blir att det inte går att generalisera (ibid.). En extensiv 
utformning innebär att undersöka många enheter och få variabler. Fördelen med detta är att 
det går att generalisera och göra stickprov på större populationer och nackdelen är att det inte 
går att skaffa en djupare förståelse för ett fenomen (Jacobsen, 2002). Det optimala skulle vara 
att undersöka många enheter med många variabler men det skulle kräva för mycket tid och 
resurser (Jacobsen, 2002).  
 
Med hänsyn till vårt undersökningssyfte har vi valt ett intensivt upplägg då vi är ute efter att 
gå på djupet och få så bra helhetsbild som möjligt av hur företag arbetar med brand equity på 
en emerging market. Dessutom har vi ingen avsikt att generalisera utfallet vilket styrker valet 
ytterligare. Det positiva med detta val är enligt Jacobsen, (2002) möjligheten att nå en hög 
intern giltighet. Intern giltighet handlar om hur giltiga resultaten är, med andra ord hur bra vår 
beskrivning blir av de enheter vi undersöker. Svagheten med detta val är att vi inte kommer 
att kunna generalisera och göra resultatet giltigt för en större population. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två typer av studier vid ett intensivt upplägg; fallstudier eller 
små-N-studier. Fallstudier är lämpliga när det krävs en djupare förståelse för en viss händelse. 
Denscombe (2010) menar att en fallstudie inriktar sig på ett fåtal händelser, för att få en 
djupare förståelse och genom detta mer detaljerad bild av en händelse. Vid sådana tillfällen är 
inte målet att kunna testa teorier eller att generalisera utfall utan fokus läggs på det enskilda 
fallet. Därmed är fallstudier mest lämpliga vid beskrivning av en viss plats eller speciell 
situation (ibid.). Jacobsen (2002) beskriver också små-N-studier vilka fokuserar på ett visst 
fenomen. Små-N-studier innebär att bara ett fåtal enheter väljs ut och där forskaren har 
möjlighet att gå på djupet med varje enhet. Denna typ av undersökningsuppläggning är 
lämplig när forskaren vill få så rik och detaljerad beskrivning av fenomenet som möjligt 
(ibid.). Vi har valt att en fallstudie då vi vill beskriva en viss situation på en speciell plats. 
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Jacobsen (2002) förklarar att det grundläggande målet med en undersökning är att skapa ny 
kunskap. Denna kunskap kan vara deskriptiv eller kausal. En deskriptiv undersökning avser 
att beskriva hur ett fenomen ser ut. En kausal undersökning ämnar att genom orsak och 
verkan förklara varför ett fenomen uppstått (ibid.). Jacobsen (2002) förklarar vidare att 
tvärsnittstudier är det vanligaste upplägget då undersökningen är av beskrivande karaktär. 
Tvärsnittstudier innebär att beskriva ett tillstånd vid en given tidpunkt och säger ingenting om 
förändringar över tid (ibid.). Med hänsyn till syftet med vår undersökning är utformningen 
deskriptiv och utförd som en tvärsnittstudie, då vi endast ämnar beskriva hur företag arbetar 
med brand equity på en emerging market vid ett givet tillfälle.  

3.2 Metodval 

Enligt Jacobsen (2002) finns två olika strategier för att få förståelse för ett fenomen, deduktiv 
och induktiv. Den deduktiva strategin innebär att först skaffa förväntningar om hur ett 
fenomen ser ut för att sedan se om samma förväntningar stämmer med verkligheten (ibid.). 
Patel och Davidson (2011) beskriver deduktiv datainsamling som att utgå från teorier och 
sedan jämföra dessa med insamlad empiri. Jacobsen (2002) menar att det största problemet 
med en deduktiv ansats är att forskaren endast letar efter information som denne anser vara 
relevant. Ett alternativ är en induktiv ansats där forskaren söker information utan 
förväntningar, systematiserar insamlad data och sedan formulerar teorier (Jacobsen, 2002). Vi 
har valt en deduktiv ansats då vi anser att ämnet kräver förkunskap. Detta för att ha möjlighet 
att formulera rätt typ av frågor och därmed kunna besvara syftet med undersökningen.  
 
Enligt Larsen (2009) finns det två olika ansatser vid val av metod; kvalitativ och kvantitativ. 
Beroende på vilken metod som används i undersökningen erhålls olika typer av data. Data 
betecknas som kvantitativ om den är mätbar vilket innebär att den går att behandla som 
siffror. Data kan också vara kvalitativ vilket behandlar icke-siffermässiga egenskaper hos 
enheterna (ibid.). Enligt Jacobsen (2002) är den stora skillnaden mellan kvalitativ och 
kvantitativ metod huruvida insamlingen av information är starkt strukturerad på förhand eller 
är mer öppen. Öppenhet innebär att forskaren i liten utsträckning har bestämt i förväg vilken 
information som ska samlas in (ibid.). 
 
Enligt Larsen (2009) är en kvantitativ ansats bra för att begränsa mängden information till just 
det forskaren vill undersöka. Undersökningen blir också bred vilket gör det möjligt att 
generalisera (ibid.). Även Jacobsen (2002) beskriver att många uppgiftslämnare skapar ett 
representativt urval vilket ger större möjlighet att generalisera. Därmed får kvantitativa 
undersökningar en hög extern giltighet8 (ibid.). En av nackdelarna med en kvantitativ ansats 
är att informationen som samlas in är begränsad och ger en ytlig prägel (Jacobsen, 2002; 
Larsen, 2009). Även Denscombe (2010) påpekar att en risk med kvantitativa undersökningar 
är att de endast är så bra som de frågor som ställs. 
 
Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ metod lägger vikt vid detaljer, nyanser och det unika 
hos varje enhet och påtvingar inte respondenten med fasta svarsalternativ. Enligt Denscombe 
                                                                                                                                                         
 
8 Extern giltighet förklarar i hur hög grad ett utfall kan generaliseras. 
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(2010) består den insamlade informationen av ord. Därmed får kvalitativa ansatser en hög 
intern giltighet9 (ibid.). Larsen (2009) menar på samma sätt att forskaren kan gå mer på djupet 
vilket ökar möjligheten till en helhetsförståelse för det undersökta fenomenet. Nackdelarna 
med en kvalitativ ansats är att den är resurskrävande och att resurserna är begränsade 
(Jacobsen, 2002; Larsen, 2009). Därmed får når en kvalitativ metod endast ett fåtal 
respondenter vilket leder till generaliseringsproblem och låg extern giltighet (ibid.).  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ ansats då vi är intresserade av att skapa klarhet och djupare 
förståelse för ett visst fenomen. Då syftet är att undersöka hur företag arbetar med brand 
equity på en emerging market och inte ämnar generalisera, anser vi att en öppen kvalitativ 
ansats passar bäst. 

3.3 Insamlingsmetod för primärdata 

Primärdata innebär att samla in upplysningar direkt från personer eller grupper (Jacobsen, 
2002). Denna information är insamlad för första gången och är anpassad för ett visst syfte 
(ibid.). Vi har valt att samla in primärdata genom öppna individuella intervjuer. Enligt 
Jacobsen (2002) är detta det vanligaste sättet för insamling av kvalitativ data och innebär att 
undersökare och respondent samtalar i en dialog där data består av vad respondenten berättar 
(ibid.). Den öppna individuella intervjun lämpar sig bäst när relativt få enheter undersöks och 
syftet är att få bättre insikt i vad den enskilda individen säger (ibid.). Orsaken till att vi valt 
öppna individuella intervjuer är att lämpar sig bäst för undersökningens syfte.  
 
Våra intervjuer är gjorda ansikte mot ansikte. Intervjuguiden innehåller många öppna frågor 
vilket Trost (2010) menar hade varit svårt att få uttömmande svar på via telefon. Ett fysiskt 
möte skapar bättre möjlighet att observera respondenten och få djupare förståelse för dennes 
ord (ibid.). Jacobsen (2002) beskriver graden av öppenhet från att vara helt sluten med fasta 
svarsalternativ i fast ordningsföljd, till helt öppna samtal utan intervjuguide och utan fast 
ordningsföljd. Trots att vi har en strukturerad ordningsföljd i vår intervjuguide anser vi oss ha 
hög grad av öppenhet. Trost (2010) förklarar att alla människor är olika och att det därför är 
viktigt att anpassa intervjun efter situationen. På liknande sätt menar Jacobsen (2002) att det 
inte är bra att ha en för strukturerad intervju och inte heller en för öppen. I regel bör den vara 
utarbetad som en intervjuhandledning (ibid.). Denscombe (2010) poängterar att öppna frågor 
är fördelaktigt då det inte utesluter mer än ett rätt svar per fråga. Vi har skapat en 
intervjuguide med tema i fast ordningsföljd och öppna svar. Målet är att få rika och 
detaljerade svar vilket kräver att respondenten får mycket frihet. Jacobsen (2002) beskriver 
två olika intervjuplatser; naturlig eller konstlad plats. En naturlig plats för intervjuobjektet är 
till exempel respondentens hem eller arbetsplats. En konstlad plats beskrivs som 
undersökarens arbetsrum eller ett neutralt rum som varken intervjuare eller respondent är 
bekant med (ibid.). Vi har valt att genomföra våra intervjuer på respondenternas kontor då 
Jacobsen (2002) menar att konstlade omgivningar också tenderar till att ge konstlade svar. 
Problem med en naturlig kontext kan till exempel vara störningsmoment som telefonsamtal 
och besök (ibid.). Vidare lät vi respondenterna får reda på vår avsikt med intervjuerna på 
förhand. Jacobsen (2002) menar att ett sådant val kan orsaka osanna och/eller inexakta 
                                                                                                                                                         
 
9 Intern giltighet förklarar i vilken grad forskaren verkligen mäter det som är avsett att mätas. 
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upplysningar om intervjun behandlar ett känsligt ämne. Fortsatt menar Jacobsen (2002) att det 
är etiskt riktigt av undersökaren att meddela avsikten med intervjun. Vi anser att syftet inte 
behandlar ett känsligt ämne och att detta val därför inte heller bör påverka intervjun i hög 
grad. För att underlätta kommande bearbetning av data har vi också valt att spela in våra 
intervjuer. Detta menar Jacobsen (2002) är fördelaktigt för att upprätthålla en naturlig 
samtalskontakt och inte missa viktig information. Det finns även nackdelar med detta som att 
respondenten kan reagera negativt på att bli inspelad (ibid.). Våra respondenter var dock 
positiva till att intervjuerna spelades in. 

3.4 Insamlingsmetod för sekundärdata 

Sekundärdata innebär att forskaren inte hämtar information direkt från källan utan istället 
baserar informationen på upplysningar som är insamlade av andra (Jacobsen, 2002). Detta 
innebär att informationen ofta har samlats för ett annat ändamål än det syfte forskaren vill 
belysa (ibid.). Ejvegård (2009) menar att det finns ett färskhetskrav på källor, vilket innebär 
att det i många fall är bättre att gå till en ny källa framför en gammal, då den är uppdaterad. 
Vi har samlat in sekundärdata i form av böcker, vetenskapliga artiklar och internetsidor. 
Datainsamlingen har skett med prioritet att finna den senaste informationen, dock har det på 
somliga områden inte skett någon revolutionär forskning de senaste åren. Därför har vi använt 
oss av vissa äldre teorier då dessa är väl använda referenser inom ämnet och fortfarande har 
hög giltighet. Vi har också i så hög grad som möjligt försökt att stärka gamla källor med nya.  
 
Litteraturen vi använt oss av är hämtad på biblioteken; Högskolebiblioteket i Halmstad, 
Biblioteket vid Lunds Tekniska Högskola, Falkenbergs Bibliotek, Bibloteca Universitária 
FURB, och databaserna; Summon, Emerald, Google Scholar, Google. 
 
De sökord vi använt oss av är; brand equity, varumärkeskapital, emerging markets, 
developing markets, brand management, branding, branding strategies, brand marketing, 
brand awareness, brand associations, perceived quality, brand loyalty, märkeskännedom, 
märkesassociationer, upplevd kvalitet, märkeslojalitet. 

3.5 Val av enheter 

Då vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur företag verksamma på en emerging market 
kan arbeta med brand equity har vi valt att göra våra intervjuer i Brasilien. Anledningen till att 
vi har valt just Brasilien är att det är ett av de största länderna inom emerging markets. 
Brasilien tillhör BRIC-länderna som är beskrivet i inledningen och är Sydamerikas starkaste 
ekonomi. Det som fortsatt fångat vårt intresse för Brasilien är den stora utveckling landet har 
erfarit det senaste decenniet. Speciellt intresse är riktat mot den brasilianska medelklassen 
som vuxit från att utgöra 38 procent av befolkningen 2002 till 52 procent 2012 (brasil.gov.br, 
2012). Yasuda (2012) förklarar att en samhällsförändring i så stor omfattning påverkar 
näringslivet i hög grad. Miljontals människor har för första gången blivit exponerade för 
möjligheten att handla konsumentvaror och att välja mellan olika varumärken. Traditionellt 
sett har produkter för den brasilianska medelklassen gjorts enkla för att kunna ha så låga 
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priser som möjligt. Idag har medelklassens prioriteringar förändrats. Ett behov av 
premiumprodukter har ökat och dem har nu möjligheten att köpa dem (ibid.). 
 
Vi har valt att avgränsa vår undersökning till att endast behandla bilindustrin. Detta är på 
grund av att bilindustrin är en av de industrier som har påverkats mest av den ekonomiska 
utvecklingen (ANFAVEA, 2013). I Brasilien såldes det 3,8 miljoner bilar 2012 och den 
siffran förväntas öka med 3,5 - 4,5 procent under 2013. Detta gör Brasilien till en av världens 
största marknader för bilförsäljning (ibid.). 
 
Urvalsmetoden för att samla in data bör enligt Jacobsen (2002) grunda sig i uppsatsens syfte 
och vilken information undersökaren vill finna. Urvalskriterierna vi har valt är att företagen 
ska finnas på den brasilianska marknaden, vara verksamma inom bilindustrin och arbeta med 
brand equity. Enligt Larsen (2009) används ett godtyckligt urval ofta för kvalitativa 
undersökningar. Detta är en form av strategiskt urval då forskaren medvetet väljer vilka som 
ska delta i undersökningen, alltså de informanter som anses vara bäst lämpade för uppsatsens 
syfte (ibid.). Denscombe (2010) beskriver även bekvämlighetsurval, vilket är de 
undersökningsenheter som är lättast att komma i kontakt med. Detta används oftast då det 
finns begränsat med tid och resurser (ibid.). Vi har valt att kombinera ett godtyckligt- och ett 
bekvämlighetsurval. Alla fallföretag är valda genom ett godtyckligt urval då de har liknande 
karaktär och vi inte är intresserade av att jämföra olika typer av företag. Dessutom är 
respondenterna valda efter ett bekvämlighetsurval då de alla är utgår från staden Blumenau. 
De företag och personer vi har valt att intervjua är: 
 

• Volkswagen do Brasil. Alceu Pexier Filho. Marketing Coordinator. Personlig intervju. 
Blumenau, Brasilien. 2013-04-08. Tid: 80 minuter. 

• Toyota Mercosul. Marcos Schroeder. Brand Coordinator. Personlig intervju. 
Blumenau, Brasilien. 2013-04-11. Tid: 90 minuter. 

• General Motors do Brasil (Chevrolet). Beto Bauer. Brand Coordinator. Personlig 
intervju. Blumenau, Brasilien. 2013-04-04. Tid: 70 minuter. 

3.6 Analysmetod 

För att förenkla analysen har vi som Jacobsen (2002) beskriver valt att inledningsvis 
systematisera och kategorisera informationen. Vi har kategoriserat teori, empiri och analys på 
samma sätt med de olika dimensionerna som utgör brand equity som utgångspunkt. Detta val 
är gjort dels för att underlätta arbetet under analysen och dels för att förenkla läsarens 
förståelse av undersökningen. Vår analys kan mest liknas vid en innehållsanalys som Larsen 
(2009) beskriver som ett sätt att identifiera mönster, samband och gemensamma drag eller 
skillnader. Jacobsen (2002) menar på liknande sätt att det är nödvändigt att skapa kategorier 
av den insamlade informationen för att lättare hitta samband och göra jämförelser. 
  



 

 18 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Validitet som också benämns giltighet syftar till att forskaren verkligen mäter det som är tänkt 
att mätas (Jacobsen, 2002.). Vi testade intervjufrågorna på ett antal personer innan de faktiska 
intervjuerna ägde rum för att vara säkra på att ingenting saknades. Vidare menar Jacobsen 
(2002) att en stark validitet kan uppnås genom att ett fåtal respondenter intervjuas på djupet. 
Vi anser att vårt val av tre djupintervjuer speglar detta påstående.  
 
Reliabilitet innebär i vilken mån den metod som använts för datainsamling påverkat 
tillförlitligheten i resultatet (Jacobsen, 2002). Larsen (2009) menar att noggrannhet i 
organisering och behandling av insamlad data ökar reliabiliteten. För att öka reliabiliteten 
sammanställde vi den data vi samlat in direkt efter intervjutillfällena, för att sedan mejla den 
till respektive respondent med avsikt att minimera feltolkningar och därmed öka reliabiliteten.  
För att göra en god bedömning av insamlad information bör forskaren vara kritisk till 
information och källor (Patel & Davidson, 2011). För att fortsatt öka reliabiliteten i uppsatsen 
har vi vid insamling av sekundärdata valt att i så stor utsträckning som möjligt hämta 
informationen från ursprungskällan. Jacobsen (2002) menar att detta angreppsätt minimerar 
risken för feltolkningar. Något som kan ha påverkat reliabiliteten i undersökningen är att 
respondenterna endast talade engelska. Vi är medvetna om att detta kan leda till risk för 
missuppfattningar, men anser att det inte haft stor inverkan på uppsatsens reliabilitet.  Alceu 
på Volkswagen Do Brasil talade endast portugisiska och därför användes tolk vid 
intervjusituationen. Vi är medvetna om att även detta kan ha haft betydelse för reliabiliteten, 
men anser att det inte påverkat resultatet i hög grad. 
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4  Empiri 

I följande kapitel presenteras den empiri vilken samlats in för fallstudien. Rubrikerna är 
uppdelade per företag med kategoriserade underrubriker för de olika dimensionerna i brand 
equity. 

4.1 Volkswagen do Brasil 

Volkswagen Group är en tysk biltillverkare och är en av världens största fordonskoncerner. 
Volkswagen Group producerar och säljer märken som Audi, Bentley, SEAT, Porsche och 
Skoda. I Brasilien utgörs av Volkswagen av Volkswagen do Brasil och är ett helägt 
dotterbolag till Volkswagen Group. Volkswagen har varit på den brasilianska marknaden 
sedan 1943 och är med en marknadsandel av cirka 22 % den näst största aktören på 
marknaden.  

4.1.1 Märkeskännedom 

Alceu menar att Volkswagen är nummer ett, top of mind, bland alla bilmärken i Brasilien. 
Detta är på grund av att de under en lång tid jobbat hårt med att arbeta in varumärket och att 
stärka deras position i kundernas medvetande. Volkswagen har funnits på den brasilianska 
marknaden sedan 1953 och har därmed haft tid att bygga upp ett starkt varumärke. Vidare 
beskriver Alceu att det största och fortfarande bästa mediet Volkswagen använder för att 
bygga märkeskännedom är TV-reklam, då 95 procent av Brasiliens befolkning har TV. Social 
media har vuxit som kanal för viral marknadsföring på senare tid och Alceu tror att det 
kommer att bli viktigare än TV-reklam inom de närmsta tre åren. Detta är på grund av att 
social media öppnar upp för deltagande från konsumentens sida och fungerar samtidigt som 
ett PR-kommunikationsmedel. Alceu exemplifierar nyttan med social media genom att 
beskriva hur reklamfilmer blivit delade på Facebook. Kommentatorsfält kan fungera som 
informationskälla för både företag och konsument, samtidigt som det skapar publicitet för 
varumärket. Om Volkswagen ska behålla sin position som top of mind måste de enligt Alceu 
bli bättre på att anpassa sin marknadskommunikation till social media.  
 
Förutom TV och social media kanaler berättar Alceu att events och annan form av 
annonsering används frekvent för att bygga märkeskännedom. Volkswagen deltar i ett av 
Sydamerikas största racing-events, Dakar Rally i Argentina och Chile, vilket Alceu beskriver 
som Sydamerikas Super Bowl. Detta är ett mycket populärt lopp och fungerar som ett stort 
kommersiellt skyltfönster för Volkswagen. Annonsering på TV och i tidningar genomförs 
förutom nationellt, även på regional och lokal nivå, då de olika delstaterna i Brasilien skiljer 
sig kraftigt från varandra gällande efterfrågan. Det går inte att betrakta Brasilien som ett enda 
homogent land utan marknaden måste brytas ner i mindre segment, framförallt på grund av de 
stora inkomstskillnaderna, men även på grund av varierade preferenser och behov. Dessutom 
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skiljer sig efterfrågan kraftigt mellan olika områden. Alceu berättar även att val av 
mediekanal är beroende av vilken geografisk plats Volkswagen vill kommunicera till. 
Tillgången till olika mediekanaler varierar i olika delar av landet, till exempel är 
internettillgång dålig i norr.  
 
Alceu menar att det är väldigt viktigt att Volkswagen är top of mind och att detta är extra 
viktigt i en bransch med hård konkurrens. Studier visar enligt Alceu att Volkswagens 
varumärke lätt kan kopplas till bilindustrin på grund av starkt inarbetad märkeskännedom och 
en automotivtypisk logotyp. Ofta överväger en kund tre till fem olika bilmärken och om 
varumärket inte finns med bland dessa spelar det ingen roll hur bra produkten är - den 
kommer ändå aldrig att bli såld. Vidare understryker Alceu att det inte bara hjälper att synas 
mycket, utan varumärket måste synas på rätt sätt och i rätt sammanhang.  
 
”We are not just striving to be number one in top of mind, we want to be number one in top of 
heart.” – Alceu Pexier Filho, 2013-04-08 
 
Alceu beskriver att märkeskännedom förenklar köpprocessen. Att kunderna redan känner till 
och litar på varumärket ökar därmed försäljningssiffror. Detta är enligt Alceu en konsekvens 
av att Volkswagen är top of mind i Brasilien inom bilindustrin En hög märkeskännedom 
attraherar fler kunder på konkurrenternas bekostnad. Vidare menar Alceu att om en kund står 
och väljer mellan två bilmärken faller valet naturligt på det varumärke som kunden känner till 
bäst, då det uppfattas som det säkraste valet. Volkswagen har funnits på den brasilianska 
marknaden i 60 år och har på den tiden arbetat in en stark märkeskännedom, vilket gör att 
konsumenters val oftast blir Volkswagen framför mindre kända bilmärken. 

4.1.2 Märkesassociationer   

Alceu talar om att Volkswagen vill bli associerade med två starka värden. Det första är 
kvalitet som utspelar sig i form av hållbarhet samt tillgång till reservdelar och diverse 
funktioner. Hållbarheten kommuniceras i det mesta av Volkswagens 
marknadskommunikation. Alceu menar att detta är ett av de generellt viktigaste kriterierna en 
konsument överväger vid köp av bil i Brasilien, och det är därför en stor fördel att varumärket 
är starkt anknutet till denna association. Det andra värdet Alceu beskriver är körglädje. Detta 
värde används också i det mesta av Volkswagens marknadskommunikation och Alceu anser 
att det är viktigt men sekundärt efter kvalitet. Vidare berättar Alceu att Volkswagen i samband 
med sitt 60 års jubileum kommer att använda fotbollsikonen Pelé som 
varumärkesambassadör. Pelé kommer tillsammans med Neymar Jr att medverka i all 
marknadskommunikation under både världsmästerskapen i fotboll 2014 och olympiska spelen 
2016. Den bakomliggande tanken med denna strategi är att binda starkare relationer mellan 
varumärket Volkswagen, Brasilien och dess passion för fotboll. 
 
Alceu förklarar att eftersom varumärket har funnits länge på den brasilianska marknaden och 
är väletablerat, har majoriteten av befolkningen en klar uppfattning om vad Volkswagen står 
för. Detta gör att Volkswagen inte behöver använda mycket resurser för att bygga upp dessa 
associationer, utan snarare genom annonsering använda reklam som en påminnande funktion. 
Alceu återgår sedan till att prata om Volkswagens TV-reklamer. I Brasilien följer majoriteten 
av befolkningen såpoperor, varför Volkswagen annonserar i samband med dessa för att nå så 
många personer som möjligt. 
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Då Brasilien är en gigantisk marknad för bilindustri kan små skillnader i marginaler betyda 
oerhört mycket. Alceu menar att konsumenters associationer med kvalitet och körglädje till 
Volkswagen gör att företaget kan hålla priser som ligger över många av konkurrenterna. Den 
kvalitetsstämpel Volkswagen skapat genom lång och konsekvent marknadskommunikation är 
företagets mest värdefulla tillgång. Enligt Alceu är det just detta som kan särskilja 
Volkswagen från konkurrenterna på en marknad med så många liknande aktörer som söker 
samma typ av konsumenter.  

4.1.3 Upplevd kvalitet 

Enligt Alceu är vägarna i Europa och USA oftast perfekta. Det är inte slitsamt att köra på dem 
vilket gör att hållbarhet inte alltid behöver vara högsta prioritet där. Så är inte fallet i 
Brasilien, där vägarna ofta är fulla av hål, gatstenar ligger lösa på marken och backarna ofta är 
branta och påfrestande. Ett sådant körunderlag har skapat en mycket stor efterfrågan på 
hållbara bilar. Detta anser Alceu till stor del ligger bakom Volkswagens framgång i Brasilien, 
då detta är det första kriteriet konsumenten bedömer produkten på. Det andra är körkänslan 
och hur bekväm bilen är, bedömt på komfort och motorkapacitet. Alceu sammanfattar detta 
med begreppet körglädje. 
 
Vidare menar Alceu att priset är en funktion av dessa kriterier. Priset på produkten sätter 
också förväntningarna. Om kunden köper en dyrare bil, förväntas oftast också bilen hålla 
längre och/eller besitta större körglädje. Eftersom Volkswagen säljer bilar till ett relativt högt 
pris höjs också förväntningarna på produkten. Kriterier som hållbarhet är för konsumenten 
väldigt svåra att bedöma på förhand och därför måste konsumenten förlita sig på andra 
indikatorer som refererar till hög hållbarhet. Därför menar Alceu att märkeskännedom och de 
associationer förknippade med varumärket är extra viktigt. 
 
Alceu förklarar att kundnöjdhet mäts via ett system som benämns ISC (Indice de Satisfação 
do Cliente), vilket skapar ett index för kundnöjdhet. På så vis får Volkswagen reda på vilka 
attribut konsumenten ser som viktigast vid bedömning av kvalitet. Vidare berättar Alceu att 
Volkswagen låter kunder testköra bilarna varpå de ombeds fylla i en enkät utformad med 
likertskalor om vad de tyckte om körupplevelsen. Svaren från ISC och enkätundersökningar 
förs sedan in i ett CRM-system10 för att vidare bearbetas. På så sätt får Volkswagen reda på 
vilka attribut som är viktigast i konsumentens bedömning av totala kvaliteten. 
 
Volkswagen arbetar ständigt för att förbättra och leverera hög hållbarhet varför de är noga 
med att anställa några av de bästa ingenjörerna i världen. Detta avstamp på kvalitet menar 
Alceu inte bara visar sig inom produktutveckling och produktion utan är snarare något som 
genomsyrar hela företagets kultur. Detta beskriver Alceu som tysk perfektion. 
 
Alceu menar att en hög upplevd kvalitet underlättar när kunden ska välja bil. Då kunden 
köper en Volkswagen blir denne garanterad en kvalitativ bil som håller länge och dessutom 
har ett högt andrahandsvärde.  
 

                                                                                                                                                         
 
10 CRM-system (Customer Relationship Management) omfattar styrning, organisering och administration av 
kunder och kundrelationer i ett företag, med hjälp av informationsteknologi. 
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4.1.4 Märkeslojalitet 

Det enda konkreta sätt Volkswagen mäter kundlojalitet är genom återkommande kunder.  
Volkswagen har drygt 70 procent återkommande kunder vilket är en stark siffra i Brasilien. 
Alceu menar att det förklaras av Volkswagens fokus på starka kundrelationer. Alla nya 
kunder börjar med att prova varumärket och målet är att få dessa kunder till att bli lojala och 
återkommande. Alceu menar dock att den bästa informationen de får är från missnöjda kunder 
som lämnar eller vill lämna, då de uttryckligen beskriver vad de är missnöjda med och därför 
går problemet ofta att avhjälpa. Byter en kund varumärke ringer Volkswagen upp dem och 
frågar varför. Samma informationskälla hjälper på så vis Volkswagen att bli bättre på 
kundrelationer. 
 
Alceu förklarar att Volkswagens kunder är företagets bästa vänner och att dessa relationer 
måste vårdas på samma sätt som nära vänner. Med detta menar Alceu att det är minst lika 
viktigt att sköta om befintliga relationer som att skapa nya. Volkswagen har ett utarbetat 
uppföljningssystem för konsumenter; en dag efter köptillfället ringer försäljaren upp och 
frågar hur bilen känns och om kunden har några frågor. Samtidigt skickar Volkswagen en 
gåva i form av blomma, choklad eller vin tillsammans med ett fotoalbum på kunden och 
dennes nya bil. En vecka efter det ringer den nationella kundtjänsten upp kunden för att svara 
på frågor och hjälpa till med instruktioner. Utöver det gratulerar Volkswagen på födelsedagar, 
skickar meddelande om specialerbjudanden, sänder nyhetsbrev månadsvis och bjuder in till 
provkörningar där kunden kan vinna priser. 
 
Alceu menar att det är dyrt att attrahera nya kunder, då det kräver mycket resurser i form av 
marknadsaktiviteter. Därför är det betydligt billigare att behålla gamla kunder eftersom de 
redan är bekanta med varumärket och det finns en ömsesidig relation. Kunden behöver inte 
övertygas ytterligare om de redan är nöjda. Vidare menar Alceu att återkommande kunder 
fungerar som ambassadörer för Volkswagen och genererar nya kunder. Alceu beskriver detta 
fenomen med uttrycket boca boca11 och menar att rekommendationer från nuvarande kunder 
är den bästa referensen som kan ges, och slår all form av kommersiell kommunikation. Dessa 
ambassadörer kan leda till fem nya lojala kunder samtidigt som en missnöjd kund kan leda till 
en förlust på 20 potentiella. 

4.2 Toyota Mercosul 

Toyota Motor Corporation är världens största biltillverkare och producerar förutom Toyota 
märken som Subaru, Lexus och Daihatsu. Toyota har funnits på den brasilianska marknaden 
sedan 1958 genom dotterbolaget Toyota do Brasil Indústria e Comércio Ltda. 2003 bytte 
dotterbolaget namn och organisationsstruktur till Toyota Mercosul som integrerar 
förvaltningen av Toyota i Brasilien med Argentina. Toyota har i Brasilien en marknadsandel 
på cirka 4 %.  

                                                                                                                                                         
 
11 Boca boca är ett brasilianskt uttryck och kan likställas med word of mouth. Word of mouth innebär i sin tur att 
information sprids från person till person genom muntlig kommunikation. 
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4.2.1 Märkeskännedom 

Toyota är världens största bilproducent och har en mycket god märkeskännedom runt om i 
världen men är fortfarande relativt små i Brasilien. Marcos förklarar att Toyota främst 
använder sig av TV, billboards och tidningar för att öka märkeskännedom och poängterar att 
en kombination av dessa medier är viktigt för att uppnå stark effekt. Det är betydelsefullt att 
skapa kännedom runt varumärket men Marcos framhåller samtidigt att Toyota inte är ett 
företag som jagar marknadsandelar. Toyotas övergripande företagsstrategi är att växa 
långsamt för att kunna upprätthålla sitt DNA, vilket Marcos beskriver som kvalitet, pålitlighet 
och hållbarhet. För mycket fokus på säljfrämjande åtgärder skulle enligt Marcos kunna leda 
till att varumärket uppfattas som suddigt. 
 
”At the moment it is more important for us that we are known for the right reasons rather 
than be known by everyone.” - Marcos Schroeder, 2013-04-11 
 
Marcos förklarar att Toyota för tillfället har en marknadsandel på cirka 4 % och är därmed 
bland de sju största bilproducenterna på den brasilianska marknaden. Marcos menar att det 
inte är Toyotas mål att bli top of mind på kort sikt då det innebär för stora ekonomiska 
kostnader. Toyota inriktar sig i nuläget på att bli kända för rätt sak vilket Marcos beskriver 
som Toyotas DNA (kvalitet, pålitlighet och hållbarhet) hellre än att bli allra mest känd på 
marknaden. Marcos påpekar dock att det är viktigt för Toyota att finnas med i 
konsumenternas minne för att överhuvudtaget kunna vara med i urvalsprocessen inför ett 
bilköp. Detta uppnås enligt Marcos genom en kontinuitet i marknadskommunikationen. 
 
Marcos förklarar att Toyota arbetar för att få bättre precision i sin marknadskommunikation 
och framhåller sociala medier och e-mail som de mest effektiva sätten att få god precision i 
sina meddelanden. Marcos betonar återigen att det är viktigare just vad Toyota är känt för, 
hellre än hur känt företaget är för den stora massan, därför är det viktigt att nå rätt 
konsumenter på rätt sätt hellre än att bli sedd så mycket som möjligt. Den främsta orsaken till 
att sociala media har blivit en så populär kanal för marknadskommunikation för Toyota är 
enligt Marcos möjligheten till interaktion med intressenter och konsumenter. Toyota är ett av 
de bästa företagen i Brasilien på att skapa interaktion på Facebook vilket visar sig i deras 
tillväxt inom sociala media. 
 
Det mest effektiva sättet för att öka märkeskännedomen runt Toyota är enligt Marcos TV då 
det når ut till absolut flest potentiella kunder. Marcos framhåller även billboards och tidningar 
som effektiva kanaler, men påpekar samtidigt att de är mer kostsamma än TV-reklam i 
förhållande till vad det ökar märkeskännedomen. Därför har TV kommit att bli Toyotas 
viktigaste kanal för ökad märkeskännedom. 
 
Toyota ser högre försäljningssiffror som den främsta positiva effekten av en ökad 
märkeskännedom, då ökad kännedom också ökar sannolikheten att Toyota finns med i 
kundens spontana urval av bilföretag.  

4.2.2 Märkesassociationer  

Toyota använder sig också av sponsring, exempelvis räddningsprojekt av den starkt 
utrotningshotade fågeln Hyacintaran. Genom att förse forskningsteam och biologer med 
fyrhjulsdrivna Toyota Hilux, har de möjlighet att ta sig till de svårtillgängliga platserna där 
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fågeln fortfarande lever. Detta har gett företaget mycket god publicitet och stärker positiva 
associationer till varumärket. Vidare beskriver Marcos att Toyota sponsrar flera event för att 
stärka associationerna kvalitet, pålitlighet och hållbarhet till varumärket. Exempelvis 
medverkar och sponsrar Toyota World Endurance Championship och Copa Petrobras Marcas 
som är två stora bilracingtävlingar. 
 
Marcos förklarar att Toyota genererar märkesassociationer främst genom sin konsekventa 
marknadskommunikation som ska kommunicera Toyotas DNA. Marcos förklarar att de starka 
märkesassociationer kopplade till Toyota i form av kvalitet, pålitlighet och hållbarhet, samt de 
positiva associationer skapade från Toyotas bidrag till samhället kan guida kunder vid 
köpbeslut. Enligt Marcos är det oftast dessa associationer som är den avgörande faktorn när 
en kund väljer mellan två eller fler bilmärken. 
 
Internet är den plats där missnöjda kunder och intressenter främst visar sitt missnöje och 
negativa associationer har sitt ursprung. Marcos förklarar att Toyota motverkar negativ viral 
spridning som kan skada varumärket och dess associationer genom att Toyota ringer upp alla 
sina kunder två veckor efter försäljningstillfället för att få reda på eventuella olägenheter som 
därmed kan avhjälpas. Toyota har även ett servicekontor som är öppet dygnet runt för att 
enkla problem snabbt ska kunna rättas till utan irritation från konsumentens sida. 
 
Marcos förklarar att den mest fördelaktiga effekten av konsumenters positiva 
märkesassociationer är att konsumenten pratar med andra om varumärket i positiva ordalag 
vilket är mycket effektivt vid generering av framtida kunder. En annan viktig faktor är att 
prisfrågan tonas ner när märkesassociationer och image är viktigt för konsumenten, vilket 
leder till en enklare förhandlingssituation vid köptillfället. 
 
Enligt Marcos är image viktigare än någonsin och blir dessutom mer och mer viktigt på den 
brasilianska marknaden, där utbudet inom bilbranschen är väldigt likartat. Därmed kan image 
bli det som fäller avgörandet vid val av bilmärke och prisfrågan behöver inte längre vara den 
primära faktorn. Därför betonar Toyota kvalitet, pålitlighet och hållbarhet och differentierar 
sig på dessa tre attribut. Prisfrågan är dock fortfarande av stor vikt då många av Toyotas 
kunder tillhör den fortfarande mycket priskänsliga medelklassen, som inte har resurser nog att 
välja bil efter imagepreferenser.  

4.2.3 Upplevd kvalitet 

Marcos förklarar att varaktighet och ekonomi är de attribut som kunden använder vid 
bedömning av kvalitet. Varaktighet i termer av hur länge bilen faktiskt håller och ekonomi i 
förhållande till vad kunden får för pengarna. Toyotas image och personlighet kretsar dessutom 
runt kvalitet. Säljpersonal runt om i Brasilien går igenom samma utbildning för att i alla 
möten med kunder få rätt och enhetlig image med fokus på kvalitet. Marcos förklarar att när 
en konsument kommer till en återförsäljare, verkstad eller besöker huvudkontoret ska samma 
känsla av hög kvalitet förmedlas, var i Brasilien konsumenten än varit. Detta ska ge en känsla 
av hög kvalitet och pålitlighet och i det långa loppet leda till en positiv bild och av 
varumärket. 
 
För att mäta kunders upplevelse av produktkvalitet använder sig Toyota av ISC (Indice de 
Satisfação do Cliente) vilket är ett index för att mäta kundnöjdhet. Detta mäts via 
enkätundersökningar där kunder får svara på frågor runt kvalitet. Vidare menar Marcos att det 
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är svårt att få information om kunders egentliga upplevda kvalitet genom undersökningar. 
Därför har sociala media blivit en allt viktigare källa för att utröna kunders uppfattningar om 
kvalitet. Konsumenter tenderar till att vara mer ärliga när de får uttrycka sina synpunkter i en 
neutral kontext. Detta sker framförallt på forum där entusiaster och kritiker samlas för att 
diskutera för- och nackdelar med produkter.  
 
Marcos förklarar att Toyota alltid varit kända för sin höga kvalitet och att företaget har vad de 
kallar ”the Toyota way” vilket innebär ständig förbättring av produktkvaliteten och respekt 
för människor. Till exempel använder sig Toyota av ett särskilt stopp-snöre vid alla 
produktionsanläggningar som montörer är skyldig att dra i för att stoppa produktionen, om 
montören misstänker eller ser ett fel. Felet ska sedan rättas till direkt. Toyotas mål är att aldrig 
tillverka en felaktig produkt och att hela tiden leta efter förbättringar. Marcos förklarar att 
Toyota dessutom har ett servicenummer dit konsumenter kan ringa hela dygnet för att komma 
med både kritik och förslag till förbättringar. Förslagen sammanställs och presenteras för 
Marcos och andra managers på olika områden runt om i företaget. På detta sätt arbetar Toyota 
för att alltid leverera högsta kvalitet. 
 
Toyotas absolut största fördel med hög upplevd kvalitet är möjligheten att hålla ett högre pris 
än konkurrenterna för jämförbara produkter. Detta exemplifierar Marcos genom Toyotas 
modell Etios som är tänkt att attrahera de absolut priskänsligaste konsumenterna, och som 
trots sitt låga pris är något dyrare än konkurrenternas jämförbara modeller. 

4.2.4 Märkeslojalitet 

Marcos förklarar att lojalitet främst beskrivs genom återköp. Toyota använder sig av CRM-
system för att samla information om kunden som sedan används som underlag för interaktion. 
Detta kan vara till exempel speciella behov och födelsedatum. På detta sätt har Toyota 
möjlighet att vara mer precisa i sitt budskap vid kontakt samtidigt som de har möjlighet att 
stärka relationen med konsumenten. På så vis vill Toyota komma närmare kunden och göra 
denna mer engagerad i varumärket. Vidare menar Marcos att det är essentiellt att behålla 
kunder, samtidigt som Toyota förvärvar nya för att kunna växa. Lojala kunder utgör en stor 
och viktig försäljningsbas som inte kräver stora satsningar i reklamkampanjer för att behållas. 
Enligt Marcos finns inget permanent system för att belöna återkommande kunder utan varje 
återförsäljare ges olika alternativ att premiera kunder. Ett exempel på detta kan vara att ge 
kunden en fri inspektion av bilen efter ett antal körda mil efter köptillfället. 
 
Den främsta fördelen med återkommande kunder är den ekonomiska. Enligt Marcos att det 
alltid är billigare att ha kvar befintliga kunder än att skaffa nya. Kunden kräver mindre 
information om produkten och vet samtidigt redan om vilka fördelar produkten är förenad 
med.  Detta skapat enligt Marcos en känsla av samhörighet mellan konsumenten och Toyota 
vilket ofta leder till att kunden fungerar som ambassadör för varumärket. Dessa kunder skapar 
en stabil försäljningsbas vilket är viktigt då Toyota är en relativt liten aktör på bilmarknaden i 
Brasilien. Som liten aktör anser Marcos att återkommande kunder är än mer viktigt då Toyota 
inte syns i samma utsträckning som de större företagen på marknaden. 
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4.3 General Motors do Brasil (Chevrolet) 

General Motors är en amerikansk biltillverkare som producerar märken som Buick, Cadillac, 
Chevrolet, GMC, Daewoo och Opel. GM är därmed den näst största biltillverkaren i världen 
efter Toyota. General Motors öppnade sin första fabrik i Brasilien redan 1925 vilket gör dem 
till en av de äldsta biltillverkarna på den brasilianska marknaden. Dotterbolaget som heter 
General Motors do Brasil har för närvarande en marknadsandel på cirka 19 % och erbjuder 
endast Chevrolet-modeller varför företaget fortsättningsvis kommer att benämnas Chevrolet. 

4.3.1 Märkeskännedom 

Beto menar att varumärket sedan länge är väl inarbetat då Chevrolet funnits på marknaden i 
88 år. För att öka märkeskännedomen runt varumärket använder Chevrolet många olika 
mediekanaler. TV är den absolut största och viktigaste kanalen för ökad kännedom men på 
senare år har social media, i synnerhet Facebook, blivit en allt viktigare kanal. Beto menar att 
internetuppkopplingen har förbättrats avsevärt de senaste åren och att 33 procent av Brasiliens 
befolkning numera använder Facebook. Därmed är just Facebook ett bra sätt att bygga 
kännedom runt sitt varumärke. För att öka kunskapen och medvetenheten om 
varumärkesbyggande på sociala media skickas anställda på marknadsavdelningar runt om i 
Brasilien kontinuerligt på mässor och utbildningar inom sociala media. 
 
Den mest positiva effekten av märkeskännedom är enligt Beto i det långa loppet ökade 
försäljningssiffror. Beto betonar även fördelen att Chevrolets goda märkeskännedom leder till 
att varumärket alltid finns med som att av de självklara alternativen vid val av bilmärke. Ett 
val mellan Chevrolet och ett mindre etablerat varumärke faller därför till fördel för Chevrolet. 
Fortsatt menar Beto att genom exponering ökar märkeskännedomen och även chansen att 
konsumenten söker sig till just deras varumärke, vilket slutligen leder till ökade 
försäljningssiffror.   
 
En ökad märkeskännedom ökar även marknadsandelarna som för tillfället ligger på runt 19 
procent. Beto tillägger även att Chevrolet inte använder pris som primärt sätt att öka sin 
marknadsandel utan strategin att nå ytterligare marknadsandelar går genom att introducera 
nya modeller på marknaden. Beto berättar om lanseringen av Chevrolet Camaro, 2010, vilken 
skulle fungera som Chevrolets flaggskepp i Brasilien. Camaros genomslagskraft kan förklaras 
av Chevrolets goda märkeskännedom och underlättade därför lanseringen. Vidare menar Beto 
att Camaro har blivit ett så stort fenomen i Brasilien att Chevrolet och Camaro drar ömsesidig 
nytta av varandra. 
 
“To be top of mind is a long expensive journey and buying market share could harm the 
brand more than favour it.” Beto Bauer, 2013-04-04 
 
Beto menar att det är viktigt för Chevrolet att vara med bland de tre första märkena som 
konsumenten kommer att tänka på vid val av ny bil. Fiat och Volkswagen uppges vara de två 
andra bilproducenterna som konkurrerar om första platsen i Brasilien. Enligt Beto är det 
viktigt att sträva efter att vara top of mind men samtidigt är det väldigt kostsamt, då det krävs 
enorma satsningar i form av marknadsaktiviteter. Beto menar att det inte spelar någon roll om 
varumärket är nummer ett eller nummer tre i konsumentens sinne eftersom bilköp är 



 

 27 

komplexa och kunden alltid överväger flera alternativ. Alltså skulle inte en stor satsning på att 
bli top of mind generera lika mycket som det kostar. De positiva effekterna med att vara top 
of mind är enligt Beto uppenbara; större marknadsandel och ökade försäljningssiffror. 
 
Beto förklarar att Chevrolet har tre nivåer av marknadsföringskanaler; en kanal som når hela 
landet som Chevrolet ansvarar för centralt där fokus ligger på att informera om nya modeller 
och där målet är att synas så mycket som möjligt. Chevrolet har även en kanal där erbjudandet 
anpassas på delstatsnivå för att nå rätt typ av konsumenter. Exempelvis har delstaten Santa 
Catarina högre efterfrågan på dyrare modeller än Bahia enligt Beto. Chevrolet har även en 
kanal som når ut på lokal nivå, vilket oftast innebär stadsnivå där Chevrolets återförsäljare har 
möjlighet att anpassa budskapet ytterligare för att få bättre precision i budskapet. Beto 
förklarar att Chevrolet därmed har en heltäckande strategi för att både nå ut till så många som 
möjligt för att öka märkeskännedomen, samtidigt som organisationen kan anpassa budskapet 
på lägre nivåer i kommunikationskanalerna. 
 
TV är det mediet som når ut till den absolut största målgruppen och är därmed den viktigaste 
kommunikationskanalen för att öka märkeskännedomen, och är samtidigt den överlägset 
dyraste. Chevrolet använder sig främst av påminnande reklam i kommunikation på landsnivå 
för att öka märkeskännedom och öka sin spontana erinran. 

4.3.2 Märkesassociationer   

Chevrolet har funnits på den brasilianska marknaden i 88 år och har ingen image som är 
knuten till det amerikanska varumärket. Istället är varumärket kopplat till fem principer som 
ska beskriva Chevrolets DNA; säkerhet, kvalitet, innovation, långtidsvärde för pengarna och 
en positiv skillnad. Med dessa fem principer försöker Chevrolet förmedla sina värderingar i 
all marknadskommunikation och i alla delar av företaget, från företagsledning till 
serviceavdelningar runt om i landet. Beto förklarar att Chevrolet arbetar hårt för att skapa en 
enhetlig bild av varumärket för att på så sätt bilda starka associationer. Dessutom sponsrar 
Chevrolet till exempel Stock Car V8 som är ett bilracingmästerskap, för att visa prov på sin 
innovativa förmåga, kvalitet och säkerhet.  
 
Beto talar om vikten av att ta ett stort socialt ansvar. Chevrolet har i samarbete med 
fortbollsklubbarna Liverpool och Manchester United utvecklat ett projekt där de sprider 
oförstörbara bollar till fattiga barn i olika delar av världen. Vidare menar Beto att General 
Motors-Institutet som skapades 1993 har givit varumärket mycket god publicitet. Syftet med 
institutet är att hjälpa brasilianska barn ifrån fattigdom och att ge dem en chans till ett bättre 
liv. 
 
Beto förklarar att den viktigaste effekten av starka märkesassociationer är att konsumenten 
inte väljer produkt primärt efter pris utan varumärkets image blir den viktigare faktorn. 
Därmed har Chevrolet möjlighet att öka sina marginaler och samtidigt bibehålla sina kunder. 
Dock uppger Beto att pris är den faktor som oftast är mest viktig vid val av bilmärke då 
medelklassen, som enligt Beto utgör 70 procent av alla bilköp i Brasilien, är mycket 
priskänslig. Därför är det viktigt att bilföretagen differentierar sig genom märkesassociationer 
och därmed undviker fokus på pris. 
 
Beto menar att image alltid är viktigt vid val av varumärke. Chevrolets DNA står för säkerhet, 
kvalitet, innovation, långtidsvärde för pengarna och en positiv skillnad. Detta ska förmedla 
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företagets image. Beto uppger att Chevrolet ständigt arbetar med att förbättra och differentiera 
sin image genom marknadskommunikation för att på ett effektivare sätt nå bort från 
prisdiskussionen. För att visa prov på sin kvalitet och innovationsförmåga lanserades Camaro 
vars nuvarande rykte ger en stark spridningseffekt på andra modeller. Beto förklarar samtidigt 
att lanseringen underlättades av Chevrolets goda renommé och märkesassociationer. 

4.3.3 Upplevd Kvalitet 

Beto menar att det har gjorts flera marknadsundersökningar på vad kunder anser vara kvalitet. 
Sammantaget uppfattar kunden; hållbarhet, reparationskostnader och tillgång till reservdelar 
som det största kvalitetsattributen vid köp av bil. Enligt Beto är attribut som körglädje och 
komfort sekundära då målet för majoriteten av befolkningen är att kunna ta sig från A till B. 
 
Chevrolet mäter kundnöjdhet med ISC som är ett utarbetat program specifikt för detta 
ändamål. Genom detta får Chevrolet reda på kundens faktiska behov och preferenser. Fortsatt 
menar Beto att det är mycket enklare att mäta missnöjdhet än nöjdhet då det senare märks 
tydligare. Detta innebär att en missnöjd kund är mer benägen att sprida sina tankar kring 
produkten än en nöjd kund.  
 
Enligt Beto ger hög upplevd kvalitet en konkurrensfördel gentemot andra bilmärken. Det 
finns många asiatiska bilmärken på den brasilianska marknaden vilka Chevrolet har ett stort 
försprång gentemot. Exempelvis kan det ta 6 månader att få tag i reservdelar till asiatiska 
bilmärken medan det endast tar 30 dagar hos Chevrolet. 

4.3.4 Märkeslojalitet 

Beto menar att kundlojalitet framförallt är mätt genom frekvens av återköp. Genom CRM-
system håller företaget koll på fler variabler såsom antal servicetillfällen på märkesverkstäder, 
men Beto anser att dessa är svåra att mäta. De ger snarare indikationer på om kunderna bör 
kontaktas för att se över relationen samt öka interaktionen.  
 
Beto förklarar att Chevrolet ringer upp kunden 5 dagar efter köp för att se att allt står rätt till 
och att kunden är nöjd med sitt köp. Vidare används ett utarbetat system för att hålla koll på 
när kunden måste byta olja. Enligt Beto är Chevrolet mån om att binda upp kunder på nytt 
vilket de gör genom bra erbjudanden. Chevrolet skapar enligt Beto bonussystem för att 
stimulera upprepade köp som leder till bättre priser. Exempelvis använder sig Chevrolet utav 
Chevrolet Card, ett VISA/Mastercard där användaren får sex procent återbäring på alla köp, 
som sedan kan användas som rabatt på nästa bilköp. Befintliga kunder är det absolut 
viktigaste för Chevrolet. Beto förklarar att det är svårt och dyrt att vinna över kunder från 
andra varumärken, samtidigt som det krävs väldigt liten ansträngning för att hålla kvar gamla 
jämfört med avkastningen de genererar. 
 
“A client whom is loyal to your brand is invaluable” – Beto Bauer, 2013-04-04 
 
Med det menar Beto att en lojal kund är en ambassadör för Chevrolet. Vidare beskriver Beto 
uttrycket boca boca och förklarar att lojala kunder effektivt genererar nya kunder då 
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informationen kommer från en neutral källa. Familj och vänners råd står mycket högt i kurs i 
Brasilien och det är vanligt förekommande att vänner köper samma bilmärke. 
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5  Analys 

I följande kapitel ställs insamlad empiri och tidigare behandlade teorier emot varandra. 
Vidare jämförs de olika fallföretagen sinsemellan i en mellanfallsanalys. 

5.1 Volkswagen do Brasil 

5.1.1 Märkeskännedom 

Kotler och Pfoertsch (2006) menar att målet med att bygga varumärkeskännedom inte bör 
vara att synas så mycket som möjligt, utan att synas på ett positivt sätt och med relevant 
meddelande. Att synas på rätt sätt och i rätt sammanhang anser Alceu vara viktigare än att 
synas så mycket som möjligt. Att vinna konsumentens hjärta hellre än att vara mest känd är 
det viktigaste för Volkswagen. Alceu exemplifierar att rätt sammanhang kan vara på det stora 
racing-events där Volkswagen agerar huvudsponsor. Vidare menar Alceu att TV är den största 
och viktigaste mediekanalen för att skapa märkeskännedom och att 95 procent av Brasiliens 
befolkning har en TV. Dock har social media vuxit till att bli en utav de viktigare 
instrumenten för marknadskommunikation, då sociala media kan användas både viralt och 
som ett verktyg för public relations. Enligt Keller et al. (2008) kan stark märkeskännedom 
skapas genom sponsring, public relations, events och annonsering. 
 
Keller et al. (2008) beskriver begreppen spontan och hjälpt erinran som kundens förmåga att 
minnas ett varumärke efter att endast en given produktklass är nämnd, respektive att känna 
igen ett varumärke efter tidigare exponering utan vetskap om vilken produktklass varumärket 
tillhör. Alceu menar att om konsumenten bara känner igen varumärket Volkswagen utan att 
veta vart det härrör från bidrar det inte med någon nytta för företaget. Därför jobbar 
Volkswagen mycket med virala kampanjer där varumärket oftast är kopplat till bilindustrin. 
Vidare menar Alceu att bilmärken generellt har en gemensam särpräglad utformning vilket 
gör dem lätta att koppla till bilindustrin. Keller et al. (2008) beskriver att märkeskännedom 
där det första steget i den varumärkesuppbyggande processen innebär att konsumenten kan 
identifiera varumärket. Det Alceu menar kan kopplas till brand salience vilket Keller et al. 
(2008) beskriver som hur lätt ett varumärke kan framkallas i olika situationer. 
 
Aaker (1991) beskriver den ultimata positionen i konsumentens sinne som top of mind. Med 
detta menar Aaker (1991) att det är det första varumärket konsumenten tänker på för en viss 
produktkategori. Alceu menar att Volkswagen är nummer ett, top of mind, bland alla 
bilmärken i Brasilien. Detta är på grund av att de under en lång tid jobbat hårt med att arbeta 
in varumärket och att stärka deras position i kundernas medvetande. 
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5.1.2 Varumärkesinnehavarens nytta av märkeskännedom 

Enligt Hoyer och Brown (1990) kan märkeskännedom fungera som en vägledare för kunden 
vid köpbeslut vilket resulterar i att företag säljer fler produkter. Alceu menar att en högre 
märkeskännedom förenklar köpprocessen. Att kunderna redan känner till och litar på 
varumärket ökar försäljningen. Om en kund är i valet mellan två bilmärken faller valet 
naturligt på det varumärke kunden känner till bäst då det uppfattas som det säkrare valet. 
Volkswagen har enligt Alceu funnits på den brasilianska marknaden i 60 år och har på den 
tiden arbetat in ett förtroende hos konsumenterna. Melin (1999) menar att ett välkänt 
varumärke får konsumenten att utgå ifrån att det är en bra märkesprodukt. Därför fungerar ett 
välkänt varumärke som en garanti för kontinuitet (ibid.). 
 
Enligt Alceu är en av de positiva effekterna av en hög märkeskännedom och konsumenters 
tillit till varumärket en ökad omsättning, vilket sker på konkurrenternas bekostnad. Detta är 
enligt Alceu en konsekvens av att Volkswagen är top of mind inom bilindustrin vilket innebär 
en stark spontan erinran. Detta kan kopplas till vad Doyle och Stern (2006) säger om 
märkeskännedoms inverkan på försäljningssiffror. En hög märkeskännedom resulterar i högre 
försäljningssiffror som kan kopplas till långt tidigare marknadsaktiviteter (ibid.). 

5.1.3 Märkesassociationer 

Keller (1993) menar att märkesassociationer består av de uppfattningar en konsument har om 
ett varumärke. Enligt Aaker (1996) kan dessa associationer vara i form av produktattribut. 
Alceu förklarar att Volkswagen vill bli associerade med två starka värden. Det första är 
kvalitet som utspelar sig i form av hållbarhet samt tillgång till reservdelar och diverse 
funktioner. Det andra starka värdet beskriver Alceu som körglädje. Enligt Keller et al. (2008) 
bör ett företag länka sina marknadsaktiviteter till de positiva associationer som redan finns i 
konsumentens minne. Volkswagen arbetar på liknande sätt genom att använda kvalitet och 
körglädje i all marknadskommunikation.  
 
Aaker (1996) beskriver även att märkesassociationer kan kopplas till en person. Kotler och 
Keller (2012) beskriver hur märkesassociationer kan länka ett varumärke till olika källor som; 
länder, regioner, andra varumärken och sport-event. Alceu berättar att Volkswagen kommer 
att använda fotbollsstjärnorna Pelé och Neymar Jr i samband med Volkswagens 60 års 
jubileum, med anledningen att bygga starka associationer mellan Volkswagen, Brasilien och 
dess passion för fotboll. Kotler och Keller (2012) menar att ovanstående samband stärker 
varumärket och skapar positiva associationer. 
 
För att koppla varumärket Volkswagen till körglädje har företaget valt att delta i biltävlingen 
Dakar Rally i Argentina och Chile. Detta är ett mycket populärt lopp i Sydamerika och 
fungerar som ett stort kommersiellt skyltfönster för Volkswagen. Att länka 
märkesassociationer till ett visst sport-event skapar enligt Kotler och Keller (2012) positiva 
märkesassociationer. 
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5.1.4 Varumärkesinnehavarens nytta av märkesassociationer 

Enligt Aaker (1991) kan märkesassocieringar skapa anledning till att köpa en viss produkt. 
Alceu menar att Volkswagen associeras med kvalitet och körglädje vilket fungerar som en 
grund för köpbeslut. Vidare menar Aaker (1991) att en association till en känd person gör att 
konsumenten känner sig mer bekväm med produkten vilket kan resultera i anledning till köp. 
Volkswagen har kopplat sitt varumärke till de mycket populära fotbollsstjärnorna Pelé och 
Neymar Jr vilka skapar en positiv image kring varumärket. Denna image menar Alceu 
påverkar kunder till att köpa Volkswagens bilar. 
 
Märkesassociationer är avgörande när konsumenten upplever små eller inga skillnader mellan 
varumärken inom samma produktkategori (Melin, 1999). I sådana fall kommer priset att vara 
den avgörande faktorn vid val av produkt. För att komma undan problemet bör man framhålla 
de värden hos produkten som skapar positiva märkesassociationer (ibid.). Alceu menar att den 
kvalitetsstämpel Volkswagen utvecklat genom lång och konsekvent marknadskommunikation 
är företagets största tillgång. Det är det enda som kan särskilja Volkswagen från deras 
konkurrenter på en marknad med så många liknande aktörer som söker samma typ av 
konsumenter. Wiedmann (2004) menar att starka märkesassociationer kan användas för att ta 
ut ett högre pris då konsumenten fokuserar på andra attribut framför pris. Volkswagen 
utnyttjar de starka associationer, kvalitet och körglädje, som konsumenterna har till 
varumärket genom att ta ut ett pris som ligger högre än konkurrenternas. Alceu berättar att då 
Brasilien är en gigantisk marknad för bilindustri kan små marginaler betyda oerhört mycket 
för det totala resultatet. 

5.1.5 Upplevd kvalitet 

Upplev kvalitet innebär kundens uppfattning om den totala kvaliteten av en produkt med 
avseende på dess tilltänkta ändamål (Aaker, 1991). Det kan alltså inte mätas utan hänsyn till 
vad konsumenten tycker är viktigt (ibid.). Alceu menar att kvalitet i form av hållbarhet är det 
absolut viktigaste attributet för Volkswagens konsumenter. Den främsta anledningen till detta 
förklarar Alceu är att vägarna i Brasilien är dåliga och sliter mycket på bilen. Det andra 
kriteriet som visat sig vara viktigt är körglädje. Enligt Alceu är bilens upplevda kvalitet en 
funktion utav priset, alltså hur bra de attribut som produkten bedöms på förhåller sig till det 
pris kunden betalar. Detta går att koppla till vad Aaker (1991) säger om pris och kvalitet. Pris 
är en indikator på hög kvalitet, dock endast när inga andra attribut finns tillgängliga för 
granskning (ibid.).  
 
Det är av yttersta vikt för ett företag att förstå hur konsumenten bedömer kvalitet, då upplevd 
kvalitet bedöms olika för olika produkter och är beroende av användningsområde (Aaker, 
1991). Därför är det viktigt för ett företag att förstå hur kunden bedömer kvalitet för att kunna 
allokera sina ansträngningar till lämpligast område (ibid.). För att få reda på vilka attribut 
konsumenten bedömer kvalitet på använder sig Volkswagen av ISC (Indice de Satisfação do 
Cliente) som är ett index för kundnöjdhet. Volkswagen låter kunderna testköra bilarna varpå 
de fyller i en enkät om vad som var bra och vad som var mindre bra. Svaren analyseras sedan 
i ett CRM-system för att ta reda på vilka attribut som är viktiga och vilka som är mindre 
viktiga för konsumentens upplevelse av kvalitet. 
 
Enligt Aaker (1991) är mängden marknadsföringsaktiviteter för produkten en stark indikator 
på hur hög kvalitet den besitter. Om produkten syns mycket i media upplevs den automatiskt 
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som högkvalitativ (ibid.). Enligt Alceu är kriterier som hållbarhet väldigt svåra för en 
konsument att bedöma på förhand vilket gör att konsumenten istället måste förlita sig på 
varumärkets rykte och omfattande marknadsaktiviteter som indikator. Detta kan vi vidare 
koppla till Volkswagens marknadsföringsaktiviteter som fokuserar på kvalitet i form av 
hållbarhet. Enligt Aaker (1991) måste ett företag utveckla en förmåga att leverera hög kvalitet 
för att kunna förbättra konsumenternas upplevda kvalitet. Dessutom är det också viktigt att 
bygga företagskulturen kring dessa värden (ibid.). Volkswagen har ett ständigt fokus på 
kvalitet i sin företagskultur. Detta menar Alceu avspeglar sig i att Volkswagen anställer några 
av världens bästa ingenjörer för att utveckla tekniska lösningar samtidigt som 
företagsmentaliteten är djupt rotad i tysk perfektion. 

5.1.6 Varumärkesinnehavarens nytta av upplevd kvalitet 

Porter (1980) menar att ett företag kan skapa kundlojalitet och sänka priskänslighet genom att 
differentiera sig på hög upplevd kvalitet, och på så vis isolera sig från konkurrens. Detta kan 
kopplas till vad Alceu säger om Volkswagens starka märkesassociationer till kvalitet och 
körglädje, där han beskriver hur Volkswagen på detta sätt särskiljer sig från andra bilmärken 
och detta har lett till deras stora framgång i Brasilien. Alceu menar vidare att vid köp av en 
Volkswagen blir kunden garanterad en kvalitativ bil som även erhåller ett starkt 
andrahandsvärde. Tillsammans med associationer till kvalitet och körglädje gör detta att 
Volkswagen kan hålla högre priser. Porter (1980) beskriver vidare att det företag som har 
kvalitet som en grundpelare för differentiering har möjlighet positionera produkter på attribut 
som möjliggör prispåslag. 

5.1.7 Märkeslojalitet 

Enligt Salomon et al. (2010) blir vissa personer så fästa vid ett varumärke att de inte byter 
under en hel livstid. Alceu beskriver Volkswagens kunder som företagets bästa vänner och att 
dessa relationer måste vårdas på samma sätt som nära vänner ska bli behandlade. Med detta 
menar Alceu att det är minst lika viktigt att sköta om befintliga relationer som att skapa nya. 
Enligt Aaker (1991) kan märkeslojalitet beskrivas genom olika nivåer där den lägsta nivån 
består av priskänsliga bytare där varumärket har liten betydelse. Den högsta nivån av 
märkeslojalitet är dedikerade köpare som tar sig stolthet i att bruka varumärket (ibid.). Alceu 
berättar att 70 procent av deras kunder är återkommande, vilket är ett gott tecken på en lojal 
kundskara. Detta menar Alceu har att göra med Volkswagens fokus på starka kundrelationer. 
Alla nya kunder börjar med att prova varumärket och målet är att få dessa kunder till att bli 
lojala och återkommande. Keller et al. (2008) menar att märkeslojalitet ofta mäts genom 
återköpsfrekvens. Detta förklarar Alceu är det enda konkreta sättet att mäta kundlojalitet på. 
 
Volkswagen arbetar med att skapa mervärde för kunden genom att förse nyblivna kunder med 
mindre gåvor, som de bifogar med ett fotoalbum på kunden med sin nya bil. Dessutom 
gratulerar Volkswagen kunden på födelsedagar och bjuder in till provkörningar där de kan 
vinna priser. Denna extra oväntade service menar Aaker (1991) kan vara det som gör en kund 
att gå från likgiltighet till entusiastisk gentemot ett varumärke. 
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5.1.8 Varumärkesinnehavarens nytta av kundlojalitet 

Alceu menar att det är dyrt att attrahera nya kunder och det kräver mycket kostnader i form av 
marknadsaktiviteter. Därför är det betydligt billigare att behålla gamla kunder eftersom de 
redan är bekanta med varumärket och det finns redan en ömsesidig relation. De behöver inte 
övertygas ytterligare om de redan är nöjda. Detta stämmer bra överens med vad Aaker (1991) 
säger om att märkeslojalitet reducerar marknadsföringskostnader. Det är billigare att behålla 
gamla kunder än att skaffa nya (ibid.). Vidare menar Keller et al. (2008) att de starkaste 
varumärkena får kunder att fungera som missionärer genom att dela tankar och positiva 
åsikter om varumärket med andra människor. Alceu beskriver även detta som en effekt av 
märkeslojalitet, och skildrar det med uttrycket boca boca. Märkeslojala kunder som pratar gott 
om varumärket kan leda till fem nya lojala kunder samtidigt som en missnöjd kund kan leda 
till en förlust på 20 potentiella. Junjun (2010) påstår att nya kunder som attraherats av lojala 
konsumenter i hög grad har benägenhet att också bli lojala.  
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5.2 Toyota Mercosul 

5.2.1 Märkeskännedom 

Enligt Aaker (1996) menar att det är en sak att bli ihågkommen, men att det är viktigare att bli 
ihågkommen av rätt anledning. Toyota är inte ett företag som jagar marknadsandelar utan har 
som övergripande företagsstrategi att växa långsamt. Att bli kända för rätt sak vilket Marcos 
beskriver som Toyotas DNA (kvalitet, pålitlighet och hållbarhet) är det viktigaste för Toyota i 
nuläget. För att kunna kombinera både verbala och visuella meddelanden använder Toyota sig 
av TV, billboards och tidningar i sin kommunikation med samma budskap under långa 
perioder. Detta är i enlighet med Keller et al. (2008); Melin (1999)  som menar att stark 
märkeskännedom skapas genom upprepad verbal och visuell exponering. Marcos förklarar att 
Toyota jobbar mycket med social media för att få effektiva riktade meddelanden och 
framhåller möjligheten till interaktion med intressenter och konsumenter.  
 
Aaker (1996) förklarar att ett varumärke har hög grad av spontan erinran och sägs minnas av 
konsumenten om varumärket kan uppges efter att endast produktklass nämnts. På samma sätt 
menar Marcos att det är viktigt att finnas med i konsumentens minne, för att kunna vara med i 
urvalsprocessen vid ett bilköp. Top of mind beskriver Aaker (1991) som det första varumärke 
en konsument kommer att tänka inom en viss produktkategori.  Marcos menar att det inte är 
Toyotas mål att bli top of mind på kort sikt då det skulle innebära för stora ekonomiska 
satsningar.  

5.2.2 Varumärkesinnehavarens nytta med märkeskännedom 

Doyle och Stern (2006) förklarar att ansträngningar för ökad märkeskännedom kan kopplas 
till högre framtida försäljningssiffror. Enligt Marcos ger märkeskännedom Toyota ökade 
försäljningssiffror minskade marknadsföringskostnader. Detta är framförallt på grund av att 
det ökar konsumentens spontana erinran och därmed gör Toyota till ett av de varumärken som 
en kund överväger vid val av bil. 

5.2.3 Märkesassociationer 

Marcos förklarar att Toyotas image och personlighet kretsar runt kvalitet. Detta är något som 
Toyota förmedlar i all marknadskommunikation. Enligt Aaker (1996) är brand equity till stor 
del byggt på associationer en konsument har till ett varumärke. Detta kan vara exempelvis 
produktattribut. Den marknadskommunikation Toyota använder för att förmedla sina 
marknadsassociationer är främst annonsering, PR och events. Annonseringen sker på 
regelbunden basis med Toyotas kärnvärden i fokus för att stärka varumärkesassociationerna 
till dessa. Som PR aktivitet exemplifierar Marcos det räddningsprojekt av Hyacintaran som är 
en utrotningshotad fågel i hela Sydamerika. Tanken med detta projekt är att öka konsumenters 
positiva associationer till Toyota. Vidare berättar Marcos att Toyota sponsrar ett flertal stora 
events såsom World Endurance Championship och Copa Petrobras Marcas, vilka är två stora 
bilracingtävlingar i Brasilien. Anledning till detta är att knyta an associationer runt kvalitet, 
pålitlighet och hållbarhet till varumärket.  Detta kan kopplas till vad Kotler och Keller (2012) 
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säger om att märkesassociationer kan länka ett varumärke till olika källor såsom sport-events 
för att stärka varumärket och skapa positiva associationer. 

5.2.4 Varumärkesinnehavarens nytta av märkesassociationer 

Melin (1999) menar att märkesassociationer har en ledande roll då konsumenten upplever små 
eller inga skillnader mellan produkter. På liknande sätt menar Marcos att image är viktigare 
än någonsin då utbudet på den brasilianska bilmarknaden är väldigt likartat. För att undvika 
att hamna i prisdiskussioner bör företag framhålla de värden hos produkter som skapar 
positiva märkesassociationer (Melin, 1999). Marcos menar att prisfrågan inte längre behöver 
vara den primära faktorn då Toyota differentierar sina produkter genom att betona 
kärnvärdena kvalitet, pålitlighet och hållbarhet. 
 
Aaker (1991) förklarar att märkesassociationer kan skapa anledning till att köpa en viss 
produkt. På samma sätt menar Marcos att de starka märkesassociationer som är kopplade till 
Toyota i form av kvalitet, pålitlighet och hållbarhet, samt de positiva associationer som är 
skapade från Toyotas bidrag till samhället kan hjälpa kunder vid köpbeslut. Enligt Marcos är 
det oftast dessa associationer som är den avgörande faktorn när en kund väljer mellan två eller 
fler bilmärken. 

5.2.5 Upplevd Kvalitet 

Upplevd kvalitet är först och främst upplevelsen av en produkt ur konsumentens perspektiv 
(Aaker, 1991). Marcos förklarar att varaktighet och ekonomi är de attribut kunden använder 
vid bedömning av kvalitet. Varaktigheten beskrivs i termer av hur länge bilen faktiskt håller 
och ekonomi innebär vad kunden får för pengarna. På samma sätt menar Aaker (1991) att en 
positiv attityd gentemot en produkt kan skapas även om produkten är sämre än jämförbara 
produkter men ändå håller ett lägre pris.  
 
För att mäta kunders upplevelse av produktkvalitet använder sig Toyota av ISC (Indice de 
Satisfação do Cliente) vilket är ett index för att mäta kundnöjdhet. Detta mäts via 
enkätundersökningar där kunder får svara på frågor runt kvalitet. Vidare menar Marcos att det 
är svårt att få information om kunders egentliga upplevda kvalitet genom undersökningar. 
Därför har sociala media blivit en allt viktigare källa för att utröna kunders uppfattningar om 
kvalitet. Aaker (1991) förklarar att det är mycket viktigt att förstå hur konsumenten bedömer 
kvalitet då upplevd kvalitet inte bedöms på samma sätt för alla produkter och är beroende av 
användningsområde. Att veta vilka attribut som är viktiga för konsumenten kan sedan 
användas för att koncentrera förbättringar på rätt område (ibid.). 
 
Aaker (1991) menar att för att förbättra den upplevda kvaliteten måste organisationer arbeta 
med att leverera hög kvalitet. Toyotas image och personlighet kretsar runt kvalitet. Marcos 
förklarar att när en konsument interagerar med företaget från verkstad till huvudkontor ska 
samma känsla av hög kvalitet förmedlas. Detta beskriver Marcos som ”the Toyota way” vilket 
innebär ständig förbättring av produktkvalitet och respekt för människor. Detta är i enlighet 
med vad Aaker (1991) säger om att det måste finnas ett engagemang i organisationens kultur, 
normer och uppförande för att ett företag ska ha möjlighet att skapa hög kvalitet. 
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5.2.6 Varumärkesinnehavarens nytta av upplevd kvalitet 

Marcos förklarar att den absolut största fördelen med att Toyota har en hög upplevd kvalitet är 
möjligheten att hålla ett högre pris än konkurrenterna för jämförbara produkter. Strategin 
bekräftas av Porter (1980) som menar att ett företag kan isolera sig från konkurrens och sänka 
priskänslighet genom att differentiera sig på upplevd kvalitet. 

5.2.7 Märkeslojalitet 

Keller et al. (2008) förklarar att märkeslojalitet ofta är mätt genom återköpsfrekvens. På 
samma sätt förklarar Marcos att Toyotas återkommande kunder är det bästa sättet att mäta 
märkeslojalitet på. Vidare menar Marcos att det är essentiellt att behålla dessa kunder 
samtidigt som Toyota förvärvar nya, för att kunna växa. Lojala kunder utgör en stor och viktig 
försäljningsbas som inte kräver stora satsningar i reklamkampanjer för att behållas. Aaker och 
Joachimsthaler (2009) beskriver också att lojala kunder utgör ett företags stomme för 
försäljning. Marcos förklarar att Toyota använder sig av CRM-system för att samla 
information om kunden som sedan används som underlag för interaktion. Detta kan vara till 
exempel speciella behov och födelsedatum. På detta sätt har Toyota möjlighet att vara mer 
precisa i sitt budskap vid kontakt samtidigt som de har möjlighet att stärka relationen med 
konsumenten. På så vis vill Toyota komma närmare kunden och göra denna mer engagerad i 
varumärket. På liknande vis menar Aaker (1991) att ett högt engagemang i ett varumärke 
visar sig i mängden kommunikation och interaktion involverad i produkten. 

5.2.8 Varumärkesinnehavarens nytta av märkeslojalitet 

Marcos menar att den främsta fördelen med återkommande kunder är den ekonomiska 
aspekten. Det är billigare att ha kvar befintliga kunder än att skaffa nya. Aaker (1991) 
beskriver på samma sätt att reducerade marknadsföringskostnader är ett av de viktigaste 
bidragen från en hög märkeslojalitet. En lojal kund kräver mindre information om produkten 
och vet samtidigt vilka fördelar produkten är förenad med enligt Marcos. Detta skapar en 
känsla av samhörighet mellan konsument och Toyota, vilket gör att kunden i många fall 
fungerar som en ambassadör för varumärket. På samma sätt beskriver Keller et al. (2008) att 
de starkaste varumärkena får kunder att bli missionärer och sprida positiva åsikter om 
varumärket. Dessa kunder skapar enligt Marcos en stabil försäljningsbas vilket är viktigt då 
Toyota är en relativt liten aktör på bilmarknaden i Brasilien. Detta går hand i hand med vad 
Aaker och Joachimsthaler (2009) säger om att lojala kunder utgör en stabil försäljningsbas. 
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5.3 General Motors do Brasil (Chevrolet) 

5.3.1 Märkeskännedom 

Beto menar Chevrolets goda märkeskännedom gör att varumärket alltid finns med som ett av 
de självklara alternativen vid val av bilmärke. Detta går att koppla till vad Aaker (1996) säger 
om spontan erinran, där konsumenten sägs minnas ett varumärke om varumärket kan uppges 
efter att endast produktklass nämnts. Aaker (1991) beskriver de olika nivåerna av 
märkeskännedom där top of mind beskrivs som den främsta positionen i konsumentens sinne. 
Top of mind är därmed det första varumärket en konsument kommer att tänka på när en viss 
produktkategori nämnts (ibid.). Enligt Beto är det viktigt att sträva efter att vara top of mind 
men menar samtidigt att det inte ligger någon större skillnad i att vara nummer ett eller 
nummer tre inom bilindustrin då konsumenter alltid överväger alternativ vid köptillfällen. Att 
nå förstaplatsen skulle inte vara lönsamt då det skulle kräva en stor satsning på kostsamma 
marknadsaktiviteter utan tillräcklig avkastning.  
 
Enligt Keller et al. (2008) går det att öka varumärkeskännedom genom marknadsaktiviteter i 
form av sponsring, public relations, events och annonsering. Beto förklarar att Chevrolet 
använder annonsering i TV som främsta medel för att skapa märkeskännedom, och framhåller 
även Facebook och andra sociala media som blivit en allt viktigare kanal. Chevrolet agerar 
sponsor för många stora event som till exempel Stock Car V8, ett racing-event i Brasilien som 
är ett av de största motorsport-eventen i Sydamerika. Chevrolets marknadskommunikation 
sker med likartade budskap varje gång och med hög kontinuitet. Melin (1999) förklarar att det 
krävs upprepad exponering av varumärket för att uppnå stark märkeskännedom. Målet med att 
skapa märkeskännedom bör inte vara att synas så mycket som möjligt utan fokus bör ligga på 
at synas med ett relevant och positivt meddelande (Kotler & Pfoertsch, 2006). Chevrolet 
använder sig av tre nivåer av marknadsföringskanaler för att anpassa 
marknadskommunikationen till rätt område. Dessa tre nivåer består av lokal, regional och 
nationell.  

5.3.2 Varumärkesinnehavarens nytta av märkeskännedom 

Beto förklarar att försäljningssiffror ökar långsiktigt genom stark märkeskännedom. Med 
detta menar Beto att hög exponering gör att fler konsumenter söker sig till varumärket. Detta 
går att koppla till hur Doyle och Stern (2006) förklarar att märkeskännedom ökar 
försäljningssiffror långsiktigt. Försäljningssiffror kan länkas till tidigare ansträngningar för 
ökad märkeskännedom (ibid.).  
 
En annan fördel av hög märkeskännedom beskriver Beto som underlättandet av lanseringen 
av Chevrolet Camaro, 2010, vilken skulle fungera som Chevrolets flaggskepp i Brasilien. 
Camaros genomslagskraft i Brasilien kan i mångt och mycket förklaras av Chevrolets starka 
märkeskännedom. Beto fortsätter att förklara att modellen blivit så populär att varumärket 
Chevrolet och Camaro drar nytta av varandras respektive styrkor. Melin (1999) beskriver hur 
introduktionen av en ny produkt kan vara både tids- och kostnadsbesparande då produkten 
kan understödjas av ett redan inarbetat varumärke. 
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5.3.3 Märkesassociationer  

Keller (1993) menar att märkesassociationer består av uppfattningar en konsument har om ett 
varumärke. De associationer som Chevrolet vill förmedla är säkerhet, kvalitet, innovation, 
långtidsvärde för pengarna och en positiv skillnad. Dessa beskriver Beto som Chevrolets 
kärnvärden vilka förmedlas i all marknadskommunikation för att skapa en enhetlig bild av 
varumärket. Aaker (1996) förklarar vidare att associationer en konsument har till ett 
varumärke kan gå genom produktattribut. För att koppla associationer som 
innovationsförmåga kvalitet och säkerhet sponsrar Chevrolet Stock Car V8 som är ett 
bilracingmästerskap i Brasilien.  
 
Aaker (1991) menar att positiva, starka och unika märkesassociationer leder till positiva 
känslor mot ett varumärke. För att skapa positiva associationer till varumärket tar Chevrolet 
ett stort socialt ansvar. Detta beskriver Beto genom General Motors-Institutet där Chevrolet 
jobbar med att rädda barn i Brasilien från fattigdom. Beto ger även exempel på hur Chevrolet 
i samarbete med fotbollsklubbar anordnat projekt för att sprida glädje med fotboll i världen. 
Detta går att koppla till vad Kotler et al. (2008) säger om märkesassociationer vilket kan vara 
image och varumärkespersonlighet. 

5.3.4 Varumärkesinnehavarens nytta av märkesassociationer 

Beto menar att starka märkesassociationer gör att Chevrolet kan ha större marginaler på sina 
produkter då dessa skapar andra avgörande faktorer vid köpbeslut än pris. Detta går att koppla 
till vad Wiedmann (2004) säger om att märkesassociationer kan användas för att ta ut ett 
högre pris. 70 procent av alla bilköp i Brasilien utgörs enligt Beto av den mycket priskänsliga 
medelklassen varför det är viktigt att undvika fokus på pris genom att differentiera sig genom 
märkesassociationer. Melin (1999) menar att om konsumenten inte upplever några större 
skillnader mellan varumärken i en produktkategori kommer priset att vara den avgörande 
faktorn vid val av produkt. Vidare förklarar Kotler et al. (2008) att starka 
varumärkesassociationer skapar ett skydd mot eventuella priskrig. 
Uggla (2006) menar att en stor fördel med goda märkesassociationer är att de kan överföra 
associationer till andra produkter. Chevrolets goda märkesassociationer i form av kvalitet och 
innovationsförmåga var enligt Beto en stark bidragande orsak till den lyckade lanseringen av 
Camaro.  

5.3.5 Upplevd Kvalitet 

Aaker (1991) menar att upplevd kvalitet först och främst är upplevelsen av en produkt från 
konsumentens perspektiv. Därför kan upplevd kvalitet inte mätas utan hänsyn till kundens 
preferenser (ibid.). Beto förklarar att marknadsundersökningar visar att konsumenterna 
uppfattar hållbarhet, reparationskostnader och tillgång till reservdelar som de viktigaste 
attributen vid köp av bil. Detta vet Chevrolet på grund av att de använder ett index för att 
mäta kundnöjdhet, som betecknas ISC (Indice de Satisfação do Cliente). På så vis menar Beto 
att Chevrolet får reda på kundens faktiska behov och preferenser. Salomon et al. (2010) 
förklarar att kvalitet kan definieras på olika sätt och bör sammantaget beskrivas som hur väl 
en produkt uppfyller kundens behov. Kotler et al. (2008) menar vidare att om en produkt 
understiger kundens förväntningar blir kunden missnöjd. Beto förklarar att Chevrolets 
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missnöjda kunder är mer benägna att också sprida sitt missnöje i förhållande till nöjda 
kunders angelägenhet att sprida sin tillfredställelse. 

5.3.6 Varumärkesinnehavarens nytta med upplevd kvalitet 

Beto förklarar att en hög upplevd kvalitet ger konkurrensfördelar gentemot andra varumärken 
då en utav de viktigaste faktorerna till en ökad upplevd kvalitet är tillgången till reservdelar. 
Chevrolet har kort leveranstid på reservdelar i förhållande till övriga bilmärken i Brasilien 
varför de härigenom upplever en stark konkurrensfördel. På samma sätt menar Aaker (1991) 
att upplevd kvalitet kan nyttjas av olika delar av värdekedjan såsom återförsäljare och 
distributörer.  

5.3.7 Märkeslojalitet 

Enligt Aaker (1991) kan en extra oväntad service leda till att en konsument blir entusiastisk 
gentemot ett varumärke. Beto menar att det viktigaste för att uppnå kundlojalitet är att vårda 
kunden väl från den dag då de går in hos en av Chevrolets återförsäljare. Exempelvis rings en 
ny kund upp fem dagar efter sitt köp för att säkerställa att allting står rätt till. Chevrolet 
använder också ett system för att se när kunden behöver byta olja, för att ha möjlighet att öka 
interaktionen med kunden samtidigt som de förser kunden med ett mervärde. Det går att knyta 
till vad Aaker (1991) säger om hur ett högt engagemang i ett varumärke märks genom 
mängden interaktion och kommunikation involverad i produkten.  
 
Keller et al. (2008) menar att märkeslojalitet ofta mäts genom återköpsfrekvens.  På samma 
sätt förklarar Beto att Chevrolet mäter kundlojalitet framförallt genom återköp. Genom CRM-
system tillåts företaget ha koll på andra variabler såsom antal servicetillfällen på 
märkesverkstad för att få en uppfattning om hur kundrelationen ser ut, men dessa är mer 
svårmätta.  
 
Aaker (1991) menar att märkeslojalitet även kan mätas via omställningskostnader vilket 
innebär kostnader för en kund att byta till ett annat varumärke. Chevrolet skapar enligt Beto 
bonussystem för att stimulera upprepade köp som leder till bättre priser. Exempelvis kan detta 
innebära Chevrolet Card där kunden samlar bonus på sina köp, som sedan kan användas i 
form av rabatt på kommande bilköp. 

5.3.8 Varumärkesinnehavarens nytta av märkeslojalitet 

Den absolut mest positiva effekten med märkeslojalitet är enligt Beto att nöjda och lojala 
kunder fungerar som ambassadörer för varumärket. Vidare beskriver Beto uttrycket boca boca 
och förklarar att lojala kunder på ett bra sätt genererar nya kunder då informationen kommer 
från en neutral källa. Familj och vänners råd står mycket högt i kurs i Brasilien och det är 
vanligt förekommande att vänner köper samma bilmärke. Detta går att koppla till Aakers 
(1991) resonemang om att lojala kunder ger försäkran om att ett varumärke är ett bra val till 
eventuella nya kunder. Därmed fungerar lojala kunder som ambassadörer och kan således 
generera nya kunder och skapa förtroende för varumärket (ibid.). 
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5.4 Mellanfallsanalys 

5.4.1 Märkeskännedom 

 
Tabell 5.1 Faktorer för att skapa, samt varumärkesinnehavarens nytta av märkeskännedom. 
 
Faktorer för att skapa märkeskännedom 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Kvalitativ framför kvantitativ 
exponering 

   

Strävan efter top of mind    
Öka spontan erinran    
 
Varumärkesinnehavarens nytta av märkeskännedom 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Vägledande vid köp    
Ökad försäljning    
Brand extensions    

 
 

Alla fallföretag anser att det är viktigare att synas på rätt sätt och i rätt sammanhang framför 
att synas i så många sammanhang och så mycket som möjligt. Respektive fallföretag arbetar 
därför med att anpassa budskap för att nå rätt publik samtidigt som de har en strategiskt 
utarbetad plan för vilka sammanhang de ska synas i. I samtliga fall visade sig TV vara den 
viktigaste kommunikationskanalen för att generellt öka märkeskännedom, men företagen var 
också överens om att social media har visat sig bli en allt viktigare kanal på senare tid. 
Fallföretagen beskriver hur de arbetar med social media på olika sätt; Volkswagen använder 
mediet för viral spridning och public relations medan Toyota framhäver möjligheten till 
interaktion med intressenter.  
 
Två av fallföretagen strävar efter att vara top of mind. Volkswagen beskriver sig själva som 
top of mind bland alla bilmärken på den brasilianska marknaden och att företaget måste 
utveckla sin kunskap inom sociala media för att behålla platsen. Chevrolet anser också att det 
är viktigt att sträva efter en roll som top of mind men framhäver samtidigt att det är av mindre 
betydelse att vara nummer ett eller tre då konsumenten alltid överväger alternativ. Det enda 
företaget som inte strävar efter en position som top of mind i nuläget är Toyota då det skulle 
innebära för stora ekonomiska satsningar i form av marknadsaktiviteter. 
 
Att öka spontan erinran runt varumärket är viktigt för samtliga fallföretag. Det är en 
gemensam ståndpunkt att varumärket kopplas till bilindustrin. 
 
Det enda företag som beskrev vägledande vid köp som en viktig nytta av märkeskännedom 
var Volkswagen. Nyttan sker i form av att kunden väljer Volkswagen framför andra 
bilmärken på grund av tillit till varumärket. Ökad försäljning var en nyttofaktor för alla 
företagen fast anledningen beskrivs på olika sätt. Toyota och Volkswagen beskriver på 
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liknande sätt spontan erinran som orsak till ökade försäljningssiffror medan Chevrolet snarare 
förklarar anledningen som hög exponering av varumärket. Chevrolet är också det enda 
företaget som uppgav brand extensions som en nytta av märkeskännedom.  

5.4.2 Märkesassociationer 

Tabell 5.2 Faktorer för att skapa, samt varumärkesinnehavarens nytta av märkesassociationer. 
 
Faktorer för att skapa märkesassociationer 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Kända personer/symboler    
Goodwill-aktiviteter    
Produktattribut    

 
Varumärkesinnehavarens nytta av märkesassociationer 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Anledning att köpa    
Differentiering    
Brand extensions    
Högre priser    

 
 
Bland fallföretagen var det endast Volkswagen som uppgav att de arbetar med kända personer 
eller symboler för att stärka märkesassociationer. Däremot jobbar både Chevrolet och Toyota 
med att skapa märkesassociationer genom goodwill vilket skulle kunna ses som ett alternativt 
tillvägagångssätt att skapa dessa associationer på. I allas fall är kopplingen tydlig mellan 
varumärket och Brasilien som land. 
 
Som belyses i teorin kan de associationer en konsument har till ett varumärke gå genom 
produktattribut. Alla de undersökta företagen arbetar med produktattribut som källa för att 
skapa sådana associationer. Produktattributens framstående fördelar kommuniceras enhetligt 
och konsekvent via flera kommunikationskanaler. Event beskrivs också som ett starkt redskap 
för att kommunicera produktattribut där sponsring av bilracingtävlingar nyttjas av samtliga 
företag. 
 
Volkswagen och Toyota uppger att märkesassociationer kan fungera som anledning att köpa. 
Företagen har lyckats koppla märkesassociationer till produktattribut vilket i många fall leda 
till köpbeslut. Volkswagen är det enda företaget som kopplar kända personer till varumärket 
för att skapa förtroende och därmed orsak till köp. Även om det inte framgår explicit 
använder alla företagen associationer för att differentiera sig. Detta tydliggörs framförallt via 
produktattribut men även andra associationer skapade genom marknadsaktiviteter. 
 
Det enda exemplet på brand extensions som framgår efter intervjuerna är Chevrolets lansering 
av flaggskeppet Camaro. Däremot var både Chevrolet och Volkswagen överens om att 
märkesassociationer kan ge möjlighet till prispåslag. 
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5.4.3 Upplevd kvalitet 

Tabell 5.3 Faktorer för att skapa, samt varumärkesinnehavarens nytta av upplevd kvalitet. 
 
Faktorer för att skapa upplevd kvalitet 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Mäta och förstå kunden    
Ledtrådar    
Att leverera högsta kvalitet    

 
Varumärkesinnehavarens nytta av upplevd kvalitet 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Högre priser    
Värdekedja    

 
 
Som framgår av tabellen arbetar alla företagen med att mäta på vilka attribut kunden upplever 
kvalitet. Samtliga använder ISC som metod för detta och beskriver det som viktigt att förstå 
kunden för att allokera sina ansträngningar till rätt område. För att skapa upplevd kvalitet 
använder Volkswagen sig av ledtrådar i form av varumärkets omfattande marknadsaktiviteter 
samt rykte. 
 
Som illustreras i teorin bör organisationer arbeta med att leverera hög kvalitet för skapa en 
hög upplevd kvalitet. Hos både Toyota och Volkswagen är fokus på kvalitet djupt rotad i 
företagskulturen. De arbetar med att förmedla hög kvalitet i all typ av interaktion med 
marknaden. Chevrolet jobbar också med denna fråga men har inte som ett primärt mål att 
leverera högsta kvalitet. 
 
Volkswagen och Toyota uppger möjligheten till prispåslag som en nytta av att ha en hög 
upplevd kvalitet. I Volkswagens fall är prispåslaget en funktion av ett högt andrahandsvärde 
och associationer till kvalitet och körglädje. Toyota förklarar det genom att exemplifiera hur 
de kan ta ut ett högre pris än konkurrenter på jämförbara produkter. Chevrolet förklarar 
istället att fördelen med hög upplevd kvalitet genom att andra led i värdekedjan kan utnyttja 
detta. Till exempel har återförsäljare lättare att sälja en produkt med hög upplevd kvalitet. 
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5.4.4 Märkeslojalitet 

Tabell 5.4 Faktorer för att skapa, samt varumärkesinnehavarens nytta av märkeslojalitet. 
 

Faktorer för att skapa märkeslojalitet 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Skapa starka relationer    
Mäta lojalitet    
Omställningskostnader    

 
Varumärkesinnehavarens nytta av märkeslojalitet 
 Volkswagen Toyota Chevrolet 
Reducerade 
marknadsföringskostnader 

   

Nya kunder     
Försäljningsbas    

 
 

Fallföretagen beskriver hur de vårdar kundrelationer på olika sätt men gemensamt för alla är 
att de framställer kunden som företagets viktigaste tillgång. Företagen samlar därför 
information i CRM-system för att kontrollera kundrelationer och erbjuda service och 
kundspecifika lösningar. En annan gemensam faktor att företagen mäter kundlojalitet via 
återköpsfrekvens, som i samtliga fall ses som den mest konkreta metoden.  
 
Det är bara Chevrolet som uppger att de använder sig av omställningskostnader. Detta 
exemplifieras med Chevrolet Card, ett bonussystem för att stimulera upprepade köp.  
 
Både Toyota och Volkswagen ser reducerade marknadsföringskostnader som en nytta av 
märkeslojalitet. Att det är billigare att behålla gamla kunder än att skaffa nya menar företagen 
är den viktigaste följden av en ökad kundlojalitet.  
 
I teorin belyses att lojala kunder ofta blir ambassadörer för varumärket och sprider positiva 
åsikter till andra människor. I samtliga fall används uttrycket boca boca för att beskriva hur 
lojala kunder sprider positiv information och därmed kan generera fler kunder. Toyota är dock 
det enda företaget som uppger att en stabil försäljningsbas är en följd av hög märkeslojalitet. 
Som tidigare berörts kan detta ha att göra med deras relativt mindre marknadsandel. 
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6  Slutdiskussion 

I följande kapitel presenteras de slutsatser dragna utifrån analys av teori och empiri. 
Inledningsvis belyses uppsatsens syfte för att sedan besvaras med resultatet från 
undersökningen. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning på området. 

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att få ökad förståelse för hur företag verksamma på en emerging 
market kan arbeta med brand equity, samt vilken nytta det ger varumärkesinnehavaren. 
 
I denna undersökning framgår att företag verksamma på en emerging market arbetar aktivt 
med brand equity, ofta i enlighet med teorin. Dessutom upplever företagen positiva effekter 
av ökad brand equity.  
 
Även då fallföretagen arbetar på liknande vis skiljer de sig ofta genom fokus på olika 
arbetsmetoder. I analysen tydliggörs att samtliga fallföretag upplever positiva effekter från 
ökad brand equity, dock skiljer sig även effekterna mellan företagen. Teorin beskriver i viss 
mån vad som är rätt och fel, men samtliga fallföretag arbetar inom ramarna för vad teorin 
skildrar som rätt. Därmed bör arbetsmetoder för ökad brand equity anpassas för det enskilda 
företagets mål och förhållanden. Dock sammanfaller många faktorer för att skapa brand 
equity mellan företagen och vissa metoder är mer frekvent använda än andra.  
 
Spontan erinran anses vara ett essentiellt kriterium för ett företag verksamt på en emerging 
market. Anledningen uppges i samtliga undersökta fall vara behovet av att finnas med i 
kundens urval, i köpbeslutsprocessen. Finns inte företaget med i urvalet blir det aldrig heller 
övervägt för köp. Företag på en emerging market arbetar därför aktivt för att öka den spontana 
erinran runt varumärket. TV uppges vara det vanligaste och mest effektiva sättet att öka 
spontan erinran men gemensamt för fallföretagen är synen på sociala media som framtidens 
kommunikationsverktyg.  
 
Alla undersökta företag ser möjligheten till differentiering som en av fördelarna med ökad 
brand equity. Företagen har olika metoder för att differentiera sig men gemensamt för alla är 
att produktattribut står i fokus. Samtliga arbetar med differentiering för att undvika att pris blir 
primärt konkurrensmedel. Då medelklassen på en emerging market beskrivs som priskänslig, 
men även med ökade märkespreferenser, arbetar företag med att särskilja sig samtidigt som de 
levererar ett konkurrenskraftigt pris. 
 
Ett resultat av genomförd analys visar att hållbarhet är det primära kriteriet för upplevd 
kvalitet. Detta är en trolig konsekvens av undermålig infrastruktur vilket beskrivs vara 
signifikant för emerging markets i inledningskapitlet samt empirin. Samtliga fallföretag 
uppger att de arbetar aktivt med hållbarhet och ser det som en viktig komponent för att vara 
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framgångsrik. Konklusionen blir att företag verksamma på en emerging market arbetar med 
fokus på hållbarhet. 
 
Samtliga fallföretag anser att boca boca (word of mouth) är av mycket stor betydelse på en 
emerging market, vilket grundar sig i att produktinformation från en neutral källa anses vara 
mer pålitlig. Företag verksamma på en emerging market arbetar därför proaktivt med att 
skapa goda kundrelationer. Detta i hopp om att kunderna ska bli ambassadörer för varumärket 
och bidra till skapandet av en lojal kundbas. 
 
De största skillnaderna mellan fallföretagen beskrivs genom strävan att bli top of mind. 
Volkswagen beskriver sig själva som top of mind och betonar vikten av att vara nummer ett i 
kundens sinne. Chevrolet ser sig själva bland de främsta bilmärkena i kundens sinne och 
menar att skillnaden mellan att vara nummer ett eller nummer tre inte är av primär betydelse. 
Toyota anser att spontan erinran är viktigt, men strävar inte kortsiktigt efter att nå en position 
som top of mind. Olikheterna mellan de undersökta företagen beror troligtvis på skillnad i 
storlek och mål. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Samtliga undersökta företag har betonat betydelsen av kunskap inom social media för att 
bygga märkeskännedom, den grundläggande byggstenen i brand equity. Då de flesta studier 
och teorier på brand equity grundar sig i Aakers brand equity modell från 1991, vore det 
intressant att undersöka ämnet med en ny infallsvinkel. Dessutom bör sociala media kunna 
appliceras på alla dimensioner inom brand equity. Ämnet sociala media ligger i tiden då det 
anses vara den starkast växande mediekanalen bland de undersökta företagen, och dess 
inverkan på emerging markets är relativt outforskat. Sociala medias inverkan på brand equity 
för företag verksamma på en emerging market vore därmed ett lämpligt komplement till 
föreliggande undersökning. 
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Company: 
Name: 
Position: 
Do we have permission to use your name in the thesis? 
Do we have permission to record the interview? 
 
 
Brand Awareness 
 
What do you do to increase brand awareness? What positive effects come with increased brand 
awareness? 
 
How important is it that your brand is top of mind in your industry? Do you strive to be top of mind? 
What positive outcomes could it have for your company? 
 
Do you use targeted messages in market communication? Is the aim to be seen as much as possible?  
 
What kind of exposure gives the most effective increase of brand awareness for your company? 
 
 
Brand Associations 
 
Do you work with brand associations? How do you work with brand associations?  
 
Customers try to get an own opinion about your brand through associations. What do you do to create 
and control the emergence of these associations? 
 
What outcomes do customers’ positive brand associations have? 
 
How important is image when it comes to customers’ decision making? Are there more important 
factors? 
 
 
Perceived Quality 
 
On which attributes do you experience that customer’s judge the quality of your products? 
 
How do you measure the customer’s experience of the product quality? 
 
How do you work to improve your product quality? 
 
 
Brand Loyalty 
 
In what ways do you experience that loyal customer behaviour is shown? 
 
Is there any reward system for loyal customers? 
 
What positive effects do you experience that your returning customers contribute with? 
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