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Sammanfattning 

 

Titel:  Gina Tricots varumärke - Från avsändare till mottagare  

Författare:  Chahoud Lucy och Ghaziri Ghada 

Handledare:  Marcusson Leif 

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp i Företagsekonomi inriktning 

Marknadsföring, Turismprogrammet, Linnéuniversitetet i 

Kalmar, Hösttermin 2010 

Problemformulering: Hur förmedlar Gina Tricot sin varumärkesidentitet till kunder 

genom olika marknadsföringskanaler, samt hur uppfattas den av 

dessa? 

Syfte:  Syfte med denna studie är att beskriva den komplexitet som 

råder när ett företag ska förmedla sitt varumärke till kund. 

Studien kommer belysa svårigheter med att få varumärkets 

identitet och image att stämma överrens. 

Metod: Vi har använt oss utav en kvalitativ forskningsmetod och 

intervjuat butikschefer på Gina Tricot samt genomfört tre 

fokusgrupper.  

Teoretiskt perspektiv: Vi kommer att börja med att presentera vad varumärke, 

varumärkesidentitet, varumärkesimage och marknadsföring är. 

Detta för att senare kunna analysera vår empiri  

Empiriskt perspektiv: I empirin kommer vi redogöra för våra intervjuer med 

butikscheferna och fokusgrupperna men även andra källor som 

vi anser vara relevanta för vår undersökning.  

Slutsats: Gina Tricot använder sig av integrerad marknadsföring i form 

av TV-reklam, utomhusmedia, inomhusmedia, Internet, tryckta 

medier, radio-reklam och personal för att förmedla ut sitt buskap 

till kunderna. Avslutningsvis dras en slutsats om att Gina 

Tricots varumärkesidentitet och varumärkesimage i överlag 

stämmer överens.  

Nyckelord:  Varumärke, varumärkesidentitet, varumärkesimage och 

marknadsföring 

 



 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to look at Gina Tricot, which is a Swedish clothing company that 

started in 1997 and that in few years has managed to build a strong brand in Sweden and 

Scandinavia. The company is today one of the leading clothing companies in Sweden and  is 

known for introducing new fashion clothes every week for a good price. This study takes a 

closer look on how Gina Tricot tries to implement its brand identity into the customer’s brand 

image and how well the two match. To get the empirics we chose to do five interviews with 

Lisa Söderholm, Sofia Olivebring and Ulrika Lundin who are store managers in different 

Gina Tricot stores in Sweden. We also interviewed two employees, Jessica Andersson and 

Kinsa Friedmann, who have been working in the company for at least three years. The brand 

image was based on three focusgroups with 21 people in different ages to get a wide view on 

Gina Tricot’s image. By analyzing these two aspects we took the conclusion that Gina tricot’s 

brand identity is well matched with the customer’s brand image. This is due to the company’s 

integrated marketing communications from which they send their message and remind their 

customers about it. 

Keywords: Brand, brand identity, brand image and marketing 
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1 Inledning  

 

Detta kapitel inleds med att leda in läsaren i ämnesområdet som vi valde att behandla. Vi 

kommer inledningsvis ta upp problembakgrunden för att sedan leda fram till en 

problemdiskussion. Vidare följer de problemfrågor som uppsatsen belyser, uppsatsens syfte, 

en presentation av avgränsningar och slutligen en företagspresentation om Gina Tricot.

 

 

Fyall och Garrod (2005) förklarar att globaliseringsprocessen och den allt snabbare 

utvecklingen av teknisk innovation har brutit ned barriärerna mellan ekonomiska system, och 

uppmuntrat dem att bli alltmer integrerade med varandra.  Författarna framhåller vidare att 

resultatet av detta har varit framväxten av vad de beskriver som en enda global ekonomi. 

Även Hill (2005) beskriver resultatet som en enda stor global marknad, där både 

multinationella företag och mindre företag konkurrerar med varandra. Fyall och Garrod 

(2005) menar vidare att globaliseringen har höjt graden av konkurrens avsevärt på många 

marknader och företag måste idag därför konkurrera i en mycket mer komplex och 

mångfacetterad ekonomisk miljö. Även Kotler och Armstrong (2006) nämner globaliseringen 

och medieutvecklingen som grund för den intensiva konkurrens som marknaden präglas av 

idag. Denna rivalitet som bland annat innebär ökade utbud av produkter och tjänster har i sin 

tur, enligt Bengtsson och Östberg (2006), skapat ett ökat behov för företag att särskilja sig för 

att kunna hävda sig i konkurrensen. 

 

Eftersom medieutvecklingen har inneburit fler möjligheter för företag att kommunicera med 

sina kunder, menar Tapp (2008) att konsumenter i allt större grad utsätts av olika 

kommunikationskanaler. Kotler och Armstrong (2006) förklarar vidare att detta har medfört 

att kunder blivit fördomsfulla mot reklam och lärt sig att undvika företagens 

kommunikationsmeddelanden. I dagens samhälle har fokus enligt Kotler m.fl. (2008) gått från 

en producentstyrd marknad till en marknad där konsumenten står i centrum. Författarna 

förklarar vidare att kunderna i dagens marknad har en större påverkan vilket de kallar för 

konsumentmedvetenhet. Detta innebär att kunderna vet vad de vill ha och vad de kan förvänta 

sig av olika produkter och därför måste företagen anpassa sina produkter efter deras smak och 

tycke. Bengtsson och Östberg (2006) menar därför att konsumentforskningen har fått allt 
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större fokus då det i slutändan är konsumenten som väljer vad denne vill köpa. Vidare 

framhåller författarna att fler företag även ställer sig frågan vad som styr konsumenternas val 

och hur de på bästa sätt kan påverka dem och svaret är för det mesta; genom varumärket. 

Nationalencyklopedin (2010) definierar varumärke enligt följande: 

 

”särskilt varukännetecken som en näringsidkare använder för att skilja sina egna varor eller 

tjänster från andras…” 

 

Denna definition stöds av Janell m.fl. (2010) som framhåller att företag, genom att använda 

sig av strategiska och taktiska åtgärder, kan uppnå en differentierad position på marknaden, 

sänka riskerna och förbättra framtida vinster. Då det är svårt för andra företag att imitera ett 

varumärke, menar Melin (1991) att det kan ses som en konkurrensfördel. Författaren förklarar 

vidare att det på grund av detta som det ofta är företag med starka varumärken som överlever i 

dagens konkurrens medan de med svaga köps upp eller tvingas avveckla. Enligt Kapferer 

(2004:10) är ett varumärke: 

 

"en uppsättning mentala associationer, som innehas av konsumenten, vilket ökar värdet av en 

produkt eller en tjänst". 

 

Författaren förklarar vidare att varumärket inte är produkten, utan det ger produkten en 

mening och definierar dess identitet. Bengtsson och Östberg (2006) menar att ett varumärke 

är ett viktigt marknadsföringsverktyg som förmedlar vad företaget står för. Vidare framhåller 

författarna att ett starkt och positivt uppfattat varumärke kan påverka konsumenters val av 

produkt, bidra till ökad försäljning samt bidra till lojala kunder. På så vis menar Melin (1991) 

att nyckeln till framgång är att få konsumenter att skapa positiva associationer till sitt 

varumärke. 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Melin (2006) är det i dagens samhälle viktigare än någonsin för företag att synas och 

höras för att kunna överleva. Författaren menar vidare att det är väsentligt för företag att få 

konsumenterna att bilda sig en undermedvetet positiv inställning till deras varumärken. Detta 

eftersom varumärket har stor betydelse för konsumenten när denne utvärderar sina eventuella 

inköp (Melin, 2006). Då det idag finns många konkurrenter på marknaden med likvärdiga 
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varumärken och produkter, menar Janell m.fl. (2010) att en logotyp utan betydelse eller 

innebörd bara är en symbol i mängden. Författarna framhåller därför att det är viktigt att 

skapa associationer som förverkligar innebörden och erbjuder kunden något unikt. Bengtsson 

och Östberg (2006) framhäver vidare att företag idag försöker att skapa positiva associationer 

till varumärket via marknadskommunikation. Detta då kommunikation enligt Schiffman m.fl. 

(2005) påverkar både kunders attityder och beteenden gentemot ett varumärke. På så vis blir 

marknadsföring av varumärket väldigt centralt då kundens attityd och beteende i stor 

utsträckning påverkas av hur det presenteras. Melin (2006) menar alltså att det finns en 

relation mellan varumärke, kund och marknadsföring. 

 

Det är därför enligt författaren viktigt att anpassa marknadsföringen efter hur företaget och 

varumärket profilerar sig. Dahlén och Lange (2003) stöder detta och förklarar vidare att vissa 

marknadsföringskanaler inte passar alla. Risken finns då att företag kan få fel associationer 

om varumärket syns med andra varumärken som inte alls förknippas med det egna. Schiffman 

m.fl. (2005) menar att företag sänder ut planerade budskap för att få kunden att associera vissa 

attribut till varumärket samt uppfatta det som företaget önskar. För att lyckas med detta menar 

Dahlén och Lange (2003) att det bland annat är viktigt att företaget belyser sitt reklambudskap 

och riktar det på ett lämpligt sätt efter målgruppens intresse. Författarna påpekar även att 

marknadsföringen måste vara konsekvent och hålla sig till varumärkets grundtanke för att inte 

förvirra konsumenterna, samtidigt som det är viktigt med förnyelse och förändring.  Dock 

innebär detta inte att budskapet når fram till mottagaren som förväntat eftersom meddelandet 

kan påverkas av en mängd olika faktorer och störningar (Melin, 1991). Enligt Melin (2006) 

påverkas uppfattningen om ett varumärke bland annat av hur och i vilket sammanhang det 

marknadsförs, samt av en mängd olika faktorer som företaget själv inte kan styra över. 

Utformningen av marknadsföringen är på så vis enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 

(2008) en kontinuerlig process som ständigt måste ses över för att kunna optimeras till fullo. 

 

Enligt Dahlén och Lange (2003) syftar företag till att få den identitet de vill uttrycka att 

stämma överens med den image som kunderna upplever. Genom överensstämmande identitet 

och image menar Aaker (1996) att långsiktiga kundrelationer kan skapas.  Dock framhåller 

Dahlén och Lange (2003) att tidigare studier har visat att det ofta finns avvikelser mellan hur 

företag vill att varumärket ska uppfattas och hur kunderna verkligen uppfattar det. Detta 

innebär vidare att budskapet inte nått fram till kunden som förväntat och visar ett gap mellan 
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avsändare och mottagare. Risken finns då enligt författarna att företaget får problem med att 

skapa långvariga relationer och varumärkeslojalitet vilket är ett måste för att överleva i dagens 

hårt konkurrensutsatta marknad. Därför framhåller Gezelius och Wildenstam (2009) att 

marknadsföringen har en central roll, och konstaterar därmed att framgångsrika företag förstår 

marknadsföringens betydelse. 

1.2 Problemformulering 

Då dagens samhälle är i konstant förändring är företag ständigt tvungna att anpassa sig och 

synas för att kunna hävda sig i konkurrensen. En ständigt föränderlig bransch med högt tempo 

och hård konkurrens är modebranschen vilken karaktäriseras av prispress, korta ledtider och 

illojala kunder.  Mode idag innebär sökandet efter och ett förverkligande av skönhet och 

identitet. Detta är en stor kontrast mot vad klädesplagg i början hade för funktion, vilket var 

att skydda och värma kroppen mot yttre påfrestningar. Ett klädesplagg idag innebär mycket 

mer än så om rätt logotyp finns på det. Logotypen visar inte bara vilket företag som har 

producerat plagget utan förknippas även med en rad olika egenskaper som exempelvis hög 

modegrad, god kvalitet och exklusivitet. Det är därför viktigt för företag att skapa 

associationer med innebörd till logotypen, då den utan detta bara är en symbol i mängden. 

Företag idag försöker att skapa positiva associationer till varumärket via 

marknadskommunikation och syftet är att få företags identitet att stämma överens med den 

image som kunderna upplever. 

 

Att skapa oss en förståelse för relationen mellan varumärket, kunden och marknadsföringen 

samt undersöka hur de ser ut i verkligheten anser vi vara av intresse. För att vidare specificera 

uppsatsen har vi valt att undersöka Gina Tricot som existerar i denna föränderliga värld och 

tuffa modebransch. Att klargöra hur detta företag, som är Nordens snabbast växande 

modekedja, lyckats behålla sin särprägel i denna värld ser vi ytterligare som en grund för 

denna uppsats. Utifrån detta resonemang är den grundläggande frågeställningen för denna 

uppsats därmed: 

 

Hur förmedlar Gina Tricot sin varumärkesidentitet till kunder genom olika 

marknadsföringskanaler, samt hur uppfattas den av dessa? 
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För att lättare kunna undersöka och belysa problemformuleringen har huvudproblemet brutits 

ner i två delproblem: 

 

Delproblem 1: 

Hur arbetar Gina Tricot med att marknadsföra sitt varumärke ut mot kund? 

Delproblem 2: 

I vilken grad överensstämmer kundernas uppfattning med Gina Tricots budskap? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att beskriva den komplexitet som råder när ett företag ska 

förmedla sitt varumärke till kund. Studien kommer belysa svårigheter med att få varumärkets 

identitet och image att stämma överens. 

1.4 Avgränsningar 

Vår studie handlar om samstämdhet mellan ett varumärkes identitet och image och vi har valt 

att göra en jämförande studie mellan sändarens - och mottagarens perspektiv. I uppsatsen har 

vi gjort en avgränsning genom att ha utfört en fallstudie av Gina Tricot. Vi vill studera hur 

detta modekedjeföretag använder sig av sin marknadsföring för att förmedla sin 

varumärkesidentitet till sin målgrupp samt hur målgruppen svarar på den. Vår fokus ligger 

alltså inte på tillverkningsprocesser som exempelvis design och inköp. Eftersom företagets 

målgrupp är kvinnor i alla åldrar är undersökningen kring varumärkesimagen baserad på ett 

urval kvinnor och deras uppfattning av Gina Tricots varumärke. 

1.5 Företagspresentation 

Gina Tricot är Nordens snabbast växande modekedja med över 135 butiker i Sverige, Norge, 

Finland, Danmark och Tyskland (Gina Tricot, 2010). Det familjeägda företaget startades i 

Borås år 1997 av ägaren Jörgen Appelqvist och riktar sig mot alla modeintresserade kvinnor 

oavsett ålder (Aftonbladet, 2007). Jörgen har gått den långa vägen, från att vara expedit till en 

spikrak karriär på JC där han avancerade till vice vd (Dagenshandel, 2006). Idén om en egen 

kedja växte fram i slutet på 80- talet, men det var först när JC ville göra Jörgen till vd för 

dotterbolaget Brothers som han bröt upp (Kristianstadbladet, 2010). Detta var år 1996 efter 25 

år på JC, och inför hans nya etablering lämnades ingenting åt slumpen. Jörgen åkte runt i 

Europa för att studera butiker och han stod i timmar och såg på hur butiker exponerade sig 

och sina varor, hur mycket varor de lade fram och hur fort de sålde slut. Utifrån detta kom 

http://www.aftonbladet.se/
http://www.kristianstadbladet/
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Jörgen fram till vissa nyckeltal som används inom Gina Tricot, och enligt honom själv är det 

viktigaste för att lyckas att priset är rätt. (Aftonbladet, 2007) Jörgen kom även fram till att 

bara göra kläder för kvinnor då han menar att de köper mer kläder än män (Kristianstadbladet, 

2010). 

 

”Vi ville rikta oss till dem som köper mest, och sälja det de helst vill ha – toppar till kvinnor” 

(Dagenshandel, 2006) 

 

Eftersom företaget främst ville sälja toppar i trikå kom namnet, som är påhittat av en 

reklambyrå, att bli Gina Tricot. År 1997 öppnade Gina Tricot sina tolv första butiker runtom i 

landet, varav elva var franchise. (Dagenshandel, 2006) Gina Tricot är trots miljardomsättning 

ännu ett familjeföretag där Jörgen Appelqvist är huvudägare, vd och ansvarig för etablering 

och butiksbyggande. Hustrun Annette Appelqvist är produktchef, dottern Anna Appelqvist 

och sonen Victor Appelqvist är marknadschef. (Aftonbladet, 2007) Gina Tricot ingår i 

segmentet fast fashion vilket innebär låga priser, konstanta nyheter och snabb 

omsättningshastighet (Icity, 2010). En av idéerna med företaget var att ha en av branschens 

snabbaste lageromsättningar och få företag är snabbare än Gina Tricot. Hela butikssortimentet 

byts ut nästan en gång i månaden, vilket är dubbelt så snabbt som närmaste konkurrenten 

Hennes & Mauritz och över tre gånger så snabbt som Lindex. (Aftonbladet, 2007) Kedjan är 

känd för att ha "nyheter varje vecka" mycket tack vare kedjans löpande kontakt med 

fristående leverantörer och fabriker i Asien och Europa, samt ett arbete utan lagerhållning 

vilket innebär att plaggen distribueras från fabrik till butik utan mellansteg. Detta sätt att 

arbeta innebär att Gina Tricots unika kollektioner kan finnas på butikshyllorna bara två veckor 

efter att designern skapat dem. (Gina Tricot, 2010) Kedjans förmåga att harmonisera 

produktion och försäljning gör att de snabbt kan förändra sitt utbud och alltid erbjuda 

nydesignade plagg till ett lågt pris. På så vis håller Gina Tricot sitt löfte att ge kunderna 

mycket mode för lite pengar. (Gina Tricot, 2010) 

 

 

 

 

 

 

http://www.dagenshandel/
http://www.aftonbladet.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fast_fashion
http://www.icity.se/
http://www.aftonbladet.se/
http://www.ginatricot.se/
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2 Metod 

 

Detta kapitel syftar till att redogöra de metodval som vi har gjort och därmed motiverar 

anledningar till varför vi valde dessa metoder. På så sätt får läsaren en djupare förståelse 

kring varför vi valde att använda oss av just de metoderna. 

 

2.1 Kvalitativ metod 

Enligt Solvang och Holme (1997) finns det två olika forskningsmetoder, den kvalitativa och 

den kvantitativa metoden vilka fokuserar på olika aspekter och har olika utgångspunkter. 

Vilken av dessa metoder som bör appliceras, grundar sig på vilket mål forskaren har med 

undersökningen och vad det är som ska undersökas (Patel & Davidsson, 2003). Åsberg (2001) 

framhåller däremot att det inte går att kalla kvalitativt och kvantitativt för metoder då dessa är 

egenskaper av data. Författaren lyfter vidare fram att forskare gör olika ställningstaganden 

beroende på om de arbetar kvantitativt eller kvalitativt vilket gör att det inte går att kalla dessa 

arbetssätt för metoder utan menar istället att det går att skilja på kvalitativa och kvantitativa 

data. Enligt Jacobsen (2002) är syftet med kvalitativa metoder att få en djupare och mer 

ingående förståelse för ett fenomen där forskaren ställer forskningsproblemet i relation till 

dess helhet. Det är inte delarna var för sig som är det som står i fokus, utan snarare sambandet 

och helheten mellan delarna (Andersen, 1998). Bryman (2002) tillägger att en kvalitativ 

metod går ut på att forskaren lägger mer tonvikt på ord än på kvantifiering vid insamling och 

analys av data. Detta stöds av Christensen m.fl. (2001) som menar att en kvalitativ analys 

mest består av att tolka och analysera olika handlingar, symboler och bilder. Även Svenning 

(2003) framhåller detta och menar vidare att en kvalitativ analys innehåller mer mjukdata där 

forskaren har som avsikt att besvara frågan ”varför” vid sina undersökningar. Några exempel 

på kvalitativa data är observationsanteckningar, inspelade intervjuer (Andersen, 1998) och 

även olika slag av dokumentundersökningar (Jacobsen, 2002). 

 

Christensen m.fl. (2001) menar att den kvantitativa metoden fokuserar istället på hårddata där 

mätningar, statistisk bearbetning och analys av insamlad data står i fokus. Författaren 

framhåller vidare att den grundläggande principen för kvantitativ metod är att verkligheten 

mäts med instrument som ger oss upplysning i form av siffror. Denna metod fokuserar därför 
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främst på mängd, antal och frekvens som kan bearbetas statistiskt (Christensen m.fl., 2001) 

och används när forskaren vill besvara frågan ”hur många” (Patel och Davidsson, 2003). Vi 

kommer i denna uppsats tillämpa en kvalitativ metod med en fallstudieansats vilket enligt 

Christensen (2001) är en vanligt förekommande kombination som är lämplig att använda då 

forskaren vill förstå olika samband mellan hur och varför någonting inträffar. Enligt Svenning 

(2003) väljs en fallstudie oftast på grund av sina teoretiska grunder. Valet görs vidare med 

anledning av vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet i fråga, vilket stämmer bra överens 

med våra tankegångar bakom denna uppsats. Vi har utfört en fallstudie om Gina Tricot och vi 

ansåg därför inte att vi skulle kunna skapa en tillräckligt god förståelse av området genom 

kvantifiering. Merriam (2009) framhåller att en kvalitativ forskningsmetod handlar om att 

samla in och analysera underliggande data för att förstå den kontext som ett fenomen verkar i. 

Författaren lyfter vidare fram att detta enbart kan göras genom intervjuer, observationer och 

analys av det insamlade materialet. Då vår uppsats ämne är kopplat till Gina Tricot som 

företag och dess kunder ansåg vi oss enbart kunna komma åt dessa på djupet genom att 

tillämpa en kvalitativ metod där den personliga intervjun står i centrum för 

empiriinsamlingen. 

 

Grönmo (2006) framhåller vidare att en kvalitativ metod ger forskaren en ytterst liten 

möjlighet till generalisering i förhållande till den kvantitativa. Detta stöds även av Solvang 

och Holme (1997) som menar att en kvantitativ ansats snarare strävar efter att göra 

generaliseringar av den empiriska studien. Eftersom vår ambition i denna uppsats inte är att 

generera generella slutsatser utan gå in på djupet kring Gina Tricots varumärkesidentitet och 

hur den uppfattas av dess kunder ansåg vi att den kvalitativa forskningsmetoden är att föredra. 

Även Repstad (2007) lyfter fram detta och menar vidare att den kvalitativa metoden 

kännetecknas av att forskaren går på djupet och inte på bredden. Med detta menar författaren 

att endast ett fåtal miljöer undersöks för att skapa en detaljerad och nyanserad skildring av 

verkligheten. Solvang och Holme (1997) menar att detta arbetssätt gör det möjligt för 

forskaren att analysera löpande under arbetets gång vilket inte går att göra i den kvantitativa 

metoden då analysen sker först efter att forskaren samlat in all data. Vidare framhåller 

Repstad (1999) att tonvikten i den kvalitativa metoden främst läggs på närhet till förhållanden 

mellan forskaren och de personer eller den miljö som studeras vilket skapas genom 

forskningens djupa och beskrivande karaktär. Grönmo (2006) stödjer detta och menar att en 

kvantitativ ansats gör att forskaren håller sig på avstånd från sina källor medan den kvalitativa 
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möjliggör närhet till sina källor genom att forskaren själv arbetar direkt med de källor som 

valts ut. Även Bryman (2002) lyfter fram detta och menar att forskaren får en viss närhet till 

intervjupersonerna när en intervju genomförs vilket inte kan skapas genom en enkät eller 

andra insamlingsmetoder som den kvantitativa arbetsmetoden har. Vi har skapat närhet 

genom att bland annat ha personliga intervjuer. 

 

Enligt Repstad (2007) är flexibilitet viktigt i arbetet med den kvalitativa studien. Detta stöds 

av Solvang och Holme (1997) som framhåller att flexibilitet är centalt på så vis att forskaren 

själv måste hålla sig flexibel till de erfarenheter som uppkommer under undersöknings- och 

informationsinsamlingsfasen för att vidare kunna ändra felformulerade frågeställningar och 

syften. Det krävs enligt författarna en anpassningsbar inställning till det sätt som forskaren 

närmar sig de olika undersökningsenheterna på. Grönmo (2006) påpekar vidare att flexibilitet 

även innebär att det metodiska upplägget i en kvalitativ undersökning kan förändras under 

insamlandet av uppsatsens data. Detta stöds av Bryman och Bell (2005) som framhåller att 

den kvalitativa metoden karaktäriseras av ett mindre strukturerat angreppssätt och ger på så 

vis en större öppenhet. Repstad (2007) påpekar vidare att flexibilitet även innebär att 

intervjuerna inte behöver följa ett strikt manus utan kan istället anpassas, genom att 

exempelvis ställa följdfrågor till ett intressant svar. På så vis kan forskaren fånga det enskilda 

intervjuobjektets åsikt i ett ämne vilket enligt författaren ytterligare är ett karaktärsdrag i den 

kvalitativa metoden. Flexibilitet skapade vi genom att inte använda oss av standardiserade 

intervjufrågor utan istället utgå från en intervjuguide som vi vidare kommer att beskriva 

närmare i intervjumetoden. 

2.2 Fallstudie 

Enligt Patel och Davidson (2003) innebär en fallstudie att forskaren gör en undersökning och 

samlar in information från en mindre avgränsad grupp. Detta stöder Grönmo (2006) och 

påpekar att denna ansats är en detaljerad studie som ger forskaren möjlighet under en 

begränsad tid att studera djupgående en tydlig avgränsad aspekt av ett problem. Det kan vara 

en organisation, en situation, en individ, eller en grupp av människor (Patel & Davidson, 

2003). Andersen (1998) menar vidare att en fallstudie genererar en helhetsbild eller en 

djupförståelse för en händelse hos ett fenomen. Denna ansats är av kvalitativ form och utgår 

från empiri och karlägger verkliga fenomen. Syftet med en fallstudie är att utveckla en 

helhetsförståelse av en enhet (Grönmo, 2006). Detta stöds av Yin (2007) som menar att denna 
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ansats används när forskaren vill undersöka frågor ”hur?” och ”varför?” då dessa är av en mer 

förklarande karaktär.  Merriam (2009) påpekar att en fallstudie är positiv på så sätt att den 

skapar förståelse av en situation som därmed kan påverka och kanske till och med förbättra 

praktiken. Vi har i denna uppsats tagit reda på hur Gina Tricot marknadsför 

varumärkesidentiteten till sina kunder och hur den uppfattades av dessa och på så vis gav vi 

företaget ett utomstående perspektiv. Alltså genom att kombinera teoretisk kunskap, empiri 

och våra egna tankar har vi fått ett resultat som antingen bekräftade det företaget redan vet 

eller så har vi att gett nya aspekter som Gina Tricot inte visste om sedan tidigare. 

 

Yin (2007) understryker att forskaren som utför fallstudien måste ha tillräckligt med kunskap 

för att kunna genomföra studien på ett bra sätt.  Det ställer stora krav på forskaren 

intellektuella kapaciteter och förmåga eftersom denne inte samlar in data enligt schematiskt 

upplägg (Merriam, 2009). Vi har lagt stor vikt på att vara pålästa om vårt ämne som vi 

undersöker och på så vis har vi under intervjuerna kunnat vara mer delaktiga och föra en 

relevant diskussion. Därmed har vi kunnat bygga en stabil empirisk och teoretisk bas för att 

senare kunnat utvärdera och tolkat denna information. 

2.3 Forskningsansats 

Enligt Patel och Davidsson (2003) innebär forskarens arbete att skapa teorier som ska ge en så 

korrekt bild som möjligt av den verklighet som denne valt att studera. För att få fram dessa 

teorier menar Bryman (2002) att det finns tre olika typer av forskningsansatser att välja 

mellan: den deduktiva, den induktiva och den abduktiva ansatsen. Författaren framhåller 

vidare att arbetet läggs upp på olika sätt beroende på vilken av dessa tre alternativ forskaren 

använder sig av (Bryman, 2002). 

 

Enligt Teorell och Svensson (2007) är syftet med en deduktiv ansats att sammanföra redan 

befintlig teori med ny empiri för att på så sätt pröva en teori eller eventuellt vidareutveckla 

denna. Vidare menar författarna att denna ansats kan sägas vara kopplad till den kvantitativa 

metoden då forskaren vill fastställa sambandet mellan orsak och verkan. Jacobsen (2002) 

förklarar att den deduktiva ansatsen börjar med att forskaren får vissa förväntningar utifrån 

den teori som redan existerar och därmed väljer att forska mer inom det specifika området. 

Även Patel och Davidson (2003) framhåller detta och menar att forskare som arbetar 

deduktivt kan sägas följa bevisandets väg vilket innebär att forskaren börjar med att leta upp 
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ett teoretiskt underlag för att sedan göra undersökningar. Utifrån dessa undersökningar menar 

Bryman (2002) vidare att forskaren kan se om verkligheten stämmer överens med 

förväntningarna. Med andra ord går alltså forskaren, som även Jacobsen (2002) påpekar, från 

teori till empiri och genom att använda sig av denna metod får forskaren sedan fram en egen 

teori. Gummesson (2002) kallar därför den deduktiva ansatsen för den teoriprövande. För att 

kunna använda sig av en deduktiv ansats bör det enligt Jacobsen (2002) finnas en hypotes 

innan undersökningen görs för att se om undersökningen ska förkastas eller inte. På så vis 

menar Bryman (2002) vidare att det är teorin och hypotesen som styr 

undersökningsprocessen. 

 

Bryman (2002) framhåller att den induktiva ansatsen har en annan utgångspunkt än den 

deduktiva ansatsen och kan istället sägas följa upptäckandets väg. Patel och Davidsson (2003) 

förklarar vidare att detta innebär att forskningsprocessen utgår från observationer ifrån 

verkligheten och är alltså explorativ. Jacobsen (2002) lyfter vidare fram att denna ansats 

innebär att forskaren utgår från insamlad empiri, utan att ha alltför många antaganden på 

förhand, och utifrån denna försöker formulera generella påståenden. Med andra ord menar 

författaren att forskaren först samlar in all data för att sedan leta fram ett teoretiskt underlag 

som styrkar resultatet (Jacobsen, 2002). Detta påpekar även Teorell och Svensson (2007) och 

menar att den induktiva ansatsen tar sin början i den observerade verkligheten och försöker 

formulera generellt täckande påståenden utifrån sin insamlade empiri. Även Backman (1998) 

framhåller detta då författaren menar att forskaren exempelvis kan studera en händelse och 

formulera en teori utifrån den insamlade informationen vilket leder till att teorin är resultatet i 

forskningen. Enligt Bryman (2002) har den induktiva ansatsen ett upplägg som kan relateras 

till den kvalitativa metoden där empirin är i centrum. Dock anser författaren även att den 

induktiva ansatsen kan innehålla deduktiva inslag och därmed vara interativ. Detta innebär 

enligt Bryman och Bell (2005) forskaren går fram och tillbaka mellan empiri och teori om den 

inte upplevs vara rik nog i reflektionsprocessen. 

 

Enligt Patel och Davidson (2003) är den tredje forskningsansatsen abduktion vilken är en 

blandning av en deduktiv och en induktiv ansats. Detta framhåller även Gummesson (2002) 

och beskriver det abduktiva angreppssättet som en metod där teorin utvecklas samtidigt som 

forskaren samlar in empirisk information. Författaren menar på så sätt att teorin utvecklas 

parallellt med insamlingen av empirisk information. Backman (1998) lyfter vidare fram att 
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denna metod är väldigt vanlig vid fallstudier då forskaren växlar mellan den deduktiva och 

den induktiva forskningsansatsen under uppsatsarbetets gång. Författaren framhåller vidare att 

fördelen med det abduktiva angreppssättet är att forskaren på så vis kan hoppa fram och 

tillbaka mellan empiri och teori. Detta innebär enligt Patel och Davidsson (2003) att metoden 

inte låser forskaren vilket kan bli fallet om forskaren arbetar deduktivt eller induktivt. 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av det abduktiva angreppssättet då vi ansåg att vi 

inte kan följa en forskningsansats strikt för att få fram en teori.  Vi har under processens gång 

använt oss av både empiri och teori och därmed kunde vi fritt välja ordning när det gäller 

upplägget. På så sätt behövde vi inte känna oss låsta att arbeta efter ett specifikt arbetssätt när 

vi skrev vår uppsats. 

2.4 Insamlingsmetod 

Enligt Patel och Davidson (2003) finns det olika sätt att samla in data och författarna skiljer 

mellan primär- och sekundärdata. Vidare menar författarna att det som skiljer dessa två 

begrepp åt är hur stark koppling de har till informationskällan. Det som betecknar primärdata 

är att de ligger nära informationskällan som exempelvis berättelser från intervjupersoner och 

förstahandsrapporter. Författarna framhåller vidare att andra källor som inte ligger nära 

informationskällan och som redan blivit behandlade av någon forskare eller författare kallas 

för sekundärkällor. Detta stöds av Merriam (2009) som menar att forskare som genomför en 

kvalitativ studie har tre olika sätt att samla in information på; dokument, genomföra intervjuer 

eller observationer. Intervjuer och observationer refereras som primärdata medan dokument 

brukar kallas för sekundärdata (Merriam, 2009). 

 

När vi samlade in information har vi i denna uppsats använt oss av både primär- och 

sekundärdata . 

2.4.1 Primärdata 

Enligt Merriam (2009) är primärdata de data som forskaren själv samlar in för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Detta innefattar vid genomförandet av en kvalitativ studie, som tidigare 

nämnt, intervjuer vilket vi har använt oss av då vi ansåg att detta är nödvändiga för att 

uppfylla uppsatsens syfte. 
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2.4.1.1 Intervjumetod 

Enligt Yin (2007) är intervjuer en av de viktigaste informationskällorna i samband med 

fallstudier. Syftet med kvalitativa intervjuer enligt Svensson och Starrin (1996) är att ge 

möjlighet till att ”upptäcka” vad som sker i en viss situation eller hur en viss företeelse ter sig. 

Vidare framhåller Johannessen och Tufte (2003) att dessa kan genomföras på olika sätt. Vi 

har valt att använda oss utav några av Kvales (1997) sju kvalitativa stadier för intervjustudier 

för att utföra våra intervjuer. Det första stadiet är tematisering där författarna ska formulera 

syftet med studien och klargöra vilket eller vilka problemområden de är intresserade av 

(Trost, 2005).  I detta stadie är det enligt Svensson och Starrin (1996) viktigt för författarna att 

ha vissa förkunskaper och veta en del om sitt valda ämne innan själva studien tar sin början. 

Vi började med att fråga oss själva vad vi ville få ut av intervjun och vad vi behövde för att 

genomföra vår uppsats för att sedan formulerade sedan våra intervjufrågor utefter detta. 

 

Design är Kvales (1997) andra stadie och där planerar författarna upplägget i detalj för att 

sedan i tredje stadiet utföra själva intervjuerna (Trost, 2005). Enligt Svensson och Starrin 

(1996) finns det två huvudsakliga typer av intervjuer; standardiserade och ostandardiserade. 

Författarna menar vidare att den huvudsakliga skillnaden mellan dem är att det används ett 

strukturerat intervjufrågeschema i den standardiserade intervjun, till skillnad ifrån den 

ostandardiserade. Även Bryman och Bell (2005) framhåller detta och kallar de olika 

intervjutyperna för strukturerad respektive semistrukturerad intervju. Patel & Davidsson 

(2007) lyfter vidare fram att kvalitativa intervjuer har låg grad av standardisering och i vår 

uppsats har vi valt att använda oss av, vad Bryman och Bell (2005) benämner, semi-

strukturerade intervjuer. Yin (2007) menar att den öppna intervjun är den mest vanliga 

metoden vid genomförande av en fallstudie. Holme och Solvang (1997) tillägger att den 

öppna strukturen har som syfte att göra intervjun flexibel och följsam för att vidare ge 

författaren fylliga och detaljerade svar. På så vis kan författaren upptäcka och identifiera 

karaktärsdrag och egenskaper kring ett visst fenomen (Holme & Solvang, 1997). Enligt Trost 

(2005) kan författaren genom enkla frågor erhålla komplexa och innehållsrika svar. Detta 

genom att intervjuaren ställer frågor som är stora och öppna då denne skall få 

intervjupersonen att svara med egna ord och inte bli lurad med ledande frågor (Bryman & 

Bell, 2005). Holme och Solvang (1997) stöder detta och menar att en intervjuguide öppnar 

upp möjligheten att föra ett vanligt samtal där intervjupersonens egen uppfattning är det som 

lyfts fram. 
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Dock är det enligt Bryman och Bell (2005) viktigt att ha en viss struktur som garanterar att 

alla ämnesområden berörs i intervjun. Vidare menar författarna att intervjuaren exempelvis 

kan använda sig av ett frågeschema eller ett antal teman som skall behandlas under intervjun. 

Även Patel och Davidsson (2007) lyfter fram detta och menar att författaren exempelvis kan 

använda sig av rubriker som kan fungera som hjälp för att snabbt kunna kontrollera att alla 

ämnen har berörts i intervjun. Detta framhålls även av Trost (2005) som menar att författaren 

bör ha en intervjuguide i form av en lista över frågeområden.  

 

Vi valde att utforma en intervjuguide med semistrukturerade frågor vilket innebär att vi 

grupperade in våra frågor som berörde olika teman så att nya frågor kunde tas upp under 

intervjun som ett resultat av vad intervjupersonen sade. Vi valde att använda oss av detta 

tillvägagångssätt då vi ansåg att det skulle ge oss den bästa möjliga utgångspunkten att ta del 

av intervjupersonernas åsikter och tolkningar kring våra problemfrågor. Vår intervjuguide 

utformades bland annat efter de teoretiska ramar som vi behandlar i vårt teoriavsnitt då 

struktur enligt Bryman och Bell (2005) ger högre garanti på att intervjuaren berör essentiella 

ämnen Inledningsvis placerade vi grundläggande bakgrundsfrågor om Gina Tricot, 

intervjupersonens roll inom företaget för att sedan övergå till frågor gällande varumärket och 

dess identitet som är baserade på syftet. Detta upplägg gäller endast butikschefer och 

personalen då våra samtliga intervjuguider inte har utformats på samma sätt, av den enkla 

anledningen att kunderna har en annan syn på ämnet. 

 

Patel och Davidsson (2003) framhåller att det är viktigt för intervjuarna att ta hänsyn till hur 

mycket ansvar som lämnas till intervjuaren vad gäller frågornas utformning och 

inbördesordning. Detta kallar författarna för grad av standardisering och menar att det är 

viktigt att båda parter som medverkar i intervjun talar samma typ av språk och förstår vad 

som sägs och antyds. Vi måste därför vara noga med att uttrycka oss på ett sätt som inte är för 

akademiskt och anpassa våra frågor till intervjupersonerna genom att försöka avstå från att 

använda komplicerade termer och istället överföra teorierna till praktiska frågor. Patel och 

Davidsson (2003) lyfter även fram olika grader av strukturering vilket handlar om det 

”svarsutrymme” som intervjupersonen bör få. Vi har som tidigare nämnt utformat våra frågor 

med en struktur som ger möjlighet till öppna svar och följdfrågor vid behov. Avslutningsvis 

anser Kvale (1997) att det är lämpligt att fråga intervjupersonen om denne har några frågor 
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eller något övrigt att tillägga vilket vi gjorde. Vi har även frågat om intervjupersonen ville 

vara anonym. 

 

Kvales (1997) tredje stadie är överföring till bearbetningsbar form vilket innebär att 

materialet görs tillgängligt för bearbetning exempelvis genom att författarna skriver ner 

intervjun (Trost, 2005). Då Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att intervjuaren har 

ögonkontakt med intervjuobjektet för att få ett så bra samtal som möjligt anser vi att det skulle 

vara bättre att dela upp arbetet. Därför kommer vi inför våra intervjutillfällen bestämma att en 

av oss ställer frågorna, har ögonkontakt och för samtalet, medan den andra lyssnar och 

antecknar. På så vis anser att vi oss lättare kunna koncentrera oss mer på intervjun och föra ett 

bra samtal utan att missa något. Trost (2005) framhåller att det är fördelaktigt att spela in 

intervjuer för att undvika missuppfattningar. Detta stöds av Patel och Davidsson (2003) som 

vidare menar att inspelning av intervjun underlättar en noggrann analys av vad som sagts och 

ger möjligheten att upprepa intervjupersonens svar.  Även Fejes och Thornberg (2009) lyfter 

fram vikten av inspelning för vidare granskning och transkribering och menar att analysen kan 

på så vis göras på ett grundligt och tillförlitligt vis. Vi har spelat in våra intervjuer för att inte 

gå miste om några detaljer och minska risken för feltolkning. Dock har vi även använt oss av 

anteckningar vilket enligt Patel och Davidsson (2003) är bra att göra om något skulle gå fel. 

 

Trost (2005) framhåller att nackdelen med inspelningar är att det tar tid att lyssna på och 

bearbeta det inspelade materialet. Författaren menar vidare även att batterierna kan ta slut och 

på så vis går det att gå miste om gester, tonfall och mimik. Vid inspelning av intervjuer är det 

enligt Patel och Davidsson (2003) nödvändigt att ha intervjupersonens tillstånd, därför har vi 

frågat varje intervjuperson om vi får spela in intervjun. Dock kan detta enligt Trost (2005) 

leda till att intervjupersonen blir besvärad eller hämmad och på så vis är det viktigt för oss att 

vi på bästa sätt dolde MP3:n för att inte påminna intervjupersonen om att den blir intervjuad. 

 

Enligt Repstad (1999) är det viktigt att genomföra ett strategiskt urval när det gäller 

intervjupersoner. Författaren menar att forskaren bör intervjua personer som denne anser kan 

ge betydelsefull och relevant information. Då vi valde att undersöka Gina Tricots varumärke 

och marknadsföring ansåg vi att det var lämpligast att intervjua respondenter som känner till 

företaget och kan uttrycka sin uppfattning om det. Vi började med att ta kontakt med 

marknadsavdelningen på huvudkontoret i Borås men det hade väldigt mycket att göra och 
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hade tyvärr ingen tid för en intervju. Därefter ringde vi till 14 olika butikschefer runt om i 

landet men majoriteten av dessa kunde inte heller ställa upp på en intervju då även de hade 

väldigt mycket att göra. Dock ställde tre butikschefer upp; Sofia Olivebring, Lisa Söderholm 

och Ulrika Lundin på en intervju. Vi ansåg att personalintervjuer skulle vara bra då deras 

uppfattning om varumärket Gina Tricot spelar en stor roll för företaget och även kan påverka 

kundens uppfattning om varumärket. Jessica Andersson och Kinsa Friedmann ställde upp och 

därmed fick vi fem intervjuer, tre personliga och två via telefon. Slutligen valde vi att utföra 

fokusgruppsintervjuer för att få en uppfattning om kundens perspektiv om varumärket och 

därmed jämföra Gina Tricots varumärkesidentitet och varumärkesimage. Nedan följer en 

detaljerad presentation av de personer vi valt att intervjua; 

 

Ulrika Lundin, butikschef på Gina Tricot i Halmstad sedan nio år tillbaka.   

Sofia Olivebring, butikschef på Gina Tricot i Frölunda sedan ett år tillbaka. Tidigare var hon 

regionchef för Gina Tricot under två år.  

Lisa Söderholm, delägare på Gina Tricot i Kalmar och även butikschef i båda Gina Tricot 

butikerna i Kalmar. Hon har arbetat på företaget sedan 1997 det vill säga när första Gina 

Tricot butiken öppnade sina portar. 

Jessica Andersson, började som anställd på Gina Tricot i Oslo 2007 året därefter flyttade hon 

till Halmstad och har varit anställd där sedan dess. 

Kinsa Friedmann, anställd på Gina Tricot i Halmstad sedan tre år tillbaka. 

 

2.4.2.2. Fokusgrupp  

Chiriac och Einarsson (2002) förklarar att fokusgrupper är en form av en gruppintervju där 

syftet är att diskutera respondenternas åsikter och erfarenheter om ett visst ämne.  

Johannessen och Tufte (2003) hävdar vidare att forskaren ska utforma en intervjuguide till 

fokusgrupperna där relevanta frågor tas upp för studiens undersökning. Vi valde denna metod 

då Wickbeck (2000) menar att det är lättare och tryggare för respondenterna att få fram deras 

åsikter, tankar och egna erfarenheter när de är i en grupp. När vi samlade gruppen i en 

avslappnad miljö kände vi att vi fick ut mer av de än om vi skulle ha utfört enskilda 

intervjuer. Wickbeck (2005) framhäver vidare att respondenterna på så vis ser intervjun mer 

som en diskussion istället för en enskild intervju där de skulle finnas en risk att de känner sig 

utsatta och varit tvungna att svara på frågorna. Författaren menar vidare att respondenterna 

förmodligen inte skulle ha gett lika givande resultat just i detta sammanhang.  
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Vi började med att introducera vårt ämne och hur diskussionen skulle ledas och därefter 

nämnde vi uppsatsens syfte och frågeställningar och varför vi valde att genomföra 

fokusgruppsintervju. Vi klargjorde för deltagarna att syftet med denna metod var att få deras 

åsikter och erfarenheter om Gina Tricot. Vi uppmanade deltagarna att uttrycka sig fritt och 

diskutera varandras åsikter så att vi får en bred syn på ämnet. Vi bestämde oss för att en av 

oss fick intervjua och styra diskussionen i rätt linje medan den andra fick i uppgift att spela in 

intervjun med en Mp3 och anteckna vad respondenterna sade.  Vi ansträngde oss för att enbart 

lyssna på våra respondenter då vi varken ville vara ledande eller påverka deras svar. 

Diskussionerna följdes smidigt efter intervjuguiden så att respondenterna inte skulle ta upp 

saker de redan diskuterat.  

 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det viktigt för forskarna att studera fler än en grupp då 

en grupp kan liknas som en miniatyr av populationen. Därför valde vi att basera 

undersökningen på tre fokusgrupper med sju personer i varje grupp. Johannessen och Tufte 

(2003) hävdar att gruppen inte får vara för stor då samtliga respondenter ska få utrymmet att 

höras och på så vis skapas en dynamisk diskussion. Författarna menar vidare att en 

fokusgrupp vanligtvis innehåller mellan 6-12 personer och därmed beslutade vi att sju 

personer är tillräckligt för att få en bra diskussion om ämnet och höra allas åsikter. Att 

använda sig av fokusgrupper handlar egentligen inte om hur många som är med och deltar 

utan författarna menar snarare att fokuset ligger i vilken grad ämnet blir uttömt. Fördelen med 

att använda sig av fokusgrupper istället för enskilda intervjuer är att forskaren på kort tid får 

kvalitativ information genom att respondenternas åsikter kommer fram på en och samma 

gång. (Johannessen & Tufte, 2003) Detta ansåg vi var effektivt då vi hade en begränsad 

tidsram att skriva uppsatsen inom. Enligt Christensen m.fl. (2001) är nackdelen med denna 

metod att respondenterna kan påverka varandra och att alla inte får samma möjlighet att 

komma med sin åsikt vilket kan leda till att resultatet av undersökningen blir falsk.  

 

Eftersom Gina Tricot anser att deras målgrupper är kvinnor i alla åldrar valde vi att dela in 

fokusgrupperna efter deras ålder. Vi ansåg att tre fokusgrupper med sju respondenter i varje 

grupp skulle vara bra för att få fram vad de anser om företaget Gina Tricot. Förutsättningen 

för deltagarna som skulle vara med i fokusgrupperna var att de någon gång måste ha handlat 

på Gina Tricot. 
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Den första fokusgruppen bestod av sju tjejer mellan 16-19 år från Falkenbergs gymnasieskola. 

Dessa respondenter studerar på media-, samhälls- och naturprogrammet och är våra vänners 

vänner. Den andra fokusgruppen bestod av kvinnor i åldrarna 20-28 som studerar 

europaekonomprogrammet på högskolan i Halmstad. Vi valde dessa då vi anser att de har en 

insikt i marknadsföring och på så vis kunde de komma med mer underbyggda svar än de 

respondenter som inte studerat ekonomi och har en grundkunskap om detta ämne.  Den sista 

fokusgruppens respondenter var mellan 45-65 år och är våra mammor och deras väninnor. Vi 

har på så vis valt våra respondenter ur vad Kvale (1997) benämner som bekvämlighetsurval. 

Detta innebär att vi har valt respondenter som finns i vår närhet och är tillgängliga.  

 

Nackdelen med detta är att respondenterna känner varandra sedan tidigare vilket enligt 

Johannessen och Tufte (2003) kan minska bredden på diskussionen då de kanske tänker 

samma sak på många olika sätt. Dock ansåg vi att om de känner varandra sedan tidigare kan 

fördelen vara att respondenterna vågar ge sina åsikter och på så sätt känna sig tryggare att 

diskutera och gå mer in på djupet. Förutom att åldern varierar så är även kvinnornas intresse 

och sysselsättning olika vilket kan leda till olika uppfattningar om varumärket Gina Tricot. 

För att respondenterna skulle känna sig fria och spontana till uttalandet om Gina Tricot valde 

vi att ha de som anonyma och därför kommer vi inte presenterna deras namn. Varje 

fokusgruppsintervju genomfördes i ungefär en och en halv timme.    

2.4.2 Sekundärdata 

Bell (2006: 125) beskriver en sekundär källa som ”en tolkning av saker och ting som ägt rum 

(...) och som baseras på en primärkälla”. 

 

Detta lyfts vidare fram av Merriam (2009) som förklarar sekundärdata som den information 

som har publicerat vid tidigare tillfällen. Christensen m.fl. (2001) menar vidare att denna typ 

av data används som bäst för att bygga upp en förståelse för det som kommer att undersökas. 

Författaren beskriver vidare att denna typ av data kan vara av olika slag som exempelvis 

böcker, artiklar, Internetkällor vilka vi kommer använda oss av i vår uppsats. Då 

informationen har skrivits av någon annan är det viktigt att forskaren granskar källans 

trovärdighet på ett kritiskt sätt (Christensen m.fl., 2001). Vi har varit källkritiska i vår 

informationsinsamling och enbart använt oss av autentiska och betrodda källor. Den litteratur 

vi har använt oss av är både kurslitteratur som vi i föregående kurser har studerat men även 

annan relevant litteratur som hittades på Universitetsbiblioteket i Halmstad, Kalmar och 
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Växjö. Vi har även försökt att använda oss av nyare litteratur för att vår uppsats ska upplevas 

så relevant som möjligt. Vidare har de artiklar som vi använt oss av i denna uppsats hittats på 

ELIN som är en betrodd och väletablerad ingång till de databaser som genom olika avtal är 

tillgängliga för alla som bland annat har Linnéuniversitet som domänadress. När det kommer 

till Internetkällor är det något vi har försökt att inte använda oss av i stor utsträckning. De 

hemsidor vi har använt oss av är framför allt Gina Tricots egna officiella hemsida som vi 

anser är trovärdig. 

2.4.3 Kunskapsprocessen 

Vårt första steg i kunskapsprocessen började med att vi diskuterade ämnen som vi ville skriva 

om. Detta var något vi gemensamt diskuterade innan själva uppsatsprocessen sattes igång. Att 

uppsatsen skulle handla om marknadsföring och varumärke var ett självklart val då vi båda 

har ett stort intresse för detta och ville undersöka det mer djupgående. Varumärke är något 

som berör alla kunder och företag och vi ville undersöka mer hur företaget Gina Tricot arbetar 

med att förmedla dess varumärkesidentitet genom olika marknadsföringskanaler och hur detta 

uppfattas av kunderna. Uppsatsens syfte och frågeställningar fastställdes inte omedelbart utan 

under arbetets gång. Valet av att utföra en fallstudie på klädesföretaget, Gina Tricot, var 

naturligt då vi både är lojala kunder till varumärket och att företaget har växt mycket under de 

senaste åren och är idag en av de ledande klädesbutikerna för kvinnor i Sverige. Företaget 

överlever den hårda konkurrensen idag och vi ville därför undersöka närmare på just deras 

varumärke. Efter att vi valt ämne började vi studera befintlig teori om marknadsföring, 

varumärke och image som vi ansåg var relevanta för vår studie. Vi utforskade dessa ämnen 

med hjälp av litteratur och artiklar och därefter försökte vi kartlägga olika områden om just 

varumärke, image och marknadsföringskanaler som vi ansåg behövas för att kunna uppfylla 

uppsatsens syfte.  

 

Efter att vi valde att utföra en fallstudie på Gina Tricot började vi formulera en intervjuguide 

som vi använde när vi intervjuade respondenterna. Då vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod föredrog vi helst att utföra personliga intervjuer med respondenterna för att 

samla in empiriskmaterial.  Men eftersom detta arbete föll innan jul fick vi lite problem med 

att få personliga intervjuer med Gina Tricots butikschefer. Alla hade mycket att göra och vi 

fick nöja oss med tre personliga intervjuer, två med personalen och en butikschef i Halmstad, 

samt två telefonintervjuer med butikschefen i Frölunda och Kalmar. Trots detta gick 

intervjuerna helt utmärkt och vi fick en väldigt bra diskussion och svar av våra respondenter. 
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Då vårt syfte med uppsatsen handlar om hur Gina Tricot förmedlar sin varumärkesidentitet till 

kunder genom olika marknadsföringskanaler valde vi att främst kontakta Gina Tricots 

huvudkontor som arbetar med detta. Dock kunde ingen ställa upp på en intervju och därför 

valde vi att intervjua både butikschefer och personal för att få en inblick hur de förmedlar 

Gina Tricots varumärkesidentitet. Vi tog kontakt med våra respondenter genom telefon och 

därefter skickade vi vårt intervjuunderlag med syfte och frågeställningar till dem så att de 

kunde sätta sig in i studien innan vi utförde intervjun. Våra respondenter gav ungefär likadana 

svar och vi kunde tidigt se att Gina Tricots anställda är fullt medvetna om hur de arbetar för 

att förmedla och locka till sig kunder. Under intervjun försökte vi även ha uppsatsens syfte i 

baktankarna så att vi kunde styra intervjun i den riktningen för att få relevanta diskussioner 

som passar just vår undersökning.  

 

Efter att vi genomförde intervjuerna med de anställda tog vi kontakt med våra vänner i 

Halmstad högskola och i Falkenbergs gymnasieskola. Vi berättade för dem om vårt ämne och 

att vi vill utföra en gruppintervju med sju personer i varje grupp. Dock var förutsättningen att 

alla respondenter måste ha handlat minst en gång i en Gina Tricot butik. Våra vänner hjälpte 

oss med att samla ihop deras vänner och därmed fastställde vi datum och tid för att genomföra 

intervjun. Vi talade även med våra mammor och deras vänner och därmed fick vi en tredje 

fokusgrupp. Efter att vi genomfört alla intervjuer började vi bearbeta det insamlade empiriska 

materialet genom att alla intervjuerna som spelats in med en Mp3-spelare transkriberades. 

Därefter skickade vi en sammanställning av respektive intervju till respektive respondent för 

att få deras godkännande och på så sätt minskade vi risken av feltolkning och därmed ökade 

vi uppsatsens trovärdighet. När vi sedan sammanställde empirin omarbetade vi teorin så att 

strukturen blev bättre och passade in till vår data som vi samlat in. Vi valde att presentera 

butikchefernas och personalens intervjumaterial under olika ämnen så att det blir lättare för 

läsaren att jämföra de olika respondenternas svar med varandra. På så vis ville vi ge läsaren en 

tydligare och klarare bild av deras åsikter. I slutet av empiriavsnittet har vi sammanställt 

fokusgruppernas svar under respektive grupp.  

 

Nästa steg i processen var att skriva analysavsnittet där vi har försökt lyfta fram samband, 

olikheter och mönster mellan intervjuernas åsikter samt mellan teorin och empirin. Vi valde 

även att rita upp två egna modeller, en som vi kallade för Gina Tricots identitetsprisma och 

den andra för Gina Tricots imageprisma. Detta gjorde vi för att visa läsaren på ett tydligare 
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sätt vad företaget förmedlar och hur vidare kundens uppfattning av detta. På så sätt skapade vi 

en grund till vårt nästa avsnitt som är slutdiskussion. I det kapitlet gjorde vi vår röst hörd och 

tolkade vår analys och på så sätt besvarade vi uppsatsens frågeställningar och därmed kunde 

vi uppfylla uppsatsens syfte.  

2.4.4 Reliabilitet och validitet 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001:38) definierar validitet som ”mätinstrumentens 

förmåga att mäta det som man avser att mäta”.  Med andra ord menar Bryman och Bell 

(2005) att syftet i undersökningen måste vara tydligt så att forskaren undersöker det som 

denne ämnar undersöka. Gummesson (2002) stöder detta och menar vidare att det därför bör 

finnas en tydlig koppling mellan empiri, teori och olika relevanta modeller så att forskaren 

beskriver den verklighet som har studerats. Enligt Andersen (1998) finns det två olika typer 

av validitet, den externa och den interna. Författaren förklarar att den externa validiteten 

handlar om att resultatet ska stämma överrens med verkligheten och den interna handlar om 

trovärdigheten i slutsatserna.  

 

För att stärka studiens validitet har vi använt oss av olika vetenskapliga källor för att 

presentera olika perspektiv på varumärket och marknadsföring. Vi har försökt hitta källor som 

stödjer varandra för att kunna bygga upp uppsatsens validitet. Vi har även skickat vårt syfte, 

frågeställningar och intervjufrågor till våra respondenter så att de kan sätta sig in i studien 

innan vi genomför intervjun. På så sätt vet respondenterna vad vi studerar och undersöker och 

har tid att förbereda sig. Dock är nackdelen att respondenterna kan ge en otydlig bild av 

företaget genom att de har tid att förbereda sig. Vi är även medvetna om att validiteten skulle 

höjas om vi hade haft möjlighet att utföra fler än enbart fem intervjuer. Å andra sidan anser vi 

dock att vi har fått utförliga svar som har hjälpt oss med skrivandet av empiriavsnittet och 

analysen. Vi anser även att vår reliabilitet är relativt hög då vi enbart har fokuserat oss på ett 

företag och tittat djupare på hur detta arbetar med varumärket och image genom olika 

marknadsföringskanaler.  

Enligt Long och Johansson (2000) handlar reliabilitet om hur pålitlig undersökningen är, med 

andra ord menar Solvang och Holme (1997) att hög reliabilitet innebär att man ska kunna få 

samma resultat om undersökningen utförts en gång till under liknande förutsättningar. 

Vi har försökt skapa reliabilitet i vår uppsats genom att först förklara hur vi har gått tillväga 

genom olika metoder som vi har använt oss av. På så sätt kan denna undersökning göras om 
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under ett annat tillfälle. Vi har även antecknat och spelat in varje intervju vi har haft med både 

butikschefer, personal och kunder för att se att det stämmer överrens och att vi inte 

missuppfattat eller missat någon relevant information. Vi har även bett respondenterna om att 

förtydliggöra deras svar om vi ansåg att de var otydliga. Även de frågor som våra 

respondenter ansåg vara otydliga fick vi formulera om och tydliggöra så att inga 

missuppfattningar skulle ge. Innan vi började skriva empiriavsnittet skickade vi en 

sammanställning av intervjun till butikchefer och personal för att få deras godkännande. På så 

vis hoppas vi att ha uppnått högre reliabilitet och minskat riskerna för feltolkning. Dock valde 

vi att inte skicka till kunderna då dessa var slumpmässigt utvalda.  
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3 Teori 

 

För att skapa förståelse om vårt valda ämnesområde ger vi läsaren de teoretiska kunskaper 

som kan tänkas behöva för att få en djupare insikt i vår uppsats. De teorier vi ha valt att ta 

upp kommer därmed att utgöra ett underlag som ger läsaren en större förståelse för vårt 

fortsatta arbete. Varumärke, varumärkesidentitet och image samt marknadsföring är något vi 

valt att beskriva närmare i detta avsnitt. 

 

3.1 Varumärke 

Enligt Kapferer (2008) vill folk i dagens materialistiska samhälle ge mening åt sin 

konsumtion. Författaren menar vidare att denna mening kan ges av ett varumärke, som enligt 

Varumärkeslagen definieras som: 

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.” (Varumärkeslagen 1§, 2009) 

 

Denna definition beskriver de grundläggande kraven för att få kallas varumärke men skildrar 

dock inte dess funktion. Kapferer (2008) lyfter däremot fram varumärkets funktion i sin 

definition och menar att ett varumärke är "en uppsättning av mentala och unika associationer, 

som konsumenten har, vilket ökar värdet av en produkt eller en tjänst" (Kapferer, 2008:10). 

Uggla (2004) beskriver dessa associationer som minneskopplingar i människors medvetande, 

med andra ord de minnen man har med en viss företeelse eller till ett specifikt varumärke. 

Dessa kan enligt författaren vara positiva, neutrala eller negativa och företag kan påverka 

associationerna med hjälp av sitt beteende. Vidare framhåller Urde (1997) att de associationer 

konsumenten knyter till varumärken gör att olika alternativ på marknaden kan särskiljas. 

Detta lyfter även Kotler (2001:188) fram och definierar ett varumärke som: 

 

“A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these, intended to identify the 

goods or services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 

competitors.” 
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Denna definition stöds av Keller (2007) som menar att varumärkets syfte är att identifiera en 

vara eller en tjänst och är på så vis en av de viktigaste delarna för att skilja varan eller tjänsten 

från konkurrenter. Detta lyfts även fram av Gezelius och Wildenstam (2007) som även de 

framhåller att ett varumärke är ett kännetecken som används för att särskilja ett företags varor 

eller tjänster från konkurrenter, eller för att framhäva företagets egen vara eller tjänst. Även 

Hedén och McAndrew (2005) stöder detta och menar att varumärken har som syfte att 

särskilja en aktörs vara eller tjänst från liknande varor och tjänster från andra aktörer på 

marknaden. Därför menar Melin (1999) att ett starkt varumärke kan vara företagets 

värdefullaste tillgång. Detta eftersom varumärken enligt Kotler m.fl. (2008) har blivit en så 

pass stark konkurrensfaktor att nästan ingenting i dagens samhälle är omärkt. Företag idag har 

insett att om de lyckas skapa starka varumärken i medvetandet hos konsumenter, genom 

strategiska och taktiska åtgärder, kan de uppnå en differentierad position på marknaden, sänka 

risker och förbättra framtida vinster (Janell m.fl., 2010). Detta stöds av Melin (1999) som 

även framhåller att om ett företag lyckas få lojala kunder till sitt varumärke har de stor 

konkurrensfördel i förhållande till andra företag på marknaden. Kapferer (2008) framhåller att 

företag inte tjänar pengar på att sälja produkter utan tjänar pengar på varumärket. 

 

Kotler m.fl. (2008) stöder detta och förklarar vidare att även om ett varumärke är immateriellt, 

är det fortfarande en avgörande faktor som visar vad ett företag står för. Oftast har 

konsumenter inte någon relation till en produkt eller service utan bygger sina relationer med 

varumärken som respresenterar en uppsättning löften vilka innebär företroende, kontinuitet 

och en mängd olika förväntningar (Davis, 2000). Melin (1999) förklarar vidare att de flesta 

kunder är beredda på att betala mer för ett starkt varumärke i en produktkategori och väljer 

vid köp av dyra produkter ofta ett välkänt varumärke med ett gott rykte framför ett okänt. 

Detta beror enligt Gezelius och Wildenstam (2007) till stor del på de fyra funktioner som ett 

varumärke uppfyller: 

 

 Ett varumärke bär information (Gezelius & Wildenstam, 2007) – De flesta har en god 

bild av vad kända varumärken står för och vet på så vis vad de får vid köp av en 

produkt från ett välkänt varumärke (Dahlén m.fl., 2003). Genom varumärkets 

identifierande och individualiserande förmåga har konsumenten möjlighet att få 
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information om pris, funktion och kvalitet som denne efterfrågar (Holger & Holmberg, 

2002). 

 

 Ett starkt varumärke reducerar den upplevda risken (Gezelius & Wildenstam, 2007) – 

Vid köp av ett starkt varumärke vet kunden vad produkten står för och känner sig mer 

säker på att den håller en stabil kvalitet (Holger och Holmberg, 2002). På så vis 

minimerar kunden sina risker att göra fel vad när denne köper produkten. (Melin, 

1999) 

 

 Ett starkt varumärke reducerar sökkostnaden (Gezelius & Wildenstam, 2007) – Ett 

starkt varumärke underlättar kundens beslutsprocess eftersom denne i flesta fall väljer 

något som den känner till och slipper på så vis lägga tid på att hitta andra alternativ 

(Melin, 1999). 

 

 Ett starkt varumärke reducerar den psykologiska risken (Gezelius & Wildenstam, 

2007) – Genom att köpa ett välkänt varumärke som representerar det man vill 

förknippas med och den bild av sig själv man vill projiciera till andra, minskar kunden 

risken att välja fel och hamna utanför den grupp denne vill tillhöra (Holger och 

Holmberg, 2002). 

 

Dessa olika funktioner tillsammans är enligt Holger och Holmberg (2002) det som får 

konsumenten att känna ett mervärde. Varumärket är inte produkten, utan det ger produkten en 

mening och definierar dess identitet (Kapferer, 2008). För att skapa och behålla ett starkt 

varumärke menar Aaker (1996) att det är viktigt att företaget har en gemensam bild av vad 

varumärket är och vad det ska vara. Författaren förklarar vidare att detta gör att de anställda 

får en klarare bild av företagets identitet och blir därmed mer motiverade och inspirerade. 

Företag bör enligt Hedén och McAndrew (2005) sköta om sitt varumärke med konsekvens 

och långsiktighet. Författarna menar vidare att det är nödvändigt för företag att hålla fast vid 

sitt ursprungskoncept för att vara trovärdiga samtidigt som detta måste ligga rätt i tiden. 

3.2 Varumärkesidentitet 

Melin (1999) framhåller att produkter idag mer och mer liknar varandra och det blir på så vis 

svårare att skilja mellan dessa då det är lätt för företag att kopiera de fysiska attributen. Därför 
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menar författaren vidare att företag försöker utveckla andra svårkopierade attribut som 

exempelvis sin varumärkesidentitet. Detta begrepp har enligt Kapferer (2008) blivit centralt 

inom varumärkesstrategi under senare år. Melin (1999) förklarar vidare att 

varumärkesidentitet är vad varumärket står för och ger varumärket en mening samt gör det 

unikt. Uggla (2004) definierar begreppet som en uppsättning varumärkesassociationer som 

företaget vill skapa och behålla på marknaden. Aaker (1999) tillägger att 

varumärkesidentiteten är vad företaget representerar, hur det vill att verksamheten ska 

uppfattas och dess personlighet. Författaren förklarar vidare att den även särskiljer företaget 

från andra och skapar syfte, vägledning, trygghet och mening för företaget. Detta stöds av 

Grönroos (2002) som beskriver varumärkesidentitet som den bild varumärkesinnehavaren vill 

förmedla till mottagaren. 

 

Enligt Boatwright m. fl. (2009) handlar identitet om vad företaget vill och önskar stå för och 

författarna menar att den måste vara kopplad till kundens behov, företagets kompetens och 

dess produkter. Genom att kommunicera sin identitet, menar Ingenhoff m.fl. (2010) att ett 

företag kan försöka påverka dess rykte positivt och därmed positionera sig inom den valda 

marknaden. Dock menar Uggla (2004) att den bild av varumärket som konsumenten upplever, 

företagets image, inte alltid stämmer överens med identiteten. Enligt Aaker (1999) skapas 

varumärkesimagen av kunden, genom dess kontinuerliga reaktion på de budskap företagen 

sänder ut samt sina egna erfarenheter av varumärket. Gapet mellan identiteten och imagen får 

aldrig bli för stor och när dessa begrepp överrensstämmer väl menar Uggla (2004) att ett 

företag har lyckats med sin strategi. För att ett varumärke skall bli starkt eller förbli starkt 

menar Kapferer (2008) att det är viktigt att varumärket i sig har en välbyggd karaktär och ett 

välbyggt värde samt att företaget är ärlig mot sin identitet. Även Konecnik m. fl. (2008: 3) 

framhåller detta och skriver: 

 

“Before knowing how we are perceived, we must know who we are”. 

 

Melin (1999) menar därför att det är nödvändigt för företag att arbeta med sin identitet för att 

kunna kommunicera en tydlig bild av varumärket för kunderna. När företag känner till sin 

identitet och attribut, förklarar Aaker (1999) att de på ett bra sätt kan kommunicera ut rätt 

budskap vilket bidrar till att varumärket blir unikt och skiljer sig från konkurrenternas 

varumärke. Eftersom varumärkesidentitet enligt Grönroos (2002) består av ett antal olika 
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associationer som har skapats av varumärkesinnehavaren så har de till uppgift att visa vilka 

värderingar som varumärket står för. Författaren framhåller vidare att företag varje dag strävar 

efter att skapa en bild av varumärket som har till syfte att forma kundernas uppfattning av 

företaget genom dessa värderingar. Aaker (1999) menar vidare att målet med de tankar och 

associationer som företaget skapar via varumärkesidentiteten är att de ska återkomma i 

kundernas medvetande vid en exponering av varumärket. 

 

Vid identitetsutvecklingen framhåller Holger och Holmberg (2002) att varumärkets 

personlighet har en stor betydelse då företaget försöker förmänskliga varumärket och ge det 

en själ. Detta eftersom konsumenten enligt författarna väljer varumärket på samma sätt som 

de väljer sina vänner. Även Montoya (2002) framhåller detta och menar att en identitet för en 

person och identiteten för ett varumärke fungerar precis likadant då det ska kommunicera ut 

personlighet och värderingar. Därför menar Holger och Holmberg (2002) vidare att en 

attraktiv och karismatisk personlighet kan vara en stark orsak till en långvarig relation mellan 

konsumenten och varumärket. Kapferer (2008) framhåller vidare att varumärken uppfattas 

som källan för produkter, tjänster och tillfredsställelse. Därför är det enligt författaren väldigt 

viktigt enligt att påpeka aspekten om kommunikationsteori. Detta framhålls även av Holger 

och Holmberg (2002) som förklarar att ett företags varumärkesidentitet ska speglas i 

produktionen av varan/tjänsten, marknadskommunikationen, logotypen och andra sätt där den 

kommer i kontakt med kunden. Detta eftersom kommunikation enligt Kapferer (2008) är 

varumärkets vapen då reklam kan visa upp de ogripbara värdena i varumärket och stå ut ifrån 

konkurrenterna. Författaren förklarar vidare att kundens tolkning av företagets 

kommunikation och de meddelanden som sänds ut sedan beror på den breda variationen av 

produkter, aktiviteter och kommunikationstyp. 

3.3 Identitetsprisman 

Kapferer (2008) har utvecklat modellen Identitetsprisman eller Brand Identity Prism, som är 

en av de mest välkända och refererade identitetsmodellerna. Författarens modell förklarar vad 

ett varumärkes identitet består av och innehåller olika aspekter som används vid utvecklingen 

av en långsiktig varumärkesidentitet. Dessa aspekter är fysik, personlighet, kultur, relation, 

reflektion och självbild. Kapferer (2008) förklarar att alla dessa sex aspekter bör utvärderas då 

de hör ihop på och är kopplade till varandra på ett eller annat sätt. Fördelen med denna modell 

är att företagare har möjligheten att noggrant undersöka sitt varumärke och därmed hitta dess 

styrkor och svagheter. Författaren menar vidare att det är väldigt viktigt för företag att vara 
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trogna mot sin grundidentitet för att kunna positionera sig på marknaden. (Kapferer, 2008) 

Detta stöds av Melin (1999:86) i följande citat: 

 

[…] identitetsprismat är helt fokuserat på märkesidentitetens utveckling, dvs. på en av de 

viktigaste faktorerna bakom en märkesprodukts framgång. 

 

Nedan följer en beskrivning av Kapferers identitets prisma. 

 

Figur 1: Brand Identity Prism (Kapferer, 2008:183). 

 

Kapferer (2008) framhåller att varumärkesidentiteten reflekterar varumärket såväl inifrån som 

utifrån. Detta visar han i modellen genom att skilja mellan den högra och vänstra delen. Den 

vänstra sidan i modellen har som uppgift att externalisera varumärket, med andra ord visa upp 

varumärket genom fysik, relation och reflektion. Författaren tolkar dessa aspekter som mer 

synliga och ytliga. Den högra delen som består av personlighet, kultur och självimage har 

däremot som uppgift att internalisera varumärket. Med detta menar författaren att försöka föra 

in varumärket i kundernas och företagets medvetande.  Dessa aspekter tolkar han som latenta 

och mer svårbegripliga i en identitet och image. Vidare bygger modellen på att det finns en 

avsändare och en mottagare som kommunicerar med varandra. För att ett företag ska kunna 

bygga upp en stark varumärkesidentitet måste det enligt Urde (1997) utgå från fysiken, det 

vill säga produkten, och varumärkets personlighet eftersom varumärkesinnehavaren har själv 
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möjligheten att kontrollera dessa. Författaren tolkar dessa som själva identiteten och menar att 

varumärkesinnehavaren bara påverka de övriga aspekterna. Kapferer (2008) förklarar att 

mottagarens bild representeras av reflektions- och självbildsaspekterna som är imagen eller 

avspeglingen av identiteten. Författaren framhåller vidare att relation och kulturaspekterna är 

två olika förbindelselänkar som binder ihop sändaren och mottagaren. 

 

3.3.1  Fysik 

Enligt Kapferer (2008) är fysiken den viktigaste aspekten eftersom det är den hela 

organisationen vilar på. Författaren beskriver varumärkets fysik genom att jämföra det med en 

blomma där dess fysiska del är stammen. Med detta menar han att även ett varumärke måste 

ha en fysisk del för att kunna överleva. Han beskriver även fysiken som varumärkets ryggrad 

vilken bland annat innefattar företagets logotyp, färg, funktion, design form samt de produkter 

som varumärket representerar. Vidare menar Kapferer (2008) att fysiken är varumärkets 

fysiska särdrag och dess konkreta mervärde som erbjuds. Med andra ord är det en 

kombination av antingen viktiga och objektiva egenskaper eller lovande sådana. Det är det 

som individen kommer att tänka på så fort denne hör varumärket, alltså de attribut de relaterar 

märket till. Kapferer (2008) framhåller att fysiken svarar på frågorna: Vad är varumärket rent 

konkret? Vad gör det för något? Hur ser det ut? 

 

Ett exempel som författaren tar upp är Coca-Cola flaskan som har sitt framstående utseende 

och är starkt förknippat till varumärket.  Eftersom det i individens medvetande finns olika 

kännetecken som kopplas till varumärken är det viktigt att definiera de fysiska attributen när 

varumärket byggs. Aaker (1999) framhåller vidare att de attribut som är kopplade till 

användandet eller köpet av produkten kan ge både funktionella och känslomässiga fördelar. 

Efter att Coca-Colas berömda flaska var bortaget från företagets reklam bestämde företaget 

sig att ta tillbaka den efter en lång tid då dess fysiska attribut väckte uppmärksamheten om 

varumärkets långa livslängd (Kapferer, 2008). 

 

3.3.2  Personlighet 

Kapferer (2008) förklarar att ett varumärke har en egen personlighet som gradvis byggs upp 

och får en egen karaktär. Aaker (1996) menar att denna personlighet är en av de viktigaste 

aspekter när det gäller uppbyggandet av en varumärkesidentitet. Detta stöds av Melin (1999) 
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även framhåller att varumärkets personlighet innebär det mänskliga karaktärsdrag som 

associeras med ett visst varumärke. När företag kommunicerar ut varumärket till sina kunder 

ska de enligt Kapferer (2008) ge en avspegling av hur varumärket skulle vara om det var 

mänskligt och hade en själ. Melin (1999) menar vidare att en attraktiv och karismatisk 

personlighet lockar kunden till köp och leder förhoppningsvis till en långvarig relation mellan 

varumärket och konsumenten. Ett enkelt sätt att ge varumärket en personlighet är genom att 

skapa eller använda sig av en talesman eller exempelvis en känd person som kan anses vara 

en ambassadör för varumärket (Kapferer, 2008). 

 

Enligt Aaker (1996) kan varumärkets personlighet beskrivas på olika sätt genom exempelvis 

demografi, livsstil eller mänskliga personlighetsdrag. Med demografi menar författaren att 

man lägger vikten på kön, ålder eller sociala klasser. Livsstil innefattar personens intresse och 

åsikter samt hur denne aktiverar sig. Pålitlighet, vänlighet eller sociala förmåga på varumärket 

är enligt författaren de mänskliga personlighetsdragen och genom dessa skapas en bättre 

relation mellan kunden och varumärket. Melin (1999) förklarar att kunden väljer 

varumärkesprodukter på samma sätt som denne väljer sina vänner. Därför menar författaren 

att kunden väljer att synas och umgås med det varumärket som förstärker sin egen självbild. 

Montoya (2002) och Robild (2007) framhåller att ärlighet är en av de viktigaste egenskaper i 

en personlighet. Genom att personen är ärlig och äkta och står för de värderingar och brister 

som denne har så menar författarna att ett starkt varumärke kommer att skapas. 

 

3.3.3 Kultur 

Med kultur menar Kapferer (2008) den kulturen som varumärket härstammar från och som 

representerar dess grundläggande värderingar, kunskaper och kännetecken genom dess 

kommunikation. Med andra ord menar författaren att det är det som ligger som bas för vad 

varumärket representerar, den mentala kopplingen mellan avsändaren och mottagaren. 

Kulturen är det som sammanför varumärket och företaget och på så vis söker kunden efter det 

varumärke som har en egen kultur som det kan stå för. 

 

Aaker (1996) påpekar att varumärkeskultur idag är väldigt viktigt för att kunna differentiera 

sitt varumärke. Författaren förklarar vidare att kulturen är det som exempelvis hjälper till att 

differentiera lyxvarumärken från billigare varumärken men även skilja lyxvarumärken från 
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varandra. Han använder American Express och VISA som exempel, vilka är två stora 

varumärken som i princip har lika servicefördelar men egentligen är väldigt olika. Aaker 

(1996) menar att American Express representerar dynamik och pengar, att det nästan är så att 

man vill visa upp att man har pengar medan VISA däremot visar att pengarna behandlas mer 

diskret och effektivt. Aaker (1996) understryker även att företagets varumärke säkerligen 

motiveras av en kultur och att denna kultur vidare kan förknippas med ett land eller en region. 

 

3.3.4  Relation 

Relation symboliserar enligt Kapferer (2008) relationer mellan varumärket och konsumenten. 

Urde (1997) framhåller vidare att relationen kan svara på frågan: hur uppträder varumärket 

gentemot sin omgivning? Kapferer (2008) påpekar att relationer är speciellt viktiga inom 

tjänsteföretag då en tjänst är immateriell och därmed får vikten av relationen ännu större 

betydelse till ett varumärke. Författaren menar vidare att individer kan ha olika slags 

relationer till ett varumärke. Detta stöds av Aaker (1996) som tillägger att relationer även kan 

uppstå av olika anledningar. De kan exempelvis skapas genom varumärkets personlighet och 

därmed skapar känslor hos kunden eller av de värderingar som varumärket kommunicerar ut 

genom dess kultur. Om dessa värderingar sedan stämmer överrens med kundens förväntningar 

förklarar författaren att det uppstår förtroende och en känsla av säkerhet mellan kunden och 

varumärket. Vidare menar McNally och Speak (2003) att varumärkets relation med kunden 

bli starkare under tiden då det bygger på tidigare interaktion och erfarenheter. Därför menar 

författarna att det är viktigt för företag att försöka styra sina relationer och värderingar så att 

kunderna alltid bli påminda om varumärket. Detta för att skapa fler positiva interaktioner och 

därmed stärka relationen mellan kunden och varumärket. Även Aldén (2007) framhåller detta 

och menar att det är väldigt viktigt för varumärkesinnehavaren att tänka på de värden denne 

vill kommunicera ut och vill bli känd för samt stå för dessa. Relationer är inte bara det som 

sker i det fysiska mötet utan Runebjörk (2006) menar att relationer även kan skapas genom 

exempelvis telefonsamtal, via mail eller jobbansökningar. 

 

3.3.5  Reflektion 

Enligt Kapferer (2008) ska företagets varumärke reflektera hur kunderna vill bli sedda. Det 

vill säga den bild som kunden själv vill associeras med när denne använder varumärket. Då 

reflektion och målgrupp ofta blandas ihop menar Urde (1997) att det är viktigt för företag att 
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förstå att reflektion inte behöver beskriva den faktiska målgruppen utan snarare relatera till en 

idealbild. Med detta menar författaren hur kunderna i gruppen skulle vilja vara. Apples 

reflektion kan exempelvis vara kopplat till unga och självständiga individer medan det 

egentligen inte behöver vara unga människor som använder varumärket. Det handlar snarare 

om vad konsumenten vill uppfattas som när denne använder varumärket.  Därför menar 

Kapferer (2008) att varumärken måste kontrollera sina kunders reflektioner och försöka ändra 

på dessa när de ger en fel bild av varumärket. 

 

3.3.6  Självbild 

Kapferer (2008) talar vidare om självbildsaspekten som utgår från konsumentens "inre 

spegel", med andra ord är det känslan eller bilden som han/hon vill uppnå med produkten 

denne köper. Författaren förklarar att det är hur vi ser oss själva när vi använder ett visst 

varumärke och inte som fallet i reflektionsaspekten där det handlar om hur andra uppfattar 

kunder som använder ett visst varumärke. Han framhåller vidare att reflektions- och 

självbilden bör stämma överrens. För företagen innebär det att skapa en identitet där det finns 

en klar självbild till kunderna. Aaker (1996) stöder detta och menar att när konsumenten äger 

en viss sak så har denne nyckelrollen för dess behov och på så sätt uttrycker det en viss 

självbild och därmed kommer relationen att påverkas och bli starkare mellan varumärket och 

kunden. Författaren beskriver vidare att varje individ har olika roller i livet och för varje roll 

finns det ett behov och en självbild av att uttrycka den. En kvinna kan exempelvis vara en 

syster, fotbollsspelare och författare på en och samma gång. Med detta menar Aaker (1996) 

att då en kund använder ett visst varumärke så kan det vara ett sätt att uttrycka sig på.  

Kapferer (2008) förklarar vidare att ett varumärke kan tala till vår självbild på olika sätt 

genom att vi exempelvis kan hålla med om ett visst varumärkes värderingar då vi känner 

likadant. Författaren menar även att vi i vissa fall kan se oss själva i varumärkets talesman och 

på så sätt relatera tillbaka till varumärket. 

3.4 Varumärkesimage 

Som vi nämnt i tidigare avsnitt, är varumärkesidentitet hur varumärkesinnehavaren vill att 

kunden ska uppfatta varumärket. För att skilja mellan varumärkesidentitet och 

varumärkesimage förklarar Kapferer (2008) att varumärkesimage är hur individer ser på ett 

varumärke.  Detta är något som stöds av Levy och Rook, (1999) som menar att imagen skapas 

av kunden och utgår från dennes inställning, attityder, intryck och associationer till 
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varumärket. Alla dessa faktorer finns enligt Krishnan (1996)  i kundens medvetande och 

bildar en varumärkesimage av varumärket. Därför menar Uggla (2004) att det är viktigt att 

varumärkesinnehavare har kontroll över sin identitet samt förmedlar den på ett bra sätt så att 

den stämmer överens med kundens uppfattning och på så vis skapar en positiv image. Melin 

(1996) menar vidare att även om varumärkesinnehavaren är den officiella ägaren av 

varumärket så är kunden den faktiska ägaren. Detta stöds av Keller (1993) som även påpekar 

att det är nödvändigt för företag att ta reda på vilket värde varumärket har hos kunderna. Detta 

för att vidare få en uppfattning sin varumärkesimage och därmed se om den är positiv eller 

negativ förklarar författaren. Även Grönroos (2002) stöder detta resonemang och menar att 

när ett varumärke byggs så bör kunden vara delaktig av skapandet eftersom det i slutändan är 

kunden som avgör vad det blir. 

 

Aaker (1996) framhåller även detta men däremot anser författaren att företag inte bör lägga så 

stor vikt på imagen då det kan leda till att det blir företagets identitet. Melin (1999) betonar 

vidare vikten av att det inte bör uppstå ett gap mellan ett företags varumärkesidentitet och 

image för att då associerar inte kunden till de värden som företaget vill förmedla. På så vis får 

kunden inte samma bild av identiteten och imagen och detta kan enligt Aaker (2000) bland 

annat bero på att företaget inte har tillräckligt med resurser, kunskap eller tid för att kunna 

förmedla identiteten på ett tydligt sätt. Levy och Rock (1999) beskriver att företag ständigt 

sänder ut varumärkesbudskap för att få sina kunder att forma en bra företagsimage utifrån 

företagets perspektiv. Vidare menar författarna att många konsumenter idag köper en produkt 

eller tjänst beroende på vilket varumärke det är därför har varumärken en oerhört viktig roll. 

Ett bra exempel på detta är ”The Pepsi Challenge” som var ett blindtest mellan varumärkena 

Coca-Cola och Pepsi. När konsumenterna blev förfrågade om vilket varumärke de föredrog så 

svarade majoriteten Coca-Cola men när samma konsumenter inte kände till varumärket och 

fick dricka så ansåg majoriteten att Pepsi vad godare. (Levy och Rock, 1999) 

 

Därför menar Melin (1999) att kundernas preferenser påverkas av varumärket och om 

identiteten och imagen inte stämmer överens bör företaget ändra något i innehållet eller 

utformningen i marknadsföringskommunikationen så att det blir mer trovärdigt. De flesta 

företagen fokuserar enligt Aaker (1996) mest på produktattributen och de funktionella 

fördelarna och lägger därmed inte så stor vikt på att analysera sin varumärkesimage vilket kan 

leda till att ett gap mellan identiteten och imagen kan uppstå. Grönroos (2002) betonar att 
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varumärket inte enbart utvecklas genom traditionell marknadsföring utan budskapet bland 

annat kan komma från personal, rykten och sociala medier. Författaren skriver vidare att 

imagen fungerar som ett filter då den påverkar upplevelsen av företaget. Om imagen upplevs 

vara bra så fungerar den som en skydd mot enstakade problem som händer i företaget då 

kunden har överseende med företaget. Skulle kunden däremot från början uppleva att 

varumärkesimagen är negativt, gör ett enstaka problem mycket då kunden kommer bli mer 

missnöjd om företaget gör något fel. En annan roll som Grönroos (2002) tar upp är att imagen 

har en intern effekt på de anställda som en extern effekt på kunderna.  Om imagen är otydlig 

så får det en negativ effekt på de anställda i företaget och därmed kommer det att påverka 

kundrelationerna och kvalitén i företaget. Om imagen istället är tydlig och positiv så kommer 

den att stärka personalens attityd mellan varandra till det bättre och därmed leda till en bättre 

varumärkesimage utåt till kunderna. Aaker (2000) framhåller dock att företag inte får glömma 

att varumärkesimagen kan uppfattas positivt för en person men negativ för en annan person 

vilket de borde ta hänsyn till. 

3.5 Marknadskommunikation 

Enligt Fill (2006) innebär marknadskommunikation de sätt företag väljer att kommunicera 

sina produkter och budskap till konsumenterna. Författaren menar vidare att genom 

marknadskommunikation utvecklas bland annat produkten till ett varumärke och företaget får 

möjlighet att visa upp sina kärnvärden och sin identitet. Kotler och Keller (2009) beskriver 

marknadskommunikation som: 

 

”Medel genom vilka företag försöker informera, övertyga och påminna kunder - direkt eller 

indirekt - om deras produkt eller varumärke.” (Kotler & Keller, 2009:510) 

 

Detta stöds av Dahlén och Lange (2009) som menar att syftet med marknadskommunikation 

överlag är att förbättra den nuvarande situationen för varumärket. Mårtensson (1994) 

framhåller vidare att det är viktigt för företag att hålla en ständig kontakt med sina kunder för 

att hålla varumärket synligt och inte bli bortglömd. Denna kontakt sker ofta mellan parterna 

genom olika former av media (Kim m.fl., 2004). Därför menar Melin (1999) att reklam spelar 

en stor roll för att påminna kunden om varumärkets och produkternas existens. Om företag 

lyckas påverka konsumenterna genom god marknadsföring skapar de enligt Dahlén och Lange 

(2009) stor fördel på marknaden. 
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3.6 Kommunikationsprocessen 

Kommunikationsprocessen är enligt Kotler m.fl. (2008) den process då företag planerar, 

genomför och utvärderar sättet de kommunicerar med sina kunder på. Vidare förklarar 

författarna att syftet med kommunikationsprocessen är att uppmärksamma målmarknaden på 

det som erbjuds. ”The Schrammodel” arbetades fram 1955 av Wilbur Schramm och är idag en 

viktig grund för modeller inom masskommunikation. Denna modell visar enligt Bassington 

och Pettitt (2006) viktiga variabler för hur en effektiv kommunikation mellan företag och 

konsument kan uppnås. Dahlén och Lange (2003) beskriver modellen och menar att en 

sändare vill kommunicera med en mottagare och tar på så vis hjälp av ett budskap. Detta 

budskap förmedlas till mottagaren genom en vald mediekanal som resulterar i någon form av 

kundrespons. Dock menar författarna att problem kan uppstå genom störningar från 

mediebrus och andra oljud innan budskapet når mottagaren. Fill (2006) är en utav många 

författare som har vidareutvecklat ”The Schrammodel” och nedan kommer vi gå igenom och 

förklara de olika variablerna i hans modell. 

3.6.1 Sändare/Kodning 

Sändaren är enligt Fill (2006) den person eller företag som vill kommunicera ett meddelande. 

Schiffman m.fl. (2005) framhåller vidare att det är sändaren som påbörjar kommunikationen 

genom att skicka ut en meddelandesignal som ofta uttrycks i ett budskap. Detta budskap 

förmedlas enligt Lönn (1995) bland annat genom ord, bild och symboler.  Författaren menar 

vidare att syftet med meddelandesignalen är att den ska nå målgruppens mottagare på ett sätt 

som gör att de kan förstå sändarens budskap. I och med att avsändaren skapar budskapet 

menar Czinkota och Ronkainen (2007) att det också är kodat av avsändaren baserat på mål de 

vill att budskapet skall uppnå. Budskapet som företaget vill förmedla måste presenteras på ett 

sätt att profil, image och identitet samverkar genom hela kommunikationsprocessen (Kotler 

m.fl, 2008). För att mottagaren skall uppfatta signalen på det sätt som sändaren vill, 

framhåller Fill (2006) att sändaren måste ha en god inblick i sina konsumenters intressen och 

levnadssätt. Om mottagaren uppfattar att sändaren saknar kunskap, auktoritet och övertygelse 

kommer denne inte ta till sig budskapet. På så vis har företag som förbereder sin personal och 

presenterar de som tillförlitliga och kunniga större chans att lyckas med 

marknadskommunikationsprocessen än andra företag. Enligt Patzer (1983) så bidrar det 

fysiska utseendet signifikant till övertygelsen i kommunikationen och därför använder sig 

många företag av talespersoner och kändisar för att rekommendera produkter. (Fill, 2006) 



36 

 

3.6.2  Signal 

Signalen kommuniceras som tidigare nämnt med ord, bild och symboler och syftet är att 

signalen ska tolkas av mottagaren på det sätt som sändaren önskar. Därför framhåller Fill 

(2006) att det är viktigt att sändaren strategiskt väljer ut vad signalen ska innehålla för att 

motverka missförstånd. Det är viktigt att sändaren bland annat tar hänsyn till mottagarnas 

geografiska, kulturella och religiösa skillnader då symboler och ord kan ha olika mening 

beroende på ovanstående skillnader i levnadssätt. Fill (2006) menar även att val av 

kommunikationskanal kan variera och ge olika effekt. Författaren beskriver vidare att kanalen 

kan vara av personlig eller opersonlig art. Personlig kommunikation innefattar ”face-to-face” 

och ”word-of-mouth” kontakt och har starkare genomslagskraft på grund av att sändaren kan 

vara mer flexibel och individanpassa budskapet efter mottagaren. Opersonlig kommunikation 

karaktäriseras av massmedial reklam och fördelen med detta är att sändaren har möjligheten 

att nå en stor publik på kort tid. (Fill, 2006) 

3.6.3  Mottagare/Avkodning 

Fill (2006) beskriver mottagaren som den person som ska nås av den signal som skickas av 

sändaren. Vidare menar författaren att avkodning är den process då signalen ska omvandlas 

och tolkas av mottagaren. Denna process påverkas enligt Bergström och Westermark (2008) 

av mottagarens egna attityder, värderingar och upplevelser vilket gör att signalen kan 

uppfattas olika. På så vis framhåller författarna att det är svårt för sändaren att förutse hur 

mottagaren kommer att tyda signalen som skickas ut då alla människor är olika och har olika 

referensbakgrund. Fill (2006) menar dock att om mottagaren har en bra uppfattning och 

kunskap om sändaren kan budskapet lättare tolkas på det sätt som företaget vill förmedla. 

3.6.4  Feedback/Respons 

När mottagaren har mottagit signalen antingen genom att ha läst, hört eller sett reklamen 

kommer denne automatiskt att reagera på något sätt (Fill, 2006).  Denna reaktion leder ofta, 

enligt Czinkota och Ronkainen (2007), till ett agerande i någon form som exempelvis att 

personen köper produkten eller att signalen förmedlas vidare. Den del av responsen som 

kommer tillbaka till sändaren kallar Fill (2006) för feedback. Författaren menar vidare att 

denna information är ovärderlig för företaget då den hjälper företaget att få vetskap om vad 

kunderna känner och tycker. Behovet av att förstå, inte bara om meddelandet har mottagits 

utan även vilket meddelande som mottagits är avgörande för företag. Om signalen har 

uppfattats felaktigt så ligger det i sändarens intresse att försöka åtgärda misstaget. 
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Genom att få reda på hur målgruppen reagerar menar Czinkota och Ronkainen (2007) att 

företaget kan förbättra budskapet och få möjlighet att stärka sin marknadsposition ytterligare. 

Dagens företag jobbar ständigt med att försöka skapa relationer till sina kunder och genom 

feedback framhåller Fill (2006) att en relation mellan företaget och kunden skapas eller 

stärkas. Författaren förklarar vidare att den feedback som införskaffas genom undersökningar 

ofta är försenad och snedvriden för att fullt kunna fylla sitt syfte. Många företag jobbar därför 

istället med kuponger, kampanjer och specialerbjudanden för att kunna mäta hur mycket 

försäljningen ökar efter kommunikationssatsningen. Vid kommunikation genom massmedia 

är det svårare att få feedback från målgruppen än genom personlig kommunikation, där det 

finns en personlig interaktion mellan sändare och mottagare. Även om försäljningen kan ge en 

god indikation på feedback menar Fill (2006) att det finns många andra relevanta faktorer som 

företag bör väga in. Dessa faktorer är bland annat hur målgruppens förväntningar och attityder 

har påverkats, samt hur mycket marknadsföring genom ”word of mouth” som tillkommit 

genom kommunikationen (Fill, 2006). 

 

3.6.5  Brus 

Hur väl signalen når mottagaren har enligt Fill (2006) stor betydelse för hur tolkningen av 

meddelandet kommer att bli. Vidare menar författaren att signalen blir utsatt för en mängd 

störningsmoment när den skickats ut, som kan göra att mottagaren missar eller ignorerar vad 

sändaren vill förmedla. Sådana störningsmoment kallar Fill (2006) för brus och kan bland 

annat vara konkurrerande information, människor i vår omgivning och plötsliga ljud. 

Czinkota & Ronkainen (2007) stöder detta och förklarar brus som externa faktorer som stör 

kommunikationen. Författarna ger vidare ett exempel på en vanlig form av brus inom 

internationell marknadsföring vilken är kulturella skillnader som exempelvis språkbarriärer. 

Även Lönn (1995) framhåller detta och beskriver brus som information som i någon form 

påverkar mottagandet av ett budskap hos den valda marknaden på ett negativt sätt. Fill (2006) 

förklarar vidare att vi i dagens samhälle bli fullkomligt överösta med information och att det 

såväl är konkurrerande företags signaler som vår omgivning som påverkar och stör vår 

perception. Vart än en konsument vänder sig idag finns marknadsföringssignaler som vill nå 

fram till mottagaren och det är sändarens jobb att försöka minska de olika störningsmomenten 

som påverkar signalen för att ha en chans i konkurrensen. Fill (2006) framhåller även att 

störningsmomenten kan vara av såväl fysisk som kognitiv karaktär. Det kan exempelvis 
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handla om att mottagaren har svårt att förstå meddelandet, att mottagaren blir distraherad 

genom att exempelvis telefonen ringer eller att konkurrerande meddelanden har större 

genomslagskraft. För att signalen ska ha en chans att nå fram till mottagaren krävs alltså 

enligt Fill (2006) en väldigt tydlig signal och en bra målgruppskännedom. 

3.7 Marknadsföring 

För att ett företag skall bli framgångsrik framhåller Dahlén och Lange (2009) att alla delar av 

organisationen måste fungera, däribland marknadsföringen. Detta stöds av Holmström (2007) 

som även menar att om ett företag ska lyckas med sin affärsidé, är det i många fall viktigt att 

lyckas med sin marknadsföring. Företags syfte med sin marknadsföring är enligt Holmström 

2007) att kommunicera med marknaden så att den påverkas till köp eller till förändrade 

åsikter och attityder. Även Fill (2006) nämner en rad olika syften med marknadsföring vilka 

bland annat är; försäljningsökningar, ny produkt acceptans, skapande av varumärkesvärde, 

positionering, konkurrenskraftiga vedergällningar, eller skapande av ett företags image. 

Holmström (2007) beskriver marknadsföring som en kommunikationsprocess som handlar om 

att väcka människor intresse genom att som företag lyssna, förstå, övertyga och engagera. 

Enligt Gustafsson och Rennemark (2002) är marknadsföring alla de åtgärder som genomförs i 

en organisation för att främja omsättningen av varor och tjänster. Författarna menar vidare att 

marknadsföring kan beskrivas som en vetenskap då alla dess komponenter och aktiviteter går 

att mäta och analysera, samt olika samband går att beskriva i mätbara termer.  Fill (2006) 

beskriver marknadsföring som en process genom vilken en organisation försöker engagera 

sina målgrupper. Detta stöds av Skoglund (2009:12) som definierar marknadsföring enligt 

följande: 

 

”Marknadsföring är konsten att få de personer man vill tycka och agera om det man vill.” 

 

Holmström (2007) framhåller att marknadsföringen borde användas som ett verktyg för att 

uppnå ett lönsamt samspel mellan företaget och marknaden. Samspelet uppnås enligt Fill 

(2006) genom att marknadsföra sig i olika slags medier och det effektivaste sättet att göra 

detta på är att integrera alla aspekter av denna process. Författaren beskriver detta sätt som 

integrerad marknadsföringskommunikation vilket innebär att organisationer samordnar sina 

olika strategier, resurser och meddelanden till en helhet. Detta stöds av Pickton m.fl.(2001:64) 

i följande citat: 
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“By integrating the range of promotional mix 

elements so that they work in harmony and 

synergy with each other, opportunities are 

created to improve the effectiveness of the 

total marketing communications effort” 

(Pickton et. al. 2001:64). 

 

Figur: 2 The tools of the marketing 

communications mix Fill (2006:15) 

 

Även Moriarty (1994) stöder detta och menar att flera meddelanden tillsammans har större 

inverkan på kunderna än ett enskilt meddelande. Vidare menar författaren att integrerad 

marknadskommunikation omfattar alla typer av meddelanden som företaget sänder ut till en 

intressent. På så vis är det viktigt för företag att tänka på att alla meddelanden som sänds ut 

påverkar kundernas syn på företaget. Därför menar författaren att budskapen inte får stå i strid 

mot varandra utan de borde tillsammans stärka företagets image annars finns risken att bilden 

av företaget blir otydlig. Enligt Dahlén och Lange (2009) måste ett företags val av 

marknadsföringskanaler stämma överens med hur företaget på bästa sätt når ut till sin 

målgrupp. Därför är det enligt Dahlén och Lange (2003) viktigt att företaget börjar med 

identifiera sin målgrupp för att sedan kunna utforma rätt budskap och använda sig av rätt 

kanal. Detta eftersom marknadsföringskanalen enligt Kotler m.fl. (2008) kommer att vara en 

mötesplats med kunden då det är genom den som budskapet kommer att sändas ut. 

 

Vidare kommer vi att redogöra för de marknadsföringskanaler vi anser är relevanta för vår 

undersökning. 

3.7.1 TV 

Då tv-tittarna har ökat under de senaste åren anses TV-reklam enligt Fill (2006) vara väldigt 

ett väldigt starkt medium med en högre status än andra medier. Dahlqvist och Linde (2009) 

framhåller vidare att TV-reklam även anses vara mer tillförlitligt för en produkt eller en 

organisation och fungerar väldigt bra som bärare av ett reklambudskap. Detta stöds av Fill 
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(2006) som förklarar att individer mer litar på tv-reklam än andra medium på grund av att de 

får se produkter i ett realistiskt scenario genom ljud- och bildkombination. Även Kotler och 

Keller (2006) framhåller detta och menar att TV-reklam även drar stor uppmärksamhet genom 

att de innehåller information om produkten och berör mottagarens sinne. Dock menar Fill 

(2006) att nackdelen är att meddelandet måste vara relativt kort och därför upprepas för att 

företaget ska kunna sätta det i konsumentens medvetande. Enligt Dahlén och Lange (2009) är 

detta medium passivt eftersom det inte kräver en större koncentration från individens sida när 

denne ser reklamen. Vidare förklarar författarna att individen själv väljer om denne vill se och 

ägna sin tid åt reklamen. Det är även svårare för mottagaren att avstå från att lyssna på TV-

reklam än att sluta läsa en annons i tidningen. Fill (2006) tillägger att det går att rikta sin 

reklam till en viss målgrupp genom att exempelvis sända reklamen en speciell tid på dygnet, 

innan nyheterna eller ett visst program. Dock menar Dahlén och Lange (2009) att om inte 

mottagaren tillhör den valda målgruppen så har denne lättare att störa sig på reklamen än när 

denne läser en annons i en viss tidning. 

3.7.2 Utomhusmedia 

Enligt Egan (2007) är utomhusmedia ett av de äldsta mediumen och ett viktigt stödverktyg för 

andra medier. Detta stöds av Fill (2006) som även han menar att det kompletterar andra 

medier, för att ytterligare synliggöra meddelanden från ett företag. Författaren förklarar vidare 

att utomhusmedia är perfekt för att nå människor i dagens stressiga livsstil då fler och fler 

människor spenderar mer tid utanför hemmet. Som en följd av detta menar Egan (2007) att 

färre människor uppmärksammar traditionell reklam, såsom tidskrifter, tidningar, TV och 

radio. Även Dahlqvist och Linde (2008) stöder detta och framhåller att det svenska folket har 

en möjlighet på 80 procent att se utomhusmedia varje dag, resten bor på en plats där 

utomhusmedia finns i liten mängd eller inte alls. Författarna förklarar även att annat ord för 

utomhusreklam bland annat är affischreklam och Fill (2006) nämner vidare olika typer av 

dessa som exempelvis skyltar och affischer. Författaren framhåller även att det vanligaste 

utomhusmediumen är skyltar vilka karaktäriseras av att dem har stor flexibilitet gällande dess 

placering. Beroende på vart företaget väljer att placera dem går det att rikta sig till en viss 

målgrupp. Nackdelen med användning av skyltar är att dessa inte kan innehålla detaljerad 

information då de passeras relativt snabbt. Därför är det viktigt att ha ett tydligt och kort 

budskap som fångar människornas uppmärksamhet.(Fill, 2006) 
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3.7.3 Inomhusmedia 

Underhill (2009) framhåller att det viktigaste mediet för att överföra företagets budskap och 

uppmuntra till köp är själva butiken. Det grundläggande syftet med att använda sig av media i 

butiken är enligt Fill (2006) att fånga kundernas uppmärksamhet och få dem att utföra ett 

inköp. Författaren menar vidare att återförsäljaren på ett enkelt sätt kan kontrollera innehållet 

i meddelandena, tidpunkten och placeringen av dessa. Gustafsson m.fl. (2003) hävdar att det 

är viktigt för företag att ha en fungerande profilering så att kunderna uppfattar det butiken 

försöker förmedla. Därför bör butikerna enligt författaren lägga en stor vikt på att 

kommunicera rätt budskap och profil till kunder. Detta stöds av Schmidt Thurow och Sköld 

Nilsson (2008) som vidare förklarar att företag även bör tänka på att inte exponera för många 

produkter i butiken eftersom detta kan ge ett förvirrande intryck hos kunderna. Hultén m.fl. 

(2008) framhåller att kunder idag har större tidsbrist än tidigare och har därför vant sig vid att 

butiker tydligt sätter ut all information som behövs och att allt som är till salu ligger öppet. 

Vidare beskriver författaren att företag kan skapa en god stämning i butiken genom olika 

strategier som exempelvis ljud- och synstrategier. Underhill (2009) påpekar att synförmågan 

är det mest kraftfulla och det mest lockande sinnet som individen har. Hultén m.fl. (2008) 

framhäver vidare att den visuella strategin bygger på att butiker måste se annorlunda ut då 

alla förändringar uppmärksammas. Underhill (2009) påpekar vikten av provrum och förklarar 

att även om de tar upp en dyrbar försäljningsyta menar författaren att deras betydelse till 

köpet inte bör underskattas. Detta då de enligt honom finns större chans att kunder köper om 

de provar kläderna. Hultén m.fl. (2008) nämner även ljudstrategin som effektiv eftersom 

kunder reagerar med känslor då musik engagerar. Vidare förklarar författaren att ljudstrategin 

kan förstärka ett tema, uppmärksamma en produkt eller skapa en god atmosfär i 

servicelandskapet. 

 

Underhill (2009) påpekar att skyltfönster är väldigt viktiga för att locka in kunderna till 

butiken. Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) är skyltfönstren butikens ansikte 

utåt och därför är det extra viktigt att veta vad som ska visas där. Författarna påpekar vidare 

att det som visas i skyltfönstren bör spegla de varor som finns i butiken så att kunderna får en 

smakprovning kring vad butiken har att erbjuda. Carlsson m.fl. (2002) hävdar vidare att 

butiker i genomsnitt har tre sekunder på sig att presentera och väcka uppmärksamhet så att 

kunderna besöker butiken. Ekberg och Lohmander (2004) påpekar att personalen måste 

variera skyltfönstret ofta för att det inte ska vara tråkigt för de kunder som kommer dit ofta. 
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Författarna menar även att personalen bör i hög grad se till att skyltfönstret är rent och fint 

samt att det inte finns damm eller smuts runt omkring.  

3.7.4 Internet 

Enligt Dahlqvist och Linde (2009) är internet en distributionskanal och ett 

kommunikationsmedel som under de senare åren blivit ett av det starkaste 

marknadsföringsmediet. Tack vare internet framhåller Fill (2006) att det är billigare för 

företag att marknadsföra sig och kommunicera med flera olika målgrupper på flera olika sätt 

samt mer direkt. Detta stöds av Carlsson (2009) som vidare förklarar att företagen väljer hur 

mycket de öppnar upp för dialog, samtidigt som kunderna idag får tillgång till mycket mer 

information och själva väljer om de vill integrera med företaget eller inte. Parment (2008) 

skriver att dialogen mellan företaget och kunderna har lett till att kunderna är nästan lika 

bekväma att handla på Internet som i en fysisk butik. Detta är enligt Fill (2006) något de flesta 

företag strävar efter vilket främst har blivit möjligt tack vare företagens egna hemsidor. 

Parment (2008) styrker detta och menar vidare att ett företags hemsida är en väldigt viktig 

kanal då kunden kan hitta information om företaget samt dess produkter och tjänster. 

 

Fill (2006) tillägger att hemsidor är billiga, snabba att skapa, lätta att underhålla, flexibla, når 

ut globalt och är öppet dygnet runt vilket medför en reducerad personalkostnad. Författaren 

menar vidare att det är lätt att uppdatera och ändra hemsidan snabbt när det krävs och enligt 

honom anses hemsidor idag vara ett måste hos varje företag. Dock menar han att det kan 

förekomma negativa sidor med detta medium som exempelvis osäkerhet gällande transaktion. 

 

Carlsson (2009) nämner sociala medier som ett annat exempel på kommunikationskanaler via 

Internet, där företag inte tittar på försäljningssiffror utan strävar mer efter en dialog och en 

relation med kunder för att öka förtroendet för företaget. Författaren förklarar att Internets 

utveckling även har gjort det enklare för kunder att informera varandra och utbyta 

erfarenheter genom exempelvis Bloggar, Youtube, sociala nätverk och olika forum som är 

exempel på sociala medier. Parment (2008) tillägger att användaren och andra människor kan 

kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild och ljud. Författaren 

framhåller även att det är användaren själv som är med och bidrar till sajtens innehåll och 

kontrollerar själv den information som sprids ut. Carlsson (2009) menar att sociala medier är 

effektiva marknadsföringskanaler för företag, speciellt för de företag som lyckas skapa dialog 

runt deras produkter.  Författaren påpekar vidare att företagen inte kan kontrollera vad 
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användarna skriver eller om de sprider ett rykte om deras produkter. Ett negativt omdöme på 

exempelvis Facebook eller blogg kan enligt honom leda till att företaget förlorar många 

kunder. Därför menar han att det gäller för företag att alltid ha en dialog med kunder för att 

rätta till felen så att de kan återvinna kundernas förtroende. 

3.7.5 Tryckta medier 

En tidning är ett medium som publiceras regelbundet och enligt Peterson och Pettersson 

(2007) är det lätt för företag att nå sin målgrupp genom att annonsera i en utvald tidning som 

exempelvis modetidningar. Fill (2006) stöder detta och påstår att konsumenter brukar ha en 

bra relation till olika typer av tidningar och därmed blir det flexibelt för företag att hitta sin 

målgrupp då man kan se att ett visst segment läser en viss tidning. Författaren menar vidare 

att tidningsannonsering tillåter marknadsföraren att kreativt använda sig av bilder, text och 

förklaringar som kan presenteras tydligt och grundligt. Dock påpekar Parment (2008) att detta 

medium är opersonligt och en envägskommunikation vilket innebär att det kan vara svårt att 

övertyga kunderna att läsa just deras annons eller till och med köpa tidningen. Fill (2006) 

tillägger att nackdelen med detta medium är att en annons har ett kort liv på så sätt att 

kunderna har lätt att glömma bort den efter en tid. Vidare menar författaren att annonsen även 

kan vara av dålig kvalitet genom exempelvis att den är dåligt tryckt.  

Fill (2006) nämner magasin som en annan tryckt media, vilket når en väldigt specificerad 

målgrupp i kontrast till tidningar som når en stor del av populationen. Författaren menar 

vidare att annonsering i ett magasin har en generell fokusering och den visuella kvalitén är 

oftast väldigt hög då tryckaren använder hög kvalité på teknik samt material vid 

tillämpningen. En ytterligare fördel med magasin menar Fill (2006) är att när konsumenten 

har läst färdigt originalet skickar denne ofta vidare den till andra och på så vis sprids 

budskapet. År 2009 beräknades det totala medieutrymmet av reklaminvesteringen för tryckt 

material som exempelvis tidningar, magasin, kataloger och annonsblad till 46,7 procent (IRM, 

2009).  

3.7.6 Frontlinjen 

Enligt Grönroos (2008) är personalen bland den viktigaste tillgången i ett tjänsteföretag och 

servicemötet blir allt viktigare inom alla sorter av företag. Gummesson (2008) stöder detta 

och menar vidare att en kunds första möte med ett företag kan definieras som ”sanningens 

ögonblick”. Författaren menar att i detta ögonblick sätts all kunskap, alla tankar om god 
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service och kvalitet på prov. Författaren tillägger att det finns två olika typer av 

marknadsförare, dels de traditionella marknadsförarna som har yrket på heltid men även 

frontlinje personalen som integrerar direkt med kunden. Dessa blir automatisk 

deltidsmarknadsförare då de indirekt marknadsför företaget genom bland annat servicemötet. 

Detta framhåller även Zeithaml m.fl. (2006) och menar att frontlinjepersonalen är väldigt 

viktig för att kunna leverera bra service och nå framgång. Normann (2000) styrker detta och 

menar vidare att frontlinje personalen är servicen, organisationen och varumärket i kundernas 

ögon. Detta konstaterar även Bruhn och Georgi (2006) som vidare framhåller att personalens 

bemötande och beteende inte enbart påverkar hur kunderna upplever servicemötet utan även 

vad de får för intryck av varumärket. Med andra ord menar Lovelock (2001) att personalen 

blir varumärket och därför förklarar Grönroos (2008) att personalen måste vara engagerade, 

förberedda, informerade och motiverade. 

Lundberg & Mossberg (2008) förklarar att personalen i frontlinjen är centrala för att bygga 

förhållanden mellan kunden och organisationen och de är även med och skapar själva 

upplevelsen. Författarna konstaterar att kundens uppfattade kvalitet av upplevelse är oftast 

direkt relaterad till interaktionen mellan kunden och personalen, där de hoppas att de fysiska 

aspekterna matchar servicen de fått. Därför menar Gummesson (2008) att då de anställda är 

företagets ansikte ut är det viktigt att de uttrycker organisationens värderingar på rätt sätt. 

Författaren beskriver vidare att personalen i frontlinjen borde ha praktiska färdigheter vilket 

innebär att de måste kunna sitt jobb. De måste även veta vad de jobbar mot och ha social 

kompetens, med andra ord förmågan till mänskligt samspel. Detta eftersom deras attityd och 

uppförande har en väldigt stor betydelse. Om personalen i frontlinjen är väldigt trevliga och 

har ett leende på läpparna, skapar det en positiv känsla hos kunden vilket i sin tur leder till att 

kunden får ett positivt intryck av företaget. (Gummesson, 2008) Enligt Zeithaml m.fl. (2006) 

är det ledningens ansvar att skapa gemensamma värderingar och riktlinjer för hur personalen 

bör agera under olika omständigheter. Detta kallar författaren för företagskultur vilket i sin tur 

påverkar kunderna genom personalens agerande. 

Kandampully (2001) framhäver även vikten av att motivera personalen i frontlinjen till att bli 

kundinriktad och marknadsföringsintresserad. Författaren menar att det även är viktigt att 

personalen känner förtroende för ledningen och att de får uppbackning i sitt arbete så att de 

därmed kan leverera en så bra kvalité som möjligt till kunden. Därför menar Grönroos (2008) 

att det är viktigt att låta personalen till en viss del agera fritt, vilket han kallar för 
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empowerment. Enligt författaren handlar handlingsfrihet om att företaget ska ge sin personal 

information om företagets prestationer vilket utökar personalens kunskap. Om de anställda 

uppfattar att ledningen är öppen för att utveckla delade mål och öppen kommunikation, 

kommer de anställda förmodligen att känna att de har en bra relation med leningen och därför 

vara mer motiverade i jobbet vilket i sin tur leder till bättre service. Ledningen borde inte 

begränsa sina anställda med många regler eller instruktioner, utan borde uppmuntra sina 

anställda att tänka efter själva, ta initiativ och därmed vara mer kreativa.(Grönroos, 2008) 

3.7.7 Radio 

Enligt Dahlqvist och Linde (2009) är radio ett medium som når individerna dygnet runt och 

som nästan har en lika hög räckvidd som TV reklam. Författarna förklarar vidare att 

radioreklam används som ett komplement för att förstärka andra medier som företag använder 

sig av. Dock hävdar Parment (2008) att radioreklam kan ses som primär kanal för små företag 

eller lokala annonsörer då det når en stor publik och även är ett billigt medium. Fill (2006) 

beskriver radio som ett passivt medium, det vill säga att individen ska lyssna till det istället 

för att läsa. På så vis menar författaren att företagen får lita på att publiken kan föreställa sig 

deras produkter då det enbart kan lyssna till reklamen. Dahlén och Lange (2003) påstår vidare 

att radioreklam kan uppfattas som störande då vissa konsumenter inte tillhör den målgruppen 

företaget vill nå ut till.  
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4 Empiri 

 

I detta kapitel presenterar vi uppsatsens insamlade empiriska material, Gina Tricots 

perspektiv på sitt varumärke och sin kommunikation och därefter kundernas uppfattningar 

kring detta. Syftet är att i nästa avsnitt kunna ställa deras perspektiv mot varandra och på så 

vis får vi en uppfattning om Gina Tricots varumärkesidentitet och varumärkesimage stämmer 

överens. 

 

4.1 Varumärket ur företagets perspektiv 

Här kommer en kort sammanfattning av de personer vi intervjuat för att underlätta läsningen. 

 Ulrika Lundin, butikschef på Gina Tricot i Halmstad.   

 Sofia Olivebring, butikschef på Gina Tricot i Frölunda och tidigare regionschef för 

Gina Tricot.  

 Lisa Söderholm, delägare på Gina Tricot i Kalmar och butikschef i båda Gina Tricot 

butikerna i Kalmar.  

 Jessica Andersson, anställd på Gina Tricot i Halmstad. 

 Kinsa Friedmann, anställd på Gina Tricot i Halmstad. 

 

Varumärkesidentitet 

Gina Tricots affärsidé lyder enligt Olivebring, Lundin, Söderholm samt personalen följande; 

”Med ett leende erbjuder vi modeintresserade kvinnor nyheter varje vecka till attraktiva 

priser. Visionen är att Gina Tricot ska upplevas som en av de stora modekedjorna där vi 

finns” vilket de menar står i företagets kultur och värderingshäfte. Lundin framhåller vidare 

att Gina Tricots målgrupper är alla kvinnor mellan 15 och 55 år. Olivebring, Andersson och 

Friedmann menar istället att målgrupperna är alla kvinnor i alla åldrar vilket även stöds av 

Söderholm som hävdar att målgruppen är alla modeintresserade kvinnor; ”Vi har ingen ålder 

på det” menar hon. Andersson tillägger; ”Priset har även gjort det möjligt för alla kvinnor att 

handla just på Gina då det är billigt”. Dock tror Söderholm att kunderna uppfattar att 

företaget är ”mer ungt” då det enligt henne i vissa perioder på Gina Tricot har varit ungt 

mode. På så vis menar hon att det är väldigt svårt för företaget att bli av med den 

uppfattningen som kunderna har.  
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Lundin och Söderholm definierar Gina Tricots varumärke som ”modenyheter i butik varje 

vecka för en liten peng” vilket enligt dem är vad företaget står för, vill förmedla och 

associeras med. Även Olivebring menar att varumärket står för ”mycket mode för lite pengar” 

samt hög modegrad och mycket volym. Volym framhåller även Andersson som förklarar att 

företaget bland annat producerar basplagg, som exempelvis linnen, i en omfattad volym i 

många storlekar och färger. Om varumärket Gina Tricot var en person framhåller Lundin att 

hon skulle vara ”sprallig, modern och glad”. Andersson hävdar att hon skulle vara ”ung, 

väldigt färgglad, trendmedveten och positiv” medan Friedmann beskriver henne som 

”modemedveten, färgglad och vågad”. Olivebring menar däremot att hon inte kan förknippa 

varumärket till en viss person då denne enligt henne kan vara en ung tjej likaväl som en 

pensionär. Dock tror hon att många skulle beskriva Gina Tricot som en 20-årig tjej som är 

modemedveten och handlar fina plagg för en lite summa pengar. Detta eftersom hon tror att 

många förknippar varumärket till modellen Pernille som var företagets ansikte ut i flera år. På 

så vis hävdar hon att företaget lockar en viss målgrupp via sin reklam då hon menar att den är 

mer inriktad mot yngre tjejer. Detta håller Söderholm inte med om då hon istället menar att 

Gina Tricots modeller har svårdefinierad ålder; ”De är varken unga eller gamla och på så sätt 

så passar det många” förklarar hon. Dock hävdar Söderholm att Gina Tricot skulle se ut som 

Pernille samt vara ”väldigt modemedveten, glad och energisk, omtänksam, effektiv och 

smart”. 

Appelqvist framhåller att varumärkespositioneringen är” mycket mode för lite pengar med 

nyheter varje vecka” (E24, 2007).  Lundin och Andersson stöder detta och menar att det som 

skiljer Gina Tricots varumärke från konkurrenterna är just priset och att företaget alltid har 

nyheter i butikerna. Andersson framhåller vidare att det är detta budskap företaget framförallt 

marknadsför och Lundin hävdar att hon uppfattar det som att de flesta kunder är medvetna om 

budskapet eftersom samma kunder kommer in varje vecka. Detta stöds av Friedmann som 

även framhåller att Gina Tricots kläder har mer modekvalité än sina konkurrenter. Olivebring 

anser att det som skiljer varumärket åt från konkurrenterna är att Gina Tricot är långt före alla 

andra vad gäller att hitta det allra senaste i modebilden. ”Vi är långt före alla andra, vi är 

nästan för tidiga och extremt bra på att hitta trender” menar hon.  Att företaget vidare håller 

dessa höga trender men samtidigt har ett väldigt lågt pris på produkterna anser hon är 

imponerande. Samtidigt påpekar hon att Gina Tricot alltid lyssnar till kunderna, vad de vill ha 

och efterfrågar. ”Vi måste vara lyhörda och kolla vad konkurrenterna erbjuder” menar hon. 

Hon förklarar vidare att det är svårt att hela tiden vara enkelspårig och jobba på ett sätt hela 
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tiden. Dock anser hon att företaget heller inte får tappa grundidén; ”Vi som Gina Tricot 

kommer aldrig bli som NK och vår grundtanke och idé får vi aldrig tappa men å andra sidan 

får vi lyssna på kunderna och anpassa oss efter marknaden annars är vi förlorade” förklarar 

hon.   

För att kunna förmedla företagets budskap till kunden hävdar Lundin, Söderholm, Olivebring 

samt de anställda att alla inom företaget alltid får tydlig information och att budskapet 

genomsyrar hela organisationen. Detta bland annat genom att alla inom företaget arbetar med 

utbildningspärmar, handböcker, har en checklista som ska följas, har genomgångar om 

företagets affärsidé och vision samt att det skickas mejl om detta för att ständigt påminna om 

budskapet inom organisationen. Vidare tillägger de att alla arbetar flitigt efter samma 

värderingar som ska fungera som en röd tråd i alla Gina Tricot butiker, vilka går från 

huvudkontoret vidare till regionchefer och butikschefer samt personal. Söderholm förklarar att 

företaget har dessa värderingar i åtta olika punkter och dessa lyder enligt henne på följande 

sätt: 

1. Vi måste vara lite bättre än alla andra. 

2. Vi fixar nyheter varje vecka 

3. Vi skapar mode för de många kvinnorna, med andra ord alla kvinnor i olika åldrar. 

4. Vi ligger steget före. 

5. Vi är generösa och arbetsaktiva 

6. Vi söker enkla lösningar 

7. Vi står på den goda sidan. 

8. Vi odlar den speciella Gina kulturen.  

 

Genom att alla inom företaget arbetar efter dessa värderingar anser Lundin, Olivebring, 

Söderholm, Andersson och Friedmann att ledningen och de anställda delar samma vision och 

arbetar mot samma mål. På så vis framhåller de vidare att budskapet även når fram till 

kunden. Punkt åtta beskriver Söderholm närmare och menar att de som jobbar på Gina Tricot 

har en speciell anda i företaget. Enligt henne brukar dem kalla det ”vi mot världen känsla, 

alltså samhörighet, att vi tillhör någonting som vi är stolta över”. Hon har varit med sedan 

företaget startades och förklarar att Gina Tricots expansion gav henne väldigt stort 

engagemang och motivation för att fortsätta i företaget där hon idag trivs väldigt bra. ”Det är 

kul att få vara en del av ett företag som vill mycket” menar hon. Vidare beskriver hon att det 
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år 1997 enbart var 20 personer som jobbade inom organisationen medan det idag, efter 14 år, 

jobbar minst 150 personer enbart på huvudkontoret. Trots denna expansion vill Söderholm 

påpeka att hon fortfarande ”känner igen sig i allt”. Detta resonemang stöds av Lundin som 

vidare förklarar; ”Även om det är väldigt stort känns det fortfarande litet och man har nära 

kontakt med alla”. Även Olivebring beskriver Gina Tricot som ett företag med ”fart och fläkt, 

där det händer mycket nytt hela tiden”. Vidare anser hon att det är ett roligt, nytänkande, ungt 

och fräscht företag som är rätt i tiden och hon är stolt över att få jobba i ett företag som enligt 

henne ”blickar framåt”.  

Andersson, Söderholm och Lundin tror att de flesta kunderna har uppfattat varumärket på det 

sättet företaget försöker förmedla ut sitt budskap vilket är ”nyheter varje vecka” till ett bra 

pris. ”De kunder som kommer till butiken ofta är säkerligen medvetna om budskapet då de 

återvänder varje vecka och köper nya plagg” menar Lundin. Även Olivebring tror detta men 

menar att det kan bero på hur butikerna jobbar då vissa kan vara bättre än andra på att 

förmedla budskapet. Vidare tillägger hon att det lite ligger i butikchefens och de anställdas 

händer att implementera budskapet så att det når ut till kunden. Från huvudkontorets sida vill 

de att dem ska jobba på ett speciellt sätt och vara väldigt aktiva med hur de exponerar 

kläderna och visar upp nyheterna och därför menar Lundin att budskapet borde nå fram till 

kunden.   

Lundin tror att varumärket tillför kunderna mycket i deras vardag genom att alla har råd med 

dessa modeplagg vilket leder till att kunderna kan känna sig snygga och uppdaterade. ”Du 

kanske inte har råd att köpa en tröja för tusen kronor men du kan gå in på Gina och hitta 

något fint för 149 kronor och ändå känna dig fin”. Detta hävdar även Andersson och menar; 

”Våra kunder kan byta sin garderob ganska ofta utan att det är för dyrt”. Även Olivebring 

menar att varumärket tillför kunderna mycket då de flesta känner att de har hittat rätt, att de är 

inne. Hon tror att de flesta som bär kläderna är stolta och att det är lite coolt att bära dessa 

kläder. Vidare framhåller hon att detta i synnerhet gäller de yngre då hon inte tror att de äldre 

bryr sig om vad varumärket står för på samma sätt. Friedmann hävdar att de flesta kunder 

känner sig nöjda av att de har på sig de modekläder som Gina Tricot erbjuder. Dock lyfter hon 

även fram att det finns kunder som inte känner sig originella utan däremot att de ser likadana 

ut som alla andra. ”Då alla har råd att handla Ginakläder så kan detta förkomma i en hög 

grad” förklarar hon. Lundin menar vidare att en relation mellan kunden och varumärket 

skapas genom att kunderna blir beroende av Gina Tricots basplagg som exempelvis linnen. 



50 

 

Olivebrings uppfattning om relationen mellan kunden och varumärket är att de gillar 

personalen, butiken och kläderna samt att de tycker att det är kul att handla hos Gina Tricot. 

Vidare anser hon att det beror på från kund till kund vilken relation till varumärket de har.  

Gina Tricots marknadsföringskanaler 

Enligt Gina Tricots marknadschef, Victor Appelqvist, är den svenska marknaden som en 

djungel och är man otydlig hävdar han att man riskerar att tappa konsumenten (E24, 2007).  

När Gina Tricot startades fanns det bara pengar till en fotomodell, en fotograf och en vit 

bakgrund. Idag, när ekonomin finns för storslagna reklamsatsningar, håller företaget kvar vid 

det enkla (Aftonbladet, 2007). Företaget har inte förändrat på det ”enkla” i varken 

marknadsföringen eller butikerna; ”Informationen i vår reklam ska vara tydlig. Vi vill säga 

att vi har en produkt med ett pris och som du hittar hos oss, det visar vi upp på en vanlig 

modell. Man kan också ha en skojig story, en kändis eller en läcker strand i bakgrunden, men 

vi tror inte på det. Vi säljer inte fler toppar för att vi gör en reklamdokusåpa” hävdar 

Appelqvist. Vidare förklarar han att långsiktighet och konsekvens i Gina Tricots 

kommunikation har varit oerhört viktigt för företagets framgång. ”Genom det skapar vi 

igenkänning och så vi bygger ett starkt varumärke” menar han. (E24, 2007) Även Söderholm 

framhåller vikten av att företaget håller kvar vid det ”enkla” i all sin reklam och hävdar att 

det är detta som varit grunden till dess framgång.  

Olivebring framhåller att Gina Tricot arbetar aktivt för att få identitet och image att stämma 

överens genom företagets marknadsföringskanaler. Detta genom guidelines och riktlinjer som 

kommer från huvudkontoret vilka gäller allt från reklam, skyltfönster, butik och personal för 

att kunderna ska kunna känna igen sig. Det är enligt henne viktigt att alla butiker följer dessa 

och står för samma saker eftersom företaget är en kedja. Hon menar att det gäller att ha den 

röda tråden och förklarar att ”det som finns i reklamen borde finnas i skyltfönster och 

exponeras på ett bra sätt i butiken annars tappar man kommunikationen på vägen”. Lundin, 

Olivebring, Söderholm, Friedmann och Andersson hävdar att de kommunikationskanaler 

företaget använder sig utav är TV-reklam, modemagasin, företagets hemsida, pelare, radio 

och butiken. Vidare förklarar Lundin att företaget genom dessa kanaler ska förmedla Gina 

Tricots budskap vilket enligt henne är ”mycket mode för lite pengar”. Detta påpekar även 

Olivebring och Söderholm som även tillägger ”nyheter varje vecka”. Olivebring anser att 

butikerna är företagets mest effektiva kommunikationskanal och enligt henne kommuniceras 
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företagets budskap via butiken på så vis att nyheterna exponeras i butiken, skyltfönstren samt 

att personalen bär kläderna och visar upp dem. Lundin tillägger att budskapet kommuniceras 

via butiken genom att det är stor fokus på just priser i butiken. 

Jörgen Appelqvist, Gina Tricots VD, lyfter vidare fram att inredningen i butikerna är otroligt 

viktig eftersom kunderna måste få utrymme att se de plagg som exponeras samt att miljön ska 

vara luftig, modern och ljus (Dagenshandel, 2006). Söderholm framhåller att en god atmosfär 

i butiken bland annat skapas av musiken som spelas. Hon förklarar vidare att denna musik är 

styrd av en databas och väljs ut väldigt noga av marknadsföringsavdelningen. Alla Gina 

Tricot butiker i alla länder spelar exakt samma musik vid samma tid och det är alltid nya, 

fräscha och moderna låtar som väljs ut vilka har som syfte att ge ett intryck av glädje i alla 

butiker.  

Olivebring framhåller även personalens roll vilken enligt henne är central då de är företagets 

ansikte ut och kan påverka kundernas upplevelse väldigt mycket. Även Söderholm påpekar 

personalens betydelse och menar att de arbetar aktivt med att förmedla företagets budskap på 

många olika sätt. Dels hävdar hon att butikerna får in varor varje dag som ska fram och synas 

samtidigt som de även arbetar på de varor som kom veckan innan genom att hänga om de på 

nya sätt, både på dockorna och i butiken, så att kunderna upplever de som nya. Hon påpekar 

att kläderna i skyltfönstren byts ut minst varannan vecka. Bredvid kläderna i butiken brukar 

personalen även sätta upp bilder på modellerna från reklamen så att kunderna känner igen sig. 

Vidare lyfter hon fram att det är väldigt viktigt med bra sammanhållning i personalen, bra 

rutiner och trygghet. ”Det viktigaste är att personalen måste tycka det är kul att gå till jobbet 

för det vinner, personalen, butikschefer, organisationen och kunderna på” menar hon. Även 

Lundin hävdar detta och förklarar att om personalen tycker att jobbet är roligt blir de mer 

motiverade. Lundin menar att personalen inte har strikta linjer vad gäller interaktionen med 

kunden utan förklarar att personalen bara ska följa företagets kultur och värderingar på ett 

positivt och glatt sätt. I övrigt menar hon att personalen annars jobbar fritt och själva får vara 

kreativa då det viktiga för henne är att kunden känner sig sedd och att den ”är i centrum”. 

Enligt henne ska butikschefen vägleda sin personal och skapa bra rutiner i det vardagliga 

arbetet. Söderholm påpekar att ledningen och butikschefer har en bra sammanhållning och bra 

kontakt även om de inte träffas ofta.   

Vad gäller företagets hemsida påpekade Olivebring, Lundin och Söderholm att det är ett 

väldigt nytt medium för företaget vilket de anser att kan utvecklas mycket. Dock menar de att 
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detta är något företaget arbetar med konstant och förklarar att hemsidan uppdateras och blir 

bättre för varje vecka. Även Andersson framhåller att Gina Tricot idag satsar mycket på att 

förbättra hemsidan; ”den börjar bli bättre och bättre och de uppdaterar den hela tiden” 

menar hon. Friedmann beskriver hemsidan som väldigt simpel och menar att den 

representerar företagets enkelhet. Dock anser även hon att den borde uppdateras på flera olika 

sätt men hävdar att detta något företaget är medvetet om och arbetar på dagligen.  

Lundin lyfter vidare fram att det måste vara en kombination utav alla kommunikationskanaler 

för att budskapet ska förmedlas. Med andra ord menar hon att ”den röda tråden ska finnas” 

vilket hon förklarar enligt följande; ”ser man ett plagg på tv-reklamen och sen på 

utomhusreklamen, ska kunden kunna se den i skyltfönstret och i butiken för att kunna köpa 

den”. Detta resonemang stöds av Söderholm som menar att det är viktigt att kunden känner 

igen sig hela tiden i all typ av reklam Gina Tricot använder sig utav. Vidare förklarar hon att 

det är helheten som leder till hur varumärket uppfattas av kunderna; ”Om kunderna inte gillar 

personalen eller blir trevligt bemött så går de inte in i butiken. Samma sak gäller om det är 

rörigt och ofräscht i butikerna”. Därför menar hon att företaget måste följa hela linjen från 

TV-reklam och annonsering, till att butiken ser lockande ut och att personalen är trevlig och 

hjälpsam; ”Allt hör ihop”. Hon menar att den vita bakgrunden med en svart logga på samt 

textens typsnitt har varit och är än idag grunden till all reklam; ”så har det sett ut hela tiden 

och förhoppningsvis kommer det att fortsätta så”. Även Olivebring stöder detta och menar att 

företagets röda tråd är det som har inflytande på hur varumärket uppfattas av kunderna och att 

den måste finnas för att vinna kunder och få de att återvända. Hon menar att det handlar om 

allt från reklam och klädkollektionerna, till hur kunderna blir bemötta i butiken.  

4.2 Kunders uppfattning om Gina Tricot 

4.2.1 Fokusgrupp 1  

Varumärkesimage 

Fokusgrupp 1 bestod av sju tjejer i åldern 16-19 år som går på Falkenbergs Gymnasieskola. 

Vi började med att diskutera Gina Tricots varumärkesimage. De flesta respondenter i denna 

grupp ansåg sig vara lojala kunder som besöker Gina Tricot minst tre gånger i månaden. Detta 

då de anser att det alltid finns något nytt i butikerna och olika plagg för varje tillfälle till ett 

bra pris. ”Plaggen ligger alltid rätt i tiden och på så vis hittar jag mode för lite pengar”. Vi 

bad respondenterna beskriva företaget med tre ord för att få en uppfattning kring Gina Tricots 
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varumärke där; ”Mode, ungdomligt och billigt” var ett enhetligt svar. Vidare frågade vi även 

om hur de skulle uppfatta Gina Tricot om varumärket var en person. Respondenterna var 

eniga om att hon är en ung tjej mellan 15-23 års ålder som är student och har låg inkomst samt 

gillar mode. En respondent menar ”hon lever på mamma och pappa men är modeintresserad 

och vill köpa nya kläder ofta”. Andra beskrev henne som ”glad, sprallig och vågad”.  

 

Vidare frågade vi om denna personlighet stämmer överens med respondenternas. Även om de 

inte ansåg att varumärket representerar deras personlighet, menade de att de ändå alltid hittar 

kläder som passar deras stil. ”Jag tycker inte jag är en typisk Gina Tricot kund men jag hittar 

alltid något plagg som passar just mig”. Vid frågan om vad Gina Tricot tillför deras vardag 

och vad de känner när de har på sig kläderna svarade de flesta att det tillför en känsla av 

bekvämlighet och fräschhet i deras kläder. En respondent framhöll; ”en känsla av att man 

följer modet utan att det är för dyrt”, ”jag kan köpa nya plagg ofta då det är så billigt och jag 

blir alltid nöjd”. En annan menade; ”eftersom mina kompisar handlar där så ger det mig en 

känsla av att jag passar in någonstans”. Majoriteten uppfattade vidare att företaget erbjuder 

nyheter varje vecka och ligger steget före konkurrenter som exempelvis H&M. ”Jag tror 

Gina Tricot har gått om H&M nästan, i alla fall modemässigt känns det som” vilket var ett 

resonemang som majoriteten delade.  De yngre respondenterna i gruppen ansåg inte att 

företagets massproduktion var en nackdel utan menade snarare att de fick en känsla av 

samhörighet då de ser andra tjejer i skolan ha på sig samma plagg. De känner att de har ”rätt” 

kläder på sig och en respondent menade ”när jag köper kläder från Gina riskerar jag inte att 

ha fel kläder på mig, utan känner mig mer som en i gänget”. Denna mening delades dock inte 

av de äldre i gruppen som istället framhöll ”jag tycker inte direkt det är kul att se någon 

annan i en likadan klänning på en fest, men det blir ju så när man handlar på Gina, det är ju 

snyggt alla köper”. En annan tillade ”ja, speciellt vid sådana tillfällen är det nästan pinsamt, 

man kan inte känna sig speciell, men om jag har likadana basplagg som någon annan spelar 

det faktiskt ingen roll”. Denna mening höll samtliga med om då de tycker att företaget 

framförallt står för basplagg som exempelvis linnen, leggings och bomullstoppar vilket är 

plagg som ”alla har” enligt dem.  

 

Uppfattning om Gina Tricots marknadsföringskanaler 

Vi började med att fråga respondenterna vilka marknadsföringskanaler de lade märke till och 

samtliga svarade att de främst uppmärksammade TV-reklamen och utomhuspelarna. Vi bad 
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dem därför börja diskutera TV-reklamen och en respondent framhöll direkt; ”Jag behöver 

inte ens se reklamen det räcker med att jag hör låten så vet jag att det är en Gina-reklam på 

TV”. Detta resonemang delades av samtliga respondenter som förklarade att melodin är Gina 

Tricots ”speciella låt, man förknippar den direkt till företaget”. Vidare menade en 

respondent; ”Jag tyckte mer om den gamla modellen än de två nya som Gina har nu”. Denna 

åsikt delades dock inte av alla i gruppen då vissa istället ansåg att det var roligt med 

”variation”. Detta då de betraktade att reklamen i överlag är ”rätt så tråkig” och menade att 

”det händer inte mycket i den”. Majoriteten beskrev utformningen av reklamen som väldigt 

enkel med modellerna och kläderna i fokus, ”det händer inget spännande, reklamen ser typ 

alltid likadan ut fast med olika kläder”. Samtliga höll med om att reklamen skulle kunna bli 

mer intressant och underhållande och därmed fånga deras uppmärksamhet bättre.   

 

Vidare fortsatte vi att diskutera utomhuspelarna och även dessa ansågs vara ”rätt tråkiga”. 

”Det är en vit bakgrund, en modell, kläderna och priset det är typ allt” förklarade en 

respondent. Denna åsikt delades av hela gruppen men samtliga framhöll att de ändå tittar på 

dem för att se vad modellerna har på sig. Vidare framhöll de att pelarna inte lockar dem in i 

butiken då de förklarade att de ändå är där ofta och tittar. ”Det spelar ingen roll om pelarna 

finns, jag är intresserad av att se allt nytt som kommer in i butiken och går dit i vilket fall” 

förklarade en respondent. Vad gäller butikerna framhöll samtliga respondenter att de var 

”fräscha”. En respondent förklarade följande; ”det är så ljust och fräscht i butikerna, det 

känns alltid rent”. Detta resonemang delades av resten i gruppen som även tillade att det är 

välorganiserat och roligt att shoppa i Gina Tricots butiker. De menade att kläderna finns 

exponerade på olika sätt som exempelvis på bord, väggar, galgar och så vidare vilket enligt 

dem gör det roligare att shoppa. ”Jag har också lagt märke till att det hänger bilder över 

vissa plagg så att man kan se dem på modellen och det är oftast dessa plagg jag provar” 

framhöll en respondent. Detta resonemang delades av samtliga och vidare tillades även att de 

kunde se en bild och genom den uppmärksamma ett plagg de annars inte hade sett. Musiken 

var något de alla ansåg vara positivt och de beskrev den som ”bra och alltid ny”. 

 

Vi frågade vidare vad de ansåg om personalen och även här var åsikterna positiva. Personalen 

beskrevs som hjälpsamma, snälla, pratglada och vänliga. Vidare tillades även modemedvetna 

och ungdomliga vilket enligt respondenterna är viktigt. ”Man vill ju inte fråga om någons 

åsikt om den själv inte klär sig snyggt eller inte är i samma ålder typ, jag brukar inte fråga till 
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exempel mamma hon vet ju inte vad som är inne för oss” förklarar en respondent. Om 

personalen skulle vara otrevlig höll alla med om att de skulle sluta gå till just den butiken då 

de inte skulle känna sig bekväma där mer. Vi frågade vidare vad de tyckte om Gina Tricots 

hemsida och respondenterna beskrev den som ”enkel och rätt så tråkig”. Även om det går att 

sortera kläderna efter sort och färg menade respondenterna att den behövde fler underlättande 

funktioner. ”Om man till exempel går in på toppar så kommer samma topp i hundra färger 

fram vilket jag tycker är onödigt, det tar onödig plats på sidan” framhöll en respondent. 

Samtliga ansåg även att kläderna borde finnas på modeller för att plagget ska sättas i ett 

sammanhang och synas tydligare. De efterfrågade vidare fler hela ”outfits” bilder som kan ge 

inspiration. Eftersom tjejerna i fokusgruppen bor i Falkenberg där det inte finns en Gina 

Tricot butik menade de att de hellre åkte till en annan stad än handlade via hemsidan. Detta då 

de framhöll att den inte innehöll nog med information som exempelvis kommentarer av andra 

kunder samt hela kollektionen. Två respondenter förklarade att de handlat via hemsidan men 

att plagget senare inte hade stämt överens med deras uppfattning via hemsidan och därför åker 

de i framtiden hellre till en butik och handlar. Även om respondenterna ansåg att hemsidan 

stämmer överens med den bild som de har av företaget, då den är enkel och går i samma stil 

med resten av reklamen, menade de att den behöver utvecklas mer för att de ska använda den.   

 

Slutligen frågade vi om respondenterna uppmärksammat reklam via radio, magasin eller 

sociala medier. Majoriteten framhöll att det fanns Gina Tricot grupper som de flesta var 

medlemmar i och att de besökte dessa mer än företagets hemsida. ”Jag är inne på Facebook 

varje dag liksom, då blir det bara så att jag går in och kollar mina grupper” förklarar en 

respondent. Gruppen tillade att Facebook grupperna var bättre än hemsidan på så vis att de 

kunde kommentera och ta del av andras kommentarer samt kommunicera med andra kunder. 

Få av respondenterna hade uppmärksammat reklam via magasin men framhöll att TV-

reklamen och pelarna var mer genomslående. Ingen i gruppen hade hört reklam via radio och 

menade att de aldrig lyssnar på radio i vilket fall. 

4.2.2 Fokusgrupp 2  

Varumärkesimage 

Fokusgrupp 2 bestod av sju tjejer i åldern 20-28 år som studerar på Högskolan i Halmstad.  I 

denna grupp ansåg sig majoriteten inte vara lojala kunder men menar att de ändå besöker Gina 

Tricots butiker ofta. De framhåller att grunden till besöket ofta är nyfikenhet av att se vilka 

nya modekläder företaget lanserar samt att de finner ”inspiration” i butikerna. ”Även om jag 
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inte vill köpa något går jag in i butiken för att ta del utav senaste modet då jag vet att Gina 

ofta har det senaste”. De flesta påpekar även att det är en vana att besöka Gina Tricot när de 

promenerar i centrum då de vet att det alltid finns något nytt att ta del utav. De tre orden som 

gruppen ansåg beskriver varumärket är ”ungdomligt, billigt och färgglatt”. En respondent 

tillägger även ”edgy” och menar att varumärket är lite tufft. Om varumärket var en person 

skulle hon enligt respondenterna vara en ung, modemedveten tjej mellan 15-25 år med 

begränsad ekonomi. Vissa tillade även att hon skulle se ut som Gina Tricots modeller och 

vara färgglad, positiv och fräsch.  

 

Då vi frågade om Gina Tricots personlighet stämmer överens med respondenternas, sade 

majoriteten, precis som i första fokusgruppen, att den inte gör det. En respondent förklarade; 

”jag går oftast dit för att jag vet att jag nästan alltid hittar något jag vill ha. Jag tycker att 

Gina Tricot har bra priser, rätt bra kvalité och ofta snygga kläder men jag ser inte mig själv 

som en typisk Gina kund”. En annan menade; ”För mig spelar priset stor roll och det är nog 

den främsta anledningen jag handlar där, jag kan hitta fina plagg för billiga priser men jag 

tycker inte att varumärket speglar min personlighet”. Vid frågan om vad Gina Tricot tillför 

respondenterna i deras vardag menade majoriteten att de känner sig snygga och fräscha när de 

har på sig företagets kläder. ”Det är en typ av tillfredställelse när man köpt något nytt plagg 

och bär detta för första gången” förklarade en respondent. En annan framhöll:” Rätt känsla 

av att man kan följa trender men ändå inte lägga ner för mycket pengar på detta, samt att 

man även kan göra det till sitt eget”. En respondent ansåg inte att varumärket tillför denne 

någonting speciellt utan tänker snarare ”Oh nej hoppas inte någon annan har samma plagg på 

sig”. Att Gina Tricots kläder produceras i så omfattad volym, var något samtliga såg som en 

nackdel då de inte känner sig unika i kläderna eftersom de massproduceras. Även om 

majoriteten talade positivt om varumärket så ville ett flertal inte förknippas med det. En 

respondent förknippade Gina Tricot med ”fjortisar” som beter sig omoget vilket enligt henne 

är pinsamt att relateras med; ”Även om jag tycker om att handla på Gina och tycker att 

kläderna är fina, så är det inget jag stolt visar upp”.  

 

När respondenterna ombads diskutera Gina Tricot i förhållande till företagets konkurrenter, 

framhöll samtliga att största skillnaden är att Gina Tricot inriktar sig enbart till kvinnor. Detta 

i kontrast till H&M som även riktar sig mot män och barn. Därför menar respondenterna att 

”Gina lägger större fokus på kvinnorna”. Majoriteten ansåg vidare företaget har lite mer 
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attityd än andra lågprisföretag som exempelvis Kappahl, Lindex och H&M. Företagets priser 

betraktades även vara billigare än konkurrenternas. Dock framhöll majoriteten att utbudet 

däremot inte är lika stort på Gina Tricot som exempelvis H&M. Vidare menade de att ”Gina 

har en viss stil på sina kläder men H&M har olika stilar och större utbud till en bredare 

målgrupp samtidigt som själva företaget är större både i Sverige och utomlands”. Vidare 

framhöll ett antal respondenter att det ofta händer något nytt på H&M och syftade på 

designersamarbetena företaget har. ”Det tycker jag är otroligt spännande och roligt att kunna 

ta del utav en känd designers kollektion för ett bra pris och man undrar hela tiden vem nästa 

designer är på tur”.  

 

Uppfattning om Gina Tricots marknadsföringskanaler 

Vi började även i denna fokusgrupp med att fråga respondenterna vilka 

marknadsföringskanaler de lade märke till. Precis som i fokusgrupp 1 nämnde samtliga TV-

reklam och utomhuspelare och menade att dessa främst uppmärksammades. Vidare menade 

en respondent ”sedan finns det ju såklart butiken, hemsidan och personalen men det är 

kanske för jag läser marknadsföring som jag uppmärksammar dessa. Jag tror inte andra 

tänker på dem faktorerna som konkret marknadsföring men det är de ju”. Vi bad 

respondenterna börja med att diskutera TV-reklamen och majoriteten ansåg att det var tråkigt 

att kläderna aldrig visas upp i ett sammanhang, vilket enligt dem skulle vara lättare och 

trevligare att relatera till. Dock menade en respondent att hon tvärtemot tyckte om ”det 

enkla” och menade att budskapet når fram på ett mer tydligt sätt. ”Det är priset och själva 

plagget som står i fokus, det är inte så svårt att missuppfatta vad företaget vill förmedla. 

Ibland kan man se en parfymreklam och tro att det som marknadsförs är smycken eller något 

helt annat, men i Ginas reklam går det helt enkelt inte att missuppfatta”. Å andra sidan var 

samtliga eniga om att reklamen skulle kunna bli lite mer varierande, intressant och rolig utan 

att tappa sitt budskap. Vi frågade vidare respondenterna vad de tyckte om modellerna och 

även här hade de delade åsikter. Vissa framhöll att det var på tiden att företaget bytte ut 

Pernille då de menade att det var tråkigt med samma modell hela tiden. De tillade även att ”en 

mörk och en ljus” modell gör att fler kan relatera till dem samtidigt som det är kul med nya 

ansikten i en annars tråkig reklam. Andra menade istället att Pernille var företagets ansikte 

utåt och en del av varumärket efter så lång tid i företaget och med de nya modellerna är det 

enligt dem ”inte samma sak”. En respondent framhöll; ”det kommer nog ta tid att vänja sig 

bara”.  
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Enligt denna fokusgrupp påpekade samtliga att de ser utomhuspelarna nästan varje dag vilket 

de ansåg var ett bra sätt att påminna kunderna om företaget. Majoriteten upplevde att Gina 

Tricots modeller visar upp varumärket och produkterna på ett sätt som motiverar de till att 

besöka butiken. Andra respondenter menade däremot att de inte går in till butiken för att de 

har sett något fint på pelarna utan förklarade att det snarare var en ”vanesak” att besöka 

butiken och se om de hittar någonting de behöver eller vill ha. Vid frågan om vad de tyckte 

om butikerna ansåg samtliga att de var ”fräscha” precis som i fokusgrupp 1. En respondent 

beskrev butikerna enligt följande; ”Ginas butiker är alltid ljusa, vita, uppfriskande och 

allmänt fräscha. Sättet som kläderna är exponerade på i butiken skapar godis för ögonen då 

de är så färgglada”. Detta resonemang delades av samtliga i gruppen och vidare tillades även 

att de stora skyltfönstren fångar deras uppmärksamhet redan utanför butiken. Ett flertal 

framhöll att de hade lagt märke till att plaggen som visas i reklamen ofta är exponerade i 

skyltfönstren. Även i butiken brukar det hänga bilder på samma plagg och därför menade 

respondenterna att de kunde se ”en röd tråd”. Samtliga påpekade att butiken känns 

organiserad och att kläderna exponeras på ett tydligt sätt vilket gör det vidare roligt att 

shoppa. Dock ansåg flertalet att belysningen i provrummen är för stark och en respondent 

uttryckte sig; ”man kan se varenda finne i ansiktet, det spelar ingen roll vad jag än provar 

jag ser ful ut i allt därför provar jag hellre hemma”. Vidare tillades att detta kan bero på från 

butik till butik men alla menade att i överlag har Gina Tricots butiker för stark belysning i 

provrummen.  

 

Även denna fokusgrupp belyste betydelsen av bilderna i butiken och förklarade att dessa 

sätter kläderna i ett sammanhang och ett plagg som annars verkar ganska tråkigt eller fult kan 

se riktigt snyggt ut på modellen och uppmana en till att prova plagget. Musiken var även i 

denna fokusgrupp något som uppskattades och en respondent framhöll ”den är varken för låg 

eller för hög”. Detta resonemang delades av samtliga i gruppen som även tillade att musiken 

är ”varierande och livlig”. Vi frågade vidare vad de ansåg om Gina Tricots personal och 

respondenterna hade delade åsikter om detta. ”Det beror på från butik till butik, generellt 

tycker jag personalen är snälla men jag har blivit bemött av kaxig personal också” framhöll 

en respondent. Detta bemötande påverkade dock inte hennes image av företaget då hon 

fortfarande anser att personalen vanligtvis är snälla och har därför överseende för de gånger 

hon blivit bemött ”kaxigt”. Andra menade istället att personalen alltid har ett leende på 

läpparna, är hjälpsamma, snälla, stilrena och modemedvetna. En respondent påpekade; ”vid 
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flera tillfällen har jag köpt plagg som de själva har på sig, de är så sjukt bra på att kombinera 

plagg så det ser snyggt och lite edgy ut”. Med detta resonemang menade hon att personalen 

gav henne inspiration och idéer om hur hon kunde använda plagg från Gina Tricot på ett 

kreativt sätt. ”De kan helt enkelt sin grej vilket gör att jag kan lita på deras åsikter” 

förklarade hon.  

 

Vidare frågade vi respondenterna om vad de ansåg om Gina Tricots hemsida och vi började 

med att diskutera vad som är viktigt när det gäller företags hemsidor generellt. 

Respondenterna framhöll att hemsidan påverkar hur de uppfattar företaget som helhet då 

internet idag är en stor del i vår vardag. De förklarade att hemsidan inte skulle vara rörig och 

oorganiserad samt inte för enkel och simpel vad det gäller design och funktioner. En hemsida 

som bland annat är ”lättnavigerad, organiserad, snygg och som skapar inspiration” ansåg de 

vara en bra hemsida. Dock menar de att Gina Tricots hemsida inte uppfyller dessa krav. De 

började med att beskriva hemsidan som enkel, stilren och okomplicerad och menade vidare att 

den liknar företagets övriga reklam då den är simpel. Vidare ansågs den vara organiserad då 

kläderna är kategoriserade efter både typ och färg. Samtliga menade att den är så simpel att 

den blir ”tråkig” vilket en hemsida enligt dem i dagens samhälle inte ska vara då det finns så 

många konkurrenter. En faktor som alla hade lagt märke till och som ansågs vara negativt var 

att kläderna inte visades på modeller vilket gör det svårt att se hur kläderna verkligen ser ut på 

och vad de har för passform. ”I förhållande till konkurrenterna är Gina dåliga på detta. På 

Nelly.se kan man få se alla kläderna på en catwalk samt vrida och vända på modellen hur 

man vill. På JC:s hemsida kan man bland annat själv klä en modell för att se hur kläderna 

sitter medan man på Ginas hemsida bara kan se själva plagget fram- och bakifrån. Det tycker 

jag är dåligt för ett företag som Gina, man förväntar sig helt enkelt mer” var ett resonemang 

som delades av samtliga. De skulle vilja se kläderna på modeller och i olika miljöer samt med 

olika klädkombinationer för att skapa inspiration.  

 

Vad gäller användarvänligheten ansåg respondenterna denna vara hög då hemsidan är väldigt 

enkel i sin utformning. De förklarade vidare att den var snabb att ladda vilket är viktigt för att 

inte tröttna. Dock menade de att vissa funktioner kunde underlätta den ännu mer som 

exempelvis ”att kunna hitta kläder efter storlek, från lågt till högt pris, att ha alla nyheter 

samlade”. Samtliga respondenter påpekade att kommunikationen med företaget är begränsad 

då det bara går att kontakta dem genom att maila kundtjänst eller ringa till huvudkontorets 
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växel. En annan negativ faktor som respondenterna tog upp var att det inte går att 

kommentera kläderna på något sätt. ”Det första jag gör när jag ska köpa kläder från Nelly är 

att läsa kommentarerna då jag litar på vad andra kunder har att säga om plagget. Jag får 

alltid bra information som i många fall hjälper mig i mitt köpbeslut” menade en respondent. 

Samtliga uppmärksammade tonvikten av att kunna kommentera och få läsa andras 

kommentarer och ansåg att det är en självklarhet idag som Gina Tricot måste tillämpa. 

Majoriteten framhöll att de vågar handla på hemsidan då Gina Tricot är ett varumärke som de 

är välbekanta med och litar på. Dock menar de att de inte får nog med information för att bli 

övertygade om att köpa kläder via hemsidan. De föredrog hellre att besöka butikerna och ta 

del av hela sortimentet vilket enligt dem inte heller visas på hemsidan. Trots att de menade att 

hemsidan speglar Gina Tricots budskap bra då den är enkel till sin utformning framhöll de att 

den känns för ”billig” och ”tråkig” samt utesluter mycket information som för dem är viktig. 

På så vis påpekade dem att de varken köpt eller skulle vilja köpa kläder från hemsidan.  De 

uppfattade inte den som speciellt påkostad, utan att den mer finns till för att visa, och 

framförallt sälja kläderna. Respondenterna ansåg att vissa förändringar på hemsidan skulle 

göra att den inte behöver kännas billig. Efter att ha sett Gina Tricots hemsida, uttryckte ingen 

av respondenterna att de ville gå in på hemsidan igen. Tvärtom tyckte de snabbt att de sett det 

som fanns att se vilket innebar att de kände att de hellre går in i en butik än på företagets 

hemsida. 

 

Slutligen frågade vi om de hade uppmärksammat någon reklam via radio, magasin eller 

sociala medier. Majoriteten framhöll att de hade sett Gina Tricot grupper på Facebook vilka 

de var medlemmar i. De ansåg att dessa innehöll intressant information och mycket bilder på 

olika kläder. I dessa grupper gick det även att kommentera bilderna och kommunicera med 

andra tjejer som tycker om att köpa från Gina Tricot vilket ansågs vara bra. Dock menade 

respondenterna att dessa grupper precis som hemsidan skulle kunna utvecklas men att det i 

första hand var hemsidan som behövde bli bättre. Ett flertal respondenter hade även sett 

reklam via magasin men menade dock att de knappt minns dem eller att dessa på något vis 

uppmanar till köp. Samtliga påpekade att de aldrig hört reklam via radio.  

4.2.3 Fokusgrupp 3  

Varumärkesimage 

Fokusgrupp 3 bestod av sju kvinnor i åldern 45-65 år som bor i Falkenberg. Majoriteten i 

denna grupp ansåg sig vara lojala kunder till varumärket på olika sätt. De yngre 
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respondenterna i fokusgruppen framhöll att de alltid kunde hitta något på Gina Tricot även om 

de kände att kläderna egentligen är riktade mot en yngre generation. En respondent förklarade 

följande; ”Jag känner inte att jag är företagets typiska kund då jag är 46 år gammal, men jag 

brukar ändå alltid hitta något på Gina Tricot som funkar för mig och min stil”. De äldre 

respondenterna i gruppen ansåg att Gina Tricot inte är en butik för dem då även dessa påpekar 

att företaget inriktar sig mer mot ungdomar och inte har ett utbud till äldre människor. Dock 

anser de sig vara trogna till varumärket då de ofta handlar presenter och julklappar till sina 

barnbarn. Ett uttalande av en dam i 60 års ålder löd; ”jag skulle aldrig gå till Gina Tricot för 

att köpa något till mig själv, haha jag är för gammal för att ha på mig sånt jag skulle bara se 

tokig ut. Men jag köper alltid kläder därifrån till mina barnbarn, jag hittar alltid något till 

dem där”.  Denna fokusgrupp beskrev varumärket med följande tre ord; ungdomligt, prisvärt 

och färgglatt.  

 

Om varumärket vidare var en person skulle hon enligt respondenterna vara en ung och glad 

tjej som gillar mode.  Samtliga respondenter lade stor vikt på hennes modemedvetenhet, då de 

alla framhöll att Gina Tricot är bra på att hitta trender och komma med nytt hela tiden. En 

respondent menade; ”varje gång jag går in i butiken finns det något nytt att se, ibland är det 

bara roligt att gå runt och titta på alla fina kläder”. Ingen i gruppen ansåg att företagets 

varumärke representerade dem då de känner sig för gamla för att vara en typisk Gina Tricot 

kund. Dock menar de att det inte heller är pinsamt att handla där på något sätt. En respondent 

förklarade; ”Det finns riktiga fynd där, det är inget att skämmas över jag har ju gjort ett kap 

genom att handla på Gina”. En utav de yngre i gruppen menade istället att det skulle kunna 

förekomma pinsamma situationer som att exempelvis ha samma kläder som dotterns kompis 

på sig vid något fint tillfälle. ”Jag kan gissa på att barnen tänker oh nej tanten har samma 

kläder som mig på sig, hon försöker säkert vara ung” förklarar hon. Vidare framhåller hon att 

plagget även sitter bättre på den yngre personen och ser på så vis ”fel” ut på henne i detta fall 

då de flesta förknippar Gina Tricot med ungdomar. I annat fall menar annars respondenterna 

att de känner sig snygga och trendiga när de bär varumärket. När vi bad respondenterna 

diskutera Gina Tricot i förhållande till dess konkurrenter menade samtliga att Kappahl och 

Lindex mer känns som ”hemma” och mer ”rätt” för dem. Även H&M menade de har ett mer 

varierande utbud som passar alla åldrar medan Gina Tricot ansågs ha en speciell stil på 

kläderna. Majoriteten framhöll även att Lindex i vissa fall hade bättre kvalitet beroende på 

vilket typ av plagg det handlar om.  



62 

 

Uppfattning om Gina Tricots marknadsföringskanaler 

Vid frågan om vilka marknadsföringskanaler respondenterna uppmärksammade menade 

samtliga respondenter, precis som i de andra fokusgrupperna, att de främst lade märke till TV-

reklamen och utomhuspelare. Enligt de yngre i denna grupp är TV-reklamen uppfriskande, 

simpel och igenkännbar. Samtliga framhöll att modellerna ser fräscha, vackra och 

hälsosamma ut vilket ansågs vara positivt. De menade vidare att den ”inte är som alla andra” 

där mycket händer i reklamen och det är lätt att tappa fokus. Majoriteten uppskattade att det 

var simpelt och beskrev reklamen även som ”stilren”. De äldre i gruppen menade att det inte 

är en reklam som ”man kommer ihåg eller lägger på minnet”. Å andra sidan förklarade de 

även att de kanske inte lade reklamen på minnet eller uppmärksammade den då de anser att 

den inte är riktad mot dem. Ingen i gruppen kände något speciellt gentemot modellbytet utan 

framhöll att de inte känner något speciellt för någon modell. Dock menade de istället att hon 

borde se hälsosam ut och vara en bra förebild för de unga tjejer som ser upp till Gina Tricot 

och vill vara och se ut som henne.  

 

Samtliga respondenter framhöll att de ser utomhuspelarna ”lite överallt” vilket ansågs vara 

bra då de regelbundet blir påminda om Gina Tricot. En äldre respondent menade; ”ibland kan 

jag se en fin klänning som skulle passa mitt barnbarn vilken jag inte annars skulle sett då jag 

inte är i butiken så ofta”. På så vis menade hon att pelarna lockar henne till butiken när hon 

ser ett plagg som hon skulle kunna tänka sig köpa. I andra fall framhöll majoriteten att de inte 

lägger större uppmärksamhet på pelarna utan de ”finns bara där”. Vi fortsatte med att 

diskutera fokusgruppens åsikter om butikerna. De yngre i gruppen framhöll att de tyckte att 

butikerna är organiserade vilket gör det lätt att hitta sig till olika typer av plagg. ”Jeansen 

ligger på ett speciellt ställe, de snygga festklänningarna brukar vara upphängda synligt och 

så vidare” menade en respondent. Samtliga framhöll att det var ljust, fräscht och såg rent ut i 

butikerna alltid. De påpekade även sambandet mellan reklam och bilderna i butiken, men även 

att andra plagg fanns på bild vilket de uppskattade. Bilderna i butiken uppskattade ytterligare 

av de äldre då de skulle köpa presenter och inte riktigt visste vad de skulle köpa. På så vis gör 

bilderna det lättare för dem att välja då de får se plagget på vilket enligt dem gör en stor 

skillnad. Vi frågade vad de ansåg om musiken i butikerna och ett flertal hade inte lagt märke 

till att det spelades musik. Respondenterna som hade lagt märke till den hade inga speciella 

kommentarer och menade att musik är trevligt så länge det inte blir för högt.  
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Vid frågan om vad de ansåg om Gina Tricots hemsida menade samtliga respondenter att de 

vanligtvis inte handlar via internet. Detta då de inte ansåg sig ha tid att leta sig fram på olika 

hemsidor och föredrog hellre att gå till butiken. ”Min dotter brukar handla väldigt mycket via 

nätet, jag tror det tillhör det tillhör den yngre generationen mer” menade en respondent. De 

tillade att processen verkade vara komplicerad och riskabel samt att det var viktigt för dem att 

prova kläderna innan ett köp. Dock ansåg de att Gina Tricots hemsida var enkel och stilren 

och förklarade att den direkt gick att förknippa med resten av företaget. De tyckte det var 

roligt att kolla på kläderna via hemsidan men påpekade att detta inte uppmanade dem till ett 

köp.  Vi frågade vidare om de uppmärksammat någon reklam via radio, magasin eller sociala 

medier vilket de framhöll att de inte gjorde.  
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5 Analys  

 

I detta kapitel ställer vi tidigare behandlad teori mot det empiriska materialet som genomförts 

under varje rubrik. Dessa perspektiv ställs mot varandra för att läsaren ska kunna få en bild 

över hur väl företagets och kundernas syn på varumärkesidentitet och varumärkesimage 

stämmer överens.  

 

5.1 Gina Tricots varumärke och varumärkesidentitet 

 

Kotler (2008) framhåller att varumärken har blivit en så pass stark konkurrensfaktor att nästan 

ingenting i dagens samhälle är omärkt. Hedén och McAndrew (2005) stöder detta och 

förklarar vidare att varumärken har som syfte att särskilja en aktörs vara eller tjänst från 

liknande varor och tjänster från andra aktörer på marknaden. På så vis menar Melin (1999)  att 

ett starkt varumärke kan vara företagets värdefullaste tillgång. Enligt Olivebring, Lundin, 

Söderholm samt personalen lyder Gina Tricots affärsidé följande; ”Med ett leende erbjuder vi 

modeintresserade kvinnor nyheter varje vecka till attraktiva priser. Visionen är att Gina 

Tricot ska upplevas som en av de stora modekedjorna där vi finns” vilket de hävdar står i 

företagets kultur och värderingshäfte. Olivebring beskriver Gina Tricot som ett roligt, 

nytänkande, ungt och fräscht företag som är rätt i tiden och ”blickar framåt”. Hon förklarar 

vidare att det är svårt att hela tiden vara enkelspårig och arbeta på ett sätt hela tiden. Dock 

anser hon att företaget heller inte får tappa grundidén; ”Vi som Gina Tricot kommer aldrig bli 

som NK och vår grundtanke och idé får vi aldrig tappa men å andra sidan får vi lyssna på 

kunderna och anpassa oss efter marknaden annars är vi förlorade” förklarar hon. Detta 

resonemang kan kopplas till Hedén och McAndrew (2005) som framhåller att det är 

nödvändigt för företag att hålla fast vid sitt ursprungskoncept för att vara trovärdiga samtidigt 

som detta måste ligga rätt i tiden. Olivebring påpekar vidare att Gina Tricot är ett företag som 

alltid lyssnar till kunderna, vad de vill ha och efterfrågar. ”Vi måste vara lyhörda och kolla 

vad konkurrenterna erbjuder” menar hon. En koppling kan göras till Grönroos (2002) som 

förklarar att kunder bör vara delaktiga i byggandet av ett varumärke eftersom det i slutändan 

är kunden som avgör vad det blir. 
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För att ett varumärke skall bli starkt eller förbli starkt menar Kapferer (2008) att det är viktigt 

att varumärket i sig har en välbyggd karaktär och ett välbyggt värde samt att företaget är ärlig 

mot sin identitet. Melin (1999) förklarar vidare att varumärkesidentitet är vad varumärket står 

för och ger varumärket en mening samt gör det unikt. Detta hävdar även Grönroos (2000) som 

beskriver varumärkesidentitet som den bild varumärkesinnehavaren vill förmedla till 

mottagaren. Appelqvist framhåller att Gina Tricots varumärkespositionering är” mycket mode 

för lite pengar med nyheter varje vecka” (E24, 2007) vilket enligt Lundin och Andersson är 

just det som skiljer Gina Tricots varumärke åt från konkurrenterna. Även Söderholm, 

Olivebring och de anställda framhåller att ”modenyheter i butik varje vecka för en liten peng” 

är vad företaget står för, vill förmedla och associeras med.  

 

Samtliga påpekar att det är detta budskap som genomsyrar hela organisationen vilket de anser 

är viktigt för att kunna förmedla det vidare till kunden. En koppling kan upplevas till Aaker 

(1996) som påpekar att det är viktigt att företaget har en gemensam bild av vad varumärket är 

och vad det ska vara för att på ett bra sätt kunna kommunicera ut rätt budskap till kunderna. 

Friedmann tillägger även att Gina Tricots kläder har mer modekvalité än konkurrenterna i 

samma prisklass. Olivebring lyfter ytterligare fram att hög modegrad, mycket volym och Gina 

Tricots förmåga att vara långt före alla andra vad gäller att hitta det allra senaste i modebilden 

är något som också särskiljer varumärket. Samtliga förklarar att alla inom Gina Tricot arbetar 

med utbildningspärmar, handböcker, har en checklista som ska följas, har genomgångar om 

företagets affärsidé och vision samt att det skickas mejl om detta för att ständigt påminna om 

budskapet inom organisationen. Melin (1999) kan kopplas till detta då han påpekar att det är 

nödvändigt för företag att kontinuerligt arbeta med sin identitet. Även Hedén och McAndrew 

(2005) framhåller att företag bör sköta om sitt varumärke med konsekvens och långsiktighet. 

Aaker (1999) förklarar vidare att de anställda på så vis får en klarare bild av företagets 

identitet och därmed blir motiverade och inspirerade. Vidare tillägger samtliga respondenter 

att alla inom organisationen arbetar flitigt efter samma värderingar som ska fungera som en 

röd tråd i alla Gina Tricot butiker, vilka går från huvudkontoret vidare till regionchefer och 

butikschefer samt personal. Genom att alla inom företaget arbetar efter samma värderingar 

anser Lundin, Olivebring, Söderholm, Andersson och Friedmann att ledningen och de 

anställda delar samma vision och arbetar mot samma mål. På så vis framhåller de vidare att 

budskapet även når fram till kunden.  
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5.2 Gina Tricots marknadskommunikation 

Enligt Fill (2006) innebär marknadskommunikation de sätt företag väljer att kommunicera 

sina produkter och budskap till konsumenterna. Lundin, Olivebring, Söderholm, Friedmann 

och Andersson hävdar att de kommunikationskanaler Gina Tricot använder sig utav är TV-

reklam, modemagasin, företagets hemsida, pelare, radio och butiken. Vidare förklarar Lundin 

att företaget genom dessa kanaler ska förmedla företagets budskap vilket som tidigare nämnt 

är ” mycket mode för lite pengar med nyheter varje vecka”. Söderholm och Lundin lyfter 

vidare fram att det måste vara en kombination utav alla kommunikationskanaler för att 

budskapet ska förmedlas och anser att det är viktigt att kunderna känner igen sig i all typ av 

reklam företaget använder sig av. Med andra ord menar Lundin att ”den röda tråden ska 

finnas” vilket hon förklarar enligt följande; ”ser man ett plagg på tv-reklamen och sen på 

utomhusreklamen, ska kunden kunna se den i skyltfönstret och i butiken för att kunna köpa 

den”. Även Söderholm påpekar att helheten är det som leder till hur varumärket uppfattas av 

kunderna och menar därför att företaget måste följa hela linjen från TV-reklam och 

annonsering, till att butiken ser lockande ut och att personalen är trevlig och hjälpsam; ”Allt 

hör ihop” förklarar hon. Detta går att koppla till vad Fill (2006) beskriver som integrerad 

marknadsföringskommunikation vilket innebär att organisationer samordnar sina olika 

strategier, resurser och meddelanden till en helhet. Detta eftersom flera meddelanden 

tillsammans enligt Moriarty (1994) har större inverkan på kunderna än ett enskilt meddelande. 

Därför hävdar författaren vidare att budskapen inte får stå i strid mot varandra utan 

tillsammans bör stärka företagets image annars finns risken att bilden av företaget blir otydlig. 

Kotler m.fl. (2008) påpekar att budskapet som företaget vill förmedla måste presenteras på ett 

sätt att profil, image och identitet samverkar genom hela kommunikationsprocessen. 

Olivebring framhåller att Gina Tricot arbetar aktivt för att få identitet och image att stämma 

överens genom företagets marknadsföringskanaler. Detta genom guidelines och riktlinjer som 

kommer från huvudkontoret vilka gäller allt från reklam, skyltfönster, butik och personal för 

att kunderna ska kunna känna igen sig kontinuerligt. När Gina Tricot startades fanns det bara 

pengar till en fotomodell, en fotograf och en vit bakgrund och än idag håller företaget kvar vid 

det enkla (Aftonbladet, 2007).  ”Informationen i vår reklam ska vara tydlig. Vi vill säga att vi 

har en produkt med ett pris och som du hittar hos oss, det visar vi upp på en vanlig modell. 

Man kan också ha en skojig story, en kändis eller en läcker strand i bakgrunden, men vi tror 

inte på det. Vi säljer inte fler toppar för att vi gör en reklamdokusåpa” hävdar Appelqvist. 

Vidare förklarar han att långsiktighet och konsekvens i Gina Tricots kommunikation har varit 
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oerhört viktigt för företagets framgång. ”Genom det skapar vi igenkänning och så vi bygger 

ett starkt varumärke” menar han. (E24, 2007) Även Söderholm framhåller vikten av att 

företaget håller kvar vid det ”enkla” i all sin reklam och påpekar att den vita bakgrunden med 

en svart logga på samt textens typsnitt har varit och är än idag grunden till all reklam; ”så har 

det sett ut hela tiden och förhoppningsvis kommer det att fortsätta så”.  

5.2.1 TV 

Majoriteten av våra respondenter i fokusgrupperna hävdade att Gina Tricots TV-reklam bland 

annat är den marknadskommunikation de främst uppmärksammar. En koppling kan ses till 

Keller (2006) som framhåller att TV-reklam drar stor uppmärksamhet genom att den 

innehåller information om produkten och berör mottagarens sinne. De flesta respondenterna  

från fokusgrupperna beskrev utformningen av reklamen som väldigt enkel med modellerna 

och kläderna i fokus. På så vis påpekade de att reklamen är igenkännbar och att företagets 

budskap når fram på ett tydligt sätt. ”Jag behöver inte ens se reklamen det räcker med att jag 

hör låten så vet jag att det är en Gina-reklam på TV” menade en respondent. Detta 

resonemang delades av samtliga respondenter i samma fokusgrupp och en respondent 

förklarade att melodin är Gina Tricots ”speciella låt, man förknippar den direkt till 

företaget”. En närhet kan ses till Appelqvist som förklarar att långsiktighet och konsekvens i 

Gina Tricots kommunikation skapar igenkänning. Samtliga respondenter i fokusgrupp ett och 

två betraktade i överlag reklamen som rätt så tråkig och menade att det inte händer mycket i 

den. De framhöll att kläderna aldrig visas upp i ett sammanhang, vilket enligt dem skulle vara 

lättare och trevligare att relatera till. På så vis påpekade de att reklamen skulle kunna bli mer 

intressant, varierande, rolig och underhållande utan att tappa sitt budskap och därmed fånga 

deras uppmärksamhet bättre. Majoriteten i fokusgrupp tre uppskattade däremot att reklamen 

är simpel och beskrev den vidare som stilren. 

 

5.2.2 Utomhusmedia 

Samtliga respondenter i våra fokusgrupper påpekade att utomhuspelarna tillsammans med 

TV-reklam är de marknadsföringskanaler de mest uppmärksammar. En koppling kan göras till 

Fill (2006) som hävdar att utomhusmedia, vilket bland annat innefattar pelare, är perfekt för 

att nå människor i dagens stressiga livsstil då fler och fler människor spenderar mer tid 

utanför hemmet. Majoriteten av respondenterna i fokusgrupperna framhöll att de ser 

utomhuspelarna nästan varje dag vilket ansågs vara bra då de regelbundet blir påminda om 
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Gina Tricot. Även här kan en koppling ses till Fill (2006) som förklarar att utomhusmedia 

kompletterar andra medier, för att ytterligare synliggöra meddelanden från ett företag. Vad 

gäller pelarnas utformning beskrev majoriteten dessa som rätt tråkiga med modell, pris och 

kläder i fokus. På så vis menade de att pelarna inte lockar dem in i butiken. Dock påpekade 

andra att Gina Tricots modeller visar upp varumärket och produkterna på ett sätt som 

motiverar de till att besöka butiken.  

 

5.2.3 Inomhusmedia 

Underhill (2009) framhåller att det viktigaste mediet för att överföra företagets budskap och 

uppmuntra till köp är själva butiken. Även Olivebring anser att butikerna är Gina Tricots mest 

effektiva kommunikationskanal och enligt henne kommuniceras företagets budskap ” mycket 

mode för lite pengar med nyheter varje vecka” via butiken på olika sätt. Söderholm förklarar 

att butikerna får in nya kläder varje dag som måste fram och exponeras i butiken, 

skyltfönstren samt att personalen bär kläderna och visar upp dem. Vidare framhåller hon att 

kläderna i skyltfönstren byts ut minst varannan vecka för att visa upp nytt hela tiden. En 

närhet kan ses till Ekberg och Lohmander (2004) som påpekar att personalen måste variera 

skyltfönstret ofta för att det inte ska vara tråkigt för de kunder som kommer dit ofta. Samtidigt 

hävdar Olivebring vidare att äldre varor hängs på nya sätt, både på dockorna och i butiken, så 

att kunderna upplever de som nya. På så vis använder de sig av vad Hultén m.fl. (2008) 

beskriver som en visuell strategi vilket bygger på att butiker måste se annorlunda ut då alla 

förändringar uppmärksammas.  

Söderholm beskriver vidare att personalen även sätter upp bilder på modellerna från reklamen 

bredvid vissa klädplagg så att kunderna kontinuerligt känner igen sig. Lundin tillägger även 

att företaget lägger stor fokus på just exponering av priser i butiken då även dessa är en stor 

del av budskapet. Detta är något som majoriteten av respondenterna har uppmärksammat då 

de framhöll att de hade lagt märke till att plaggen som visas i reklamen ofta är exponerade i 

skyltfönstren och förklarade att det i butiken brukar hänga bilder på samma plagg. På så vis 

menade de att de kunde se en röd tråd. En koppling kan göras till Gustafsson (2003) som 

hävdar att det är viktigt för företag att ha en fungerande profilering så att kunderna uppfattar 

det butiken försöker förmedla. Gina Tricots VD, Jörgen Appelqvist, lyfter vidare fram vikten 

av inredningen i butikerna och förklarar att kunderna måste få utrymme att se de plagg som 

exponeras samt att miljön ska vara luftig, modern och ljus (Dagenshandel, 2006). En närhet 
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kan ses till respondenterna där samtliga beskrev Gina Tricots butiker som fräscha, rena, ljusa 

och organiserade. Vidare framhöll de att kläderna är exponerade på olika sätt som exempelvis 

på bord, väggar, galgar och så vidare vilket enligt dem gör det roligare att shoppa. Detta kan 

kopplas till Hultén m.fl. (2008) som påpekar att kunder idag har större tidsbrist än tidigare och 

har på så vis vant sig vid att butiker tydligt sätter ut all information som behövs och att allt 

som är till salu ligger öppet. Dock framhöll ett flertal respondenter att belysningen i 

provrummen är för stark vilket gör att plaggen inte uppskattas då större fokus läggs på att 

hitta andra fel på kroppen. Detta är negativt då det enligt Underhill (2009) egentligen finns 

större chans att kunder köper kläderna om dem prova de.  

Söderholm framhåller att en god atmosfär i butiken bland annat skapas av musiken som 

spelas. Denna musik är enligt henne styrd av en databas och förklarar att alla Gina Tricot 

butiker i alla länder spelar exakt samma musik vid samma tid och det är alltid nya, fräscha 

och moderna låtar som väljs ut vilka har som syfte att ge ett intryck av glädje i alla butiker. På 

så vis använder företaget sig av vad Hultén m.fl. (2008) benämner som ljudstrategi vilken kan 

skapa en god atmosfär i servicelandskapet. Denna strategi uppnår sitt syfte då även 

majoriteten av respondenterna beskrev musiken som bra, ny, livlig, varierande och den ansågs 

vara positiv.   

5.2.4 Internet 

Enligt Fill (2006) är hemsidor idag ett måste hos varje företag. En närhet kan upplevas till ett 

flertal respondenter i våra fokusgrupper som framhöll att hemsidan påverkar hur de uppfattar 

företaget som helhet då Internet idag är en stor del i vår vardag. Olivebring, Lundin, 

Andersson och Söderholm framhåller att Gina Tricots hemsida är ett väldigt nytt medium för 

företaget. Friedmann beskriver vidare hemsidan som väldigt simpel och menar att den 

representerar företagets enkelhet. Dock hävdar samtliga att de anser att hemsidan kan 

utvecklas mycket och förklarar att detta är något företaget arbetar med konstant då hemsidan 

uppdateras och blir bättre för varje vecka. Respondenterna samlade intryck av Gina Tricots 

hemsida är att den är enkel, stilren, simpel, organiserad samt okomplicerad och majoriteten 

menade att den har hög användarvänlighet. Vidare framhöll majoriteten att hemsidan stämmer 

överens med den bild som de har av företaget, då den är enkel och går i samma stil med resten 

av reklamen. Dock förklarade samtliga att den behöver utvecklas mer då de menade att den 

utesluter mycket information och är så simpel att den blir tråkig vilket en hemsida enligt dem 

i dagens samhälle inte ska vara då det finns så många konkurrenter. I förhållande till 
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konkurrenterna ansåg flertalet av respondenterna att Gina Tricots hemsida var dålig då de 

menade att den behöver fler underlättande funktioner. Majoriteten påpekade att kläderna först 

och främst borde visas på modeller i olika miljöer för att kunna sättas i ett sammanhang och 

synas tydligare. Ett flertal efterfrågade även olika klädkombinationer som kan ge inspiration. 

De flesta respondenter uppmärksammade tonvikten av att kunna kommentera och få läsa 

andras kommentarer och ansåg att det är en självklarhet idag som Gina Tricot måste tillämpa. 

Dessa uppfattade inte hemsidan som speciellt påkostad då de förklarade att den känns billig 

och de kände att den mer finns till för att visa, och framförallt sälja kläderna. På så vis 

framhöll de att de inte skulle vilja handla genom hemsidan då den behöver utvecklas mycket 

mer.  

Carlsson (2009) nämner sociala medier som ett annat exempel på kommunikationskanaler via 

Internet. Majoriteten av respondenterna i fokusgrupperna var medlemmar i Gina Tricots 

grupper på Facebook. Dessa framhöll att de besökte dessa grupper mer än företagets hemsida 

då den ansågs innehålla mer intressant information och mycket bilder. Ett flertal påpekade 

vikten av att kunna kommentera och ta del av andras kommentarer samt kommunicera med 

andra kunder. Detta kan kopplas till Carlsson (2009) som framhåller att kunder på ett enkelt 

sätt kan informera varandra och utbyta erfarenheter genom sociala medier. På så vis menar 

författaren att sociala medier är effektiva marknadsföringskanaler för de företag som lyckas 

skapa dialog runt deras produkter vilket Gina Tricot tydligen har lyckats med. Dock menade 

majoriteten av respondenterna att dessa grupper precis som hemsidan skulle kunna utvecklas 

men att det i första hand var hemsidan som behövde bli bättre. 

5.2.5 Tryckta medier 

Få av respondenterna hade uppmärksammat reklam via magasin och menade att de knappt 

minns dem eller att dessa på något vis uppmanar till köp. En förklaring till detta kan enligt 

Fill (2006) vara att magasin når en väldigt specificerad målgrupp i kontrast till tidningar som 

når en stor del av populationen. Majoriteten av respondenterna ansåg istället att 

utomhuspelarna och TV-reklamen var mest genomslående.  

5.2.6 Frontlinjen 

Olivebring påpekar personalens roll vilken enligt henne är central då de är företagets ansikte 

ut och kan påverka kundernas upplevelse väldigt mycket. En närhet kan ses till Grönroos 

(2008) som framhåller att personalen är bland den viktigaste tillgången i ett tjänsteföretag, 
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och Normann (2000) beskriver frontlinje personalen som servicen, organisationen och 

varumärket i kundernas ögon. I överlag beskrev respondenterna i fokusgrupperna personalen 

på Gina Tricot som hjälpsamma, snälla, stilrena, pratglada och vänliga. Vidare framhöll ett 

flertal att om personalen skulle vara otrevlig skulle de sluta gå till just den butiken då de inte 

skulle känna sig bekväma där mer. Dock förklarade en respondent att hon blivigt bemött 

kaxigt vid några tillfällen men hävdade att detta inte påverkade hennes image av företaget då 

hon fortfarande anser att personalen vanligtvis är snälla och har därför överseende för de 

gånger hon blivit fel bemött. En koppling kan göras till Bruhn och Georgi (2006) som 

framhåller att personalens bemötande och beteende påverkar vad kunderna får för intryck av 

varumärket och därför menar Grönroos (2008) att personalen måste vara engagerade, 

förberedda, informerade och motiverade. Majoriteten av respondenterna påpekade att 

personalen var modemedvetna och ungdomliga vilket gav de tillförlitlighet och inspiration 

samt idéer om hur de kunde klä sig på ett kreativt sätt. ”De kan helt enkelt sin grej vilket gör 

att jag kan lita på deras åsikter” förklarade en respondent. Detta går att koppla till 

Gummesson (2008) som beskriver att personalen i frontlinjen borde ha praktiska färdigheter 

vilket innebär att de måste kunna sitt jobb samt social kompetens. Författaren menar att 

företag som förbereder sin personal och presenterar de som tillförlitliga och kunniga har större 

chans att lyckas med marknadskommunikationsprocessen än andra företag. 

 

Lundin, Söderholm, Olivebring samt de anställda framhåller att alla inom företaget alltid får 

tydlig information och att budskapet genomsyrar hela organisationen. De förklarar att alla 

även arbetar efter samma värderingar, delar samma vision och arbetar mot samma mål och på 

så vis framhåller de vidare att budskapet även når fram till kunden. En koppling kan göras till 

vad Zeithaml m.fl. (2006) kallar för företagskultur, vilket innebär att det är ledningens ansvar 

att skapa gemensamma värderingar och riktlinjer vilket i sin tur påverkar kunderna genom 

personalens agerande. Vidare beskriver Söderholm att de som jobbar på Gina Tricot har en 

speciell anda i företaget vilken hon beskriver som ”vi mot världen känsla, alltså samhörighet, 

att vi tillhör någonting som vi är stolta över”. Trots att företaget expanderat vill Söderholm 

påpeka att hon fortfarande ”känner igen sig i allt” vilket stöds av Lundin som vidare 

förklarar; ”Även om det är väldigt stort känns det fortfarande litet och man har nära kontakt 

med alla”.  

Söderholm lyfter fram att det är väldigt viktigt med bra sammanhållning i personalen, bra 

rutiner och trygghet. ”Det viktigaste är att personalen måste tycka det är kul att gå till jobbet 
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för det vinner, personalen, butikschefer, organisationen och kunderna på” menar hon. Detta 

hävdar även Lundin som förklarar att personalen inte har strikta linjer vad gäller interaktionen 

med kunden utan förklarar att personalen bara ska följa företagets kultur och värderingar på 

ett positivt och glatt sätt. I övrigt menar hon att personalen annars arbetar fritt och själva får 

vara kreativa och förklarar att butikschefens arbete är att vägleda sin personal och skapa bra 

rutiner i det vardagliga arbetet. Detta kan kopplas till vad Grönroos (2008) nämner som 

empowerment vilket innebär att det är viktigt att låta personalen till en viss del agera fritt 

istället för att begränsa sina anställda med många regler eller instruktioner. Om de anställda 

uppfattar att ledningen är öppen för att utveckla delade mål och öppen kommunikation, 

kommer de anställda förmodligen känna att de har en bra relation med ledningen. Författarna 

menar därför om de anställda är motiverade i jobbet kommer detta i sin tur leda till bättre 

service.  

5.2.7 Radio 

Majoriteten av respondenterna framhöll att de inte uppmärksammat Gina Tricots reklam via 

radio. En orsak till detta kan enligt Dahlqvist och Linde (2009) vara att radio är ett medium 

som används som ett komplement för att förstärka andra medier som företag använder sig av.  
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5.3 Identitetprisman vs Imageprisman 

 
Som tidigare illustrerat har Kapferer (2008) utvecklat modellen identitetsprisman. Vi har valt 

att placera in de olika aspekterna på Gina Tricots varumärkesidentitet i Kapferers modell samt 

skapat en imageprisma med kundernas uppfattning om varumärket. Detta för att lättare kunna 

jämföra och illustrera lik- och olikheter på ett tydligt sätt.   

Figur 3: Identitet vs. image, egen modell. 
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5.3.1 Fysik 

Kapferer (2008) beskriver fysiken som varumärkets ryggrad och Gina Tricots fysiska attribut 

är modekläder och nyheter varje vecka för modeintresserade kvinnor till attraktiva priser. 

Varumärkespositioneringen är enligt Appelqvist” mycket mode för lite pengar med nyheter 

varje vecka” vilket är vad företaget i grunden säljer och vill förmedla samt associeras med. 

Lundin hävdar att hon uppfattar det som att de flesta kunder är medvetna om budskapet 

eftersom samma kunder kommer in varje vecka. Detta stöds av Friedmann och Oliverbing 

som även framhåller att Gina Tricots kläder har mer modekvalité än sina konkurrenter samt 

att företaget ligger långt före alla andra vad gäller att hitta det allra senaste i modebilden. 

Andersson tillägger även volym och förklarar att företaget bland annat producerar basplagg, 

som exempelvis linnen, i en omfattad volym i många storlekar och färger vilket associeras till 

Gina Tricot. Flertalet respondenter i fokusgrupperna beskrev Gina Tricot som mode, billigt, 

ungdomligt, ”edgy”, prisvärt och färgglatt. Samtliga framhöll att företaget är bra på att hitta 

trender och komma med nytt hela tiden. Vidare uppfattade majoriteten även att företaget 

erbjuder nyheter varje vecka och ligger steget före konkurrenter som exempelvis H&M 

modemässigt. Ett flertal påpekade att företaget framförallt står för basplagg som exempelvis 

linnen, leggings och bomullstoppar.  

 

Olivebring, Andersson, Söderholm och Friedmann menar att målgrupperna är alla 

modeintresserade kvinnor i alla åldrar. Dock tror Söderholm att kunderna uppfattar att 

företaget är ”mer ungt” då det enligt henne i vissa perioder på Gina Tricot har varit ungt 

mode. På så vis menar hon att det är väldigt svårt för företaget att bli av med den 

uppfattningen som kunderna har. Lundin framhåller istället att Gina Tricots målgrupper är alla 

kvinnor mellan 15 och 55 år. Samtliga respondenter i fokusgrupperna hade intrycket av att 

företaget riktade sig mot unga tjejer och de äldre respondenterna hävdade att företaget inte har 

ett utbud till äldre kvinnor. Dessa kände sig mer ”hemma” på Kappahl och Lindex. 

Majoriteten förklarade att exempelvis H&M har ett mer varierande utbud som passar alla 

åldrar medan Gina Tricot ansågs ha en speciell stil på kläderna som mer passar unga tjejer. 

5.3.2 Personlighet 

Melin (1999) framhåller att varumärkets personlighet innebär det mänskliga karaktärsdrag 

som associeras med ett visst varumärke. När företag kommunicerar ut varumärket till sina 

kunder ska de enligt Kapferer (2008) ge en avspegling av hur varumärket skulle vara om det 
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var mänskligt och hade en själ. Om varumärket Gina Tricot var en personen framhåller 

Lundin, Andersson och Friedmann att hon skulle vara sprallig, modern, glad, ung, väldigt 

färgglad, modemedveten, vågad och positiv. Olivebring förknippar däremot inte varumärket 

till en viss person då denne enligt henne kan vara en ung tjej likaväl som en pensionär. Dock 

tror hon att många skulle beskriva Gina Tricot som en 20-årig tjej som är modemedveten och 

handlar fina plagg för en lite summa pengar. Detta då hon tror att många förknippar 

varumärket till modellen Pernille som var företagets ansikte ut i flera år. På så vis hävdar hon 

att företaget lockar en viss målgrupp via sin reklam då hon menar att den är mer inriktad mot 

yngre tjejer vilket inte stöds av Söderholm som istället menar att Gina Tricots modeller har 

svårdefinierad ålder. Dock hävdar Söderholm att Gina Tricot skulle se ut som Pernille samt 

vara ”väldigt modemedveten, glad och energisk, omtänksam, effektiv och smart”. Om 

varumärket Gina Tricot var en person skulle hon enligt majoriteten av respondenterna vara en 

ung tjej mellan 15-25 år med begränsad ekonomi. Vidare beskrev de henne som 

modemedveten, glad, sprallig, vågad, färgglad, positiv och fräsch. Vissa lade även till att hon 

skulle se ut som modellerna och detta kan kopplas till Kapferer (2008) som förklarar att ett 

enkelt sätt att ge varumärket en personlighet är genom att skapa eller använda sig av en 

talesman eller exempelvis en känd person som kan anses vara en ambassadör för varumärket.  

5.3.3 Kultur 

Kultur är enligt Kapferer (2008) den kulturen som varumärket härstammar från och som 

representerar dess grundläggande värderingar, kunskaper och kännetecken genom dess 

kommunikation. Med andra ord menar författaren att det är det som ligger som bas för vad 

varumärket representerar, alltså den mentala kopplingen mellan avsändaren och mottagaren. 

Gina Tricots organisation genomsyras enligt Olivebring, Lundin, Söderholm samt de anställda 

av företagets budskap som är ”modenyheter varje vecka till ett bra pris”. Lundin påpekar 

vidare att huvudkontorets vill att de ska jobba på ett speciellt sätt och vara väldigt aktiva med 

hur de exponerar kläderna och visar upp nyheterna och därför menar hon att detta budskap 

även borde nå fram till kunden. Samtliga respondenter i fokusgrupperna hade även 

uppmärksammat företagets budskap och menade att mode, nyheter och pris är främst vad 

företaget förknippads med.    

5.3.4 Relation 

Enligt Kapferer (2008) innebär relation relationer mellan varumärket och konsumenten. 

Lundin anser att en typ av relation mellan kunden och Gina Tricot skapas genom att kunderna 
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blir beroende av företagets basplagg som exempelvis linnen. Olivebrings uppfattning om 

relationen mellan kunden och varumärket är att de gillar personalen, butiken och kläderna 

samt att de tycker att det är kul att handla hos Gina Tricot. Dock anser hon att det beror på 

från kund till kund vilken relation till varumärket de har. En koppling kan göras till Kapferer 

(2008) som även han hävdar att individer kan ha olika slags relationer till ett varumärke. 

Majoriteten av respondenterna i fokusgrupperna ansåg sig vara lojala kunder som besöker 

Gina Tricots butiker ofta då de hävdar att det alltid finns något nytt i butikerna till ett bra pris. 

De respondenter som inte ansåg sig vara lojala förklarade dock att de ändå besökte företagets 

butiker ofta. Grunden till besöken var nyfikenhet av att se vilka nya modekläder företaget 

lanserar samt att de finner ”inspiration” i butikerna. Majoriteten påpekade att de har som 

vana att besöka Gina Tricot när de promenerar i centrum då de vet att det alltid finns något 

nytt att ta del utav på olika sätt.  

5.3.5 Reflektion 

Enligt Kapferer (2008) ska företagets varumärke reflektera hur kunderna vill bli sedda. Det 

vill säga den bild som kunden själv vill associeras med när denne använder varumärket. 

Andersson, Söderholm, Olivebring och Lundin tror att de flesta kunderna har uppfattat 

varumärket på det sättet företaget försöker förmedla ut sitt budskap vilket är ”nyheter varje 

vecka” till ett bra pris. Samtliga respondenter i fokusgrupperna framhöll att Gina Tricot 

främst är riktat mot unga tjejer och beskrev kläderna som trendiga och rätt i tiden då det 

ständigt finns nyheter att ta del utav.  Även om majoriteten talade positivt om varumärket så 

menade ett flertal att det inte speglar deras personlighet och ville inte förknippas med det. En 

respondent förknippade Gina Tricot med ”fjortisar” som beter sig omoget vilket enligt henne 

är pinsamt att relateras med.   

5.3.6 Självbild 

Kapferer (2008) talar vidare om självbildsaspekten som utgår från konsumentens "inre 

spegel", med andra ord hur vi ser oss själva när vi använder ett visst varumärke. Lundin och 

Andersson tror att Gina Tricots kunder känner sig snygga och uppdaterade utan att det är för 

dyrt. Olivebring tillägger att hon tror att de flesta känner att de har hittat rätt, att de är inne 

samt att de flesta som bär kläderna är stolta. Vidare förklarar hon att de yngre anser att det är 

lite coolt att bära dessa kläder men tror inte att de äldre bryr sig om vad varumärket står för på 

samma sätt. Friedmann förklarar att hon tror de flesta kunder känner sig nöjda av att de har på 

sig de modekläder som Gina Tricot erbjuder. Dock lyfter hon även fram att det finns kunder 
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som inte känner sig originella utan däremot att de ser likadana ut som alla andra. Flertalet 

respondenter i fokusgrupperna förklarade att de känner sig modemedvetna, trendiga, 

tillfredsställda, bekväma, nöjda, snygga och fräscha i Gina Tricots kläder utan att det är för 

dyrt. Vissa tillade även att kläderna gav de en känsla av samhörighet och att de hade rätt 

kläder på sig då de såg andra tjejer i samma kläder. På så vis hävdade de inte såg 

massproduktionen som något negativt. Denna åsikt delades dock inte av alla då ett flertal 

påpekade att detta var något negativt och pinsamt i vissa tillfällen.  
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6 Slutsats och diskussion 

 

I detta avslutande kapitel kommer vi, utifrån vår analys, dra slutsatser, diskutera och knyta 

ihop uppsatsen för att kunna besvara våra frågeställningar. 

 

I detta arbete har vi studerat vad Gina Tricots varumärkesidentitet står för, hur det förmedlas 

ut till kunderna och hur den uppfattas av kunderna. Vår huvudfråga lyder på följande sätt: 

  

Hur förmedlar Gina Tricot sin varumärkesidentitet till kunder genom olika 

marknadsföringskanaler, samt hur uppfattas den av dessa? 

 

Denna fråga besvara vi närmare på genom våra två delfrågor. 

 

Delproblem 1: 

Hur arbetar Gina Tricot med att marknadsföra sitt varumärke ut mot kund?  

 

För att Gina Tricot ska förmedla sitt budskap ” mycket mode för lite pengar med nyheter varje 

vecka” till kunden lägger man inom företaget stort fokus på den interna marknadsföringen. 

Detta genom att alla inom företaget alltid får tydlig information och att budskapet genomsyrar 

hela organisationen. Bland annat arbetar alla kontinuerligt med utbildningspärmar, 

handböcker, har en checklista som ska följas, har genomgångar om företagets affärsidé och 

vision samt att det skickas mejl om detta för att ständigt påminna om budskapet inom 

organisationen. Vidare arbetar alla även flitigt efter samma värderingar som ska fungera som 

en röd tråd i alla Gina Tricot butiker, vilka går från huvudkontoret vidare till regionchefer och 

butikschefer samt personal. På så vis hävdar Lundin, Olivebring, Söderholm, Andersson och 

Friedmann att ledningen och de anställda delar samma vision och arbetar mot samma mål 

vilket på så vis leder till att budskapet även når fram till kunden. I sin externa marknadsföring 

använder företaget sig av integrerad marknadsföring i form av TV- reklam, utomhusmedia, 

inomhusmedia, Internet, tidnings- och radioreklam. I samtliga former av marknadsföring 

lägger företaget stort fokus kring produkten, priset och nyheter och har hållit fast vid det 

”enkla” i sin marknadsföring. 
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Appelqvist hävdar att långsiktighet och konsekvens har varit viktigt för företagets framgång 

vilket han hävdar har skapat igenkänning och byggt ett starkt varumärke.  Även Söderholm 

påpekar att det ”enkla” i företagets reklam har varit grunden till dess framgång och menar att 

den vita bakgrunden med en svart logga på samt textens typsnitt har varit och är än idag 

grunden till all reklam; ”så har det sett ut hela tiden och förhoppningsvis kommer det att 

fortsätta så”. Enligt Olivebring arbetar Gina Tricot aktivt för att få identitet och image att 

stämma överens genom företagets marknadsföringskanaler. Detta genom guidelines och 

riktlinjer som kommer från huvudkontoret vilka gäller allt från reklam, skyltfönster, butik och 

personal för att kunderna kontinuerligt ska kunna känna igen sig. Lundin lyfter vidare fram att 

det måste vara en kombination utav alla kommunikationskanaler för att budskapet ska 

förmedlas och att ”den röda tråden ska finnas” i samtliga kanaler. Detta anser även 

Olivebring vara centralt och hävdar att företagets röda tråd är det som har inflytande på hur 

varumärket uppfattas av kunderna och att den måste finnas för att vinna kunder och få de att 

återvända. Även Söderholm påpekar att det är viktigt att kunden känner igen sig hela tiden i 

all typ av reklam Gina Tricot använder sig utav och att det är helheten som gör budskapet 

tydligt.  Därför menar hon att företaget måste följa hela linjen från TV-reklam och 

annonsering, till att butiken ser lockande ut och att personalen är trevlig och hjälpsam; ”Allt 

hör ihop” förklarar hon.  

 

Respondenterna i fokusgrupperna hade uppmärksammat företagets röda tråd i Gina Tricots 

marknadsföring då samtliga påpekade att den i överlag är enkel och simpel. Majoriteten 

hävdade att företagets marknadsföring är igenkännbart och kunde se ett mönster då de kunde 

se att stor fokus lades på produkt, pris och nyheter. Samtliga påpekade att företagets budskap 

inte går att missuppfatta dock anser flertalet av respondenterna att reklamerna börjar bli 

ganska tråkiga att kolla på då det inte händer så mycket. Därför undrar vi hur länge företaget 

kan hålla samma spår innan människorna tröttnar helt på samma typ av reklam. Vi anser att 

det är viktigt för ett företag som Gina Tricot att ha mer variation för att i längden inte tappa 

kundernas intresse genom marknadsföringens enformighet. Då Gina Tricot anser sig vara ett 

nytänkande företag anser vi att företaget kan stärka sin varumärkesimage genom att uppdatera 

och variera sin marknadsföring utan att tappa företagets budskap och identitet. Främst anser vi 

att de bör satsa mer på företagets hemsida då majoriteten av respondenterna påpekat att 

Internet idag är en stor del i vår vardag och att hemsidor påverkar hur de uppfattar företaget 

som helhet. Även om flertalet av respondenterna ansåg att hemsidan stämmer överens med 
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den bild som de har av företaget, då den är enkel och går i samma stil med resten av reklamen, 

påpekade samtliga att den är så simpel att den är tråkig samt att den behöver utvecklas mer. 

Även om Gina Tricot ständigt jobbar med att uppdatera hemsidan anser vi att de snabbare bör 

tillämpa det som kunderna efterfrågar då dessa tydligen anser att konkurrenterna ligger steget 

före Gina Tricot vad gäller hemsidan. Detta kan i sin tur medföra till att konsumenterna utför 

fler köp via nätet och på så vis vinner företaget både konsumenterna som besöker butiken och 

de som besöker hemsidan. Om funktionerna online fungerar på ett effektivt sätt kan detta även 

leda till att företaget stärker kundernas varumärkesvärde och på så vis kommer de kanske 

även bli lojala mot varumärket. Om företaget vill hålla fast vid sin vision om att upplevas som 

en av de stora modekedjorna där de finns anser vi att det ständigt måste hålla sig uppdaterade 

och börja tänka i nya banor för att inte tråka ut kunderna.  

 

Delproblem 2: 

I vilken grad överensstämmer kundernas uppfattning med Gina Tricots budskap? 

 

Gina Tricots budskap är som tidigare nämnt ”nyheter varje vecka till ett bra pris”. Detta 

budskap genomsyrar organisationen och företagets marknadsföring för att på så vis nå fram 

till kunderna. Vi kan konstatera att Gina Tricots identitet och image i stort stämmer överens 

efter att ha jämfört dessa mer djupgående genom identitet- respektive imageprisman. 

Respondenterna uppfattar i överlag varumärket på ett positivt sätt gällande dess koncept då 

nyheter varje vecka, billiga och prisvärda kläder är något samtliga uppskattar. På så vis kan vi 

konstatera att fysiken är väldigt tydlig både för företaget och kunderna. Dock upptäckte vi att 

Gina Tricot och kunderna har olika syn på vilka målgrupper företaget riktar sig mot. Detta då 

samtliga respondenter framhöll att företaget riktar sig mot unga tjejer medan företaget 

konstaterar att det riktar sig mot alla modeintresserade kvinnor. Vi kunde även se att det fanns 

delade åsikter inom företaget gällande detta. Därför anser vi att Gina Tricot bör fastställa 

vilken målgrupp företaget riktar sig mot och även arbeta utefter detta. De kan bland annat 

erbjuda bredare sortiment för äldre kvinnor så att de känner sig som en del av företagets 

målgrupp eftersom de inte gör det i dagsläget. Även Söderholm påpekade att Gina Tricot 

erbjuder ungt mode vilket egentligen inte är vad företaget vill förmedla. Vi vill ändå 

konstatera att budskapet om nyheter varje vecka till ett bra pris har nått fram till kunderna och 

vi kan vidare se att de andra delarna i prismorna till stor del stämmer överens. I vissa fall kan 

man se skillnader men detta beror på att varumärkesimage kan skilja sig åt från kund till kund 
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då alla individer har individuella preferenser och erfarenheter. Kunderna tolkar på så vis 

företagets buskap individuellt då de förknippar varumärket med personliga associationer. I 

överlag har vi dock kunnat se att Gina Tricots identitet och image stämmer överens vilket 

tyder på att företaget genom sin marknadsföring har lyckats att förmedla sin identitet.  

 

Syfte  

 

Vårt syfte med denna studie har varit att beskriva den komplexitet som råder när ett företag 

ska förmedla sitt varumärke till kund. Vi ville även belysa de svårigheter med att få 

varumärkets identitet och image att stämma överens. Detta syfte har vi uppfyllt genom att 

utföra en fallstudie av Gina Tricot där vi tydligt har beskrivit företagets identitet, utifrån 

intervjuer med butikschefer och personal, samt dess image utifrån våra intervjuer med 

fokusgrupper. Med detta som underlag har vi sedan analyserat hur väl identitet och image 

stämmer överens och beskrivit vad detta kan bero på. Vi har kommit fram till att ett företag 

som har en röd tråd i sin interna och externa marknadsföring samt har en väldefinierad 

identitet kan nå ut med denna till kunderna och på så vis få identitet och image att i stort sätt 

stämma överens. 

 

Förslag på vidare forskning 

I vår studie har vi främst fokuserat på det gap som kan finnas mellan Gina Tricots 

varumärkesidentitet och image samt den komplexitet som kan råda där emellan. Vår studie 

kan ses som en grund för framtida liknande studier för andra företag inom samma bransch. På 

så vis kan detta leda till att man senare kan göra jämförelser och dra generaliseringar. 

 

Vad som även vore intressant i ett framtida arbete är att se hur ett företag som Gina Tricot, 

som har en väldefinierad identitet, arbetar för att behålla denna vid en expansion utomlands. 

På så vis skulle det vara intressant att se hur de behåller sin identitet samt hur de förmedlar 

denna då det bland annat kan råda kulturella skillnader. Det skulle även vara intressant att 

undersöka vilken kommunikationskanal som påverkar varumärkets image mest samt titta 

närmare på om det är varumärket eller produkten som är det mest avgörande vid köptillfället. 
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Biliga 1 

Intervjuguide Gina Tricot  

Verksamhet 

 Kan Ni beskriva kort om er bakgrund på Gina Tricot och vilken roll Ni har på företaget? 

 Vad är Gina Tricots affärsidé och vision?  

 Vilka är Gina Tricots målgrupper? 

Varumärke 

 Vad står varumärket Gina Tricot för? 

 Vad särskiljer ert varumärke från konkurrenterna? Vad gör det annorlunda? 

 Hur vill Ni att ert varumärke ska uppfattas av era kunder? 

 Hur uppfattar Ni att kundernas bild av Gina Tricot ser ut? 

 Hur arbetar Ni för att försöka få er bild av varumärket att stämma överens med kundernas? 

(Exempelvis genom personal, butik, marknadsföring m.m.) 

 Har kunderna någon inverkan på hur varumärket utformas? 

Varumärkesidentitet 

 Vilka associationer vill Ni att Gina Tricot varumärke ska förknippas med? 

 Om varumärket var en person hur tror Ni den skulle uppfattas? 

 Hur arbetar Ni med varumärket internt, inom organisationen? 

 Tror Ni att den vision Ni har i ledningen även delas av era anställda? Varför tror Ni det? 

 Hur skapar och etablerar Ni en relation mellan varumärket och kunden? 

 Hur tror Ni Gina Tricots konsumeter vill bli uppfattade och vad tror Ni varumärket tillför 

dem?  

Kommunikation 

 Vilka kommunikationskanaler använder Ni er utav? 

 Vilken kanal anser Ni är mest effektiv och varför? 
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 Vilket budskap vill Ni kommunicera ut genom varumärket till era kunder? 

 Hur märks det i er marknadskommunikation? 

 Brukar Ni mäta era kunders uppfattning kring ert varumärke? Om ja, i så fall hur? 

 Vilka faktorer tror Ni har störst inflytande på hur varumärket uppfattas av era kunder? 

 

 Finns det något mer Ni vill tillägga? 

 

 Vill Ni vara anonym? 
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