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Problem

I en alltmer global affärsvärld där nationers exklusiva rätt till sina egna associationer och
ursprungs markörer har upphört och de har övergått till att bli ett marknadsförings verktyg.
Hur kan företag använda sig av associationer och ursprungsmarkörer som verktyg för att
skapa starka varumärken och vilka problem kan uppstå i användandet av dessa verktyg?

Syfte

Vi vill genom en kvalitativ studie undersöka den varumärkesbyggande processen inom Gant
och se hur de använder sig av associationer och ursprungsmarkörer för att stärka sitt
varumärke.

Metod

I arbetet görs en litteraturstudie av både primära och sekundära källor. Vidare studeras,
genom en intervju av det svenskägda konfektionsföretaget Gant och dess
varumärkesstrategier samt om hur de associerar sig till den amerikanska östkusten, vilket sätts
i relation till litteraturstudien. Resultatet av den kvalitativa studien sammanställs i analysen,
vilken följs av slutsatser.

Teori

Teori kring varumärkesstrategier som begrepp, men även mer specifikt för just
associationsmarknadsföring och ”Country-of-Origin” effekten är exempel på teorier som det
lagts mest tyngd på.

Empiri

Den empiriska delen av uppsatsen, är baserad på en intervju med Gants Sverigechef, som
speglar sina svar på de frågor som ställts, som i sig grundats i teoridelen.

Resultat

Gants varumärkesbyggande har skett genom att de associerar sitt varumärke med USA och
kombinerar det med en europeisk elegans. De arbetar väldigt intensivt och med en
professionell marknadsföring för att slutligen ha fått ett väletablerat varumärke på den globala
marknaden. Resultatet är att Gant till stor del har lyckats med sina varumärkesstrategier och
har lyckats att använda köpta ursprungsmarkörer och associationer, för att stärka sitt
varumärke.
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Problem:

In a more global corporate world, where the shattering of production, design and the brands
domicile makes it more possible for companies to actively choose their own brands domicile,
which they themselves suit their products. We wish to see how the best way to use this tool to
create a strong brand. Our approach is to investigate a company who uses this tool.

Purpose:

We wish to examine the brand building process within Gant, and see how they use their
associations and “origin marks” to strengthen the brand, from a qualitative approach.

Methodology:

In this thesis, there is a study of literature where both primarily and secondary data are used as
sources. Furthermore, an interview has been done with a Swedish company within the ready
made clothing Gant, whereas brand strategies and how the company associates itself to the
American east coast, which is related to the literature study. The result of this qualitative
study, is displayed in the analysis, and discussed in the conclusion.

Theoretical Perspective:

Theory among brand strategies as a concept, and even more specifically associations of
marketing, country-of-origin theories are the most focused upon.

Empirical Foundation:

The empirical part of the thesis, is gathered from an interview that was made with the Gant
boss of Sweden, which reflects the questions that were asked which were based on the
theories.

Result:

Gants brand building was made through an association with the USA, combined with a
European touch of elegance. They work real intensely with a professional marketing strategy,
to finally have received a well established brand on the global market, and to have succeeded
to use “purchased” origin marks and associations to strengthen their brand.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vi har i vår uppsats velat belysa hur ursprungsmarkörer används i marknadsföringen av
produkter, med en liten eller ingen anknytning till landet eller platsen som produkten eller
varumärket vill påstå att det härstammar ifrån. Att använda sig av nationer för att bygga
varumärken och associationer är inget nytt fenomen, det har används länge för att särskilja
varor på marknader. Svenska företag har varit duktiga på att använda Sveriges associationer i
sin marknadsföring, där ett av de mest slående exempel på detta, är hur IKEA har profilerat
sig i utlandet med en tydlig svensk varumärkesbild.

Det vi ser som en ny utveckling i det här sammanhanget är hur ett lands eller en plats
favoriserade associationer inte längre är något som är reserverat för företag från det specifika
landet eller platsen. På dagens globaliserade marknad, har användandet av ursprungsmarkörer
blivit ett strategiskt verktyg som kan användas av marknadsförare för att ingjuta associationer
till sitt varumärke.  Man kan välja de associationerna från platser och nationer som man tror
kan stärka sitt varumärke mest.

Vi började med att uppmärksamma att det fanns ett flertal svenska företag som använde sig av
mer eller mindre lånade ursprungsmarkörer. Vi märkte att det fanns ett antal företag som
använde sig av liknande associationer, närmare bestämt associationer från det amerikanska
östkustområdet som brukar kallas för New England och består av de sex nordliga staterna:
Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island och Vermont. De svenska
företag som använde dessa specifika ursprungsmarkörer var Lexington och Gant. Det som
gjorde att vi lade märke till just dessa företag var att de båda använder sig av tydligt
utpräglade amerikanska associationer i sin marknadsföring. De försöker framstå som
amerikanska varumärken mot konsumenterna.

Det företag som vi har valt att uppmärksamma är Gant, då det är det största av de två och det
mera öppna gentemot allmänheten, samt aktuellt i och med sin introduktion på
Stockholmsbörsen under våren 2006. Det vi ville undersöka var hur den varumärkesbyggande
processen fungerade på Gant. Hur de arbetade med frågor om ursprung och associationer i sin
marknadskommunikation

1.2 Problemdiskussion

I en alltmer global affärsvärld där nationers exklusiva rätt till sina egna associationer och
ursprungs markörer har upphört och de har övergått till att bli ett marknadsförings verktyg.
Hur kan företag använda sig av associationer och ursprungsmarkörer som verktyg för att
skapa starka varumärken och vilka problem kan uppstå i användandet av dessa verktyg?

1.3 Frågeställning

Hur kan associationer och ursprungsmarkörer användas i den varumärkesbyggande processen
och hur kan ett enskilt företag använda sig av dessa verktyg för att skapa ett starkt varumärke?

1.4 Syfte

Vi vill genom en kvalitativ studie undersöka den varumärkesbyggande processen inom Gant
och se hur de använder sig av associationer och ursprungsmarkörer för att stärka sitt
varumärke.
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1.5 Disposition

Kapitel 2 I detta kapitel redogörs för val av metod som tillämpas och det vetenskapliga
synsätt som uppsatsen bottnar i. Detta följs av en introduktion av utvalda
fallföretag och respondenter.

Kapitel 3 Här beskrivs den teoretiska referensram som vi har som grund för uppsatsens
fortsatta gång.

Kapitel 4 I detta kapitel presenteras empirin som grundar sig på en genomförd intervju
med det utvalda fallföretaget, samt tidigare forskning och speciellt utvalda
artiklar.

Kapitel 5 Här analyseras resultatet av empirin i relation till teorin.

Kapitel 6 Slutsatsen redovisas här genom att återkoppla till forskningsfråga och syfte.

Kapitel 7 Här belyser vi förslag på eventuell framtida forskning.
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2 Metod

2.1 Uppsatsens framåtskridande

För att gå vidare i processen, har vi valt att basera uppsatsen på teorier och empiri, där
teorierna mestadels består av varumärkesteorier som exempelvis Ugglas teorier om
associationsbaser och Papadopoulos teorier om Product-Country Images, samt en koppling till
Country-of-origin effekten. Empirin har vi först och främst fått från en utförd kvalitativ
intervju med Gants Sverigechef Per Sjödell, samt från källor som exempelvis tidigare
forskning och artiklar.

2.2 Vetenskapligt synsätt

Vi har valt att inte belysa de vetenskapliga synsätten såsom positivismen och hermeneutiken i
detalj. Anledningen till detta, är att vi anser att det inte tillför vår uppsats substans, att
diskutera de historiska bakgrunderna till dessa synsätt. Vi har bestämt oss för att luta oss på
en kvalitativ undersökning som tyder på ett hermeneutiskt synsätt. Vi har gjort en djupintervju
med Gants Sverigechef Per Sjödell för att på detta vis få primärdata till vår uppsats.
Sekundärdata är hämtad från artiklar och annat tryckt material som har varit till hjälp i
uppsatsen. Vi har även, enligt det hermeneutiska synsättet sett uppsatsförfattarna själva som
presumtiva konsumenter i det empiriska underlaget, vilket har gett tre stycken konsumenters
syn på problematiken i uppsatsen. Dessa intryck och åsikter har vi använt oss av för att
analysera vår frågeställning.

2.3 Undersökningsansats

Det finns olika sätt att komma fram till en slutsats, induktiv och deduktiv ansats, där
induktion bygger på empiri och deduktion på logik. Induktion innebär att man drar allmänna,
generella, slutsatser utifrån empirisk fakta. Vid induktion kan man alltså komma fram till en
större eller en mindre sannolikhet, men man kan aldrig uppnå hundraprocentig visshet.
Deduktion innebär att man drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt
sammanhängande. Behöver inte vara sann, bara att den överensstämmer med verkligheten.

I vår uppsats kommer vi att använda oss av en induktiv ansats, då vi ska komma fram till den
mest riktiga slutsatsen använder våra argument från den empirisk information vi fått från den
intervju, tidigare forskning samt artiklar vi studerat under uppsatsens gång.

2.4 Tillvägagångssätt

2.4.1 Val av referensram

Redan vid början av vår teoriforskning, upptäckte vi modeller som skulle passa som vår ”röda
tråd” i uppsatsen. Dessa modeller bygger på Henrik Ugglas associationsbaser, där vi placerar
in själva ”New England fenomenet” i ena änden och Gant i den andra. Här speglar man den
image Gant och New England har gentemot marknaden, samt hur fenomenet och företaget
profilerar sig, adderar de gemensamma nämnarna, och får då en associationsbas som sedan
mynnar ut till kundens märkesbild. Vi har även använt oss av Papadopoulos teorier gällande
“Country-of-Origin” och ”Product-country Images” för att belysa problematiken. Vi använder
även identitetsteorier som Kapferer och Aaker för att belysa Gants identitet. Dessa ger en bra
struktur när vi arbetar genom uppsatsen, steg för steg.

Som tidigare nämnts, hjälper alla dessa teorier oss för att få den bakgrundskunskap som är
nödvändig för att gå vidare med det empiriska materialet, för att i slutänden kunna analysera
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företaget Gants associationsbaser och sedan diskutera kring dess val av marknadsstrategier,
om vad som gör att de lyckas med detta koncept, samt vad som gör att de kan förlora på det.

2.4.2 Val av undersökningsföretag

Som tidigare nämnt, ska vi endast fokusera på ett företag inom konfektionsbranschen,
nämligen Gant. Detta företag är svenskägt och etablerat med sitt huvudkontor i Stockholm,
fast det är marknadsfört som amerikanskt. Det finns självklart fler företag som profilerar sig
på detta ”sätt”, men vi har avgränsat oss till Gant. Då vi anser att det är mer intressant att
forska om ett svenskt storföretag och att det är lättare att få tag i den information som krävs
för att effektivisera vår arbetsgång.

2.4.3 Intervjuer

Vi har intervjuat Gants Sverigechef Per Sjödell, för att få konkret information om Gant och
det primärdata som är nödvändigt för att ge svar på vår frågeställning och syfte.

Enligt Kotler1, finns det tre huvudtyper av undersökningsmetoder för att samla in det
primärdata man är i behov av. Dessa består av frågeformulär, psykologiska samt tekniska
verktyg. Men desto fler marknadsundersökare föredrar mer kvalitativa metoder för att
undersöka konsumenter, kunder med flera. Att ha en kvalitativ undersökning innebär att man
går in på djupet med det man vill få reda på, samt att man vanligtvis riktar in sig på få
respondenter.

Det finns flera olika hjälpverktyg som kan komma bra till hands när man utför exempelvis en
intervju, som exempelvis en bandspelare, en diktafon, en video med flera. Vi har valt att
använda en bandspelare eftersom vi ansåg att det räckte som hjälpmedel och att det förenklar
att ”komma ihåg” det som sagts på intervjun, än att vi endast skulle ha tagit anteckningar och
förmodligen missat en hel del viktig information. På detta sätt blir vår empiri detaljmässigt
fullständig.

Vi anser att en intervju är den mest effektiva lösningen, då vi vill ha svar på de frågor vi har,
för att få den empiri vi behöver för att slutligen kunna analysera och dra våra egna slutsatser.
Att få en personlig kontakt med en person, som man kan föra en diskussion med, och ställa
frågor till, samt eventuellt ställa följdfrågor, är av stor vikt för vår uppsatskonstruktion.

Frågorna som vi har framställt, är direkt knutna till de presenterade teorier, vilket förenklar
vår analys. Detta gör att vi håller oss inom den ram som vi tänkt från början och inte svävar ut
på några onödiga sidospår.

2.4.4 Val av respondent

Som tidigare nämnt har vi valt att intervjua Per Sjödell som är Sverigechef på Gant.
Anledningen till att vi valt honom, beror på att han besitter den kunskap och den information
som vi behöver för att kunna samla in ett kvalitativt material som ska utgöra uppsatsens
empiri vilket vi ska använda för att besvara vårt syfte.

Med de frågor som vi konstruerat, med de självklara kopplingarna till den teori vi valt, var det
lämpligast att endast intervjua Sverigechefen. Då vi fått de svar vi frågat efter, har vi dragit
slutsatsen att vi inte är i behov av att intervjua någon ytterligare person på företaget.

                                                  
1 Kotler, Philip, (2003), “Marketing Management; 11’th edition”, Prentice Hall, New Jersey, s. 133
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2.4.5 Källkritik

Vi inser att genom enbart ha intervjuat en person på företaget, kan det anses som att vi kan få
en ensidigbild, som kan vara färgad av personliga åsikter hos respondenten. Den kritiken är
central i den kvalitativa undersöknings metoden och svår att värja sig emot. Eftersom vi har
samlat största delen av vår empiri från företaget, är vi medvetna att den information vi fått,
inte kan ses som objektiv och vi har tagit hänsyn till det i vårt analysarbete.

2.4.6 Avgränsning

Som tidigare nämnts i metoddelen, har vi avgränsat oss på vissa områden. Detta för att ge en
klar bild om vad vi ska undersöka, diskutera och skriva om. Den uppenbara avgränsningen, är
att vi valt att endast använda oss av företaget Gant som empiriskt val, där vi också valt att
endast intervjua Sverigechefen då vi anser att det är tillräckligt för att få del av den
information som krävs för att uppnå vårt syfte. Vi har heller inte fokuserat på Gants kunder
respektive butikspersonal då våran problemställning och syfte, inte enligt oss krävde en sådan
inriktning.
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3. Teori
Här tänker vi presentera de enligt oss mest centrala och intressanta varumärkesteorierna, som
kan komma till användning i vårt fortsatta arbete med uppsatsen. Varumärkesteorin är ett stort
område med många olika teoribildningar. Vår värdering av teorierna bygger på Ugglas och
Apérias urval i deras respektive böcker2.

3.1 Varumärke

Ett varumärke är ett namn, ett tecken, en benämning, en symbol, en design eller en
kombination av dessa. Syftet med ett varumärke, är att identifiera en tillverkares produkt eller
tjänster från säljare eller en grupp av säljare samt att differentiera dem från sina konkurrenter.
Ett varumärke identifierar också säljaren eller tillverkaren.3 Ett varumärke är en brännpunkt
för alla positiva och negativa intryck som skapas av köparen då denne, under tiden, kommer i
kontakt med varumärkets produkter, distributionskanaler, personal och kommunikation.

Ett varumärkes värde, kommer från dess förmåga att vinna en exklusiv, positiv och
framstående betydelse, i en stor del av konsumenternas medvetande.
Inte bara en krokodil som är fastsydd på en tröja, utan det är alla saker en köpare tänker på när
han ser en Lacoste tröja. Dessa relateras till de påtagliga attribut som produkten samt de mer
opåtagliga, som både kan vara psykologiska och sociala.4

3.2 Aakers ”Brand equity teori”

Vi börjar med två av David Aakers teorier, den så kallade ”Brand equity teorin” och
identitetsteorin. Enligt Apéria, den mest framträdande modellen i litteraturen och mest central,
den så kallade ”Brand equity modellen”. Den är uppdelad i fyra stycken kategorier, där den
första är märkeskännedom, den andra märkeslojalitet, den tredje kundupplevd kvalitet och den
fjärde och sista är varumärkets övriga associationer.

3.2.1 Varumärkeskännedom

I den kategorin ingår konsumentens kännedom av varumärket, hur väl konsumenten känner
igen det enskilda varumärket. Enligt Aakers teorier är det livsviktigt för ett varumärke att bli
känt hos slutkonsumenten då ett okänt varumärke har en mindre attraktionskraft och en
mindre chans att bli vald i butikshyllan. Det är därför viktigt att komma så högt upp i
medvetandet som möjligt hos den tilltänkta konsumenten. Aaker har delat upp nivåerna av
kännedom i fyra steg:

3.2.1.1 ”Top of mind”

Det är det första varumärke som konsumenten nämner om den får frågan om vilka olika
varumärken det finns i en specifik produktklass. Det varumärke som ligger högst upp på
konsumentens igenkänningsstege.

3.2.1.2 ”Brand recall”

Det är inte det första varumärket som konsumenten nämner, men konsumenten nämner det så
det finns i konsumentens medvetande.

                                                  
2 Uggla, Henrik (2003), ”Organisering av varumärken”, Liber Ekonomi, Malmö
Apéria, Tony (2001), “Brand relationship management”, School of Business Research Report 2001:4
3 Kotler, P, (2003), s. 419
4 Kapferer, Jean-Noël, (2001) “Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long Term”. London:
Kogan Page, s 25
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3.2.1.3 ”Brand recognition”

Här känner konsumenten igen varumärket om den blir tillfrågad, men det kommer inte
spontant.

3.2.1.4 ”Unaware of brand”

Konsumenten känner inte till varumärket även om man specifikt frågar om det.

3.2.2 Märkeslojalitet

Enligt Apéria, är märkeslojalitet själva kärnan i ”Brand equity” modellen och en indikator på
ett företags framtida vinster. Att ha märkeslojala kunder är viktigt då det skapar en inträdes-
barriär gentemot konkurrenterna på marknaden. Det blir dyrare och mindre attraktivt för dem
att försöka locka över kunderna. Märkeslojalitet påverkas av alla de andra aspekterna i ”Brand
equity” modellen, då man kan skapa lojalitet till varumärket genom att bearbeta dessa
faktorer.

3.2.3 Kundupplevd kvalitet

Den upplevda kvaliteten av varan hos kunden, är viktig för att skapa återköp och skapa
lojalitet till varumärket. Det är viktigt att kundens upplevda bild av kvaliteten på varan,
stämmer överens med verklig kvalitet, så att det inte blir ett glapp i kommunikationen.

3.2.4 Varumärkets associationer

Genom att knyta sitt varumärke till associationer i kundens medvetande, kan man öka värdet i
varumärket. Enligt Aaker finns det fem sätt som associationer kan skapa värde för företaget:

- Hjälpa konsumenten att förstå information.
- Differentiera varumärket.
- Ge konsumenten skäl att köpa.
- Skapa positiva känslor/attityder mot märket.
- Underlätta märkesutvidgningar.

3.3 Aakers identitetsteori

Aaker beskriver i sin teori fyra nivåer på en varumärkesidentitet, där det första steget är
essensen. Han beskriver det som varumärkets innersta kärna, som är grunden för hela
varumärket. Det andra steget i varumärkesidentiteten är varumärkets kärnidentitet som bygger
på varumärkets viktiga kärnvärderingar. Det tredje steget i ordningen, är varumärkets
utvidgade identitet som kan förändras över tiden för att passa lokala marknader och trender.
Slutligen ska en varumärkesidentitet innehålla ett värdelöfte som kommuniceras till kunden,
det kan vara ett löfte på en funktionell, emotionell eller en självuttryckande nivå.
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Figur 1. Varumärkesidentitetssystem (tolkat av Uggla, 2003) sid 86.

Aaker utvecklar sin teori vidare genom att dela upp identitetsbeskrivningen i fyra generella
perspektiv; produkt, symbol, organisation och person. De delas vidare in i tolv underliggande
dimensioner som Aaker sammanlagt kallar för den utvidgade kärnidentiteten. Här kan företag
välja de dimensioner som bäst passar deras företags varumärkesstrategier för att bygga deras
varumärke och skapa en stark kärnidentitet.

3.4 Kapferers identitetsprisma teori

Kapferers identitetsprisma är uppbyggt i en avsändardel och en mottagardel, med sex stycken
prismor som belyser olika områden av varumärket. De tre stycken prismorna på vänstersidan,
fungerar så att de externaliserar varumärket och visar de aspekterna av varumärket som
projiceras ut mot kunderna. På högra sidan illustrerar de tre stycken prismorna de delar av
varumärket som internaliseras in i företaget och kundernas medvetande. De två prismor som
företaget själva kan kontrollera i modellen, är den fysiska och den som hanterar
personligheten. De fungerar som verktyg för att styra mottagarens reflektion och självbild av
varumärket.

Figur 2. Identitetsprisma (tolkat av Uggla, 2003) sid 90.

Fysik: Är det som hanterar de rent fysiska delarna av varumärket, som funktion, form och
utseende.
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Personlighet: Varumärkets personlighet som det porträtterar till omvärlden och inåt i
organisationen.

Kulturen: Det är det som är unikt för varumärket och gör att det kan differentiera sig.

Relationen: Är det prisma som tar upp relationen mellan varumärket och konsumenterna.

Reflektion: Varumärket reflekterar sina användares image. Det kan användas av individer för
att visa vilka sorters värderingar, de vill ska reflekteras på deras egen person. Genom att
använda ett specifikt varumärke och på så sätt få en del av imagen som de andra kunderna
reflekterar.

Självbild: Där reflektionen var ett varumärkes samlade användares image, är självbilden den
bild som vi bygger till oss själva, genom att använda specifika varumärken.

3.5 Kellers teori om konsumentbaserat varumärkesvärde

Keller bygger sin teori på tre utgångspunkter: särskiljande effekt, varumärkeskännedom och
respons på marknadsföringsåtgärder. Han menar att varumärkesvärde enbart kan uppstå om
kunden uppfattar en märkbar skillnad på en produkt med ett varumärke och en generisk
skillnad utan varumärke. Det avgörande för varumärkeslojaliteten blir vilka associationer som
varumärket har inpräntat i kundens medvetande och det kan enligt Keller delas upp i tre
nivåer:

3.5.1 Styrkan hos associationerna

Det beror på hur informationen om varumärket har processats in i kundens medvetande. Det
som avgör styrkan av associationen hos kunden, är hur man lyckats med
marknadskommunikationen, både kvalitativt och kvantitativt. Det måste finnas en relevans för
kunden, om budskapet ska kunna bryta igenom kommunikationsbruset. En enbart kvantitativ
bearbetning är enligt Keller inte att önska om man eftersträvar att skapa starka associationer i
kundens medvetande.

3.5.2 Favoriserade associationer

De associationer som kunden själv uppskattar samt finner attraktiva i produkten eller tjänsten
och marknadskommunikationen. Enligt Keller, är det viktigt att nå till den punkten då kunden
har favoriserbara associationer, vilket knyter kunden nära till varumärket.

3.5.3 Unikhet hos associationerna

Genom att vara annorlunda mot andra varumärken och på detta vis skilja ut sitt erbjudande,
kan man enligt Keller få kunden att uppleva positiva associationer till det egna varumärket.
Men, det går inte enbart att positionera sig så långt bort som möjligt från de andra aktörerna.
Utan, man måste bibehålla en anknytning till sin egen produktkategori, för att på ett effektivt
sätt styra kundens bild av varumärket.

3.6 Ugglas teori om associationsbasen.

Uggla definierar associationsbasen som ”ett system av varumärkesassociationer som kan
återkopplas till ett ledarvarumärke, med associationer från det egna varumärket, partners
varumärkesassociationer och institutionell mening med ett positivt (negativt) värde för
kunden”5. Han bygger sin teori på tre stycken antaganden:

                                                  
5 Uggla, s 141
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1. Varumärken i omvärlden kan ses som potentiella partners.

2. Ett varumärke kan dra nytta av andra varumärken, men också av den omgivande kulturen
och av olika samhällsfenomen.

3. Det blir allt viktigare att organisera sina varumärken kring egna och andras värden, inte
bara bygga och ladda dem från grunden.

3.6.1 Associationsbasen

I Ugglas teori om associationsbasen, utgår han ifrån ett ledarvarumärke som leder affären och
kontrollerar associationsbasen samt samarbetena mellan de olika varumärkena, genom att
etablera associationer med ett eller flera partnervarumärken. Partnervarumärket lånar ut sina
varumärkesassociationer till ledarvarumärket, som använder dem för att ladda sin egen
associationsbas och förhoppningsvis förflytta den i en positiv riktning. På liknande sätt
används institutionella associationer för att hjälpa ledarvarumärket att flytta associationsbasen
i positiv riktning, genom att ledarvarumärket samarbetar med en av samhällets erkända
institutioner, som ett museum eller liknande.

Figur 3. Associationsbasen (efter Uggla, 2003) sid 140.

Uggla nämner fem stycken olika partnerassociationer som man kan använda sig av för att
ladda associationsbasen. Det första är som nämnt ovan, varumärken som antingen kan vara ett
ingrediensvarumärke eller partnervarumärke. Uggla nämner som exempel Ecco skor med
GORE-TEX tyg. Där GORE-TEX fungerar som ett ingrediensvarumärke och
partnerassociation i Eccos associationsbas med dess associationer av ett tyg som är vattentätt
men andas. Man kan även använda personer som partnerassociationer, där det tydligaste
exemplet är sportstjärnor som Michael Jordan och Tiger Woods. Då de lånar sina
partnerassociationer till Nikes associationsbas för en ordentlig ekonomisk ersättning.

Andra partnerassociationer som ett ledarvarumärke kan använda sig av, är platser och länder.
Som ett exempel på att använda ett land eller plats som partnerassociation, nämner Uggla
Pumas samarbete med den Jamaicanska truppen i 2004 års Olympiska spel. Puma använde sig
av associationerna som finns för Jamaica som ett tillbakalutat öparadis för att marknadsföra
sina produkter. Både före och efter själva spelen i ett försök att flytta sin associationsbas åt det
hållet och erhålla den imagen. Även produktkategorier kan användas som partnerassociation
för att stärka och förankra ett ledarvarumärke i kundens medvetande. Den femte och sista
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partnerassociationen är den vi tidigare tagit upp, där man samarbetar med institutioner i
samhället6.

Man kan även skilja på symmetriska och asymmetriska samarbeten mellan ledarvarumärket
och partnervarumärket. Där ett symmetriskt samarbete sker under formen av ett jämbördigt
samarbete där de olika varumärkena får samma utrymme i kommunikationen och har lika
mycket att vinna. Däremot, under ett asymmetriskt samarbete är det ledarvarumärket som tar
störst plats och utrymme i samarbetet.

3.6.2 Semiotisk status

Uggla diskuterar även hur man kan dela upp de olika varumärkena i associationsbasen, i
semiotisk status. Han delar upp dem i tre stycken klasser:

3.6.2.1 Symboler

Har en godtycklig karaktär och kan laddas med det innehåll som ledarvarumärket önskar.
Konsumenterna lär sig att identifiera symbolerna med specifika associationer till exempel
Nikes logotyp, som associeras med sportmode. Uggla menar att, om ledarvarumärket vill fylla
varumärket med mening från partnervarumärket, gäller det att maximera symbolens
exponering i relation till partnervarumärket. Det blir tydligt att ledarvarumärket har en
dominerande position i samarbetet.

3.6.2.2 Ikoner

Bilder och fotografier som representerar något för konsumenten. Uggla menar att genom att
ikonisera sina partnervarumärken, kommer de framstå som innehållsmässigt intressanta i
förhållande till ledarvarumärket, men det kommer ändå att domineras av ledarvarumärket.

3.6.2.3 Index

Bygger på kopplingen mellan uttrycket för varumärket och själva varumärket. Den liknelse
som Uggla gör är uttrycket ”ingen rök utan eld” där rök är ett index för eld, eftersom den
hänger ihop med eld och pekar mot att rök föregår eld. Han ger exempel på hur man kan
använda index när man vill ge legitimitet till ledarvarumärket. Hur man exempelvis kan
använda sig av experter för att bygga legitimitet till varumärket. Exempel på det kan vara när
man använder tandläkare i reklam för tandkräm, som få bygga legitimitet för varumärket
genom att utnyttja sin yrkesauktoritet.

3.7 Country-of-Origin teorier

I vår fortsatta uppsats ska vi använda oss av nationer och platser som associationer, som kan
användas för att stärka varumärken. Vi ska även se på nationen och platser som ett varumärke
som kan ha ett eget ”brand equity” värde. Det finns en omfattande forskning inom området,
specifikt inom ett område som kallas ”Country-of-Origin”, vilket vi i fortsättningen kommer
att benämna COO. Området som avhandlas inom teorierna är hur företag använder sig av
nationer i sin marknadsföring för att stärka sina varumärken med positiva associationer. Detta
genom att framhäva var produkten är producerad, eller i vissa fall dölja var den är producerad,
i de fall nationen kommer med inte fullt så positiva associationer.

Att använda sig av nationer för att bygga varumärken och associationer är inget nytt fenomen,
det har används länge för att särskilja varor på marknaden i början mest för långväga
lyxvaror, som till exempel kinesiskt siden där associationerna till Kina skulle borga för
kvalitet. Med utvecklingen av nationalstaten på 1800-talet, blev lokala markörer som till

                                                  
6 Uggla, Henrik (2004), “The brand association base: A conceptual model for strategically leveraging partner brand equity”
Brand Management, Vol. 12, NO. 2, p105-123
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exempel BMW: s ”Bayerische Motoren Werke” synonymt med tysk kvalitet. 7

Stereotyper spelar en stor roll i våra bilder av olika länder. Om vi tänker på en tysk produkt,
får vi en bild av hög kvalitet och skickliga ingenjörer. Samtidigt om man tänker på franska
produkter, får man totalt annorlunda associationer och bilder i sitt medvetande8. Detta gör det
lättare för produkter som är associerade med ett land som kunden har positiva stereotyper för,
att få ett positivt mottagande i kundens medvetande. På samma sätt om en produkt är
associerad med ett land, som inte överstämmer med den bild som konsumenten har av
produkten. Om skillnaden mellan den upplevda bilden av ett lands associationer och en där en
tillverkad produkt blir för stor, uppstår det ett trovärdighetsproblem i konsumentens ögon.
Stereotyper och attityder gentemot länder, är inget som ligger fast, utan kan ändras med tiden.
Efter andra världskriget var Japan associerat med dålig produktkvalité. De associationerna är
idag totalt förändrade.9 Bilder av länder kan definieras som:

”Country image is the overall perception consumers form of products from a particular
country, based on their prior perceptions of the country's production and marketing strengths
and weaknesses.”10

3.7.1 Från Country-of-Origin till Product-Country Images

I de ursprungliga COO teorierna, hanterar man enbart hur produkter uppfattas olika på grund
av vilket land som produkten var producerad i, det vill säga vilket land som står på ”Made
in”- etiketten. Papadopoulos & Heslop vill i sin bok ” Product-Country Images” gå ifrån den
traditionella formen av COO teori, då de tycker att den inte längre är applicerbar på en global
marknad, när produkter ofta designas och produceras i olika länder men likväl av
konsumenten uppfattas komma från landet där de designas. Dessa rörelser inom området får
författarna att mena att det inte längre går att prata om enbart betydelsen av landet, där
produkten produceras, utan man måste vidga teoribildningen till att innehålla ett vidare
begrepp som enligt författarna blir ”Product-Country Images”, vidare benämnt PCI. Man
inkluderar inte bara själva landet som produkten är tillverkad i, utan hela den bild av
ursprungsidentiteten som produkten kommunicerar.

Författarna ser att desto högre grad av globalisering inom marknaderna, desto viktigare blir
PCI för att marknadsföra sina produkter. De för fram olika sätt som PCI kan användas på den
globala marknaden.

3.7.1.1 Positionerings strategier

Producenter och nationers regeringar kan använda sig av PCI som positioneringsstrategier för
att särskilja sitt varumärke på den globala marknaden.

3.7.1.2 Globala varumärken

Varumärken som försöker framstå som globala varumärken utan klara associationer till ett
specifikt land. Författarna tar som exempel Coca-Cola och IBM (International Business
Machines) på varumärken, som har försökt att marknadsföra sig som globala varumärken,
men ändå framstår med en klar nationell status som amerikanska varumärken. De företag som
har lyckats med att få fram en bild av varumärket som internationellt, är enligt författarna till
exempel konfektionsföretaget ”The United Colors of Benetton”

                                                  
7 Papadopoulos, Nicolas & Heslop, Louise A. (1993), “Product-Country Images”, The Haworth Press inc: s 9
8  Ibid.
9 Kotler, P, (2003), s 198
10 Roth, Martin S.; Romeo, Jean B.(1992) ” Matching product category and country image perceptions: A framework for
managing country-of-origin effects” Journal of International Business Studies, 3rd Quarter, Vol. 23 Issue 3, p480



13

3.7.1.3 Hybridprodukter

Med produkter som produceras i ett land och designas i ett annat, skapas det så kallade
hybridprodukter utan någon klar definition av produktens nations ursprung. Det öppnar för
producenten själv att välja vilket land och vilka associationer som de vill förknippa produkten
med. Ett av de tydligaste exemplen på ett företag med hybridprodukter är IKEA som har
starka svenska associationer till sitt varumärke men deras produktion sker i diverse
låglöneländer.

3.7.1.4 Regionala ursprungsmarkörer

Användandet av regionala ursprungsmarkörer istället för nationella, där regionen kan ha en
starkare associationsbild än en nation. Exemplet kan vara produkter som marknadsförs som
”Made in EU” utan att vidare förklara var inom unionen som produkten är producerad. Eller
användandet av en specifik region inom ett land så som Bordeauxviner eller apelsiner från
Florida.

3.7.1.5 Lånade ursprungsmarkörer

När det har framkommit att ursprungs markörer kan spela en effektiv roll i marknadsföringen
av produkter och byggandet av starka varumärken, har det lett till att företag vill använda
lånade ursprungsmarkörer från länder och regioner som de har liten eller ingen relation till.
Ett exempel som pekas ut på användandet av lånade ursprungsmarkörer, är Reeboks
användande av Storbritanniens flagga i sin marknadskommunikation, då Reebok var ett
amerikanskt företag med ingen anknytning till Storbritannien. För att ytterligare komplicera
bilden, har Reebok nu blivit uppköpta av tyska Adidas. I denna situation har vi ett
amerikanskt företag som lånar ursprungsmarkörer från Storbritannien, medan det är ägt av ett
tyskt företag och producerar sina produkter i ett fjärde land. Det leder till en utveckling där
nationerna inte längre äger bilderna av sina associationer, utan företag kan låna in de
associationer som bäst passar in för att bygga sina varumärken.

3.7.1.5 Konsumenters användande av PCI

Konsumenter använder PCI för att diskriminera bland produkter och utgår från de olika
stereotyper de har för vad olika länder står för. Producenterna och regeringar kan försöka
styra konsumenternas uppfattning om vikten av PCI, genom olika kampanjer till exempel att
man enbart ska köpa svensk kött.



14

4. Empiri

4.1 Bakgrund om företaget

Grundaren av Gant kom till USA från Ukraina år 1914. Han hette Bernard och fick
efternamnet Gant, därav namnet på varumärket idag. Han började sin karriär i textilbranschen
där hans arbetsuppgift var att sy skjortkragar.

Bernard Gant upptäckte ganska snart att män började klä sig lite mer ledigt och satsade på att
göra skjortor för en man som tycker om att vara välklädd men med lite ledigare stil. År 1941
startade Bernard Gant tillsammans med en kusin, en familjeverksamhet i New Haven,
Connecticut. Deras affärsidé var att göra snygga, lediga skjortor, med bra kvalitet och sälja in
dem till andra märken. Ganska snart insåg de att det kanske skulle vara dags att starta ett eget
märke och år 1949 startade de skjortföretaget Gant. De hade helsides reklamannonser i
tidningar och de marknadsförde sig speciellt i tidningar som vände sig till intellektuella New
York invånare, vilket resulterade i en ökad efterfrågan. Annonserna visade det enkla men
ändå välklädda modet, som var unikt för den amerikanska östkust stilen. Vid ett tillfälle år
1960, lyckades Gant bli de näststörsta skjorttillverkarna i hela världen.11

Sju år senare, sålde Gant sin familjeverksamhet och det kom att ha flera ägare innan, det
svenska företaget Pyramid Sportswear fick upp ögonen för Gant, och förhandlade till sig
licensrättigheterna till att producera Gant kläder på den svenska marknaden. Året 1999 köpte
Pyramid Sportswear AB rättigheterna till varumärket i resten av världen och har ägt det sedan
dess.12 Till en början sålde Gant bara skjortor men när Pyramid Sportswear tog över, utökade
de sortimentet till sport och fritidskläder men fortfarande endast för män. För några år sedan
fanns det 800 försäljningsställen som sålde Gantprodukter och en renodlad Gantbutik på Fifth
Avenue i New York.  På 90-talet såldes Gant överallt i USA, vilket gjorde att deras varor blev
för lättillgängliga och varumärkesvärdet blev urvattnat vilket även resulterade i att intresset
minskade. Under år 2000 drog Gant sig tillbaka från alla butiker i USA, för att ett år senare
öppna tre helprofilerade Gant stores, detta för att återfå det status, märket en gång hade och att
försöka få samma positionering i USA som de har i Europa.

För cirka fem år sedan, bestämde sig Gant för att göra en uppfräschning, de ville nå en yngre
målgrupp. I andra länder var det även en yngre målgrupp som köpte Gant och den imagen
som de hade lyckats skapa utomlands ville de även lyckas med här i Sverige. Idag har de
utökat sitt sortiment med damkläder, kläder för barn, heminredning, skor, klockor,
accessoarer samt dofter. Anledningen till att Gant lanserade en damkollektion kom av att det
fanns en stark efterfrågan på marknaden. Kvinnor köpte herrskjortor till sig själva, eftersom
Gant inte sålde några damkläder. År 2004 introducerades damkollektionen i tio länder.

Gant säljer även dofter där de har tagit hjälp av det klassiska märket Elisabeth Arden, för att
distribuera och producera sina dofter. Gant har haft en hög tillväxt, de senaste femton åren har
deras försäljningstillväxt i snitt ökat med 19 procent.
Redan år 2002, var det tal om att Gant skulle introduceras på börsen, men de avstod eftersom
de ansåg att marknaden inte var tillräckligt bra.13

Den 28 mars 2006 blev den första handelsdagen på börsen, det släpptes 65 procent av det

                                                  
11 http://www.gant.com/www/northset.html datum 2006-05-04
12 Storwall, Anna-Karin, Svenska Dagbladet, 2006-03-14.
13 Svenska Dagbladet 2006-03-14
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totala antalet aktier, till ett pris av 141 kronor per aktie och det totala börsvärdet uppkom till
cirka 2,3 miljarder kronor.14

Gants VD, Arthur Engel, berättar i en tidningsintervju att anledningen till
börsintroduceringen, är att de vill nå en långsiktig och spridd ägarsituation vilket leder till att
man får mer insyn i företaget.15

4.2 Intervju med Gants Sverigeschef Per Sjödell

2006-04-10 klockan 13.00 på Gants huvudkontor i Nacka strand. Intervjuunderlaget finns att
se i bilaga 1.

4.2.1 Presentation av Gant

Gants affärsidé är att de vill göra högkvalitativa livsstilprodukter. För att lyckas att skapa en
hel livsstil runt ett varumärke, krävs det att man säljer allt som hör till hemmet. Gant har herr,
dam och pojkkläder men säljer även accessoarer som parfym, glasögon och klockor. De har
även heminredning som är en viktig ingrediens när man vill att varumärket ska utstråla en
livsstil. Gant vill bli ett globalt varumärke. Precis som de har lyckats med att höja
varumärkeskännedomen på hemmaplan, vill de också höja den ute i resten av världen och då
speciellt på nya marknader som exempelvis Kina och Ryssland, där det finns en stor tillväxt-
potential. Idag finns Gant i 68 länder, de senaste som tillkommit är; Kina, Ryssland, Indien
och Sydkorea.

När de anställer en ny medarbetare märker de ganska snabbt om de passar in i företaget eller
inte. Gants företagskultur är så stark att om man inte trivs med den, så passar man inte heller
in i företaget. Gant anser att deras personal kanske engagerar sig lite mer än en annan
butikspersonal, just för att de känner en gemenskap med Gant.

Vilket företag som helst kan göra så kallade stjärnkuddar, men bakom Gants produkter finns
det en historia. Gant är svenskägt, men deras DNA härstammar från den amerikanska
östkusten. År 1949 grundades Gant av Bernard Gant och sin bror. Bernard började sälja sina
högkvalitativa skjortor under varumärket Gant. Senare på 80-talet, fick trion Klas Käll,
Lennart Björk och Staffan Wittmark, licensrättigheter att ta fram en egen kollektion och de
lyckades väldigt bra med den, vilket är grunden till Gants starka position idag.

Gant anser att Ralph Lauren är deras främsta konkurrent om man tänker i hela världen.
Skillnaden mellan Gant och Ralph Lauren är att den sistnämnda är ett amerikanskt varumärke
som vill göra europeiska kläder medan Gant är svenskägt och hela tiden går tillbaka till sitt
arv, den amerikanska östkusten. I Sverige är det Hugo Boss som är deras främsta konkurrent
och andra konkurrenter i Sverige är till exempel Peak Performance och Filippa K.

Gants typiska konsument, är en person som inte är så modemedveten, men har en hög
modegrad. En konsument som kommer in och handlar ett Gantplagg, ska känna sig trygg och
säker när han bär det. Han kommer inte att sticka ut med det allra senaste, men han kommer
ha ett klassiskt snyggt och bekvämt plagg, som ligger rätt i tiden både när det gäller form och
färg. Konsumenten ska även kunna använda det under en längre tidsperiod just för att det är
ett sådant klassiskt snitt på klädesplagget. När Gant talar om genomsnittsåldern på sin
konsument, talar de om en mental ålder omkring 30-35, men det som är gemensamt för alla
konsumenter, är att de gillar Gants livsstil och då spelar åldern inte någon större roll. Till en
                                                  
14 Dagens Nyheter 2006-03-14
15 Thurfjell, Karin, Dagens Nyheter, 2006-03-14.
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början var den största kundgruppen bestående av en ålder på 45 år och uppåt, men idag har de
fått en ny stor kundgrupp på 25-35 år, vilket visar att de yngre har börjat få upp ögonen för
Gant. Den bild som Gant signalerade ut förut, om att det var bara ett märke för medelålders
män, börjar försvinna mer och mer.

Gants organisation ser ut på så sätt att moderbolaget Gant AB är beläget i Nacka Strand,
Stockholm. Därifrån sköts designen, produktionen och den gemensamma marknadsföringen
för hela världen, vilket till stor del är deras egen katalog. Världen över är det samma katalog
som utkommer. Gant AB designar som sagt hela världskollektionen och utifrån den är det upp
till länderna själva att bestämma och avgöra vilket som säljs och fungerar bäst i deras land.
Gant AB har tre helägda dotterbolag; Gant UK, Gant Sweden och Gant USA. I de resterande
65 länderna har de ”master franchise” marknader, där franchisetagarna själva får bestämma
vilket läge som passar bäst och vilka kläder som passar bäst för målgruppen i det landet, och
de investerar även sitt egna kapital. Det Gant AB gör, är att rita och visa hur butikerna ska se
ut och då är det viktigt att alla skyltfönster världen över ser likadana ut, men det är
säsongsbetonat, beroende på var i världen man befinner sig. I världen finns det idag 240
stycken helprofilerade Gant Stores, i Sverige finns det 20 stycken, bland annat på
Biblioteksgatan och på Nordiska Kompaniet i Stockholm. Gants butiker finns över hela
världen, så de satsar inte på att fortsätta öppna upp fler butiker utan de satsar istället på att bli
större inom dam och barnkollektionen som har en hög tillväxtpotential.

De senaste fem åren har Gant fördubblat sin försäljning, i dagsläget omsätter de 5,5 miljarder
SEK, vilket är en ökning på 30 procent från förgående år. Företaget Gant ägs till
60 % av börsen och de resterande 40 procent, ägs av de ursprungliga grundarna.

I våras hade Gant en stor reklamkampanj med familjen Kennedy, där de visade upp kläder
från de tre olika klädlinjerna G.N.H, Rugger och Elliot. I reklamen exponeras inte kläderna så
hårt, utan de satsar mer på att marknadsföra livsstilen kring Gant.

G.N.H (Gant New Haven) är den klassiska klädlinjen, det som Gant kanske alltid har
förknippats med, stilrena kläder som ändå är bekväma att bära. G.N.H har till exempel de
färgglada tröjorna med logotypen synlig, som för tankarna till den amerikanska östkusten.

Rugger kommer från ordet rugby, vilket talar om att denna klädlinje är lite mer sportig och
riktar sig till en mentalt yngre målgrupp. Om G.N.H är mera östkust så är Rugger mera
västkust, lite surfinspirerat, ett lite kaxigare mode. En person som passar in i den här
kategorin, är en levnadsglad ung person som tycker om att umgås med vänner, styrketräna,
gillar att resa och har koll på det mesta inom teknikväg.

Elliot Gant är döpt efter Bernards son Elliot. Denna klädlinje har ett mer sobert och
sofistikerat sortiment. Om G.N.H har mycket färgglada färger så har Elliot Gant en mer sober
färgskala. Här syns inga logotyper, plaggen ska vara av mer exklusiv art. Den typiska Elliot
Gant användaren är möjligtvis en bankman med gott om pengar som älskar livets goda.

Det Gant vill med de här olika klädlinjerna, är förstås att kunna nå nya målgrupper, men de
vill även kunna täcka upp och ge sin kund ett alternativ att kunna bära Gant vid alla olika
sorters tillfällen. På arbetet kanske han använder G.N.H, den klassiska linjen, på fritiden
Rugger, den sportigare linjen och till fest Elliot Gant, den mer sofistikerade linjen. Det är
ingen prisskillnad mellan de olika klädlinjerna, utan Gant är ett fullprisvarumärke. Om
Rugger har en speciell slitning, kan den kosta mer än vad det gör att till exempel producera
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något från Elliot Gant kollektionen. Än så länge har det inte funnits en kollektion för flickor
men hösten 2006, tillkommer Gant Girls och kompletterar familjen.

4.2.2 Affärsidé, marknadssegment och segmentering

Det marknadssegment som Gant verkar inom är livsstilprodukter, det vill säga allt som finns
inom hemmets väggar och kan användas av dess inneboende. Med andra ord, räknas som
kläder, accessoarer, inredningsartiklar, sängkläder och badrumsartiklar. Allt inom hemmet
som man kan sätta ett Gant varumärke på. Genom att erbjuda en hel livsstil av produkter, ser
man till att man kan erbjuda kunden ett bättre erbjudande och på detta vis få en större
försäljning. Marknadsföringen drar fördel av en livsstilsbyggande reklam, då det inte spelar
någon större roll vilken produkt som marknadsförs, utan i det stora hela genererar det en ökad
varumärkeskännedom för Gant som varumärke. Ett exempel är en kund som kommer in i en
Gant Store för att handla barnkläder, men kommer ut med inredningsartiklar och kläder till sig
själv. Andra exempel är annonsering i inredningstidningar för inredningsartiklar som även
hjälper till att sälja kläder då det är samma känsla och livsstil som kommuniceras mot
konsumenten. Man arbetar för att hela tiden ha en klar avsändare för Gants olika
produktlinjer.

Gant använder sitt arv för att differentiera sig från sina konkurrenter, genom att göra
produkter som är nära deras livsstil och inte snegla på konkurrenterna. Med den nya
uppdelningen av kollektionen, tror man att man kan behålla sina kunder som gillar livsstilen
och vara trogen den klassiska målgruppen med G.N.H, men ta risker och nå nya målgrupper
med den lite yngre Rugger-linjen och nå andra målgrupper med den mera sofistikerade Elliot
Gant-linjen. Gant vill här, att den typiska Gantkonsumenten ska kunna välja att bära Rugger-
linjen till exempel på sin fritid medan han använder den lite mer klassiska G. N. H linjen på
sitt arbete och den mer sobra och sofistikerade Elliot Gant linjen för mer nedtonade tillfällen.
Gant anser att de på detta sätt är differentierade gentemot sina konkurrenter. Även om de
differentierar sig genom de här olika linjerna, vill de ändå aldrig gå för långt från sitt
amerikanska ursprung. De väljer att hålla sig inspirerade på en viss nivå, det vill säga vatten
och segling, det som står för Gants livsstil.

De avgränsar sig till designaspekten av hemmet och ser ingen orsak till att utöka sitt
produktsortiment, utan istället arbeta med att bli bättre inom alla olika områden. De vill knyta
licenstagarna närmare sig för att kunna skapa ett starkare varumärke och produkter med större
konkurrenskraft.

Klädlinjen G.N.H är deras ”bread and butter”, som står för den största delen av försäljningen.
Det är främst de klassiska basplaggen inom både herr och dam som säljer bäst. Inom dam-
linjen ses det en stor tillväxtpotential och man har långt kvar till toppen. Det finns även en
stor tillväxtpotential inom barnsegmentet och inredningssegmentet. På andra marknader där
Gant är relativt nya, finns det andra tillväxtmöjligheter.

4.2.3 Varumärkesidentitet och unikhet

Gant beskriver sin kärnidentitet med orden ”avslappnat amerikanskt mode med europeiska
influenser”. De vill att varumärket ska kommunicera ett livsbejakande positivt mode med tid
för familjen och tid för sig själv, att unna sig livets goda och ha en hög livskvalitet.

Den faktor som skapar en känsla av unikhet är Gants arv och tradition, att man hela tiden går
tillbaka och frågar; är det här Gant? Hur ska man skapa produkter som kan bära upp Gant-
arvet och föra fram dess värderingar? Till skillnad från sina konkurrenter är Gant ett mer
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färgintensivt märke som kan ha en sober linje men som har sin grund i det färgglada USA.

4.2.4 Bilden av konsumenten och konsumenternas självbild

Den typiska Gantkonsumenten har en mental ålder på 30-40 år och gillar livsstilen de vill
förmedla, än själva åldersinriktningen. Gant tror att konsumenten gillar mer själva konceptet
som Gant utstrålar, eftersom de säljer en livsstil mer än bara en produkt. Gant tror sig till
exempel ha en stor konsumentgrupp bland yngre tjejer som gillar att vara lite
”östermalmschicka”. Vilket just kan bero på den bild som man relaterar till Gant, nämligen
hav, segling, lätt och fräscht mode men ändå väldigt ledigt.

Per Sjödell tror att den typiske Gantkonsumenten uppfattar produkterna som trygga basplagg
som funkar, man vet att de håller, man köper en stil som man känner sig bekväm med. Den
största delen av konsumenterna köper en trygghet som de känner att Gant förmedlar, med en
vettig modegrad som går bra att resa med och som även fungerar bra på jobbet. Om man vill
vara ”supertrendig”, väljer man inte Gantprodukter utan det är en trygghet som man väljer,
man får en produkt som är ”rätt i tiden” men inte ”supertrendig”. Han tror att kunderna har en
positiv inställning, att de tycker om Gant och den livsstil som varumärket symboliserar.

4.2.5 Kundlojalitet

Gant övervakar sina kunders köpmönster och tittar på vad de köper, för hur mycket, för att på
detta sätt urskilja vilka som är de bästa kunderna. De jobbar aktivt med en kunddatabas som
hålls uppdaterad för att kunna nå de rätta kunderna och för att se om de vill ha utskick.
Huvudinstrumentet i direktkommunikationen med kunderna, är utskicket av katalogen, men
det arbetas även med andra aktiviteter för att nå kunderna på ett personligare plan, som att
skicka ut handskrivna gratulationskort på kundernas födelsedagar. Det arbetas med events i
butikerna, som exempelvis glöggaftnar och VIP-kvällar där man pratar trender, att helt enkelt
göra trevliga saker för deras kunder. Men detta måste ske med balans, oftast vill inte
Gantkunderna känna sig allt för förföljda, att det hålls för nära koll på deras beteende. Man
vill att det mesta av det kundlojalitetsskapande arbetet, ska ske i butiken och inte genom
utskick och kundklubbar. Det är ett medvetet val då man inte tror att Gants kunder ligger i ett
sådant prissegment att de vill samla poäng. Gant vill fortsätta utöka arbetet med
direktrelationer till kunderna och håller nu på med att undersöka att skicka ut till exempel
trendtips och inbjudningar för reor över e-post.

4.2.6 Kennedy samarbetet

Man ser samarbetet med Robert F Kennedy som ett drömscenario, det skulle inte finnas något
annat samarbete som skulle kunna vara bättre för Gants del. Att sammankopplas med
Kennedyfamiljen var en drömbild och väldigt starkt på den globala marknaden. Det hade
funnits ett samarbete med Gants kontor i USA med ett projekt som hette ”Hudson River
Project” i regi av ”Water Keepers Foundation”, så det fanns redan en kontakt mellan företaget
och Kennedyfamiljen. Kontakten skedde genom det amerikanska dotterbolaget. Även att
familjen själva använde och gillade Gants produkter hjälpte till för att skapa samarbetet och
att Gant genom samarbetet med ”Hudson River Project” var enligt Kennedy, ett seriöst
företag. Samarbetet i vattenfrågor från Gants sida har utgått ifrån en tanke att man vill ge
tillbaka till naturarbetet då klädindustrin inte alltid är den bästa för miljön. Det som gjorde
samarbetet med Robert F Kennedy till ett drömscenario, var hur nära Gants och hans
kärnvärden låg varandra och hur de båda associerades till den amerikanska östkusten,
stilikoner, en specifik livsstil och ett arv. Det blev en väldigt bra match mellan de bådas
kärnvärden. Den risken som man uppfattade i samarbetet med Kennedy var hans engagemang
i politiska frågor. Användandet av en känd person i marknadsföringen var inte ett led i en
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fortsatt strategi med kändiskampanjer utan en engångsföreteelse då det var ett dröm scenario.
Ersättningen för kampanjen gick inte till familjen Kennedy, utan till ”Water Keepers
Foundation” och var i relation med uppmärksamheten liten i skalan.

4.2.7 Associationerna med USA

De nackdelar som man kan se med sammankopplingen till USA är att landet är väldigt
politiskt och aktivt engagerade i världspolitiken vilket skulle kunna innebära en risk. Men
Gant har sitt arv i USA och det är inte något som man kan komma ifrån, och det är något som
man byggt upp hela sin livsstil runt och det är vilka Gant är. Man ser inte att man har drabbats
speciellt av sammankopplingen med USA eller fått ett enda klagomål gällande det. Utan att
kunderna är tillräckligt intelligenta för att hålla isär vad som är en känsla och stil och vad som
är politik. Att man ser östkusten med de specifika New Englandassociationer som helt
frånskilda från associationerna från de resterande delarna av USA och händelser som till
exempel 11/9. Att New Englandassociationerna är opolitiska och tidlösa, är samma sätt som
associationerna av New York inte heller är samma som för övriga landet. Även om man
samarbetar med Kennedy som till högsta grad är en politisk figur i USA, får man inte en
politisk stämpel på varumärket och man drabbas inte av USA: s agerande. Det handlar om att
vara tydlig och Gant uppfattas av konsumenterna mycket som en känsla av fritid, vatten och
någon färgstark fritidssysselsättning som har sitt arv i USA och inte som något politiskt vilket
visar att konsumenterna är kloka nog att hålla isär Gant och USA som en politisk nation.

4.2.8 Gant och deras hemvist

Man ser inget problem i att ha produktion, design och varumärkeshemvist i olika länder.
Arbetet är så internationellt att det inte spelar någon större roll var någonstans i världen som
man fysiskt har sin hemvist, då till exempel designerna är ute på resande fot 5-6 månader om
året. Att man är en global organisation och att man träffas från alla de olika länderna, cirka
sex gånger om året på olika platser i världen för att diskutera marknadsföring och arbetet med
butikerna. Att det finns en global sinnesstämning i företaget i allt som görs från design till
utveckling. Det som kan vara ett problem är att förklara vad Gant är för slags företag om det
antingen är svensk eller amerikanskt. De flesta frågorna om företagets hemvist kommer på
den svenska marknaden och handlar just om företagets hemvist och att det är viktigt att ha bra
svar på den frågan från butikspersonalen.

4.2.9 Varumärkeskännedom

I ett svenskt perspektiv, ligger Gant på en väldigt hög varumärkeskännedom med runt 75
procent i spontan erinran, det vill säga att det blir nämnt utan att respondenten får några
alternativ även i de resterande nordiska länderna där varumärkeskännedomen är hög. Även i
andra mogna marknader är kännedomen hög som i Portugal, Grekland och Spanien, men lägre
på nya marknader, vilket härleder till att det är svårt att säga ett globalt genomsnitt. Man
förknippas med amerikanskt, positivt, bra kvalitet och bra mode utan att vara supertrendigt,
men aningen tråkigt.

4.2.10 Associationerna som varumärket ger

Stora delen av Gants kunder ser deras kläder som klassiskt, pålitligt, med bra kvalité, att dem
funkar helt enkelt. Man ser plagget överallt när man är ute på stan, när man reser. Kläderna
skrynklar inte som andra samt att de kvinnliga kunderna ser det som bra basplagg.
Många får en personlig relation till butikerna, där servicen från personalen är viktig. Detta har
Gant fått en bra feedback från. En personlig ”touch” i kläderna hos personalen, som också
skapar ett intresse hos potentiella kunder. Gant ser inte på sig som att de följer den kända
modespetsen som flera av sina konkurrenter på marknaden gör.
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4.2.11 Samarbetspartners

Varumärket håller Gant nästan helt och hållet för sig själva. Gällande att arbeta med externa
designbyråer finns inte, utan designerna själva, kan ibland ta in externa influenser från andra
frilansare, eller en viss stylist som beror på en typisk kollektion för en viss kampanj och från
säsong till säsong.

Lokalt jobbar Gant med Svenska Dagbladet som sin ”mediapartner”, som anses som en bra
varumärkesmatch, där båda känner igen sig med vad varumärkena står för. Ett samarbete där
båda har något att vinna på. Ett annat lokalt samarbete är Restaurang J, där hotellet är helt och
hållet inrett med Gantartiklar, allt från sängkläder till morgonrockar till lakan. Personalen bär
också Gant kläder. Där känns varumärket rätt, miljön känns som hämtad från den
amerikanska östkusten. Gant vill självklart ha ut något från detta samarbete, produkterna säljs
till dem, till ett rabatterat pris. De får ofta förfrågningar från exempelvis andra
välrenommerade restauranger som vill synas i deras produkter, men som då inte stämmer
överens med Gants image och identitet. Det måste klaffa med båda varumärkena, miljön ska
kännas rätt, samt båda parter ska få ut något av samarbetet. Att en möjligtvis bra krog eller
klubb vill synas med Gants kläder på sin personal, kan uppfattas som negativt, ifall
restaurangens gäster själva har på sig Gant kläder. Kan vid dessa fall uppfattas som
personalkläder för Gants kunder och då blir effekten istället negativ och tappar trovärdighet
på sin image, än tvärtom. Gant känner att de vill vara restriktiva på den fronten, att inte flagga
med sitt varumärke för mycket genom andra företag och deras varumärken.

Det dyker ofta upp diskussioner med kollegor angående eventuella sponsringar med segel-
eller vissa golftävlingar, vilket känns okej, då de flesta av Gants kunder redan förknippar sig
med den typen av sport.  Det händer som redan nämnt tidigare, att företag vill visa sig i Gants
kläder, eller till exempel skriva om deras kläder i pressen. Detta uppfattas som väldigt positivt
för Gant, bara det inte är ett formellt samarbete, utan att de i såna fall vill göra reportage just
för att Gants produkter är bra och tilldragande. Den form av PR anses som endast positivt för
Gant.

I grund och botten ska, konsumenterna uppfatta att de samarbeten Gant har för tillfället är
trovärdiga, att de hör ihop med det vad Gant står för.
- Per Sjödell; ”Att inte gå i sängs med alla”, lyder ett motto för Gants Sverigeschef, att de
skall vara restriktiva med deras val av samarbetspartners.

4.2.12 "American casualness" and "European elegance"

Gants image som ett amerikanskt klädföretag med europeisk ”touch”, kan förmodligen
uppfattas som en splittring i mångas ögon. Gant anser själva att de både kan vara
helamerikanska, med alla dess röd-vit-blåa färger, samt att Elliotkollektionen som är mer av
den stiliga kollektionen, skulle exempelvis kunna uppfattas som italienskt. Men de trycker på
att Gant är i grunden amerikanskt, arvet härstammar därifrån, fast att de kör med en europeisk
twist.

Ett exempel på konkurrenten Ralph Lauren, som är ett 100 procentigt amerikanskt
konfektionsföretag, försöker ha ett europeiskt klädmode, som i detta fall har lyckats väldigt
bra på den amerikanska marknaden. Men Gant som återigen är ett helamerikanskt företag går
på den linjen fast har vissa tendenser som mynnar ut i europeiska influenser på nästan hela
världens marknader. Fast i denna bransch, oavsett om det ska vara engelskt, amerikanskt eller
svenskt, influeras många av kampanjerna av allt som sker inom modet i hela världen, vare sig
det är Gant, Ralph Lauren eller H&M. Enligt Per Sjödell gäller det bara att hålla fast i sitt arv
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och att inte sticka iväg för långt från ”hemmet”. Det Gant vill mest av allt, är att deras kunder
och andra konsumenter känner igen Gant, deras kläder och vad de står för.

4.2.13 USA som marknad

Gant har inte alls många butiker i USA, återförsäljarna hålls väldigt restriktiva i nuläget
gällande nyetableringar av nya butiker i andra städer. Men på de få ställen som Gant har sina
butiker, känns det helt rätt, på tal om den omgivna miljön och deras publik. Som exempelvis
deras butik på Fifth Avenue i New York anses som vara deras amerikanska flaggskepp. Det är
strategiskt beläget där alla uppfattningar om företaget faller på plats, men att de troligtvis inte
i dagsläget har denna image i övriga USA. Att Gant nyligen återlanserat sitt varumärke på
amerikansk mark, ses som en långsiktsinvestering, där målet är att återfå Gants trogna köpare,
men att finnas på de platser som känns rätt för Gant. Att helt enkelt expandera, fast i takt med
marknaden, inte med en urvattning av butiker som exempelvis GAP eller H&M.

4.2.14 Fysiska aspekter av varumärket

Det allra viktigaste för Gant är själva produktkvalitén, allting börjar med produkterna. De
använder sig av olika logotyphanteringar, där ena logotypen är standard, men den undersöks
hela tiden för att se om det finns sätt att förbättra den på. Gällande hanteringar av sina
logotyper, lämnar de ett viss kreativt utrymme för att till exempel ändra med färger. De är
väldigt konsekventa när de arbetar med sitt standardmärke, att det ska sitta på produktens rätta
ställe och alla eventuella avsteg ska stämmas av.

Där G.N.H (Gant New Haven) är basplagget gällande dess logotyp, har fler restriktioner och
är hårdare styrt, skiljer sig  exempelvis Ruggerplagget med mer plats för kreativitet och
ändringar. Rugger skulle istället, med en stor logotyp som täcker hela bröstet, till att ha en
stor text på ryggen eller som skriver logotypen i skrivstil med mera. Det är alltså möjligt att
leka med grafisk design där trycken av logotyperna ändras.
Varje designchef har ett ansvar för de ändringar som görs med dessa tryck, och skulle det
innefatta större designfrågor, diskuteras de med VD: n, samt med andra kollegor som är med
och tar fram och skapar Gants produkter.

Kvinnornas Gantkläder började med en egen sköld till logotyp, men kommer år 2007 att
sammanfalla med herrsidans. Elliot Gant har inga logotyper alls, för att det inte behövs
uppfattas som ett Gantplagg utan endast som ett ”klassiskt” plagg. Denna serie ska ses som
mer diskret med, bra kvalitet och en klassiskt snygg och mogen design.

Gant försöker vara konsekventa, men inte allt för rigida. Det är inte så att Gants
designavdelning följer några direkta manualer om hur logotypen ska se ut och så vidare, utan
att deras grundlogotyp ska hållas mer restriktiv, kan i så fall uppfattas mer som en grundlag.
Logotyper är en produkts identitet, experimenteras det för mycket med den, kan detta skapa
förvirring hos konsumenterna och slutligen leda till förlorandet av existerande kunder.

4.2.15 Varumärkesstrategi

Alla annonser som visas i all form av marknadsföring, är centralt styrd från Gants
huvudkontor i Nacka Strand, och som sätter grunden till hur annonserna ska se ut och vilka
kanaler som ska väljas. Dessa annonser kan alltid vidareutvecklas, men inte ändras på annat
håll.

Det finns mallar på intranätet, och med hjälp av ett lösenord, kan varje land gå in och ta del av
den nya reklamkampanjen och göra sina annonser. Självklart kan de personifiera sina
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annonser till deras inhemska kunder i just det landet. När varje annons som tagits fram av
diverse marknadschef från varje land, skall det stämmas av med det svenska huvudkontoret.
För att godkännas har Gant som policy att ”köra samma race” för hela koncernen runt om i
världen. Man ska uppfatta Gants marknadsföring som samstämmig, den skall inte skilja på sig
om man exempelvis befinner sig i Dubai eller i Stockholm, vilket är en viktig strategi i deras
marknadsföring.

Det viktigaste i deras varumärkesstrategi enligt Per Sjödell, är hur deras butiker ser ut,
placering i respektive stad och deras identitet. Att personalen ska vara kunnig och
serviceinriktad, hur butikernas skyltfönster är skyltade samt den strategiska uppläggningen av
produkterna inuti butikerna, är av allra största vikt. På dessa områden, kan Gant bli bättre och
jobbar därmed en hel del för att lyckas med denna strategi och förbättra varje litet steg. I
framtiden talas det om att bygga speciella avdelningar i butikerna, där Rugger ligger för sig,
Elliot på en annan avdelning och så vidare, för att exempelvis den klassiska kunden ska hitta
sitt G.N.H plagg och inte behöva komma i kontakt med de mer sportiga Ruggerkläderna.
Personalen använder sig av endast Gant som arbetskläder för att visa upp det Gant vill visa
upp för marknadens konsumenter för just den perioden.
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5. Analys

5.1 Gants varumärke

Syftet med ett varumärke är att konsumenten ska kunna identifiera varumärket med dess
produkter. Varumärket är den viktigaste tillgången i företaget och man vill att deras
varumärke inte endast ska kommunicera ut deras produkter, utan de vill även att de ska
förmedla hela livsstilen kring Gant, med sitt amerikanska östkustursprung. De vill att
varumärket Gant ska kommunicera ut känsla av ett rikt fritids- och familjeliv. De använder sig
av en livsstilsbyggande reklam som skapar synergieffekter för de olika produkterna, då det
inte spelar någon roll vilken produkt det är som marknadsförs utan att det hela tiden är Gants
koncept och livsstil som syns.

Gant anser att de ligger relativt högt i Aakers varumärkeskännedomsstege på de mer mogna
marknaderna. I Sverige ligger varumärkeskännedomen på 75 procent i spontan erinran, det
vill säga att respondenten nämner varumärket utan att ha fått andra alternativ att välja mellan.
Varumärkeskännedomen är högst i norden men den är ändå relativt hög i andra länder som
Portugal, Grekland och Spanien. På mer omogna marknader som till exempel Ryssland och
Kina, där Gant är nya på marknaden, är kännedomen inte speciellt hög, därav svårt att säga ett
globalt genomsnitt.

Det Gant gör för att skapa just en märkeslojalitet till sitt märke är att de ser väldigt allvarligt
på reklamationer, de överkompenserar hellre än underkompenserar. De har kundkvällar med
erbjudanden och de har alltid en VIP-rea för sina kunder. De här kvällarna ser också Gant som
en möjlighet att komma nära sina kunder, att ta del av deras åsikter och få veta vad de har för
önskemål med mera. När någon av Gants kunder som finns i deras kundregister fyller år, får
de ett handskrivet gratulationskort, vilket blir mer personligt och uppskattas mer än ett
dataskrivet. När man talar om företagets märkeslojalitet, samt kundupplevd kvalitet, har Gant,
i egna mått mätt samt i relation till deras feedback från kunder och försäljningssiffror, lyckats
väldigt bra. De har en stor skala återkommande kunder som tar denna ”livsstil” på fullaste
allvar.

Kvalitet är något som finns med i Gants affärsidé. Det sträcker sig så långt tillbaka till den
tiden, då den ursprungliga grundaren Bernard Gant började producera sina högkvalitativa
skjortor och sålde under andra varumärken. Gant försöker även idag att fortsätta att göra
högkvalitativa produkter, de vill att deras kunder ska kunna använda ett plagg i minst tio år
utan att tappa kvalitet och design.

Hela Gants affärsidé bygger på att skapa en livsstil kring deras varumärke, därför är deras
marknadsföring mer fokuserad på att istället för att visa upp sina produkter, istället förmedla
känslan av att äga en Gantprodukt. I våras hade Gant en stor reklamkampanj med Robert F
Kennedy och hans familj, man fick då se ”härliga” bilder på Kennedyfamiljen när de var ute
och seglade, vilket är ett bra exempel på att skapa känslor till varumärket. Gant har även tänkt
på att det ska vara lätt att kunna göra märkesutvidgningar, i och med att de säljer en hel
livsstil, är det ganska mycket som kan gå under kategorin livsstilsprodukt och därmed lätt att
utvidga sitt sortiment.

Varumärkesessensen är varumärkets innersta kärna, som blir grunden för varumärket. Gants
produkter är livsstilsprodukter som har sitt DNA från den amerikanska östkusten. Gants
karakteristiske konsument, är en affärsman som har haft en lyckad karriär, han arbetar
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fortfarande, men det har lugnat ned sig lite, att han har tid med ett aktivt fritidsliv och ett
härligt familjeliv.

Att se varumärket som en organisation innebär att varumärket måste ha en trovärdighet,
konsumenterna måste kunna lita på att de får vad de ser. Gant ägs numera av svenskar men de
går hela tiden tillbaka till sina rötter i USA. Gant menar att vem som helst kan sälja
amerikanskinspirerade produkter, men att det Gant har är äkta, de har ett ursprung från den
amerikanska östkusten. Världen över, ska Gants butiker se likadana ut, skyltfönstren ska se
likadana ut var man än reser, beroende på säsong det vill säga. En Gantkonsument ska kunna
se en Gant Store och känna sig trygg och hemma var än i världen han befinner sig. Gant har
personifierat sitt varumärke med Robert F Kennedy som fadersgestalt. En människa som bryr
sig och värnar om miljön, vilket går hand i hand med alla segelbilder som Gant kommunicerar
ut. Kennedy framstår som en genomgod far och äkta man, som har lyckats med både karriär
och familjeliv. Han är någon man kan se upp till, sträva efter eller identifiera sig med, vilket
skapar en positiv attityd till Gant. Gants symbol kan uttryckas på flera olika sätt, beroende på
vilken kollektion man ser på. Gant har delat upp sin kollektion i tre olika linjer. Gant New
Haven har den klassiska logotypen, Gant med stora bokstäver och en liten sköld undertill,
Rugger har stora tryck, till exempel den amerikanska flaggan eller årtalet då Gant grundades,
Elliot Gant är den mer sobra linjen vilket resulterat i att den inte har någon synlig logotyp alls,
enda stället man kan hitta en symbol, är bak i nacken på insidan av klädesplagget.

Kapferers identitetsprisma är uppdelad på två vinklar, avsändarens perspektiv och
mottagarens perspektiv som i sig delas upp i sex prismor som belyser olika områden av
varumärket.

Fysik: är det som varumärket påverkar som funktion, form och utseende. Gantlogotypen är ett
exempel på det här prismat, var de placerar ut sina butiker, hur lokalen ser ut och hur
skyltfönstren ser ut är andra exempel

Personlighet: är vad varumärket porträtterar till omvärlden och inåt i organisationen, det vill
säga den bild som företaget Gant vill att deras varumärke ska kommunicera ut. Kennedy är
även här ett bra exempel på vad Gant vill kommunicera ut. De vill att varumärket ska
kommunicera ut en livsstil som man kan identifiera sig med.

Kulturen: är det som är unikt för varumärket och gör att det kan differentiera sig från andra
varumärken. Gants kultur är ett avslappnat, amerikanskt, snyggt mode med influenser från
Europa. De har sitt arv från den amerikanska östkusten och försöker hela tiden att aldrig gå
ifrån det, men de blir ändå influerade av det europeiska modet.

Relationen: är mellan varumärket och konsumenterna. Relationen mellan dessa två grundar
sig i hur Gant väljer att marknadsföra sitt varumärke, var de bestämmer sig för att synas och
hur Gant tar hand om sina konsumenter.

Reflektion: hur varumärket reflekteras. För att få fram värderingar och reflektioner kan man
använda sig av individer som står för olika värderingar. Här kommer Kennedy bra till hands,
för Gants skull, då Kennedy som sagt, står för starka värderingar som med exempelvis
vattenfrågor, då han gör mycket för att förbättra miljön i sitt arbete med ”Water Keepers
Foundation”

Självbild: är den bilden som vi får av oss själva när vi använder ett visst varumärke, till
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exempel att man känner sig häftig när man kör en Porsche, eller att man känner sig som en
britt med känsla för bilar när man kör en Jaguar. En person som använder Gant ska känna sig
som en person med en karriär, en person som tar för sig av livets goda, en person som anser
att fritiden, där framförallt seglingen står i framkant och familjen är en viktig ingrediens i
livet, en person som tycker om att resa och se världen.

Styrkan hos associationerna är hur väl varumärket processats in i kundens medvetande. Det
som avgör associationens styrka är hur väl man har lyckats med marknadskommunikationen,
både kvalitativt och kvantitativt. Här återkommer vi till Kennedykampanjen som kunde ses
över hela världen, vilket var en väldigt lyckad kampanj och Gant fick mycket bra respons
världen över. Gant har lyckats ganska bra med styrkan hos sina associationer. Här i norden
förknippar de flesta Gant med den amerikanska östkusten, där en stor del intellektuella
människor arbetar och semestrar, vilket är precis det Gant vill uppnå.
Favoriserade associationer är de associationer som kunden själv anser attraktiva. En
favoriserad association knyter konsumenten närmre varumärket, vilket är bra för att få lojala
kunder. Den association som Gant har lyckats skapa och konsumenterna uppskattar, är en
avslappnad livsstil och det goda livet.

5.2 Gants associationsbas

Om man applicerar Ugglas teorier om associationsbasen på varumärket Gant, framträder
bilden av ett varumärke som har en associationsbas uppbyggd med ett antal partner- och
institutionella associationer. Uggla nämner att det finns fem olika partnerassociationer som
man kan använda för att ladda associationsbasen, dessa är; varumärken, platser, länder,
personer och institutioner. Gant använder sig av alla olika partnerassociationer utom ett
partnervarumärke, för att stärka sin associationsbas. Detta är enligt Gant en del av deras
strategi, där de inte gärna vill se sitt varumärke associerat med andra varumärken. Men skulle
det dyka upp ett exceptionellt bra varumärkes samarbete, skulle de inte tacka nej till det, så
länge som det vore gynnsamt för Gant.

Genom att använda den geografiska platsen New England som ligger i de östra delarna av
USA, med specifik utgångspunkt från staden New Haven, laddar man associationsbasen med
associationer till universitetsmiljö och ett aktivt friluftsliv vid havet. Gant försöker få fram
denna association i all sin marknadskommunikation då de exempelvis har döpt en av sina
kollektioner för Gant New Haven (G.N.H), för att tydliggöra associationen.

Gant använder genom sitt samarbete med Robert F Kennedy en person som partnerassociation
för att ladda associationsbasen. Samarbetet beskrevs av Gant som ett dröm samarbete då
Kennedy och Gant delade många kärnvärden. Kennedy kunde förstärka associationerna till
den amerikanska östkusten och den specifika livsstilen genom de starka associationer som
familjenamnet Kennedy har i omvärlden.

Man använder även hela landet USA i ett bredare synsätt som partnerassociation men då i
formen av en institution. Detta sker när man använder den amerikanska flaggan på sina kläder
i marknadskommunikationen och laddar då associationsbasen med de värden som vi
associerar till USA. En annan institutionell partner association som Gant använder sig av, är
den de får genom sitt samarbete med ”Water Keepers Foundation”. Deras associationer kan
hjälpa till att ladda Gants associationsbas med associationer från deras arbete med att skydda
vattenmiljön.

Samarbetena med partner- och institutionella associationer utmynnar i den uppfattning som
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konsumenterna får av Gant som varumärke, vilket leder till kundens märkesbild i modellen.
Vi har sammanställt en figur med Gants associationsbas för att det ska bli enklare att få en
överblick, se figur 4 nedan.

Figur 4. Gants associationsbas.

Det finns en utpräglad asymmetri i Gants samarbeten med partnerassociationerna, där Gant
alltid tar den största platsen. Det enda undantaget som vi ser är i samarbetet med Water
Keepers Foundation, där de delar relativt symmetriskt på utrymmet och det är enklare att se
hur de båda tjänar på att synas tillsammans.

När vi analyserar Gants varumärke efter semiotisk status, vi ser tydligt hur Gant använder sig
av symboler, ikoner och index för att stärka associationerna och i slutändan kundens
märkesbild.

Vi ser att Gant försöker fylla sin logotyp, som är symbolen för Gants egna associationer med
värden från partner- och institutionella associationer. För att därigenom kunna få namnet och
logotypen att bli synonymt med ett amerikanskt östkustmode och att man ska få den
associationen av att enbart se namnet eller logotypen. För att kunna uppnå den effekten, har
Gants logotyp alltid en framträdande plats när de syns tillsammans med partner och
institutionella associationer, vilket man kan se i den tidigare omnämnda Kennedykampanjen,
där Gants logotyper tar en stor plats av utrymmet16.

Gant använder sig aktivt av ikoner i sin marknadskommunikation. Bilder av glada människor
i stora luftiga hus eller lyckliga par som är ute och seglar på stora dyra båtar. Dessa bilder är
starka ikoner som representerar känslor av framgång och frihet hos konsumenterna, och på det
sättet blir det ett aktivt sätt i att bygga livsstilen kring Gants varumärke.

I Gants marknadsföring har man även förlitat sig på index från Gants historia, för att bygga
legitimitet för varumärket. Man använder sig av årtalet när Gant grundades som ett index för
att visa, att ett varumärke som har existerat sen 1949 måste göra bra produkter och ha ett
starkt arv som inte kan ifrågasättas. Nu, i och med sin kampanj där Robert F Kennedy
medverkar, fungerar hans medverkan som en extern garant för varumärkets autenticitet. Där
hans person och familjenamn är själva essensen av den livsstil som Gant vill kommunicera.
Genom hans medverkan i reklamkampanjen, hjälper han Gant att cementera varumärkets

                                                  
16 Se bilaga 2.
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associationer till den amerikanska östkusten.

5.3 Gants Country-of-Origin och Product-Country Image

Gant vill i sin marknadskommunikation framstå som ett amerikanskt varumärke med rötter
från regionen New England. Det arbetas mycket med att produkternas upplevda nations
identitet skall vara starkt amerikansk. För att uppnå denna koppling i slutkonsumentens
medvetande, gör Gant det mesta för att bli associerade med USA. Detta arbete med att
associera sig till USA, behöver inte enbart innebära positiva associationer från
slutkonsumenten. Då det finns element i USA: s nationsidentitet som inte enbart är positiva,
utan även i vissa delar av världen kan ses som negativa. Dessa starka reaktioner bottnar oftast
i Amerikas aktiva agerande i världspolitiken som till exempel händelserna i Irak och
Afghanistan. Dessa kan tänkas påverka den av konsumenter upplevda nations identitet till en
situation med en mindre fördelaktig identitet. Gant säger sig inte ha upplevt någon sådan
problematik med en förändrad nationsbild av USA, i alla fall inte på ett sätt så att det har
påverkat Gants varumärke. Som förklaring till detta, tror de att kunderna är intelligenta nog
att hålla isär USA: s agerande i världen och ett mode med amerikanska influenser. Ytterligare
en förklaring som presenteras, är att företaget genom sin specifika regionala association till
New England, på så vis står ut från det övriga USA, då de associationerna kan ses som tidlösa
och opolitiska i konsumentens ögon.

Företaget använder sig av den amerikanska nationsidentiteten och den specifika regionen New
England för att positionera sina produkter och för att särskilja sig på den globala markanden.
Tillvägagångssättet som används för att genomföra positioneringsstrategin, är att i all sin
marknadskommunikation vara konsekvent och framhäva sitt amerikanska arv i både text och
bild. Det man vill åstadkomma genom denna strategi är att cementera bilden av Gant som ett
amerikanskt varumärke med ett långt arv. På detta vis framstå som ett varumärke med en
specifik nationell och regional hemvist och inte som ett globalt varumärke i konsumenternas
medvetande. Gant säger sig dock ha som mål att bli ett globalt varumärke, men utan att vilja
tappa sin amerikanska nationsidentitet.

Gant uppfyller alla kriterier för att producera hybridprodukter. Detta genom att de har en
varumärkeshemvist i ett land. Produktionen av produkterna sker i ett yttrligare land, designers
som designar produkterna i ett tredje land. Företaget ser inte denna uppsplittring som något
problematiskt då arbetet inom företaget är så internationellt och det spelar liten roll var man
fysiskt befinner sig. Gant tog upp exemplet med deras designers som är ute på fältet 5-6
månader om året och var de sitter där i mellan har en liten betydelse. Man menar vidare att
Gant är en global organisation som träffas ett flertal gånger om året på olika geografiska
platser. De problem som Gant ser uppkommer med denna uppdelning, var mest att det
genererade frågor, gällande vad för slags företag Gant är, svenskt eller amerikanskt. Men att
det var mest i Sverige som dessa frågor uppkommit och då mycket genom den
uppmärksamhet som Gants svenska ägarstruktur fått i affärspress till exempel nu under våren
2006, i och med börsintroduceringen. Lösningen låg enligt Gant i att ha en välutbildad
butikspersonal som kan informera om Gants ursprung för att på så vis hantera identitetsbilden
och motarbeta en splittring i konsumentens ögon. Gant menar vidare att det viktiga är att hela
tiden hålla en hög och jämn kvalité på sina produkter, så att konsumenterna är nöjda och att
det inte är viktigt var produkterna är producerade, utan vad resultatet blir.

Man kan antingen se det som om Gant lånar ursprungsmarkörer från USA eller att de redan
besitter dessa markörer, genom det arv varumärket förfogade över när det de globala
varumärkesrättigheterna köptes loss av de nuvarande svenska ägarna år 1999. Gant ser sig
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inte använda sig av lånande ursprungsmarkörer utan ser sig vara ett äkta amerikanskt
varumärke, även om företaget drivs och ägs i Sverige. Det långa arvet är en väldigt viktig del i
Gants varumärkesuppbyggnad och att använda den autenticitet som Gant tycker följer med
det. Gants värdering av arvet ser vi i uttalandet från Per Sjödell där han menar att vid
skapandet av varje ny produkt, ska de fråga sig om produkten kan bära upp Gants arv och
värderingar.
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6. Slutsats
Efter att ha undersökt den varumärkesbyggande processen inom Gant, ser vi att en av de
viktigaste delarna ligger i att skapa en attraktiv livsstil kring varumärket Gant, för att på detta
sätt ge ut en positiv känsla och skapa en större attraktionskraft till varumärket. Genom den
livsstilsbyggande reklamen, skapar man synergieffekter mellan de olika produktlinjerna när
det är samma livsstil som marknadsförs, vare sig det handlar om skor, klockor eller kläder. Vi
ser att Gant har arbetat hårt med att få fram sin svenska version av den amerikanska drömmen
och att bygga associationer till den. Detta arbete pågår i marknadskommunikation såväl som i
deras egna butiker, som fungerar som en fysisk manifestation av varumärket och ett
koncentrat av Gants svensk-amerikanska dröm.

Gant har som vi tidigare nämnt i empirin delat upp kollektionen i tre olika linjer, G.N.H som
är det ursprungliga samt klassiska basplagget. Det som är nytt är den mer ungdomliga linjen
Rugger som är inspirerat av surfmodet från den amerikanska västkusten och den mer
sofistikerade linjen Elliot Gant som vänder sig till en äldre generation Gant konsumenter.
Gant har valt att utvidga sin kollektion för att nå nya målgrupper samt för att kunna erbjuda
sina kunder ett större utbud på det viset, att en och samma konsument ska ha möjlighet att
kunna använda Gants kläder vid flera olika tillfällen, till exempel fest, arbete och fritid. Vi ser
dock att detta kan skapa en diffus bild av den ursprungliga känslan som Gant alltid velat
förmedla. Vi menar då att Gants viktigaste marknadsföringsstrategi har varit att förmedla den
speciella livsstilen kring varumärket. De har under en längre tid återuppbyggt varumärket och
lyckats bra med att få varumärket att bli intressant igen i konsumenternas ögon. Att dela upp
kollektionen i så spridda linjer kan få motsatt effekt och göra att de indirekt förlora sin
trovärdighet. Gant säger att deras ursprung kommer från den amerikanska östkusten, varför
väljer de då att skapa en klädkollektion som är inspirerat av surfmodet från den amerikanska
västkusten. Vi ser att denna utvidgning kan påverka Gants kärnvärden på ett negativt sätt och
vi ställer oss frågande om Gants varumärke är tillräckligt starkt för att klara av denna
utvidgning. Vi tror det skulle kunna leda till en splittring av varumärkesbilden och på så vis
påverka Gants ”bread and butter”-kunder på ett negativt sätt, då de inte längre känner igen sig
i det traditionella Gant. Här gäller det för Gant att hålla isär de olika koncepten, för att
undvika att de kannibaliserar på varandra och stör den övergripande varumärkesbilden om
vad Gant står för.

Gant är idag ett stort varumärke med butiker i 68 länder, där de under de senaste åren har
expanderat kraftigt, men fokuserar nu på att stärka sin dam- och barnkollektion. Deras butiker
är belägna på adresser som Gant anser är lämpliga att passa både deras klientel och dem
själva. De ser på sin konsument som en global resenär, därav är det mycket viktigt för deras
varumärkesbyggande att deras butiker är samstämmiga världen över. Från Gants huvudkontor
i Sverige, bestäms hur butikerna ska vara inredda, samt hur skyltningen ska se ut, vilket är
något som ska vara likadant överallt. Gantkonsumenten ska kunna se en Gant Store och känna
sig bekväm och hemmastadd oavsett om han befinner sig i Moskva eller i Stockholm, med en
differens på kollektionerna som är säsongsstyrda. Personalen ska alltid vara kunnig om både
Gants produkter samt företagets identitet, att ge bra service och alltid vara klädda i
Gantkläder. Detta är viktiga delar hur Gant arbetar med de fysiska aspekterna av den
varumärkesbyggande processen för att skapa en helhetsbild av varumärket och dess
associationer.

Vi ser att Gant har lyckats väl med att bygga upp varumärkeskännedomen på deras mogna
marknader, enligt Gant har de uppnått 75 procent i spontan erinran. Detta indikerar på att
marknader som Gant har haft tid att bearbeta, har nått ut med sitt varumärkesbudskap och på
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detta vis lyckats med den varumärkesbyggande processen. Genom att Gant har skapat en stark
varumärkeskännedom på sina mogna marknader, har de skapat inträdesbarriärer, som kan
hindra etableringar av konkurrenter, även om vi kan se att denna strategi inte har fungerat fullt
ut. På den svenska marknaden, kan vi se ett par företagsexempel som Lexington, som har
etablerat sig i Gants marknadsnisch, samt Kapp Ahl, som har gjort en kollektion inspirerad av
den amerikanska östkusten. Vi tror att Gants reklamkampanj med Kennedyfamiljen kan
hjälpa till att höja varumärkeskännedomen på de omogna marknaden och då speciellt på
USA: s marknad, där den fått stor uppmärksamhet.

Vi ser att Gant aktivt arbetar med att bygga upp sin associationsbas med partner- och
institutionella associationer. Både i den formen att vissa av associationerna är svåra att inte ha
en relation till, i och med varumärkets arv och hemvist från USA. Därför känns det enbart
naturligt att Gant använder sig av platsen New England och institutionen som nationen USA
utgör. Detta känns som associationer som de fick med sig på köpet, när de köpte
varumärkesrättigheterna och att ändra denna inriktning hade varit kontra produktivt och varit
direkt skadligt för varumärket.

Gant har däremot varit duktiga på att förädla dessa redan befintliga associationer till den
märkesbild som existerar av varumärket idag. Detta har de uppnått genom att vara
konsekventa i användandet av dessa associationer, genomgående i sin
marknadskommunikation. De har från den svenska sidan, skapat en idealbild av vad de tycker
New England och USA bör stå för. Vi ser skapelsen av ett New England som är mera verkligt
än det riktiga, med enbart de mest positiva associationerna inkluderat. Från denna idealbild
har man skapat associationer till sitt varumärke och på så vis skapat en svensk version av den
amerikanska drömmen, som man sänder ut till omvärlden från sitt kontor i Nacka strand.

I användandet av Robert F Kennedy och ”Water Keepers Foundation”, ser vi att Gant har tagit
aktiva val för att stärka associationsbasen. Vi tycker att resultatet av samarbetet har blivit
positivt för Gants samlade märkesbild. Vi ser inte personen Kennedy som det viktiga utan det
arv och värde som finns upparbetat i hans familjenamn. Som står för starka värden i USA men
även i resten av världen och är det närmaste USA har kommit till en kungafamilj.
Associationen till ”Water Keepers Foundation” är i det perspektivet, inte i närheten lika
viktigt som att knyta familjenamnet Kennedy till associationsbasen. Men kan i den mån
organisationen är känd av konsumenterna, fungera för att bygga upp en bild av Gant som ett
miljömedvetet företag men organisationen har inte ett så stort global genomslagskraft.

Per Sjödell aviserar att samarbetet med Kennedy enbart är tänkt för den här säsongen. Vi tror
att ett fortsatt samarbete skulle vara lönsamt för Gant och skulle kunna fungera som en
återkommande del i byggandet av deras associationsbas. Inte på samma höga profil som i den
nuvarande kampanjen, men att man odlar och håller associationen till Kennedy vid liv. Då
hans familjenamn fungerar mycket väl som ett index och extern garant för Gants äkthet och
relation med New England och USA i stort. På samma sätt som Tiger Woods fungerar som en
extern garant för Nikes golfprodukter. Vi tycker att samarbetet borde fortsätta i någon form
för att trygga fortsatta associationer från Kennedys familjenamn till Gants associationsbas.

Vi började vårt arbete med att säga att ursprungsmarkörer var ett viktigt strategiskt verktyg,
som marknadsförare kunde använda för att stärka sina varumärken. Vi ser i vårt fall att Gant
är ett bra exempel på ett företag som använder sig av ursprungsmarkörer för att få sitt
varumärke att framstå som autentiskt. Det som vi såg som problematiskt med Gants
användande av ursprungsmarkörer, var om de kunde uppfattas som tillhörande Gant eller
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lånade av regionen New England och nationen USA. Gant var själva väldigt tydliga på hur
högt de värderade arvet och hur det enligt dem fick dem att framstå som äkta gentemot deras
konkurrenter. Så frågan om hur äkta arvet är, blir på så vis viktig, då så mycket av Gants
varumärke och marknadskommunikation bygger på att just manifestera denna äkthet
gentemot sina konkurrenter.

Kan man då säga att de använder sig av äkta ursprungsmarkörer när ingen del av deras
aktuella hemvist eller produktion finns knuten till de regionala- och nationella markörerna i
fråga? Vi såg en tydlig splittring av Gants varumärkeshemvist, produktion och design. I och
med den splittringen, var det lätt att tycka att de använde sig av lånade ursprungsmarkörer i
sitt varumärkesbyggande och marknadskommunikation. Men varumärket Gant har ju de facto
ett ursprung från den amerikanska östkusten. Det var grundat där och hade verkat där under
en lång tid innan de nuvarande svenska ägarna köpte rättigheterna till varumärket. Därför var
det svårt att se Gants användande av amerikanska och New England ursprungsmarkörer som
lånade, även om det inte var upparbetade av de nuvarande ägarna, utan kom med på köpet när
varumärkesrättigheterna köptes.

Vi tycker därför att det uttryck som är mest passande för den situation som Gant befinner sig i
under de svenska ägarna, är att de använder sig av köpta ursprungsmarkörer. Att de ingick
som en del i priset när man köpte de globala varumärkesrättigheterna. Detta ger det svenska
ägarna av Gant, rätten till att använda sig av sitt köpta arv och den autenticitet som där
medföljer. Skillnaden mellan att köpa ursprungsmarkörer och låna dem, ligger då i att när
man lånar dem, får man bygga upp ett arv och äkthet från noll till sitt varumärke. Vilket inte
är fallet när man köper ett redan existerande varumärke med tillhörande ursprungsmarkörer
och historia för att senare utveckla det. Det är i det senare exemplet som vi ser att Gant tillhör
med sina förvärvade ursprungsmarkörer som de arbetar med att utveckla och exploatera. Vi
ser därför inte att det har varit ett medvetet val från de svenska ägarna att använda sig av PCI
strategier utan att det har kommit som en naturlig del efter uppköpet av de globala
varumärkesrättigheterna.

För att lyckas med denna strategi av att förvärva ursprungsmarkörer, krävs det att man lyckas
övertyga konsumenten att varumärkets arv och personlighet lever kvar, oberoende var
produkterna tillverkas och designas. Att det inte blir en känsla av en påklistrad identitet utan
att det känns genuint. De enda domarna av hur väl man lyckas med att skapa denna legitimitet
för varumärket, är i slutändan konsumenterna som visar sitt beslut genom sina köpmönster.

Det finns en intressant inneboende konflikt i globaliseringstanken som Per Sjödell framför,
där det inte spelar någon roll var man befinner sig i världen, men att det är väldigt viktigt att
vara äkta och bygga på ett ursprung med långt arv. Det påvisar att regioner och länder inte
tappar sin betydelse bara för att världens konsumenter och produktionsmedel blir mera
globaliserade. Utan att de till och med får en utökad roll när konsumenter söker efter säkra
och pålitliga varor på den stora globala markanden.
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7. Framtida forskning
I efterhand kan vi se perspektiv i vår uppsats, som hade varit intressanta att ta upp och bygga
vidare på. Vi har i vår uppsats fört ett perspektiv riktat mot företaget för att undersöka deras
strategier och varumärkesbyggande processer. Ett perspektiv som hade varit intressant och
skulle passa för framtida forskning, är att utföra samma studie, men från ett kundinriktat
perspektiv. Här skulle Gants kunder svara på frågor om hur de uppfattar företagets varumärke
och image. Att ställa dessa frågor både före och efter de har fått information om den svenska
ägarbilden, för att se om denna information har någon inverkan på deras känslor för
varumärket. Som vi nämnde i slutsatsen, är de enda kapabla domarna av autenticiteten i
associationerna och ursprungsmarkörerna, slutkonsumenten, som tar sitt beslut om de finner
det trovärdigt i affären.

Ett annat intressant perspektiv, vore att se på Gants varumärkesbyggande och hur varumärket
upplevs av dem som arbetar för Gant. Att till exempel undersöka om de butiksanställda, deras
designers uppfattningar är samstämmiga.

Vi har i vår uppsats kommit fram till slutsatsen att Gant inte använder sig av lånade
ursprungsmarkörer utan använder sig av köpta ursprungsmarkörer. Det vore därför intressant
att undersöka ett företag som använder sig av lånade ursprungsmarkörer utan någon som helst
relation till den regionala platsen. Företag som vi ser i Sverige som skulle kunna vara
intressanta i en sådan kontext vore tidigare nämnda Lexington och livsstilsföretaget Indiska.
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9. Bilagor

Bilaga 1

Frågor ställda till Per Sjödell på Gant kontor den 10/4 2006.

Hur skulle ni vilja definiera Gants affärsidé?

Hur skulle ni beskriva den resa som varumärket Gant har gjort sen det grundades på 1940
talet?

Hur skulle ni definiera ert marknadssegment och vilken position anser ni att Gant har just nu
på marknaden jämfört med era konkurrenter?

Vilka differentierings strategier använder ni mot era konkurrenter?

Arbetar ni med brand management och hur går ni till väga?

Hur har varumärket, kvalitén och designen medverkat till att göra Gant framgångsrikt?

Vilken/vilka produkter ser ni som er kassako och vilken tror ni kan bli er nästa?

Har ni några funderingar på att etablera er i nya länder, vilka?

Vad är varumärkets kärnidentitet?

Vad är det som gör ert varumärke unikt?

Vad vill ni att varumärket ska kommunicerar ut till konsumenten?

Hur skulle ni beskriva den typiska Gant-konsumenten?

 Hur tror ni att den typiska Gant-konsumenten uppfattar sig själva?

Hur skulle ni vilja definiera er marknadsföringsstrategi?

Hur skulle ni vilja definiera er varumärkesstrategi?

Vilken betydelse tror ni kvalitet och ursprungsland har för den upplevda varumärkesbilden?

Vilken strategi använder ni för att skapa konsument lojalitet hos era kunder?

Vilka strategier har ni för att bibehålla den?

Vilken strategi ligger bakom uppdelningen av klädkollektionen?

Vilka strategiska beslut låg bakom ert samarbete med Kennedy familjen?

Hur ser ni på varumärkets nära sammankoppling till USA, vilka är fördelarna och ser ni några
faror med att associera er med ett specifikt land?
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Ser ni någon problematik med att designa i ett land producera i ett annat och ha en
varumärkes hemvist i ett tredje?

Hur uppfattas varumärket på den amerikanska marknaden?

Hur gör ni för att få en samstämmig bild av varans kvalitet och den porträtterade bilden?

Hur tycker ni att Gants varumärke positionerar sig i kundernas medvetande vad det gäller
varumärkeskännedom?

Hur arbetar ni med de fysiska aspekterna av ert varumärke såsom funktion, form och utseende
för att stärka varumärket?

Hur gör ni för att skapa unika associationer utan att gå för långt från er image?

Hur arbetar ni för att skapa en god relation mellan varumärket och konsumenterna?

Hur gör ni för att bibehålla en god kundrelation?

Vilka associationer tror ni att ert varumärke ger och hur väl har ni lyckats förankra de hos
konsumenterna?

Hur arbetar ni för att få associationerna att bli positiva och favoriserade hos konsumenterna?

Finns det associationer som ni försöker distansera er ifrån?

Har ni externa samarbetspartners i ert varumärkesbyggande?

I er marknadskommunikation så har ni en ”pay off” som lyder ”American casualness and
European elegance” men i övrigt så vill ni framstå som ett genom amerikanskt varumärke.
Hur arbetar ni för att kunderna inte ska få en splittrad bild av varumärkets ursprung?
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Bilaga 2

Bild hämtad från Gants sommar katalog 2006.


