
Författare: Oskar Grimlund & Max Hallén, H10Mkand. 

Stockholms Universitet, Institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation. 

Medie- och kommunikationsvetenskap, C-uppsats, Höstterminen 2010. 

Handledare: Kari Andén-Papadopoulos. 

English title: GANT’s brand-communication – a study of core-values in advertising. 

 

 

 

 

 

 

GANT:s varumärkeskommunikation - En undersökning av 

kärnvärden i reklam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Abstract 

Title: GANT’s brand-communication – a study of core-values in advertising 
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Problem: The importance of a strong, well- communicated and original brand can’t be overrated in 

today’s global market. Especially in the fashion-industry the brand and its core values often 

represents the brands major competitiveness towards its competitors. 

Question at issues: In what ways has the core-values of GANT revealed themselves in their 

advertising campaigns from 1980 to 2010 and which impact has the advertising campaigns had on 

the brand? 

In what ways has GANT’s advertising campaigns changed over time? 

Purpose: The purpose of this study is to examine how a successful company in the fashion 

industry, GANT, has communicated their core-values through their advertising between the years of 

1980-2010. 

Methodology: Our starting point is to analyze GANT’s advertising through a combination of 

semiotic and rhetoric methods. In order to establish the company’s core values, we have made an 

interview with a representative from GANT.  

Theoretical Perspective: Our theoretical perspective is focused on brand management in general 

and core-values, positioning and market communication in particular. 

Empirical foundation: We aim to study the representation of GANT’s core values in their 

advertising by analyzing various advertising campaigns in product catalogues from 1980 to 2010. 

Result: The study shows that the core values to some extent are possible to identify in the adverts, 

although some of the core-values are so difficult to define and thus identify. The study also shows 

wide differences in the adverts from the 80's and the adverts from present time. 
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Sammanfattning 

Titel: GANT:s varumärkeskommunikation - En undersökning av kärnvärden i reklam 

Författare: Oskar Grimlund & Max Hallén 

Handledare: Kari Andén-Papadopoulos 

Kurs: Kandidatkurs i medie- och kommunikationsvetenskap 

Datum: 2011-01-07 

Nyckelord: GANT, kärnvärden, reklam, varumärkesbyggande 

Problem: Betydelsen av ett starkt, välkommunicerat och originellt varumärke kan knappast 

överskattas i dagens globala marknad. Inom modeindustrin är betydelsen ofta än mer signifikant då 

varumärket och dess kärnvärden till stor del utgör företagets största konkurrensfördel gentemot 

konkurrenterna. 

Frågeställningar: Hur har GANT:s kärnvärden kommit till uttryck i företagets varumärkesreklam 

från 1980 fram till 2010 och hur har varumärkesreklamen i sin tur påverkat bilden av varumärket? 

Hur har GANT:s varumärkesreklam förändrats över tid? 

Syfte: Syftet med undersökningen är att ta reda hur ett framgångsrikt företag inom modeindustrin, 

GANT, har kommunicerat sina kärnvärden genom reklam mellan åren 1980 till 2010. 

Undersökningen ämnar även att gå igenom hur reklamen i sin tur har påverkat bilden varumärket 

samt hur reklamen har förändrats över tid. 

Metod: Vi har valt att undersöka reklamen och kopplingen till företagets kärnvärden utifrån en 

kombination av semiotik och retorik. För att få reda på företagets kärnvärden så har vi genomfört en 

intervju med en företrädare för företaget. 

Teori: De teoretiska perspektiven i undersökningen utgår från varumärkesteori i allmänhet samt 

kärnvärden, positionering och marknadskommunikation i synnerhet. 

Empiri: Vi ämnar studera representationen av GANT:s kärnvärden i sin reklam genom att 

analysera utvalda reklamuppslag från företagets produktkataloger mellan åren 1980-2010. 

Resultat: Undersökningen visar att kärnvärdena till viss mån går igen i reklamuppslagen, samtidigt 

som flera av GANT:s kärnvärden är så abstrakta att de är svåra att definiera och därmed även att 

identifiera. Den visar också på stora skillnader i reklamen från 80-talet och reklamen idag. 
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 1. Inledning 
Vad är det egentligen som gör ett varumärke unikt? Samtidigt som klimatet på marknaderna har 

hårdnat så har produktutbudet blivit mer homogent och konsumenterna mer medvetna. Dessa 

faktorer leder till att företagen måste kommunicera vilka de är, vilka visioner de har och hur de ska 

åstadkomma detta. De företag som har en stabil och väl kommunicerad identitet att luta sig tillbaka 

mot överlever. De andra försvinner i det tuffa marknadsklimat som råder i den globaliserade 

världen. 

Betydelsen av ett starkt varumärke illustreras lätt genom att titta på några av världens största och 

mest framgångsrika företag, såsom Apple, Nike och BMW. I alla de tre företagen så representerar 

varumärket mer än 75 procent av företagets totalt samlade börsvärde (Frans Melin 2006:9). 

Men hur kommunicerar man då sin identitet, sina kärnvärden, mer konkret? Att bygga upp ett starkt 

varumärke är en tämligen kostnads- och tidskrävande process och görs inte i en handvändning. 

Varumärket och företagets identitet måste genomsyra hela verksamheten och inte bara enskilda 

delar av företaget. Det handlar om alltifrån hur medarbetare beskriver verksamheten, hur 

försäljningskanalerna är utformade, vilka platser och event som varumärket kopplas samman med, 

till hur företagets reklam är utformad.  

Vi ämnar i denna undersökning att titta närmare på och gå djupare i studierna av hur mode- och 

livsstilsmärket GANT:s kärnvärden har kommunicerats i företagets reklam från början av 1980-talet 

fram till idag samt att undersöka hur denna reklam har förändrats över tid. Att vi valt att undersöka 

just GANT har bland annat att göra med att företaget har varit tydliga med vad man vill 

kommunicera och med hjälp av detta på ett framgångsrikt sätt byggt upp ett företag med en 

omsättning på över 8 miljarder kronor genom över 4000 försäljningsställen, varav närmare 350 

fristående GANT-butiker, i fler än 70 länder (Mathias Björk 2008:9). Historien tar sin början i New 

York i maj 1980 då tre svenska entreprenörer, Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark, 

köpte Sverige-rättigheterna till att designa, distribuera och marknadsföra varumärket.  

GANT:s kärnvärdeskommunikation, och det identitetskapande den leder till, är ett av de viktigaste 

konkurrensmedlen man har. Vi har därför valt att i denna undersökning studera hur dessa värden 

kommuniceras genom den egentillverkade produktkatalogen, som får anses vara den mest vitala 

delen i GANT:s marknadsföring. 
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 2. Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur GANT:s (varumärkets) kärnvärden kommuniceras i 

företagets reklam från 1980 fram tills 2010. Undersökningen ämnar även att gå igenom hur 

reklamen i sin tur har påverkat bilden av varumärket samt hur reklamen har förändrats över tid. 

 

 3. Frågeställningar 
Hur har GANT:s kärnvärden kommit till uttryck i företagets varumärkesreklam från 1980 fram till 

2010 och hur har varumärkesreklamen i sin tur påverkat bilden av varumärket? 

Hur har GANT:s varumärkesreklam förändrats över tid? 

 

 4. Material och avgränsningar 
Då vi ämnar undersöka kärnvärdeskommunikationen i ett antal reklamuppslag så måste vi också 

identifiera dessa värden. Det gjorde vi genom att hålla en intervju med Louise de Verdier som är 

informationsansvarig på GANT:s huvudkontor i Nacka Strand utanför Stockholm.  

Intervjun med Louise de Verdier ligger till grund för de kärnvärden som vi har identifierat och 

använder oss av i vår analys av reklamuppslagen. Intervjun ligger även som underlag till urvalet av 

reklamuppslag som skall analyseras semiotiskt och retoriskt.  

GANT-katalogen, som i början av 1980-talet endast bestod av ett fyrsidigt blad och trycktes i några 

få tusen exemplar, har under åren utvecklats till en livsstilskatalog på drygt 50 sidor. Idag trycks 

den på sex olika språk i närmare 1,5 miljoner exemplar och distribueras via en omfattande 

kunddatabas (Mathias Björk 2008:111). 

Anledningen till att man har valt att kalla det för en livsstilskatalog är för att fokus ligger på känsla 

och miljö snarare än på själva produkterna. Kataloger i denna kategori trycks ofta i betydligt färre 

exemplar än så kallade postorderkataloger och är därför mer påkostade. För GANT innebär detta en 

balansgång - samtidigt som kvaliteten måste motsvara varumärkets standard så måste kostnaden 

hållas på en nivå som gör den möjlig att trycka i ett stort antal exemplar ((Mathias Björk 2008:111). 

GANT-katalogen är inte på långa vägar något unikt koncept. Däremot är det få, om ens något annat 

klädföretag, som att i så pass stor utsträckning valt att förlita sig på en livsstilskatalog som 

konkurrensmedel (Mathias Björk 2008:111).   
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GANT:s tilltro till katalogen i sin marknadsföring härrör till att man når en selektiv målgrupp i 

hemmet och därmed även flera olika individer i samma hushåll. Ytterligare en faktor som bidragit 

till den medvetna satsningen på kataloger är att de plagg som visats upp i kataloger genom åren 

alltid har sålt exceptionellt bra (Mathias Björk 2008:112). 

Anledningen till att vi valt GANT-katalogen som källa för urvalet är att den har så pass stor 

betydelse för företaget. Det är också egenproducerat material som används på global basis för 

marknadsföringen av det egna varumärket. GANT använder katalogen som urvalsregister även för 

annan marknadsföring, såsom affischering och tidningsreklam. Därför får det anses som rimligt att 

använda dessa kataloger som urval även i vår undersökning. 

Vi ämnar att, inom ramen för GANT:s varumärkesbyggande kommunikation, studera ett antal 

reklamuppslag, i den egenproducerade livsstilskatalogen som släpps inför att varje ny kollektion når 

butik, som kan ses som typiska för varumärket under tidsperioden 1980-2010. Urvalet har skett 

selektivt efter de kriterier som vi har satt upp för att göra analysen så intressant och givande som 

möjligt. 

4.1 Urvalskriterier 
För att välja ut uppslag som är representativa, och passande för vårt syfte, har vi valt att författa fem 

urvalskriterier. Kriterierna för urval av reklamkampanjer och utvalda bilder ur kampanjerna är 

följande: 

* Reklamkampanjerna och de utvalda bilderna ska vara en del av GANT:s egna livsstilskataloger. 

Detta för att materialet ska vara egenproducerat och en del av den officiella marknadsföringen. 

* Reklamkampanjerna och de utvalda bilderna ska vara från tre olika decennier, det vill säga 1980-, 

1990-, och 2000-tal. Detta för att kunna belysa huruvida varumärkesreklamen har förändrats över 

tid eller inte. 

* Reklamkampanjerna och de utvalda bilderna ska innehålla både bild och text. De uppslag som 

innehåller både bild och text finner vi mer signifikanta för vår undersökning då de flesta bilderna i 

GANT-katalogerna har både bild och text. Det blir därför bättre att exkludera de uppslag som inte 

innehåller båda delar. 

* Reklamkampanjerna och de utvalda bilderna ska ha haft signifikant betydelse för varumärket 

GANT. Kampanjens betydelse kommer att motiveras inför varje analys. Betydelsen för varumärket 

motiveras genom en mängd olika faktorer, såsom påverkan på försäljning, medial uppmärksamhet 

och uppskattning i modevärlden. 
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*Bilden som ska användas för analys ska enbart rymma män. Detta då GANT:s svenska 

kollektioner fram till och med 2004 enbart innehöll manskläder (Björk 2008:297). 

Viktigt att belysa är att vi enbart kommer att studera GANT:s varumärkesbyggande kommunikation 

av företagets kärnvärden ur ett text- och bildmässigt perspektiv. Detta är bara en av de pusselbitar 

som varumärkesbyggande faktiskt utgör. Detta gör att vi exkluderar många andra områden, till 

exempel hemsidor, events, butiksinteriör och så vidare, vilka är faktorer som även de på ett 

signifikant sätt bidrar till bilden av varumärket (Meech 2006:392). Man har dock under de senaste 

åren börjat lägga mer pengar på att konkretisera sina kärnvärden och kommunicera dem som en del 

av företagets identitet, således är kärnvärdeskommunikationen en av de viktigaste delarna av 

varumärkesbyggandet (Lagergren, 1998:59–60). 

4.2 Identifierade kärnvärden i marknadskommunikationen 
Efter intervju med GANT:s informationschef Louise de Verdier har följande kärnvärden 

identifierats: 

1. Warm – viktigt för differentieringen, framförallt i jämförelse med  den största konkurrenten 

Ralph Lauren enligt intervjuobjektet. Louise de Verdier beskriver konkurrenten som svår att känna 

igen sig hos, något som GANT vill undvika i största möjliga mån. Det ska vara varma 

reklamuppslag, som är enkla att känna igen sig i och som tilltalar många. 

2. Friendly – även detta viktigt för differentieringen. Intervjuobjektet anser den största 

konkurrentens annonser (Ralph Lauren) vara stela och elit-inriktade. GANT å andra sidan ämnar 

vara vänliga, vara till för alla, något som i stor utsträckning kan kopplas ihop med de båda 

kärnvärden Warm och Approachable. 

3. Approachable – står för en aktiv, lättanammad livsstil. Inte en livsstil  som kräver pengar, en dyr 

utbildning eller ett välkänt efternamn. 

4. Aktiv – den aktiva livsstilen står i fokus i många annonser. Sport, rörelse och hälsa anses som 

viktigt. Utmärkande är framförallt kopplingen till segling vilket bland annat kan skönjas i 

sponsringen av det vinnande amerikanska laget i den internationella seglingstävlingen America's 

Cup 1992.  

5. Ursprunget – Östkust-arvet, den traditionella amerikanska östkust-livsstilen som innefattar de 

fyra föregående punkterna, men som också bidrar med maktaspekten. På östkusten ligger också 

Washington, maktcentrat i USA, och världsmetropolen New York. Till ursprungs-aspekten kan man 

även koppla varumärkets nära band till havet och den marina miljön.  

6. Välutbildad – Varumärket ska stå för det välutbildade, men inte för det klassiska rent stereotypt 

intellektuella. Kan även associeras med ursprunget då det kända universitetet Yale har sitt säte i 
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GANT:s ursprungsort New Haven. Detta har blivit än tydligare på senare år och ett tecken på detta 

är den Campus-store som GANT nyligen öppnade på universitetsområdet.   

7. Familjeliv. Varumärket ska kopplas till familjen och de värden som kopplas samman med detta. 

Alla i familjen ska kunna finna något att känna igen sig i hos GANT. 

 

 5. Bakgrund 
GANT startades i den amerikanska staden New Haven 1949 av Bernard Gant. Under 50- och 60-

talen njöt Bernard och hans två söner Marty och Elliot stora framgångar, både på dam- och 

herrsidan. De tidiga kollektionerna hade en stark betoning på den aktiva livsstilen. Snart spred sig 

detta mode till de amerikanska topp-universiteten och framgången var ett faktum (Mathias Björk 

2008:25). 

1968 försvann företaget ur familjens ägo, då det såldes till den stora kedjan Consolidated Foods. 

Detta innebar slutet för GANT som familjeägt företag. Flertalet familjemedlemmar satt dock kvar 

på höga positioner i bolaget, men man hade inte längre full kontroll. När VD:n i Consolidated 

Foods efter en tid hamnade i konflikt med majoritetsägaren i samma bolag och valde att sluta så 

stötte GANT på problem. Den nya VD:n hade helt andra arbetssätt och toppstyrde ett företag som 

tidigare hade haft en väldigt platt organisation. Detta ledde till motsättningar och en av grundaren 

Bernard Gants söner, Marty Gant (som vid tidpunkten satt som VD för GANT), valde att sluta. 

Elliot Gant, grundarens andra son, valde dock att stanna kvar. Efter en misslyckad fabriksstart i 

hemstaden New Haven lämnade dock även Elliot in sin avskedsansökan. 1979 valde man att sälja 

företaget vidare till de nya ägarna Palm Beach (Mathias Björk 2008:38,39,40). 

5.1 Början till en svensk era 
Försäljningen och de förändringar som den förde med sig var oerhört viktigt för vad som komma 

skulle. Med den nya ägarstrukturen öppnade man för förändring. Tidigt i mars år 1980 skulle denna 

förändring också börja ta form. GANT:s VD fick ett samtal från en svensk yngling vid namn Klas 

Käll. Klas, som tillsammans med två andra unga svenskar önskade saluföra märket på den svenska 

marknaden. Så blev också fallet. Det svenska bolaget Pyramid Sportswear fick som första bolag 

licens att designa och saluföra märket i Europa (Mathias Björk 2008:41). Detta blev starten för 

GANT:s världsomspännande expansion.  

1984 omsatte Pyramid Sportswear 10 miljoner kr och företaget var fortfarande ganska litet - man 

hade endast fem anställda. De tre ägarna var dock inte bekymrade över storleken, snarare tvärtom. 

Man var precis så stora som man vid tidpunkten ville vara.  
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Från början sköttes allt ifrån design till införsäljning av produkterna från det lilla kontoret som man 

hade hyrt i Stockholm. De första säsongerna packade man till och med beställningarna själva. Vissa 

problem med logistiken uppkom därför, men fördelen var att alla synpunkter om kollektionerna och 

produkterna gick raka vägen till dem, utan omvägar (Mathias Björk 2008:42). 

Redan när avtalet med GANT:s tidigare ägare Palm Beach undertecknades i maj 1980 så bestämde 

man sig för att så snabbt som möjligt komma ut med sin första kollektion. Målet var att ha 

kollektionen färdig till den svenska marknaden året därpå, det vill säga våren 1981. För att 

säkerställa kvaliteten var det viktigt med leverantörer som man litade på. Textiltillverkaren Ricon i 

Portugal, som de tre ägarna samarbetat med tidigare i deras karriärer, valdes ut för tillverkning av 

byxor och jackor. Ricon är än idag en av GANT:s viktigaste leverantörer och företaget är även 

franchisetagare för GANT på både den portugisiska och den brasilianska marknaden. (Mathias 

Björk 2008:46). 

Då man övertagit den europeiska licensen för ett redan existerande varumärke så kunde man dra 

många fördelar av detta. På produktsidan fanns en hel amerikansk kollektion att tillgå, från vilken 

Pyramid Sportswear kunde välja ut de delar som man trodde skulle passa bäst på den europeiska 

marknaden. Omgående valde man bland annat att införliva de klassiska rugbytröjorna, Rugger, och 

det ursprungliga adelsmärket inom GANT:s produktutbud, skjortorna, i den första svenska 

kollektionen (Mathias Björk 2008:46). 

För att nå ut till återförsäljarna på den svenska marknaden tog de tre grundarna till ett udda knep. 

Man tog reda på tröjstorlekarna hos ansvariga inköpare och butikschefer i butiker och skickade 

sedan ut färgglada Ruggers tillsammans med en personlig hälsning. Detta ledde till att många i 

branschen fick upp ögonen för GANT redan från start.  

Trots den positiva responsen från återförsäljarna, och även från kunder som ringde direkt till 

kontoret, så slutade införsäljningen på endast 50 procent av den budgeterade försäljningen. Detta 

var en besvikelse men de tre ägarna hade räknat med en blygsam start för att sedan öka allteftersom. 

Osäkerheten hos handlarna ledde till att många endast beställde små kvantiteter till en början, vilket 

påverkade försäljningen (Mathias Björk 2008:47,48,49). 

Pyramid Sportswears dåvarande bank, SEB, krävde inför den andra kollektionen en säkerhet för att 

utfärda ett så kallat letter of credits till företaget. Ett letter of credits är en betalningsgaranti som 

innebär att betalningen för varorna utbetalas i samma ögonblick som leverantören lämnar dem ifrån 

sig. Banken ansåg att varorna i sig inte utgjorde tillräcklig säkerhet och att substansvärdet i 

företaget var för lågt varför man krävde andra tillgångar som säkerhet. Konsekvensen blev att man 
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var tvungna att lämna en av grundarnas, Lennart Björks, villa strax utanför Stockholm som säkerhet 

för att banken skulle utfärda brevet.  

Missbedömningen av första säsongens försäljning ledde till att man var tvungna att skära i 

företagets utgifter, bland annat tog man inte ut någon lön under en period om 18 månader (Mathias 

Björk 2008:49). 

1981 utökades leveranserna och SEB krävde ytterligare säkerheter från ägarna. Detta ledde till att 

man valde att byta bank, till Sundsvallsbanken (Sedermera Nordbanken, numera Nordea) vilken 

man kom att samarbeta med ända in i 2000-talet (Mathias Björk 2008:50). 

Med begränsad budget valde man att ta upp kampen med några av tidens ledande märken i Sverige 

- Wolsey, Lacoste och Lyle & Scott. Någon omfattande marknadsföring fanns det inte plats för och 

man valde därför, tillsammans med reklambyrån Orsak & Verkan, att försöka nå ut med ett 

högkvalitativt budskap till en begränsad målgrupp. Detta var början till det som idag är GANT:s 

livsstilskatalog.  

Då det inte gick att sälja hur stora kvantiteter som helst i GANT:s prisnivå på en begränsad 

marknad så var målet redan från början att expandera i Europa. Redan till den fjärde kollektionen 

tillkom Norge, och tidigt bestämde man sig för ett upplägg med franchisetagare som 

samarbetspartners. Ekonomiskt och organisatoriskt var detta typ av samarbete det mest gynnsamma 

för Pyramid Sportswear vid den aktuella tidpunkten. Ganska snart utökades licensrättigheterna för 

GANT till att gälla hela norden. I Finland lanserades GANT hösten 1983 och strax därefter samma 

år skedde lansering även i Danmark. Pyramid Sportswears och GANT:s expansion skulle nu 

fortsätta med den ena europeiska marknaden efter den andra (Mathias Björk 2008:53,54,55,57). 

5.2 Det stora bakslaget 
Men då kom det stora bakslaget. 1983 hade man utökat GANT:s verksamhet till att även gälla 

Schweiz, där de två skidentusiasterna François Luyet och Dale Anderson i Verbier erhöll 

franchiserättigheterna för GANT. När holländaren Joop van der Kamp kom med en förfrågan om 

rättigheterna för GANT i Benelux-länderna så kontaktade de svenska ägarna den amerikanska 

organisationen för att kunna utöka licensavtalet till att gälla hela Europa. Det besked man då fick 

kom som ett dråpslag för de inblandade. De amerikanska ägarna Palm Beach hade gett ett italienskt 

företag, Manufactura Italia, licensrättigheterna för GANT i Europa. De svenska ägarna kände sig 

orättvist behandlade och upplevde att det italienska märket red på deras framgångar i Norden.  

Men sagan skulle snart ta ytterligare en vändning. Trots att Manufacture Italia lanserade GANT, 

starkt inspirerat av det italienska modet och med fokus på skjortor, på flera stora europeiska 
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marknader så fick företaget knappt in en enda order. Avtalet mellan det italienska bolaget och Palm 

Beach sades upp redan efter den första säsongen. Strax därpå kapitulerade Palm Beachs företrädare 

Jay Shaw och meddelade de svenska ägarna att de nu kunde få licensrättigheterna för hela Europa. 

(Mathias Björk 2008:87,88). 

Därefter lanserades GANT i Benelux-länderna. 1986 tog man steget in på den brittiska marknaden. 

Engelsmannen Barry Cutler var agent för flera högkvalitativa italienska märken och ville 

tillsammans med en partner lansera GANT i såväl Storbritannien som Australien. Den amerikanska 

organisationen gick då med på att utöka rättigheterna till att även omfatta Australien. I början av 

1990-talet tillkom ett flertal andra europeiska länder i rask takt, bland annat Italien, Tyskland, 

Frankrike och Spanien. (Mathias Björk 2008:90). 

Samtidigt som framgångarna fortsatte för GANT i Europa så hade den amerikanska organisationen 

svårt att hitta en stabil grund i USA. Verksamheten visade inte lönsamhet och det fanns inga tydliga 

linjer i varumärkesbyggandet. 1989 köptes Palm Beach upp av Crystal Brands som sedan tidigare 

distribuerade ett flertal lyxvarumärken, bland annat Lacoste. Men tiden med Crystal Brands blev 

inte långvarig. Företaget gick på knäna ekonomiskt och 1995 såldes GANT till skjorttillverkaren 

och lågprisföretaget Philips-Van Heusen för 114,7 miljoner dollar (Mathias Björk 2008:101). För 

Pyramid Sportswear innebar det en ägarmässigt osäker framtid. Framgångarna för det svenskägda 

bolaget fortsatte dock och man hade bland annat även tagit över rättigheterna för den japanska 

marknaden som på kort tid gått upp som företagets enskilt största.  

Att Philips-Van Heusens övertagande av GANT på den amerikanska marknaden skulle bli det första 

steget mot ett enhetligt globalt varumärke fanns inte på kartan för de tre svenska ägarna. Snarare 

tvärtom - de fruktade att situationen skulle bli värre än tidigare.  

Men övertagandet blev en lyckoträff för svenskarna. Philips- Van Heusen var mitt uppe 

ompositionering med målet att bli mer varumärkesfokuserat. I början var man mest intresserade av 

ett välkänt märke på den amerikanska marknaden - Izod - men allteftersom man fick upp ögonen för 

GANT:s framgångar i Europa så ökade amerikanernas intresse för svenskarnas företag.  

Philips-Van Heusens VD och styrelseordförande Bruce Klatsky insåg potentialen i Pyramid 

Sportswear och meddelade omgående att hans avsikt var att respektera företaget och hjälpa till med 

vidareutveckling av det. Dessutom var man öppen för att förhandla om långtidskontrakt av 

licensrättigheterna, något som skulle underlätta avtalsförhandlingar med franchiseföretagare över 

hela världen för Pyramid Sportswear. Villkoret var dock att Philips-Van Heusen fick köpa 25 

procent av företaget med option på att köpa ytterligare 75 procent 2001. De svenska ägarna 

bestämde sig efter noggrant övervägande för att gå med på förslaget. Man var egentligen bara oense 
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på en punkt: Om Philips-Van Heusen skulle bestämma sig för att utnyttja sin köpoption av företaget 

2001 så ville man försäkra sig om att de tre svenska ägarna skulle stanna kvar i företaget ytterligare 

ett par år. Detta var otänkbart för svenskarna och länge stod förhandlingarna därför still. Tillslut 

bestämde sig Philips-Van Heusen för att stryka paragrafen och affären gick igenom. Transaktionen 

skedde i början av 1996 och priset för 25 procent av Pyramid Sportswear uppgick till cirka 60 

miljoner kr, vilket motsvarade 6,3 gångar av bolagets årsvinst (EBIT) (Mathias Björk 2008:138–

143).  

Philips-Van Heusens största utmaning var nu att återvinna förtroendet för GANT på den 

amerikanska marknaden. Varumärket var urvattnat och förtroendet lågt. Man bestämde sig därför 

för att använda sig av Pyramid Sportswears design även i USA, för att på så sätt göra varumärket 

enhetligt över hela världen. Man slöt därför ett avtal som innebar att Philips-Van Heusen mot en 

Royalty-avgift fick tillgång till Pyramid Sportswears design. Tillverkningen skötte man själva, då 

en motiverad prisnivå på den amerikanska marknaden var beroende av en lägre tillverkningskostnad 

än den i Europa. (Mathias Björk 2008:144, 145).  

Förändringen i affärsmodellen ledde till att antalet försäljningsställen på den amerikanska 

marknaden minskade något men i gengäld fick varumärket större utrymme på de försäljningsställen 

som valde att satsa på GANT. Man var även medvetna om att förändringen krävde en omfattande 

marknadsföringsinsats och Philips-Van Heusen lade därför över 4 miljoner dollar på 

marknadsföring under andra halvan av 1997. Bland annat lyckades man få visa upp varumärket 

under New York Fashion Week där man använde sig av modellerna Marcus Schenkenberg och 

Christie Brinkley, den första amerikanska supermodellen, som gjorde comeback efter en tids 

uppehåll (Mathias Björk 2008:146). Man satsade även stort investeringsmässigt på en “Flagship 

Store” på paradgatan Fifth Avenue i New York.  

Men trots satsningen hade man svårt att nå lönsamhet i USA. Aktieägarna i Philips-Van Heusen 

krävde förändring och den ursprungliga strategin övergavs till förmån för en satsning på kläder i 

mer diversifierade prisnivåer med bland annat promotional-produkter, det vill säga 

försäljningsfrämjande produkter som ständigt är nedsatta i pris. Detta ökade lönsamheten men var 

inte en strategi som tilltalade de svenska ägarna. (Mathias Björk 2008:150).  

Philips-Van Heusen var inte heller nöjda med utvecklingen och var även de rädda för att 

varumärket skulle ta skada av förändringarna. I diskussioner med de svenska ägarna i mars 1998 

öppnade man därför för möjligheterna till en omvänd affär, det vill säga att Pyramid Sportswear 

skulle köpa Philips-Van Heusens andel i bolaget.  
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De svenska ägarna började skissa på olika scenarion och kom fram till att alternativkostnaden till att 

inte köpa Philips-Van Heusens andel skulle kunna bli extremt hög. Ett scenario där ett annat bolag, 

utan förståelse för Pyramid Sportswears strategier, köpte upp andelen skulle kunna bli förödande 

för företaget och dess franchisetagare världen över. Prisintervallet på 80-100 miljoner dollar som 

Philips-Van Heusens hade antytt motsvarades nästan av alternativkostnaden enskilt (Mathias Björk 

2008:151).  

De kortsiktiga och långsiktiga fördelarna av ett köp var uppenbara. Förutom att slippa Royalty-

avgiften på 5,5 procent av försäljningen så skulle man även få total kontroll över varumärket. Det 

ironiska med ett eventuellt köp bestod av att varumärkesvärderingen i mångt och mycket bestod av 

de framgångar som Pyramid Sportswear själva stått för på den europeiska marknaden. 1998 

klargjorde Philips-Van Heusen att man avsåg att sälja varumärket för 85 miljoner dollar. 

Anledningen till brådskan skulle i ett senare skede visa sig vara att Philips-Van Heusen undersökte 

möjligheten att köpa upp Calvin Klein och därför var i behov av att frigöra kapital. En affär som 

genomfördes 2002 (Mathias Björk 2008:154).  

5.3 Svenskarna tar över rätten till varumärket 
De svenska ägarna var extremt entusiastiska över ett eventuellt övertagande av företaget. En 

prisnivå på runt 700 miljoner kr skulle dock kräva både banklån och externa investerare. 

Nordbanken (Nordea) och Östgöta Enskilda Bank (Danske Bank) beviljade efter förhandlingar ett 

lån på cirka 180 miljoner kr vardera. Att hitta investerare skulle dock bli en svårare nöt att knäcka. 

Marknaden för riskkapitalbolag var i sin linda i Sverige och kunskapen om varumärkesvärdering 

var inte speciellt hög. Dessutom hade IT-bubblan avskräckt många intressenter (Mathias Björk 

2008:156). De svenska ägarna fick endast skambud från riskkapitalbolagen i Sverige och gav sig 

därför ut i Europa i jakt på intressenter. Man hörde av sig till inflytelserika franchiseföretagare för 

att på så sätt få kontakt med investerare som var villiga att betala den summa som man ville ha. 

Genom en av dessa fick man kontakt med Jean Cailliau, vice VD på LV Capital, dotterbolag till 

LVMH (Moet Hennesey Louis Vuitton), redan då det ledande lyxkonglomeratet i världen (Mathias 

Björk 2008:157). 

LV Capital investerade i klädindustrin och var ute efter ett märke inom sportswear-sektorn. Efter ett 

möte i Stockholm meddelade LV Capital att man kunde sluta leta efter en investerare. LV Capital 

var beredda att möta de krav som de svenska ägarna hade, med ett bud som var över 50 procent 

högre än det bästa bud man tidigare fått av svenska riskkapitalbolag. Efter hårda förhandlingar 

lyckades man till slut ro i hamn affären under julhelgen 1998. Priset stannade på 71 miljoner dollar, 

vilket var i den övre kant av vad Pyramid Sportswear skulle ha möjlighet att betala. Den 26 februari 
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1999 undertecknades köpeavtalet mellan parterna på Alfred Bergs kontor i centrala Stockholm 

(Mathias Björk 2008:161).  

På ungefär 10 års tid gick GANT från 100 anställda 1999 till över 270 anställda år 2008. Trots 

övergången till ett multinationellt bolag har man lyckats behålla sin informella företagskultur med 

en förhållandevis liten och platt organisation. (Mathias Björk 2008:186).  

GANT:s verksamhet i USA har gått med förlust ända sedan varumärkesförvärvet 1999. På senare 

tid har man dock kunnat börja skönja en ljusning. GANT:s Flagship Store i New York är den enda 

egna butiken i USA, den ses som extremt viktigt för marknadsföringen av varumärket. Genom 

samarbeten med bland annat Robert F Kennedy Jr och Jean-Michel Cousteau har man lyckats öka 

försäljningen betydligt och planer finns på att öppna ytterligare butiker på den amerikanska 

marknaden (Mathias Björk 2008:230–232).  

GANT börsintroducerades 2006. Introduktionen blev en succé med en värdestigning på över 40 

procent under den första handlingsdagen. Samtidigt började den Schweiziska 

detaljhandelskoncernen Maus Frères och dess VD Didier Maus att intressera sig för GANT 

(Mathias Björk 2008:252). Maus Frères var inställda på att ta över en majoritetsandel av GANT, 

något som ägarna motsatte sig. Efter att majoritetsägarna förkastat ett flertal erbjudanden från det 

Schweiziska bolaget bestämde de sig för att istället kontinuerligt köpa upp så mycket som möjligt 

av bolaget och “vänta ut” resterande aktieägare. Efter att två av storägarna och tillika grundarna 

Klas Käll och Staffan Wittmark förklarat sig villiga att sälja sina andelar i bolaget till Maus Frères 

beslutade storägaren Lennart Björck tillsammans med finansiella rådgivare på banken Carnegie att 

sälja resterande andel av konsortiets aktier till Maus Frères. Efter affären, den 30 januari 2008, ägde 

Maus Frères över 95 procent av bolaget. Klas Käll och Staffan Wittmark hade sedan tidigare lämnat 

bolaget, medan Lennart Björk fortsatte att arbeta under Schweiziskt styre för att fungera som ett 

stöd och bibehålla förtroendet för bolagets nya ägare (Mathias Björk 2008:282–285). 

Mer detaljerad info om GANT:s historia går att finna i boken “GANT - När tre svenska 

entreprenörer gjorde ett amerikanskt varumärke globalt”, författad av Mathias Björk år 2008.  
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 6. Tidigare forskning 
Det finns viss forskning inom den företagsekonomiska sfären som behandlar GANT och företagets 

strategier för att nå global tillväxt genom ett väl etablerat varumärke. Dessa studier tar dock inte sin 

utgångspunkt ur ett kommunikationsperspektiv utan behandlar snarare de ekonomiska aspekterna 

av företagets marknadsaktiviteter. 

Genom att studera företagets varumärkesbyggande ur ett kommunikationsorienterat perspektiv, med 

fokus på framförallt kärnvärden i reklamuppslag, tror vi oss kunna bidra med ytterligare en 

byggsten i vad GANT:s varumärkesbyggande går ut på. 

En kandidatuppsats, ”GANT – en svenskamerikansk dröm”, som gavs ut av tre studenter vid den 

företagsekonomiska institutionen på Stockholms Universitet 2006 behandlar den 

varumärkesbyggande processen inom GANT och undersöker hur man använder sig av associationer 

och ursprungsmarkörer för att bygga upp sitt varumärke. Undersökningen baseras endast på en 

kvalitativ studie i form av intervju med företagets Sverigechef 2006 och innehåller inte någon form 

av analys angående hur bolagets kärnvärden återspeglas i reklamen. Den fokuserar även på att 

utreda “Country-of-Origin”-effekten. 

Vår undersökning bygger, till skillnad från “GANT - en svenskamerikansk dröm”, på empiriskt 

material i form av bilder från ett antal utvalda reklamkampanjer som alla har haft signifikant 

betydelse för varumärket GANT. Vi ämnar att lägga tyngdpunkten vid hur företagets kärnvärden 

kommuniceras i reklamen, och de effekter de har på den varumärkesbyggande processen. 

Skillnaderna mellan undersökningarna blir markanta då metoderna och urvalen inte är de samma.  

 

 7. Teoretisk ram 
Vi kommer i teoriavsnittet först ge en övergripande bild av vad varumärke, varumärkesbyggande, 

företagsidentitet och kärnvärde innebär. Mot slutet av avsnittet kommer de modeller och begrepp 

som är mest signifikanta för vår undersökning att presenteras, där tyngden ligger vid Frans Melins 

teorier om strategiskt varumärkesbyggande och kärnvärdesbegreppet. 

7.1 Vad är ett varumärke? 
I den svenska varumärkeslagen går att läsa en definition av vad ett varumärke är, dock så syftar den 

mer till varumärkets funktion snarare än att förklara den. I varumärkeslagen går att läsa “Ett 

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

samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning 
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förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som 

tillhandahålls i en annan.”. (VmL § 1) 

Vad ett varumärke är definieras ofta på olika sätt. Phillip Kotler, författaren av Marketing 

management, definierar ett varumärke som ”Ett namn, term, tecken, symbol, eller design, eller en 

kombination av dessa, syftande till att identifiera en säljares varor eller tjänster och att skilja dessa 

från konkurrenternas”. (Kotler, 1994:444). 

Håkansson & Wahlund väljer att definiera begreppet varumärke som ”en pålitlig signal... för en viss 

fördel... per krona” (Håkansson & Wahlund 1996:12). De delar alltså upp definitionen i tre delar: 

1.  En pålitlig signal – Vi ska veta vad vi köper (varje gång vi köper en GANT-tröja håller den 

samma kvalitet). 

2. För en viss fördel – Produkter/tjänster vi har liten kunskap om tenderar vi att köpa av välkända 

märken (där vi vet att de gjort liknande produkter tidigare lyckosamt, exempelvis är det mer troligt 

att du köper en bil från Volvo än från Arne som byggt den i sitt garage, detta trots att Volvobilen 

kostar dig tio gånger så mycket). 

3. Per krona – Produkten/tjänsten vi köper har tillräckligt hög kvalitet i förhållande till priset 

(Starka exempel här är lågpriskedjor likt Clas Ohlson m.fl. som inte har de mest exklusiva 

produkterna, men de lyckas leverera produkter till ett pris konsumenterna är beredda att betala.). 

(Håkansson & Wahlund 1996:12–15) 

Även om olika forskare och författare kommer fram till olika definitioner väljer vi att utgå från att 

varumärkets primära funktion är att differentiera produkten från andra produkter. Detta är något 

som är genomgående i alla de tre definitioner som presenterats i detta avsnitt. Ett varumärke är 

laddat med löften som kunden väljer att ta del av. Skulle dessa löften inte infrias, tappar varumärket 

trovärdighet hos kunden. Genom kunskap om varumärket så kan köparen införskaffa det köparen 

ämnar införskaffa. Från företagets sida handlar det om de löften man ger konsumenten och att infria 

dessa. Den positiva effekten i varumärkesbyggandet uppnås först efter att de löften som getts 

infriats. 

7.2 Den varumärkesbyggande processen 
Frans Melin beskriver i boken Varumärkesstrategi den varumärkesbyggande processen. Han 

förklarar hur ett varumärke ser olika ut beroende på vem som ser på det, konsumenten har ett 

perspektiv, lagstiftaren ett annat, märkesinnehavaren ett tredje och konkurrenterna ett fjärde (Melin 

1999:114). Melin beskriver det hela som ett ständigt pågående triangeldrama där 

märkesinnehavaren och konkurrenten slås om samma sak, nämligen konsumenten. Man vill som 
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märkesinnehavare bygga så god relation som möjligt med konsumenten, och därigenom sluta avtal 

som leder till märkeslojalitet under långa perioder. Konkurrenterna å sin sida är ute efter det 

motsatta, att bryta denna lojalitet mellan konsumenten och märkesinnehavaren (Melin 1999:115). 

Enligt Melins teorier finns det två olika strategiperspektiv, det branschstrukturella perspektivet och 

det resursbaserade perspektivet. Båda perspektiven används till samma sak, att visa långsiktiga 

konkurrensfördelar, men har olika utgångspunkter. Det branschstrukturella perspektivet har ett 

externt fokus där varumärkets viktigaste funktion ses som att bibehålla en konkurrenskraftig 

marknadsposition genom att vara en stark inträdesbarriär (Melin 1999:116–118). Problemet blir här 

att alla företag i samma bransch måste ses som homogena, vilket de högst sällan är. Snarare 

försöker företagen differentiera sig så mycket som möjligt genom olika konkurrensstrategier som 

finns beskrivna nedan. Man använder idag istället begreppet ”strategiska grupper” som delar in 

företag efter dess varumärkesstrategier istället för bransch (Melin 1999:118). Inträdesbarriärer har 

till syfte att skydda en specifik marknadsposition, genom att skaffa en mental position i 

konsumentens medvetande. En mental position skapar goda förutsättningar för att utveckla hög 

märkeskännedom vilket är en förutsättning för att konsumenten ska utveckla märkesassociationer 

vilka ligger till grund för märkespreferenser och märkeslojalitet, och märkeslojalitet är 

märkesinnehavares viktigaste mål (Melin 1999:119). 

Det resursbaserade perspektivet har å andra sidan ett internt fokus. Detta perspektiv har sin 

utgångspunkt i att ett företags resurser är heterogena och immobila, vilket är en förutsättning för att 

kunna utveckla långsiktiga, uthålliga konkurrensfördelar (Melin 1999: 121). En attraktiv 

resursposition, skyddad av en imitationsbarriär, är av största vikt för detta perspektiv. Med detta 

menas att ett företags konkurrensförmåga är beroende av mer än en resurs. Dessa resurser kan sedan 

användas för att utveckla en konkurrenskraftig varumärkesstrategi, som i sin tur leder till 

märkeslojalitet hos konsumenten och i slutledet till en stark marknadsposition (Melin 1999:120–

121).  

Kort sammanfattat så fokuserar det branschstrukturella perspektivet på externa möjligheter och hot, 

medan det resursbaserade perspektivet fokuserar på inre styrkor och svagheter. Skillnaderna är 

stora, och använder man sig inte av bägge två så blir det svårt att konkurera med, vidareutveckla 

och stärka varumärket. 

7.3 Strategier för att kommunicera varumärken och identitet 
Att kommunicera varumärken och identitet kan vara vanskligt. Det räcker inte att enbart definiera 

kärnvärden för att sedan använda dessa i marknadsföringen. 
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Frans Melin beskriver i sin bok Varumärkesstrategi den varumärkesbyggande processen genom en 

modell han kallar ”den strategiska varumärkesplattformen”. ”Den strategiska 

varumärkesplattformen” innehåller sex olika begrepp som alla syftar till att stärka varumärket. Det 

är en plattform som ur varumärkesinnehavarens perspektiv inbegriper allt som krävs för att stärka 

varumärket. (Melin 1999:125). 

 

Figur 1. Varumärkesstrategi 

(Melin 1999:124) 
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Produktattribut – Produktattributen ger konsumenten information om produkten och guidar denne 

i rätt riktning. Kunden förväntningar på produkten bygger på den värdering som görs av produktens 

attribut eller kombination av flera attribut. Redan här handlar det om att använda sig av företagets 

kärnvärderingar för varumärket. Överensstämmer inte de attribut och de värderingar företaget har 

får man problem med identitetsskapandet, kunderna upplever att de inte får vad de förväntar sig 

(Melin 1999:125, Urde 2003:1019–1020). Det attribut som läggs i särklass störst tonvikt vid är 

generellt kvalitet (Melin 1999:126). Övriga attribut som anses viktiga är förpackningsdesign, 

färgsignaler och logtyp. Den största anledningen till detta är att de ligger till grund för 

varumärkesregistrering (ibid.). 

Märkesidentitet – vad ett varumärke står för, vad som gör det unikt och vad som ger det mening. 

Anledningar till att detta fått så stor genomslagskraft är att många marknader idag är överfulla med 

likartade produkter och att det är lättare att imitera produktattribut än vad det tidigare var. Den stora 

skillnaden idag är hur man kommunicerar med sina kunder. Man vill förmedla ett emotionellt 

mervärde till kunden. Uppmärksammade faktorer här är produktens namn, ursprung, personlighet 

och distribution. (Melin 1999:126) 

Kärnvärde – definieras enligt Melin som märkesproduktens primära konkurrensfördel. Det bör 

därför läggas stor omsorg vid att identifiera ett unika kärnvärden. Denna identifiering ligger till 

grund för positioneringen och marknadskommunikationen. Han tar också upp problematiken kring 

att definiera kärnvärden då det i varumärkeslitteraturen ges föga vägledning till vad som 

karakteriserar ett kärnvärde. (Melin 1999:127) 

Positionering – den process som företagen genomgår för att skaffa sig en specifik position i 

konsumenternas medvetande. Hur konsumenten subjektivt ser på produkten i förhållande till andra 

produkter. Man vill här att detta ska leda till positiva märkesassociationer, som i sin tur ska leda till 

märkeskännedom och i slutändan märkeslojalitet. Den psykologiska positioneringen som leder till 

märkeslojalitet är dock nära förknippad med produktpositioneringen. Produktpositionering 

behandlar hur ett företag kan positionera en produkt i förhållande till andra produkter med hjälp av 

olika differentieringsfördelar. (Ibid.) 

Marknadskommunikation – En viktig del av varumärkesbyggandet. Hur man kommunicerar med 

konsumenten. Ofta i form av reklam som har till uppgift att informera, övertyga och påminna 

konsumenterna om produktens alla fördelar. Krävs dock att de tidigare stegen är genomförda på ett 

tillfredsställande sätt för reklamen ska få avsedd effekt. Skulle de inte vara det finns risken att de 

förväntningar kunden har på produktens attribut och företagets identitet inte överensstämmer med 

vad marknadskommunikationen utlovar. (Melin 1999:127–128) 
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Intern märkeslojalitet – precis som att produkterna måste infria sina löften gentemot 

konsumenterna krävs det även att märkesinnehavarna gör detsamma. Med intern märkeslojalitet 

menar man att märkets kommersiella och juridiska status ska upprätthållas. Den kommersiella 

statusen avser produkten, att den fortsätter infria de löften man gett gång på gång. När det gäller den 

juridiska statusen handlar det om att varumärket inte får misskötas på ett sådant sätt att lagen bryts. 

(Melin 1999:128–129) 

7.4 Varumärkeskapital 
Den främsta målsättningen med ett varumärke är att skapa brand equity, eller varumärkeskapital 

som det ofta benämns som på svenska. Varumärkeskapitel är i praktiken vad varumärket uppfattas 

vara, den samlade uppfattningen om varumärket (Melin 1999:15). Varumärkeskapitalet kan 

betraktas både ur märkesinnehavarens och konsumentens perspektiv. Vanligtvis så definieras 

varumärkeskapital som det “mervärde” som ett visst varumärke medför till produkt, alltså ett icke-

existerande produktattribut, som gör att konsumenten väljer produkten framför konkurrenterna 

(Melin 1999:45–46). 

7.5 Ett företags identitet 
Corporate Identity, eller profilering som är den svenska begreppsmotsvarigheten, är ett begrepp 

med många definitioner och användningsområden. GANT verkar på en global marknad, med filialer 

i de flesta delar av världen. Med dagens företagsklimat, där de flesta marknader är öppna och fria, 

innebär det att många företag säljer liknande produkter. Detta gör att det är väldigt svårt att göra sig 

sedd och hörd om man bara är en organisation i mängden. Här kommer profilering in i bilden, att 

aktivt arbeta för att skapa en tydlig identitet och på så sätt sticka ut ur mängden och framstå som 

mer intressant än de andra (Fredrikson 2002:70). Dessutom är det viktigt att identitetsskapandet 

leder till differentiering, det vill säga separation från andra organisationer som man inte vill 

associeras till, och på så sätt visa att organisationen är unik och egen så att man kan skapa relationer 

med sin publik där de känner en stor förpliktelse till organisationen (Fredrikson 2002:77, Larsson 

2002:93). 

Precis som med den mesta kommunikationsforskningen så är begreppet Corporate Identity 

svårdefinierat. Peter Meech delar in begreppet i fyra nivåer där den första egentligen bara innefattar 

företagets logotyp/symbol (Meech 2006:392). Nivå två innefattar all visuell kommunikation som 

företaget använder sig av (ibid.). Hit räknas även produktförpackningar och tjänster in då de ses 

som en del av organisationens visuella identitet. 

På den tredje nivån i Meechs Corporate Identity-definition finner vi miljöerna företaget saluför sina 

produkter i, den faktiska produkten, service, hur företagsinformationen kommuniceras och 
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kundbemötandet. I den fjärde och sista nivån tittar man på hur företaget väljer att profilera sig med 

extern hjälp, och det är här den klassiska bilden av PR-konsulterna som kommer in och slänger sig 

med begrepp som just Corporate Identity dyker upp. (ibid.) 

Vi har valt att fokusera på Meech två första nivåer och undersöka hur tidigare nämnda kärnvärden 

kommuniceras i dessa två nivåer. Detta genom att granska hur man i reklamuppslagen använder sig 

av det som man själva kategoriserar som sina kärnvärden. 

7.6 Kärnvärdesbegreppet 
Kärnvärdet syftar till att definiera och tydliggöra kärnan i varumärket. Det visar hur man väljer att 

driva sin verksamhet, hur man ser på människor och vilken syn man har på övergripande 

samhälleliga frågor. Kärnvärdena påverkar en organisation på alla plan, i alla tider. Tydligt 

definierade kärnvärden ligger till grund för den varumärkesbyggande processen. Att identifiera ett 

företags kärnvärden, och utveckla dessa, är därmed synonymt med att utveckla varumärket. De 

uttalade kärnvärdena ligger till grund för hur företagsledningen styr, strategierna, organisationen 

och produktutvecklingen. Melin pekar på andra viktiga faktorer. Han talar om kärnvärdet som ett 

centralt begrepp när det kommer till konkurrensmedel. Som illustreras i figur 1 ser vi hur 

kärnvärdet ligger till grund för hur positioneringen och marknadskommunikationen av varumärket 

ska genomföras. Man har under senare år lagt ner mer resurser på att framhäva denna del av den 

varumärkesbyggande processen, en process som bör vara ständigt pågående och hela tiden 

utvecklas i takt med att företagets identitet utvecklas (Urde, M. 2003:1017–1049, Mellin 1999:125, 

Lagergren 1998:59–60).  

 

 8. Metod  
För att kunna identifiera de kärnvärden som ligger till grund för vår undersökning genomförs en 

intervju med informationsansvarig på GANT, Louise de Verdier. Vi informerade inför intervjun 

Louise de Verdier om upplägget, vad den skulle komma att användas till och i vilket syfte den 

gjordes, i enlighet med de föreskrifter som finns för intervjuer. Intervjufrågorna författades enligt 

semistrukturerad modell (Östbye et al 2008:104). 

Vi kommer i linje med Ekström & Larssons idéer utesluta de delar av intervjun som inte fyller 

någon funktion för analysen, om t.ex. respondenten går in på ovidkommande sidospår och 

situationer där respondenten mer funderat högt än svarat på en faktisk fråga (Ekström & Larsson 

2000:64). Intervjun spelades in med hjälp av diktafon och överfördes sedan till dator där den 

sparades för att kunna transkriberas. Transkriptionen av intervjun som ligger som underlag till 

identifieringen av kärnvärden finns som bilaga till undersökningen (se bilaga 1). 
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Anledningen till att vi valt kombinationen av retorik och semiotik är att det är något som har varit 

centralt i reklamanalyser sedan Roland Barthes släppte boken Bildens retorik 1964. Reklam är 

argumenterade diskurstyp, vilket kännetecknar texter som är utformade i syfte att överbevisa 

mottagaren om något, få vederbörande att köpa en viss vara, rösta på ett visst politiskt parti, 

förändra sitt beteende eller mer eller mindre eller allmänt övertyga mottagaren om samband mellan 

olika skeenden i världen. (Östbye et al 2008:82). 

Inom produktreklam är reklam för märkesvaror det centrala i medierna. Denna typ av reklam är 

påkostad och bygger ofta på sofistikerade argument. Centralt är att reklamen inte argumenterar med 

hjälp av pris och kvalitet utan att man istället genom retoriska medel försöker tillskriva produkten 

extra egenskaper som inte alltid kan finnas i bruksvärdet. Ofta försöker man förknippa varan med 

olika former av idyllbilder, till exempel drömmar, lyx och lycka. (Östbye et al 2008:82). 

Märkesvarureklamen tillskrivs många uppgifter inom reklamteorin men den huvudsakliga uppgiften 

är att stärka det aktuella varumärkets ställning på marknaden. Reklamens retoriska uppgift är att 

övertyga mottagarna (potentiella köpare) om produktens kvaliteter och bidra till att den väljs 

framför andra produkter på marknaden. Att ge produkterna en särskild innebörd, image, som skiljer 

ut de från de andra är det centrala (Östbye et al 2008:82). 

8.1 Semiotik 
Studiet av tecken och deras sätt att fungera kallas för semiotik eller semiologi. Inom semiotiken 

studerar man tre olika huvudområden, själva tecknet, de koder eller system i vilka tecken 

organiseras och den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar (Fiske 1990:61). 

Vid studier av själva tecknet studeras olika varianter av tecken, deras olika sätt att förmedla 

betydelse samt hur de står i relation till de personer som använder dem. Tecken ses som något som 

konstruerats av människan, och de kan bara förstås i termer av hur människor använder dem. Vid 

studiet av koder undersöker man hur en mängd koder har utvecklats för att möta ett samhälles eller 

en kulturs krav, eller för att nyttja de kommunikationskanaler som finns tillgängliga för överföring 

av dem. När man undersöker den kultur som tecken och koder så tittar man på hur kulturen i sin tur 

är beroende av användningar av dessa tecken och koder för berättigande för sin egen existens och 

form (Fiske 1990:61). 

När vi studerar reklamuppslagen kommer vi främst att använda oss av de begrepp som utvecklats av 

Roland Barthes, det vill säga betydelsens två nivåer: denotation och konnotation, samt i viss mån 

även mytbegreppet som han utvecklat (Östbye et al 2008:67). Vi kommer även att använda oss av 

begreppen paradigm och syntagm. 
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All mänsklig kommunikation bygger på två strukturer, en syntagmatisk och en paradigmatisk. Båda 

dessa strukturer bygger på associationer som följer regler, mönster eller koder. Ett paradigm är en 

uppsättning ur vilket ett urval sker och endast en enhet i denna uppsättning får väljas, till exempel 

är alfabetets bokstäver paradigmatiska. Varje gång vi kommunicerar måste vi göra ett urval ur ett 

paradigm, ord är ett paradigm. När en enhet väl har valts ur ett paradigm kombineras den vanligen 

med andra enheter, och skapar ett syntagm (Fiske 1990:82–83). 

Denotation avser tecknets uppenbara, förnuftiga betydelse. Ett fotografi av en gata denoterar just 

den gatan: ordet ”gata” denoterar en väg i en stad som kantas av byggnader. Konnotation använder 

Barthes för att beskriva det samspel som sker när tecknet möter användarens uppfattningar eller 

känslor och de värderingar som gäller i den kulturen (Fiske 1990:118). 

Eftersom konnotationerna är kulturella så är de även föränderliga (Östbye et al 2008:68). 

Myt-begreppet använder Barthes för att förklara en kulturs sätt att tänka om någonting, ett sätt att 

begreppsliggöra eller förstå det. Barthes ser en myt som en kedja av relaterade begrepp. (Fiske 

1990:121). 

8.2 Retorik 
Från retoriken har vi valt att använda oss av begreppen Ethos, Logos och Pathos. Ethos används 

inom retoriken för att visa på personlighet och trovärdighet. Inom reklam syftar ethos oftast inte till 

personligt ethos utan har snarare till uppgift att stärka företagets karaktär och trovärdighet. 

Företaget hävdar sin karaktär och trovärdighet genom all offentlig kommunikation, såsom 

kampanjer, reklam och marknadsaktiviteter. Logotyper, uniformer, brevpapper och så vidare bidrar 

också till ökad trovärdighet. Många företag väljer även att trycka på ansvarstagande, exempelvis 

miljöansvar, hälsopolicy osv. för att öka sitt trovärdighetskapital (Karlberg och Mral, 1998:31–34). 

Logos används inom retoriken för att undervisa, upplysa och informera. Logos vädjar till förnuftet 

och till konsumentens förmåga att dra egna logiska slutsatser efter presenterad fakta (Karlberg och 

Mral 1998: 34) 

Pathos används för att genom retoriken appellera till konsumentens känslor. Inom reklam kan 

företaget använda detta genom att antingen hänvisa till sina egna känslor alternativt bygga upp en 

känsla hos konsumenten. I reklam jobbar man ofta med motsatta känslor, exempelvis fruktan och 

hopp. Man målar upp en krisbild och erbjuder sedan en lösning på problemet (Karlberg och Mral 

1998:34–35). 

Vi kommer att använda oss av de semiotiska begreppen för att analysera bilden i uppslaget och de 

retoriska begreppen för att behandla bildtexten. 
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 9. Resultat/Analys 
9.1 Motivering av reklamuppslag 
9.1.1 “GANT Melton” (Se bilaga 2) 
Under de första åren av 1980-talet tog de tre svenskarna över licensrättigheterna för försäljning, och 

likaså marknadsföring, av GANT. Detta ledde till stora skillnader i hur man valde att 

marknadskommunicera. Bland annat så skalade man ner den traditionella tidningsannonsering man 

tidigare använt sig av i USA. Man valde istället att kommunicera genom så kallade 

livsstilskataloger, där man också saluförde produkterna. Varumärket hade under många år varit 

misskött av de tidigare ägarna och man var i stort behov att förnya sig. (Björk 2008:45, 84-85, 111) 

Man satsade därför under 80-talet mycket på att bygga på känslan av en intellektuell amerikan. 

Under studerandet av 80-talets kampanjer fann vi denna, GANT Melton från 1987, mest 

representativ för hur man valde arbeta med varumärkesbyggande och kommunikationen av sina 

kärnvärden. 

9.1.2 “GANT AT AMERICA’S CUP” (Se bilaga 3) 
1992 års kampanj fotograferades i San Diego i samband med seglingstävlingen America´s Cup. 

GANT gick in och sponsrade vad som skulle komma att bli det vinnande laget i tävlingen med 

kaptenen Dennis Connor i täten. Man tog en serie bilder ombord på båten med delar av besättningen 

som modeller. Produkterna i kollektionen som salufördes med hjälp av kampanjen blev en enorm 

försäljningssuccé, något som sedan ledde till att GANT var tvungna att strukturera om sin 

varuproduktion för att kunna möta efterfrågan. (Björk 2008:112) 

9.1.3 “Our commitments reflect our passion” (Kennedy‐inlagan) (Se bilaga 4) 
2006 års kampanj med Robert F Kennedy Jr som affischnamn var GANT:s mest omfattande och 

påkostade genom tiderna. Vid presskonferensen för kampanjen på huvudkontoret i Nacka Strand 

utanför Stockholm var över 130 journalister och elva TV-team från sammanlagt 20 länder på plats. 

Genomslaget blev enormt och kampanjen genererade över 500 tidningsartiklar och TV-inslag 

världen över. 

Efter den tragiska bortgången av kusinen John F Kennedy Jr är Robert F Kennedy Jr en av de mest 

kända personligheterna i Kennedy-klanen. Förutom att han är son till Robert F Kennedy och 

brorson till den tidigare amerikanska presidenten John F Kennedy, så är han i sitt hemland även 

känd för sitt obevekliga och bitvis kontroversiella engagemang i miljöfrågor som advokat och 

aktivist. Detta har bland annat gett honom utmärkelsen “Heroes for the planet” av välrenommerade 

Time Magazine för arbetet med miljöorganisationen Waterkeeper Alliance. (Björk 2008:115) 
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9.2 Analys av bild nummer 1, “GANT Melton”, från 1987. (Se bilaga 2) 
På en denotativ nivå rymmer bilden en man och en pojke. Under uppslaget finner vi en bildtext. 

Mannen ser ut att vara 30-års åldern, pojken ser ut att vara runt tio år gammal. Båda är klädda i 

skjorta och något ytterplagg, rock för mannen och kavaj för pojken. De bär båda rundformade 

glasögon. Mannen är även iklädd slips, pojken fluga. De befinner sig inomhus, i bakgrunden syns 

ett antal fönster. Båda modellerna har sandréfärgat hår och liknande frisyrer. Den äldre av dem ler 

med stängd mun. Den yngre har ett mer seriöst ansiktsuttryck. Pojken har en amerikansk flaga 

fastnålad på kavajslaget. De är båda vita män, med korthåriga frisyrer som ser tillrättalagda ut. 

När det kommer till vad uppslaget konnoterar så är framförallt kopplingen mellan fader och son 

tydlig. Bara genom att titta på bilden så drar man som betraktare direkt paralleller till 

familjebanden, vilket förstärks ytterligare i texten under bilden. Både mannen och pojken kan 

beskrivas som välklädda vilket förstärker känslan av den framgångsrika familjen. Familjekänslan 

förstärks ytterligare av samhörigheten i bilden, fadern ”står bakom sin son”, såväl bildligt som 

metaforiskt. 

Sonen ser ut som en ung upplaga av fadern, inte bara genetiskt, utan även när det gäller klädval och 

frisyr. Båda modellerna bär också glasögon, något som kan upplevas som det viktigaste attributet 

för likheten mellan de två. Skulle man ta bort glasögonen hos en av modellerna, skulle detta leda till 

att bilden uppfattas annorlunda av betraktaren. Glasögonen representerar också en intellektualitet 

som ger bilden ytterligare en dimension, en framgångsfaktor. 

Pojkens flagga på kavajslaget gör att man uppfattar det som att modellerna befinner sig i USA. 

Miljön, med de stora fönstren i bakgrunden och det stora ljusinsläppet, ger känslan av båthus. Att 

fadern och sonen befinner sig på östkusten, med tanke på de kläder de bär och den miljö de vistas i, 

kan därför vara en rimlig konnotation.  

Modellerna ser uppklädda ut, som om man skulle på festligheter. Fotografiet kan även det 

konnoteras till festligheter, det upplevs som ett foto taget vid välkomnandet på festen, eller som ett 

minne hemifrån innan festen startat. 

Det paradigmatiska valet av modeller i bilden kan kopplas till att modellerna, och känslorna som de 

representerar, ska vara lätta för målgruppen att identifiera sig med. Modellerna känns samtidigt 

tämligen anonyma, vilket gör att betraktarens fokus styrs mot kläderna, miljön och känslan i bilden. 

Ser man till det syntagm som helheten i bilden representerar så kan man konstatera att såväl 

modeller, kläder och bakgrundsmiljö är noggrant utvalda för att passa ihop med varandra. Att 

pojken i bilden är så pass lik mannen för direkt tankarna till ”far och son”. Även klädvalet, där 
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pojken känns som en yngre version av mannen, är väsentligt för det helhetsintryck som betraktaren 

upplever. Banden mellan far och son, som traditionellt sett ofta är starka, gör också att syntagmet 

inte alls hade känts lika naturligt om pojken på bilden hade ersatts av en flicka. 

Från en retorisk synvinkel kan man se hur bildtexten förstärker konnotationerna i bilden. Texten 

startar med ”Real gentlemen... ... the perfect answer to a mother-in-law's prayer.”, ett värdeladdat 

begrepp som medför tankar som lojalitet, artighet och trovärdighet. Ethos anspelas på även på i 

frasen som avslutas ”... that extra touch only on jackets by Gant.” samt den sista frasen ”And look at 

the tie! By Gant, of course”. Man ämnar stärka varumärkets trovärdighetskapital, genom att ladda 

hela namnet GANT med vad denna bild representerar. 

När det gäller pathos kan man finna tydliga anspelningar, både i bilden och i strofer som ”Father 

and son...”, ”... mother-in-law's...”, till familjeliv. Pathos anspelar i uppslaget på tanken om det 

idealiska fader- och sonförhållandet. 

I denna text finns även mycket logos att finna. ”Dad's wearing a Melton Flyer, with a leather 

collar...”, ”Extra long, with reinforced seams.” är en beskrivning av plagget som vädjar till 

förnuftet om att det bör införskaffas på grund av de goda kvalitéer plaggen, och i slutändan 

varumärket, har. 

Efter analys av bild och text så finner vi två kärnvärden som är tydliga och lätta att skönja. Vi ser 

hur man genom att använda sig av glasögon på båda modellerna vill belysa den intellektuella 

aspekten av dem båda, och i förlängningen även GANT. Kärnvärdet välutbildad går finns det även 

anspelningar på i bildtexten “The Club Cardigan in wool/alpaca makes Professor Higgins green 

with envy.”. Man anspelar på utbildning genom att nämna en professor vid namn, en professor som 

inte finns med i reklamuppslaget.  

Samtidigt som bilden utstrålar bildning, så är tanken att den ska upplevas som varm. Vid den här 

tiden gjorde inte GANT i Sverige några kläder för barn, trots det är den unga pojken en central del 

av reklamuppslaget. En anledning till detta är hur bilden ska uppfattas av konsumenten. Genom att 

ha pojken med i uppslaget upplevs bilden som varmare. Därmed kan också kärnvärdet warm anses 

vara tydligt i uppslaget. Även texten, “Father and son...”, som kontextualliserar relationen mannen 

och pojken har, kan ses som ett led till kärnvärdet warm. Kärnvärdet ursprung går också att finna, 

bl.a. sonens flagga på kavajslaget. 

9.3 Analys av bild nummer 2, “GANT AT AMERICA’S CUP”, från 1992. (Se bilaga 3) 
Från en denotativ synvinkel rymmer bilden två leende män. Under bilden finns en bildtext.  De 

båda männen bär liknande kläder, uppklädda med blazer, skjorta och fluga. De är båda mörkhåriga 

och ser ut att vara medelålders. Mitt i mellan de båda står en pokal ovanpå en amerikansk flagga. I 
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bakgrunden syns en skylt med texten “SAN DIEGO YACHT CLUB” samt en nautisk flagga. Det 

syns även någon form av uteplats, eller altan, där det står flertalet stolar.  

Konnotativt så får man direkt känslan av vunnen seglingstävling. Fotografiet ser ut att vara taget 

efter seger. Man får en känsla av att dessa två herrar är vinnare, bilden konnoterar en vinnarkänsla. 

Men inte bara när det gäller just denna isolerade händelse, dessa herrar konnoterar framgång 

överlag. De tillrättalagda frisyrerna, den formella klädseln och de välgroomade ansiktena gör att vi 

finner männen inom ramen för vad som kategoriseras som framgångsrika. 

I bilden finns många inslag av nationalism och ursprung. Båda männen är klädda i fluga med 

samma mönster som den amerikanska flaggan. Blazer, byxor och skjorta går även dessa i den 

amerikanska flaggans färger. Bilden kan ses som en typisk anspelning på vad som benämns som 

“den amerikanska drömmen”, där alla har möjlighet att komma precis så långt som de själva önskar 

så länge man är villig att slita för det. Dessa män har under en lång period förberett sig för tävling, 

och vinner den sedan. 

Den manliga gemenskap som bilden konnoterar är intressant. Det är vuxna män som är en del av 

någonting större, någonting exklusivt. Även detta är en form av familjeliv, inte ett traditionellt man, 

kvinna och barnförhållande, men gemenskapen är något som är i fokus.  

Ljuset i bilden och männens något solbrända ansikten tyder på att bilden är sprungen ur någon av de 

varmare månaderna vid den amerikanska kusten. Detta konnoterar även det framgång i viss mån, då 

en jämn solbränna i västvärlden ses som något positivt och ett tecken på välfärd. 

Den nautiska miljön i form av flaggor, symboler och tecken, gör att bilden känns exklusiv. Detta är 

extra tydligt i USA där denna miljö är svårare att få tillträde till än i till exempel Sverige. I USA är 

slutenheten i det offentliga rummet mer påtaglig och det finns betydligt fler platser som 

allmänheten inte har tillgång till i samma mån som i andra länder i västvärlden.  

Det paradigmatiska valet av modeller härrör till sponsringen av det amerikanska laget i 

seglingstävlingen America's Cup. Denna form av sponsring är dock troligtvis väl genomtänkt. Att 

modellerna är framgångsrika inom sin sport samtidigt som de är relativt okända för majoriteten av 

människorna i målgruppen tyder på att man vill att fokus ska ligga på känslan i bilden, vilket även 

framgångskopplingen bidrar till. Valet av miljö är även det naturligt kopplat till det man vill att 

bilden ska konnotera.  

Ur en syntagmatisk synvinkel kan bilden ses som ett väl sammansatt konstverk på så sätt att alla 

detaljer i bilden fungerar väl tillsammans och inget “faller ur ramen”. Bakgrunden i form av en 

typisk amerikansk Yacht Club och vinnarpokalen av America's Cup och de två medelålders vita 
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gentlemännen i förgrunden skapar en helhet som är lätt för betraktaren att ta till sig. Ingenting 

överraskar, ingenting känns konstigt. 

Ser man till texten i bilden kan man se hur den stärker känslorna som väcks av att se bilden. Man 

anspelar på Dennis Conners, som två gånger vunnit America’s Cup, framgångar. Det går att koppla 

till ethos då det väcker förtroende, både för männen på bilden och för GANT. Man nämner också 

“proper attire...”, d.v.s. att man skall vara “rätt” klädd för tillfället. Detta legitimerar GANT:s 

varumärke genom att kläderna på bilden anses vara “rätt” för tillfället. Man försöker förmedla en 

känsla om ledig klädsel, som samtidigt är formell nog att gå på fest i.  

När det gäller pathos belyser man den euforiska känslan av att vinna och den känslan en fest för att 

fira detta ger. Texten tar upp ord som “victory” och “celebrations”, vilket kan ses som en tydlig 

referens till just framgångskänslan som vinnande ger, något som må vara få förunnat men som alla 

vill uppleva. 

I detta uppslag finns det en rad anspelningar på logos. Man vädjar till förnuftet genom att ge korta 

produktförklaringar som “... THE GANT BLAZER in COOL WOOL”, “Double-breasted, of 

course, and complete with brass buttons, ”... cotton canvas trousers have been garment washed...”, 

“THE GANT STAR BOW TIE...”. Allt detta kan ses som logos då det i viss mån förklarar 

produkten för konsumenten, och således också ger konsumenten den information som anses 

nödvändig för att konsumenten ska dra den rimliga slutsatsen - att köpa produkten. 

I bilden var det svårt att finna en del av de kärnvärden som GANT vill kommunicera. Vi fann ett 

som vi känner oss ha mandat för att redovisa, nämligen kärnvärdet ursprung. Det är inte en slump 

att herrarna är klädda i samma färger som den amerikanska flaggan. Det är heller inte en slump att 

GANT sponsrar just det amerikanska laget. Det överensstämmer väl med GANT:s amerikanska 

ursprung som man trycker hårt på i denna bild. Möjligtvis kan vi även skönja kärnvärdet familjeliv 

och aktivitet, i den bemärkelsen att de båda modellerna är en del av ett lag. Ett lag och en familj kan 

ses som liknande konstellationer då de båda innebär en form av gemenskap. Gemenskap kan 

grundas på blodsband, likväl som det grundas på gemensamma mål. 

9.4 Analys av bild nummer 3,  “Our commitments reflect our passion” (Kennedy
inlagan), från 2006. (Se bilaga 4) 
På en denotativ nivå rymmer bilden två rubriker i form av namnet Robert F Kennedy Jr, samt av 

varumärkets namn. Över rubriken, men fortfarande i den nedre delen av bilden, ryms en bildtext i 

form av ett citat. Under namnet finns även en mindre förklarande text. 
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Bilden visar en man i övre medelåldern med ganska rufsigt hår med uppknäppt kortärmad pikétröja. 

Bakgrunden består av en himmel som skiftar i blåa nyanser. Mannens blick är riktad uppåt och han 

kisar något med ögonen. 

På en konnotativ nivå uttrycker mannen på bilden tillsammans med bildtexten som klargör vem han 

är (Robert F Kennedy Jr) både makt, liberalism och bildning. Den lediga klädseln och den inte helt 

tillrättalagda frisyren konnoterar en känsla av fritid och aktivitet. Att han bär kortärmat ger känslan 

av värme. Bilden kan ses som representativ för det typiska östkust-amerikanska strandlivet, bland 

annat med tanke på av att mannen på bilden är starkt förknippad med området. Bilden, i 

kombination med namnet Kennedy, för dem som känner till familjens historia, konnoterar även 

makt, intellekt och framgång. Kennedy-familjen är inte bara kända i hemlandet, utan även globalt, 

efter farbroderns tid som president i USA. I Amerika är Robert F Kennedy Jr även känd för sin 

miljöaktivism. Har man denna vetskap konnoterar bilden även begreppet frihetskämpe, en politisk 

miljöaktivist som vill ta ansvar och göra livet bättre för andra. 

Mannens ansiktsuttryck på bilden är nonchalant, det känns trovärdigt och inte påklistrat, och är på 

många sätt inte likt det typiska ansiktsuttrycket i många andra reklambilder. Bilden känns mer som 

tagen ur ett familjealbum än ur en reklamkampanj. Fotografiet är taget i profil, snett underifrån. 

Detta gör att mannens ledarskapsattribut förstärks, han ser ut att vara ”över” betraktaren. 

Det paradigmatiska valet av modell är intressant. Mannen på bilden är någon som många kan 

identifiera sig med. Han är medelålders, och bilden känns inte tillrättalagd. Med tanke på detta är 

Robert F Kennedy Jr inte den typiske modellen. Han har ett utseende som bär många likheter med 

den typiska modellen, med sina mörka attribut, men är betydligt äldre än vad den typiske modellen 

är. Robert F Kennedy Jr ser trots sin ålder välmående ut, något som många av GANT:s kunder kan 

tänkas eftersträva då detta går i linje med kärnvärden som aktivitet och intellekt. Anledning till att 

välja Robert F Kennedy Jr kan antas ha att göra med att min vill ha mer än bara en typisk modell att 

använda i varumärkesbyggandet. Det kan tänkas att GANT har letat efter en man i målgruppens 

ålder, vars personlighet överensstämmer med de kärnvärden man vill kommunicera. 

Syntagmet, i form av den blå bakgrunden och modellen i förgrunden, skapar en helhetsbild av 

aktivitet och ledighet. Syntagmet framstår som naturligt då det överensstämmer med vad man vill 

att bilden ska konnotera. Skulle exempelvis den lediga pikétröjan bytas ut mot en skjorta och kavaj, 

eller bakgrunden bytas ut mot en typisk stadsmiljö, skulle bilden både konnotera något annat och 

det syntagmatiska valet skulle ge helt andra associationer. 

Ur ett retoriskt perspektiv handlar mycket av såväl texten som bilden om hur man väljer att anspela 

på ethos. Namnet Robert F Kennedy Jr tillsammans med den övriga texten gör att texten uppfattas 
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som trovärdig. Mycket av reklamuppslaget som helhet bygger på det som Robert F Kennedy Jr står 

för, samtidigt som han själv legitimerar sin egen närvaro i reklamen genom citatet i bilden. 

Det är dock inte bara människan och namnet Robert F Kennedy Jr som bidrar till den legitimitet 

som reklamuppslaget konnoterar. Även titeln ”President of the Waterkeeper Alliance” inger 

förtroende vilket gör att betraktaren av reklamuppslaget nödvändigtvis inte behöver känna till 

Robert F Kennedy Jr som person för att kunna lita på budskapet i uppslaget. 

Anspelningarna på pathos är tydliga i såväl bild som text i det aktuella uppslaget. Robert F 

Kennedy Jr ser något bekymrad ut – något som tillsammans med budskapet i texten kan kopplas till 

en oro för framtiden. Samtidigt så bär släkten Kennedy på en historia som berör. Är man familjär 

med denna historia så konnoterar uppslaget även en man som är beredd att stå upp för det som han 

tror på, och att han är beredd att gå i bräschen i den kampen. 

I texten är pathos-anspelningarna flera stycken till antalet och tydliga i sättet de framförs på. Ord 

som protect, children, opportunities, good health och prosperity vädjar alla till betraktarens 

känslomässiga sidor. 

Men den kanske tydligaste referensen till pathos-begreppet hittar vi i slutet av texten. ”We protect 

the water to give our children the same opportunities for enrichment, good health and prosperity 

that we had”. Genom att tala om We i så appelerar texten till betraktarens känslor och antyder att 

mannen på bilden lika gärna kunde varit vem som helst sprungen ur samma generation. 

Efter analys och noggrant övervägande har vi identifierat tre kärnvärden i reklamuppslaget som 

överensstämmer med de kärnvärden som GANT vill kommunicera. Genom att använda sig av 

Robert F Kennedy Jr utstrålar reklamuppslaget intellekt och bildning samtidigt som varumärket 

kopplas samman med de värden som detta innebär. Detta förstärks ytterligare i texten där språket är 

relativt akademiskt och titeln “President of the Waterkeeper Alliance” sammanför varumärket med 

en titel (president) som kan kopplas till någon som befinner sig på en hög position i samhället.  

Vi anser även att reklamuppslaget är friendly. Mannen på bilden känns, trots sin höga position i 

samhället, inte som någon man som betraktare behöver vara rädd för, snarare tvärtom. Bilden känns 

naturlig och avslappnad, samtidigt som budskapet i texten bygger på ord och begrepp (opportunities 

for enrichment, good health, prosperity etc.), som kan härröras till friendly som kärnvärde.  

Det känns också naturligt att koppla reklamuppslaget till kärnvärdet aktiv. Mannen på bilden är 

ledigt klädd och har en inte helt tillrättalagd frisyr, något som gör att man får känslan av att han 

sekunderna innan bilden togs har utövat någon sport, varit ute på joggingtur eller liknande. 
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Vetskapen om att han innehar en hög position i samhället bidrar även det till att den lediga klädseln 

konnoterar fritid och aktivitet.  

 

 10. Slutsatser och diskussion 
GANT ämnar i sin kärnvärdeskommunikation att belysa kärnvärdena: warm, friendly, 

approachable, aktivitet, bildning, familjeliv samt sitt ursprung. Frågan är hur man lyckas med detta? 

Vad som direkt slår författarna till denna undersökning är hur abstrakta de kärnvärden som 

ledningen på GANT har identifierat är. Ord som warm, friendly och approachable, vad betyder dem 

egentligen? Högst troligt är att man använder så pass vida begrepp för att man ska kunna nå en 

större publik, men leder det då till den differentiering som ofta anses som så viktig i dagens 

företagsklimat?  

Vi har i teorikapitlet gått igenom ett antal teorier om vad det är som leder till ett varumärkes styrka. 

När sedan dessa skulle appliceras i undersökningen märker man hur abstrakta och övergripande alla 

begrepp och strategier är. 

Vi fann kärnvärdena svåra att definiera. Med så pass abstrakta begrepp blir det, enligt teorierna, 

svårare att differentiera sig från övriga varumärken. Men med tanke på att man faktiskt använder 

dessa, vill man då verkligen differentiera sig så mycket? En tanke kan vara att man faktiskt inte vill 

differentiera sig så pass mycket som man ger sken av, kanske har varumärken inom samma 

produktkategorier hjälp av varandra i sin marknadskommunikation. Det kan vara så att man åker 

snålskjuts på varandras varumärken, då man uppfattas som så lika. Något som också är 

problematiskt med så abstrakta kärnvärden är positioneringen. Är man inte tydlig med vem man är, 

vad man står för och hur man gör det, så är det oerhört svårt att veta hur man ska arbeta för att 

positionera sig. Hur ska man kommunicera med kunder, vilka kunder ska man söka sig till och vad 

ska man trycka på som viktigast hos det egna varumärket? 

GANT har i sin marknadskommunikation vid ett flertal tillfällen valt att använda sig av kända 

personligheter från till bland annat sportens, politikens och konstens värld. Detta grepp har blivit 

allt vanligare bland företag i modebranschen på senare år och har att göra med att man vill ge 

varumärket en ytterligare dimension. Genom kampanjer med bland annat Robert F Kennedy Jr och 

det amerikanska vinnarlaget i America's Cup så adderar man på ett enkelt sätt värden kopplade till 

varumärket som utan denna typ av kampanjer inte hade varit möjligt. Kända personer medverkar 

även till att ge varumärket personlighet som eventuella köpare har lätt att identifiera sig med. När 

man använder sig av kända personligheter i sin marknadsföring är det dock extremt viktigt att man 
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som företag vet vad man ger sig in på. Många av personerna associeras med en viss typ av värden i 

den potentiella kundkretsen. I företaget måste man vara medvetna om detta. En noggrann kontroll 

av dessa värden och hur väl de stämmer överens med det som företaget själva står är en 

förutsättning för ett lyckat samarbete. Som företag måste man dock även vara medveten om 

riskerna med denna typ av samarbeten. Detta blev extra tydligt sommaren 2010 under den så 

kallade “Tiger Woods-affären”, då många av hans sponsorer valde att avsluta samarbetet med 

honom på grund av hans förehavanden som privatperson. Samarbeten mellan kända personligheter 

och företag bör därför omfattas av en extrem tillit till varandra som partners, varför research och 

kontroll från båda sidor bör vara ett prioriterat område innan samarbetet sjösätts.  

Det finns genomgående inslag i alla de analyserade bilderna. Dock så är det svårare att se hur 

kärnvärdena går igenom bilderna. Visst, sitter man med kärnvärdena identifierade och letar efter 

dem i uppslagen så kan man säkert hitta dessa. Men här måste man fundera utifrån konsumentens 

synvinkel. Vad upplever hon av bilden? Kan hon uppleva de värden som GANT står för? Vi finner 

att det är just detta som är pudelns kärna. Dessa abstrakta begrepp ska stärka varumärket för så 

många olika typer individer på en och samma gång att det lätt kan bli svårt att skönja den identitet 

som GANT ämnar att skapa. 

Som företag och varumärke kan man självklart inte inbegripa alla företagets kärnvärden i alla 

reklamuppslag Men trots att alla kärnvärden inte används så är det av största vikt att man även tar 

hänsyn till de kärnvärden som utelämnas vid produktionen av reklamuppslagen, och framförallt att 

man inte använder sig av grepp i reklamen som motsäger något av företagets kärnvärden.  

I kampanjen GANT Melton identifierade vi kärnvärdena familj, utbildning, warm och ursprung. 

Denna bild är den äldsta av de tre analysenheterna, således också den som är minst representativ för 

de kärnvärden man kommunicerar idag. Dock finns det tydliga referenser till familjeliv och 

ursprung i uppslaget, samt i viss mån utbildning och warm. 

Reklamuppslaget gjordes 1987, ett antal år innan man började använda sig av kända personer i sin 

marknadskommunikation. GANT använder sig istället av andra sätt för att kontextualisera bilden. 

Bildtexten bidrar till de typer av historier som man får gratis i senare kampanjer genom att använda 

sig av redan välkända personer. 

Här anspelar GANT mer på bildning, eller åtminstone vad som anses som traditionell bildning, än 

vad man gör i den mer moderna marknadskommunikation. Detta är tydligt med de båda 

glasögonprydda modellerna och bildtexten som förstärker detta då man talar om en professor, en 

professor som inte finns med i uppslaget. 
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I denna reklam från 80-talet så finner man mer produktförklaringar, logos, än vad man gör i de 

övriga två analysenheterna. Däremot ser man fortfarande att vissa av de kärnvärden som 

kommuniceras än idag var en stor del av varumärket redan då. Bland annat tidigare nämnda 

utbildning samt ursprunget, som i uppslaget representeras av pojkens amerikanska flagga på 

kavajslaget.  

Man kan se att det som är i fokus för märkesinnehavaren i marknadskommunikationen är 

produktattributen, vilket går ut över kommunicerandet av märkesidentiteten och kärnvärdena. Det 

leder också till att positioneringen inte blir lika självklar. Man trycker hårt i bildtexten på 

produktens attribut, något som saknas helt eller delvis i de andra annonserna.  

I uppslaget från GANT AT AMERICA’S CUP, från 1992, använder sig GANT av ett unikt, för 

tiden, grepp i sin marknadskommunikation. Istället för att använda sig av modeller, valde man att 

sponsra ett lag i tävlingen America’s Cup. Besättningen fick sedan stå modell för kollektionen. 

America’s Cup är en mycket anrik tävling som funnits i flertalet hundra år, något som också bygger 

en bild av GANT som en del av den traditionella amerikanska kulturen. Att GANT gör en sådan här 

typ av kampanj leder troligtvis till positiva märkesassociationer hos en stor del av målgruppen, man 

positionerar sig genom kampanjer som dessa på ett tydligt sett i konsumentens medvetande. 

Ett problem med detta uppslag kan vara att bilden lätt kan uppfattas som elitistisk, och representerar 

något som inte alla kan relatera till. Bilden konnoterar känslan av att vara en vinnare. Varumärket 

och dess identitet blir synonymt med framgång. Men denna känsla bidrar även till att bilden inte 

känns inkluderande i lika hög grad som många andra av företagets kampanjer. Av naturliga skäl kan 

inte alla vara vinnare, och just detta är något som gör att reklamuppslaget känns exkluderande och 

att man får känslan av att man har valt att ta ett steg bort ifrån vissa av de kärnvärden som är 

grunden för marknadskommunikationen, t.ex. warm, approachable, friendly.  

De mest uppenbara kärnvärdena i GANT AT AMERICA’S CUP-kampanjen identifierade vi som 

ursprung, aktivitet och familj. Det är tydligt att hela kampanjen samt det aktuella uppslaget fungerar 

som en markering att GANT är måna om att visa var man kommer ifrån, och vilken historia som 

varumärket bygger på. Att man överhuvudtaget väljer att sponsra just det amerikanska laget i 

tävlingen är ett tecken på just detta. I det aktuella reklamuppslaget görs ytterligare anspelningar på 

ursprunget - ett flertal produktattribut i form av färgsignaler och logotyper understryker detta. 

Samtidigt kan det ses som en motsägelse att bilden är tagen vid “San Diego Yacht Club” (d.v.s. på 

den amerikanska västkusten) när företaget säger sig vara måna om att påpeka att varumärket föddes 

på den amerikanska östkusten. Då kampanjerna vid denna tidpunkt riktade sig mot den europeiska 

marknaden är det troliga att men helt enkelt tog ett steg bort från detta, och således även från den 
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amerikanska östkusten, och istället valde att fokusera på USA som helhet i sin marknadsföring. 

Detta understryker även kampanjens “äkthetskänsla”, då man som betraktare får intrycket av att 

bilden togs på den plats där prisceremonin för America’s Cup verkligen ägde rum. 

Genom att sponsra det vinnande laget i America’s Cup försöker man förmedla ett emotionellt 

mervärde till sina kunder och göra dessa värden synonymt med varumärket. Segling är en sport som 

många av GANT:s potentiella kunder kan/vill identifiera sig med. Att sammanföra varumärket med 

populära sporter gör det även lättare för varumärket att lyckas positionera sig i kundens 

medvetande. Dessutom är den aktiva livsstilen på stark frammarsch i västvärlden - att idrotta ses 

som något sunt, naturligt och något som man bör eftersträva.  

Att bygga en reklamkampanj på det amerikanska laget i America’s Cup kan också ses som ett sätt 

att knyta varumärket till en form av gemenskap. Ett av GANT:s uttalade kärnvärden är familj och vi 

tror att GANT i den aspekten vill lägga in mer än bara det traditionella synsättet på en familj. 

Genom sponsringen av det amerikanska laget ger man varumärket en tydlig identitet. De känslor 

som skapas i reklamuppslaget överförs till varumärket och vill man dra långtgående slutsatser så 

tror vi att man vill att betraktaren, och andra potentiella GANT-kunder, genom att bära märket ska 

få känslan av att vara delaktiga i en större gemenskap.  

Kennedy-kampanjen var ett nytt grepp för GANT. Tidigare hade man använt, i viss mån, människor 

som må ha varit välkända inom sina respektive fält (exempelvis Dennis Conner, America’s Cup-

vinnaren). Genom Robert F Kennedy Jr-kampanjen tog man dock det hela ett steg längre. Det 

kändisskap som familjen Kennedy har är så pass mycket större än att vara välkänd, det är nästan 

som om en myt omsvärmar familjen. 

Men även med såpass omtyckta familjer som just Kennedy’s, finns det givetvis problem i den 

varumärkesbyggande processen. Alla kan inte uppskatta det som familjen Kennedy står för, 

framförallt eftersom familjen har varit såpass mycket politiskt aktiva. Möjligen stöter sig GANT 

med delar av sin målgrupp genom att använda sig av honom som språkrör för sitt varumärke och sin 

miljösatsning, men detta är uppenbarligen en risk som man är beredda att ta. Ett problem med att 

använda sig av Kennedy kan vara hur han valt att bekämpa miljöproblemen. Genom att GANT 

använder honom som modell för en kampanj med miljöinriktning, så rättfärdigar man också, i viss 

mån, de illegala handlingar han begått för att bekämpa miljöproblemen. Vi finner det troligt att 

somliga kan uppfatta detta som ett problem, inte själva utgångspunkten i att miljön måste räddas 

utan snarare vilka metoder som använts för att uppnå önskvärt mål. 

I detta fall är det dock troligt att fördelarna överväger nackdelarna. Genom att använda sig av en 

modell som samtidigt är en välkänd personlighet i stora delar av det amerikanska samhället, och 
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genom sin släkts historia även i Europa, så adderar man en stor mängd värden till varumärket med 

relativt små resurser.  

De värden som människor i USA ser som typiska för Robert F Kennedy Jr kopplas främst till hans 

arbete för en bättre miljö, både i rollen som aktivist och i rollen som advokat. I Europa är bilden en 

annan. Här är aktivisten och advokaten Robert F Kennedy Jr knappast någon som den stora 

allmänheten känner till. Däremot bär släktnamnet på en historia som många är familjära med.  

Att han inte är särskilt känd i Europa behöver dock inte vara någonting negativt. Hans insatser för 

miljön legitimeras genom text i det aktuella reklamuppslaget. Efternamnet, Kennedy, innehar en 

närmast ikon-status i stora delar av världen vilket leder till att många av de värden som hans mer 

kända far och farbroder (Robert F Kennedy, John F Kennedy) stod för överförs till honom själv. 

Värden som kopplas till klanen Kennedy är bland annat makt, utbildning, rättvisa och en hög 

samhällsstatus.  

GANT:s uttalade kärnvärden, åtminstone stora delar av dem, kommer till uttryck bara genom 

anblicken av Kennedy. Han står för så många värden som person: familj, utbildning, amerikansk 

östkust, friendly, aktiv. Dessa värden är också identifierade av GANT som de värden man vill 

kommunicera till konsumenterna. Kennedy’s medverkande i kampanjen legitimerar på så sätt de 

kärnvärden som GANT står för.  

Denna undersökning bygger på en jämförelse över tid av vilka kärnvärden som GANT vill att 

varumärket ska stå för, och vilka kärnvärden som i realiteten har använts i 

marknadskommunikationen.  

Vissa av de kärnvärden som GANT vill stå för är tydliga i marknadskommunikationen, även över 

tid, vilket bidrar till känslan av konsekvens och att man har arbetat efter en röd tråd i 

varumärkesbyggandet. Det kanske tydligaste exemplet på detta är hur man anspelar på företagets 

ursprung, det vill säga USA och specifikt den amerikanska östkusten, vilket framgår tydligt i alla de 

reklamuppslag som vi har valt använda oss av i vår analys.  

Andra kärnvärden som GANT säger sig stå för framgår inte lika tydligt i de annonser vi har valt att 

undersöka. Givetvis är det svårt att kommunicera alla kärnvärden i varje bild, det skulle i praktiken 

inte bli trovärdigt, men vissa av värdena har vi svårt att skönja överhuvudtaget. Det vi främst 

reagerar på är hur otydliga och abstrakta flera av kärnvärdena känns i förhållande till den verklighet 

som företagets konsumenter lever i. Uttryck som warm, friendly och approachable bidrar knappast 

till att positionera varumärket i kundernas medvetande då de i princip skulle kunna användas av 

vilket företag som helst på den internationella modemarknaden.  
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Och det är just detta som är kärnan i hela diskussionen gällande varumärkesbyggande och i 

förlängningen kärnvärdeskommunikationen. Om kärnvärdena är så abstrakta, innehållslösa och 

intetsägande som exempelvis approachable är, vad är poängen med att ha dem? Det går att 

argumentera för att det handlar om att träffa så många konsumenter som möjligt med sina 

kärnvärden, att de ska tilltala många. Men när de är så pass abstrakta som dessa är, leder det till det 

önskade resultatet? Får man de märkesassociationer, den positionering som man eftersträvar i 

kommunikationen av sina kärnvärden? 

Här går det också att argumentera för att försäljningen är hög och man expanderar, således fungerar 

också marknadskommunikationen. Men ett sådant svar känns inte tillräckligt. Ett varumärke kan 

alltid bli starkare, en konkurrensfördel kan alltid bli tydligare och positioneringen kan alltid bli 

bättre.  

Precis som vi tidigare har nämnt så är ursprung ett kärnvärde som däremot kommuniceras mycket 

tydligt. Genomgående i alla uppslag vi analyserat finns en tydlig koppling till USA. Detta är något 

som de svenska tidigare ägarna tryckt väldigt hårt på. GANT:s varumärke tar hjälp av de 

välförankrade myterna om USA som “the land of opportunities”, “den amerikanska drömmen ”och 

“världens maktcentra”. Anledningarna till att dessa myter är värda att använda sig av reklamen är 

dess effekt på väst-världens konsumenter. USA ses som ett föregångsland ur många aspekter och 

västvärlden är, på det stora hela taget, mycket amerikaniserad.  

Om man kan tala om warm, friendly och approachable som abstrakta och otydliga kärnvärden så 

finns det även konkreta grepp i GANT:s marknadskommunikation som bidragit till att göra flera av 

kärnvärdena tydligare och mer konkreta. De mest uppenbara exemplen på detta är användandet av 

kända personligheter i reklamuppslagen, det vill säga av Robert F Kennedy Jr och två av 

medlemmarna i det amerikanska America’s Cup-laget från 1992, i de reklamuppslag som vi har 

analyserat.  

Genom att inkludera välkända och framgångsrika personligheter i marknadskommunikationen så 

förstärks konsumenternas känslor och attityder till varumärket samtidigt som märkesidentiteten 

växer sig starkare. GANT har använt sig av denna typ av kommunikation under en relativt lång tid. 

De stora fördelarna med att använda sig av välkända personligheter i sin marknadskommunikation 

är att konsumenternas tankar gällande personen överförs till varumärket. En lyckad och noga 

genomtänkt strategi kring detta kan därför innebära extremt mycket för varumärkets eventuella 

framgång. Ytterligare en aspekt kring detta är att dessa personligheter gör det legitimt för kunderna 

att bära varumärket, vilket kan vara av stor vikt speciellt för nystartade och relativt okända 

varumärken. I GANT:s fall, i vilket varumärket var relativt välkänt när man för första gången valde 
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att använda sig av detta grepp, kan detta dock leda till att man lockar till sig ny typ av kunder som 

inte varit familjära med varumärket tidigare.  

Vad som måste understrykas är skillnaden i vad man kommunicerar och vad man vill kommunicera. 

Att GANT måste vara medvetna om vad deras reklamuppslag konnoterar, och att detta enligt vår 

undersökning, inte stämmer helt och hållet med de värden man säger att man vill ska nå ut till 

konsumenterna. Hur man inom organisationen mäter vilka värden som når ut och så vidare, är av 

största möjliga vikt då det ligger till grund för hur konsumenterna upplever företaget. Vi upplever 

kärnvärdena, framförallt de tre övergripande warm, friendly och approachable, som väldigt 

flytande. De känns mer som riktlinjer i varumärkesbyggandet snarare än mål för 

varumärkesbyggandet. Här ställer vi oss som tidigare nämnt kritiska till om det inte skulle vara 

bättre med ännu större tydlighet. 

De kärnvärden som vi har identifierat och som genomgående har varit tydliga i 

varumärkesreklamen över tid är de kärnvärden som skapar konsumenternas bild av varumärket. Det 

är även dessa kärnvärden som tar varumärket vidare. Ett företag kan egentligen vilja och försöka 

kopplas samman med vilka värden som helst, men det är de kärnvärden som verkligen avspeglas i 

reklamen som verkligen betyder något. I reklamen kommer kärnvärdena som företagsledningen 

jobbar efter till uttryck men reklamen bidrar även till den självbild som hela tiden skapas och 

löpande revideras i ett företag.   

Det mest framgångsrika kärnvärdet, om man ska lyfta fram ett i undersökningen, måste vara 

ursprunget. Det är genomgående i alla kampanjer och uppslag hela vägen från 80-talet fram till 

idag. När det kommer till hur reklamen har förändrats över tid, så ser man mer övergripande 

skillnader. Exempelvis så är det mindre fokus på produktattribut, och mer fokus på identitet, ju 

närmre nutid man kommer. I de gamla annonserna användes mer logos, i de nyare mer ethos och 

pathos. En anledning till detta kan vara att vi idag lever i det informationssamhälle som vi gör. Allt 

det vi vill ta reda på finns ofta ett knapptryck bort, vi behöver inte bli informerade av andra - vi 

informerar oss själva. Företagen måste också anpassa sig till detta och därmed utveckla sina 

reklamkampanjer och den varumärkesbyggande processen. Den identitet som kläderna skapar för 

konsumenten är viktigare, om man ska se till hur reklamen har förändrats, än med vilka tekniker 

eller material de är gjorda. Att företagets kärnvärden är förändliga, för att passa vad marknaden vill 

ha för tillfället, är därför den största och mest intressanta slutsatsen att dra av denna undersökning. 

Samtidigt som undersökningen visar att det är viktigt att belysa var man kommer ifrån. 
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 11. Eventuella åtgärdsförslag/Förslag till vidare forskning 
Det skulle vara mycket intressant att använda sig av GANT:s befintliga reklambilder, samt fabricera 

egna där kärnvärdena förstärks, och se vad som en grupp respondenter skulle uppleva som mest 

appellerande. Upplever de bilderna som för tillgjorda? Eller skulle det vara önskvärt att stärka 

kommunikationen av märkesidentiteten genom att belysa kärnvärdena i reklamen ytterligare?  

 

 12. Kritik 
Vid semiotisk och retorisk analys tar man utgångspunkt i sin egna kulturella bakgrund. Viktigt att 

ha i åtanke gällande undersökningar som har sina metodologiska utgångspunkter i tolkande metoder 

är att resultaten kan variera beroende på vem som gör tolkningen. Skulle bilden visas för någon med 

annan kulturell bakgrund finns det en stor möjlighet att de konnotationer vi gjort inte skulle 

överensstämma med dennes konnotationer. 
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Hur ser ni på företaget GANT som varumärke? 
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Varumärket är det viktigaste vi har. Det är det mest värdefulla vi har. Det är den största posten i 

balansräkningen, vad varumärket är värt. För oss är det väldigt viktigt att våra kunder uppfattar 

GANT som ett varumärke som innehåller väldigt många saker av kvalitet, och som står för kvalitet 

och som håller. Sedan är vårt arv också viktigt, amerikanska östkusten. Vi associeras ofta med 

segling, marin, vatten. Därför passar det bland annat bra att ha kontoret här, det är väldigt mycket 

GANT över Nacka Strand (Stockholm författarens anmärkning). Vi var i stan tidigare och sedan 

flyttade vi hit för att det här kändes så rätt. 

Hur mycket är det värt, vet du det? 

Nej, nu är vi ju privatägda. Våra nya schweiziska ägare vill inte att man ska ge ut några siffror. 

Vilka mervärden försöker ni förmedla till kunderna? 

Man kan säga att det är en livsstil som många aspirerar på och som man då kanske vill tillhöra. 

Kennedy är en väldigt bra, Kennedy är GANT. Därför var det så roligt att göra den här kampanjen 

med honom. Det var klockrent faktiskt. En amerikansk östkustfamilj. Mycket familjeliv, en sundare, 

lite sportig familj. Det är inte som Hérmes eller liknande där man bara sitter och är vacker. Det 

här är lite mer ”understated” kan man säga. Det är inte den här amerikanen som är ”show-off”. 

Utan mer som Kennedy’s – ett aktivt liv. Välutbildad, men inte den intellektuelle med glasögon och 

läsa. Mera aktivt än så. Vi öppnar faktiskt nu en butik på YALE, en liten campus store, och GANT 

startade ju i New Haven där YALE faktiskt ligger. Så det känns jätteroligt. Vi har gjort några 

skjortor också med en speciell etikett för den butiken. 

Har dessa värden förändrats genom åren? Eller har det alltid sett likadant ut? 

Jag skulle nog vilja säga att klädstilen har alltid sett likadan ut. Det man vill förmedla – livsstilen, 

har alltid sett likadan ut. Och det är ju det man vill. Man vill ju att folk ska kunna se på våra 

kataloger att det här är GANT. Det är faktiskt lite roligt, i det stora rummet vi gick igenom finns 

alla omslag till katalogerna. Och man kan nog se genom åren att det faktiskt är samma företag – 

hoppas vi. Det är det som är meningen. Att marknadskommunikationen i mångt och mycket 

innehållit samma värden. Kläderna utvecklas och det blir lite modernare, men i stort så är det 

detsamma. 

Om man kollar på konkurrenter, vilka konkurrensfördelar har ni gentemot era konkurrenter? 

Det där är svårt. Det beror det på hur man ser sig själv som kund. Vi gjorde ett arbete här för 

några år sedan. När man beskrev GANT så spretade det lite. Från våra distributörer ute i världen 

till hit. Så vi gjorde någonting som kallas för en Brand-book. Där skulle vi ta fram kärnvärdena, 
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vad står GANT för. Vilka sporter, vilka aktiviteter och sådär. Vad som är skillnaden mellan GANT 

och konkurrenterna, som då är Ralph Lauren och Tommy Hilfiger. Det vi då kom fram till är att 

Ralph Lauren är mer elit, om man tittar på deras annonser är de mycket stelare. Medan GANT då 

kom fram till orden Warm, approachable och friendly. Det är skillnaden mellan oss. Om det är en 

konkurrensfördel, det beror på vem man är, vad man aspirerar på. Och Hilfiger är då ännu mer 

basic. Jag skulle vilja säga att GANT står mer för kvalitet och en livsstil än Hilfiger som är mer 

ungt bara. 

Den här Brand-booken, berätta lite mer om den? 

Brand-booken kom till för att alla som jobbar här på företaget ska ha en enhetlig bild av vad 

GANT:s kärnvärden är för något, vad vi står för. Även våra distributörer utomlands måste ha 

samma bild av företaget som vi har här på huvudkontoret. Alla franchisetagare världen över måste 

ha samma koncept och förstå GANT och dess värden. Det är en av de viktigaste strategierna vi har 

för annars blir bilden av GANT spretig. Sedan så gör vi även så att allt marknadsmaterial görs här, 

vi producerar allt här. Vill man ha en annons i Kina så går man inte på vårt intranät och beställer 

den. Vill man ha den på kinesiska så ordnar vi det, men den ser exakt likadan ut var i världen du än 

är. Annars kommer det att spreta också. Alla butikskoncept gör vi också här. Är man intresserad av 

GANT så får man GANT. Då är GANT, GANT, och ingenting annat. Butikskoncepten anpassas inte 

beroende av var de är i någon större utsträckning. Om man åker runt i världen kommer inte alla 

butiker se likadana ut. Vårt koncept utvecklas under åren och man kan inte bygga om en butik mer 

än var sjätte eller var sjunde år, somliga har väl kanske inte ens gjort det. Det är också svårigheten 

med att ha franchisetagare – att få dem att följa det man faktiskt vill. Vi har väl kanske 600 butiker 

nu och för oss är det omöjligt att åka runt och kontrollera alla, så mycket personal har vi inte råd 

att ha. Därför är det viktigt att få dem att inse hur viktigt det är, att varumärket ska stå för samma 

sak vare sig du är i Athen, Beijing eller Cape Town. Därmed är det enda vi kan göra är att i vissa 

länder är det oerhört dyrt att importera det träslag vi har i butikerna. Då kan man låta dem 

använda egenproducerat trä som ser ut som vårt trä – man får ju inte vara dum heller. Men i 

princip ska dem köpa sina props till butiken via vårt intranät. Våra arkitekter ritar dessutom alla 

butiker. För att man då ska veta att de ska se likadana ut. 

Har du sett någon förändring i varumärkesreklamen? 

Värdena är fortfarande lika, de är dem samma. Katalogen har blivit mer modern. Modellerna har 

blivit något yngre. Christoffer som gör Rugger-kollektionen, han har gått tillbaka till gamla kläder, 

och vintage, när han skapat kollektionen. Rugger är egentligen till för att attrahera en yngre 

kundgrupp. För att våra kunder, alla blir ju äldre. Mångas pappor använder GANT och då vill man 
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gärna att sönerna ska använda GANT också. Där har vi haft lite svårt, framförallt i Amerika. Trots 

att varumärket kommer därifrån så blev det så illa behandlat där att det idag inte återhämtat sig. 

Det var den ägaren Philip van Heusen, som sedan sålde till det svenska bolaget Pyramid 

Sportswear. Kvaliteten på kläderna blev dålig, man började säljas i dåliga butiker och varuhus. 

Och vi ha haft svårt att komma tillbaka i Amerika efter det. Nu ägs rättigheterna i Amerika av ett 

dotterbolag. Vi äger alltså World Wide idag. Rugger är mycket till för att komma fram i Amerika, 

göra GANT känt igen. Och det börjar faktiskt hända lite där. Sedan kommer vi också komma in lite 

mer där med vår mainline-collection. Men Rugger är framförallt till för yngre, det är mer av en PR-

kollektion. Den får vi mycket mer PR kring än våra vanliga lammullströjor, de är lite svårare i det 

avseendet. Bastian (känd amerikansk designer, författarens anmärkning) är det samma sak med. 

Han är egentligen mest känd i Amerika, inte alls känd i Europa, än. Det är också mycket därför vi 

har Michael Bastian. För att folk ska börja prata om GANT igen. Även den här concept-storen vi 

öppnar på YALE är ett led i detta. Det är ju ett stort land så man måste ju göra allt man kan för att 

det ska fungera där. Vi har ju dessutom rötterna därifrån. 

Kan du kort och koncist beskriva kärnvärdena? 

Östkust-arv, sedan skulle jag säga: warm, friendly och approachable. Det var det vi kom fram till i 

den här Brand-booken och det är det vi jobbar efter. Och även att vara aktiv. Det är viktigt. 
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14.2 Bilaga 2 Gant Melton 
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14.3 Bilaga 3 GANT AT AMERICA'S CUP 
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14.4 Bilaga 4 Our commitments reflect our passion”  (Kennedyinlagan) 

 
 


