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Sammanfattning  

 

Titel: Syns man inte, finns man inte? GANT Swedens hantering av image och relationer via 

Instagram och Pinterest. 

Examinationsdatum: 2014-01-07 

Kurs: Examensarbete inom Medie- och kommunikationsvetenskap, Public relations och 

information, 15 högskolepoäng (15 ECTS). HT2013, Kandidatkurs: Medie- och 

kommunikationsvetenskap, 30 högskolepoäng (30 ECTS).  

Författare: Linda Wängborg 

Handledare: Jonas Jonsson 

Examinator: Christian Christensen 

Nyckelord: sociala medier, public relations, imagehantering, relationshantering, 

kundrelationer, mode, GANT Sweden, Instagram, Pinterest 

Syfte: Mitt syfte har varit att analysera hur det ökade användandet av fotobloggar, som 

Instagram och Pinterest, har påverkat GANT Swedens hantering av image och relationer.  

Teori: Den teoretiska modell som har använts under skrivandets gång är baserad på tidigare 

forskning, om det traditionella samt nya medielandskapet, imagehantering och 

relationshantering, där främst författare som Evert Gummesson (1998), Lars Åke Larsson med 

flera (2002) samt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2010 och 2005) har varit i fokus.  

Metod: En kvalitativ metod har använts där en mailintervju med GANT Swedens PR-ansvarig 

Karolina Skande har genomförts och även intervjuer med två fokusgrupper, vilka tillsammans 

utgör min primära data. Sekundärdatan utgörs främst av information som har inhämtats från 

GANT, Instagram och Pinterests hemsidor samt tidningsartiklar och dylikt.   

Empiri: Praktisk erfarenhet har tillgodogjorts genom den primära och sekundära datan där jag 

har fått kunskap om GANT Swedens och deras målgruppers syner på hur fotobloggar som 

Instagram och Pinterest påverkar hanteringen av image och relationer hos GANT. 

Slutsats: Det nya medielandskapet med fotobloggarna Instagram och Pinterest har bidragit 

med ändrade förutsättningar för modeindustrin och GANT Sweden. Maktrelationen har ändrat 

form där de traditionella trendsättarna har fått ge plats åt potentiella kunders ökade inflytande. 

Idag tenderar kunderna att agera som säljare åt företagen vilket gör att kundrelationer blir allt 

viktigare inom imagehantering. 
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Abstract 

 

Title: “If you don’t show, you don’t exist?” GANT Sweden’s image- and relationship 

management through Instagram and Pinterest. 

Author: Linda Wängborg 

Tutor: Jonas Jonsson 

Examinator: Christian Christensen 

Course: Examination project in Media and communication, Public relations and information, 

15 Swedish credits (15 ECTS). Fall of 2013. Bachelor course in Media and communication 

knowledge, 30 Swedish credits (30 ECTS).  

Examination date: 7th of January 2014 

Key words: social media, public relations, image management, relationship management, 

customer relations, fashion, GANT Sweden, Instagram, Pinterest 

Purpose: My aim has been to analyze how the increasing use of photo blogs, such as Instagram 

and Pinterest, has affected GANT Sweden’s image and relationship management.  

Theoretical perspectives: The theoretical model is based on research regarding the 

traditional and new media landscape, image and relationship management which is mainly 

provided by authors like Evert Gummesson (1998), Lars Åke Larsson with co-authors (2002) 

and Mats Alvesson with Kaj Sköldberg (2010 och 2005).  

Methodology: A qualitative method has been used to collect my primary data where an 

interview by e-mail has been made with GANT’s PR manager Karolina Skande and also 

interviews with two focus groups. The secondary data mainly consist of information that have 

been collected from GANT, Pinterest and Instagram’s websites as well as articles from 

magazines. 

Empirical research: Practical experience has been obtained by my primary and secondary 

data where I have received knowledge about GANT Sweden’s and their target groups’ 

perspectives on how photo blogs affect the company’s image and relationship management. 

Conclusion: The new media landscape with the photo blogs Instagram and Pinterest has 

contributed with changed conditions regarding the fashion industry and GANT Sweden. The 

power relationships have changed shape where the traditional trendsetters have been forced to 

step aside due to the increased influence of the customers. Today the customers tend to be 

acting as sellers for companies which means that customer relationships are becoming more 

important within image management.   
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att använda GANT som fallföretag i min studie. Då de är ett välkänt varumärke 

samtidigt som de är aktiva inom sociala medier kändes det som ett passande företag för 

studien, vilken är intressant både ur ett publik- samt företagsperspektiv.  

Uppsatsen är resultatet av några månaders efterforskningar med följande analyser samt 

slutsatser och jag som författare hoppas att ni finner texten lika givande att läsa såsom 

själva skrivandet har varit för mig. 
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1 Inledning  
____________________________________________________________ 

Inledningsvis ges en bakgrund vilken introducerar begreppet varumärken inom 

modebranschen i relation till fotobloggarna Instagram och Pinterest. Även en 

problemformulering med syfte presenteras och därefter fallföretaget GANT Sweden. 

Avgränsningar och en disposition avslutar kapitlet.  

 

1.1	  Det	  nya	  medielandskapet	  
En bildexplosion överöser samhället dagligen på grund av det ökade användandet av 

fotoapplikationer, som Instagram och Pinterest, vilket innebär vissa konsekvenser. (Björk 2013) 

Med en passion för sociala produkter vilka underlättar kommunikationen mellan människor, 

kombinerad med en passion för fotografi, skapades tjänsten Instagram år 2010 av Kevin 

Systrom. 

“Instagram is a fun and quirky way to share your life with friends through a series of pictures. Snap a 

photo with your mobile phone, then choose a filter to transform the image into a memory to keep 

around forever. We're building Instagram to allow you to experience moments in your friends' lives 

through pictures as they happen. We imagine a world more connected through photos.” (Instagram 

2013) 

Ben Silbermann, Evan Sharp och Paul Sciarra grundade tjänsten Pinterest samma år, vilken de 

beskriver som ett scrapboardverktyg som används för att upptäcka saker i livet. Sedan starten 

har de erbjudit miljoner av sina användare möjligheten att finna nya hobbys, hitta sina stilar och 

planera livets viktiga projekt. 

“Pins are like handsome little bookmarks. Whenever you find something on the web that you want to 

keep, add it to Pinterest. Your newly minted Pin will be here whenever you need it, and will always link 

back to the site it came from.” (Pinterest 2013)  

I Sverige har Pinterest nyligen lokalanpassats och så att säga svenskifierats för att underlätta för 

de svenska användarna som anses vara viktiga trendsättare inom allt från mode till design 

(Byttner 2013). Pinterest beskrivs som en digital och social anslagstavla, en slags 

bokmärkestjänst för bilder och länkar. Tjänsten nådde 10 miljoner aktiva användare på bara två 

år efter starten och så snabbt har inget annat socialt medium vuxit tidigare. Bland Pinterests 

besökare är 80 procent kvinnor och 55 procent i åldrarna 25 till 44 år. I Sverige finns det runt 
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100 000 användare. (Kreafonbloggen 2013) Instagram är något populärare bland svenskarna 

där hela 1 500 000 har använt Instagram vid något tillfälle och nästan 500 000 gör det dagligen. 

Bland målgruppen som är flickor mellan 12-15 år är användarna hela 71 procent medan 

pojkarna utgör endast 41 procent, i samma åldersgrupp. Därmed finns en könsskillnad i 

användandet av båda fotobloggarna. (Rågsjö Thorell 2013) 

 Under de senaste decennierna har den ökade medialiseringen bidragit till att medier har 

fått större makt och status samt även journalisterna. Det ökade medieutbudet har lett till att 

företag ofta delar in publiker efter olika typer av medier. Förut sågs ofta publiken som en enda 

stor massa vilket är ett synsätt som håller på att försvinna i och med den nya tekniken. (Hvitfelt 

& Nygren 2005) Pinterest menar att mode idag säljs av fansen via att de lägger upp en bild på 

själva produkten eller genom att visa en person som faktiskt har på sig den i verkligheten. 

Fotobloggar och streetbloggar menas därmed, via det nya medielandskapet, ha fått ett allt större 

inflytande inom modebranschen. Med den här utvecklingen blir frågan vad de traditionella 

medierna samt modebranschen, med sina skribenter och trendsättare, får för roller gentemot 

den stora mängd bilder som florerar inom sociala medier. (Björk 2013)  

1.2	  Modevarumärken	   
“Vare sig man söker lycka, identitet, skönhet, kärlek, maskulinitet, ungdom, äktenskapets 

välsignelser, eller något annat, finns en vara någonstans som garanterar att leverera detta…” 

(Alvesson & Sköldberg 2010:313). Konsumtion handlar inte så mycket om att tillfredställa våra 

behov utan genomsyrar istället våra sociala relationer, perceptioner och bilder. Varumärken har 

intagit en allt mer central position inom konsumtionsfältet vilka skapar värden samtidigt som de 

uttrycker identiteter. Även logotypen har fått ökad betydelse vilket har blivit allt synligare i olika 

typer av sammanhang. (ibid:340) Utvecklingen är inte mindre märkbar inom modeindustrin 

där exempelvis Mats Alvesson & Kaj Sköldberg (2010:313) beskriver det välkända klädmärket 

Tommy Hilfiger på följande sätt: “...har lyckats gå i bräschen för en klädstil som förvandlar 

märkets trogna anhängare till gående och talande ‘tommydockor’ i naturlig storlek, mumifierade 

i totalmärkta ‘tommyvärldar’”. De har alltså lyckats med att få sin målgrupp att göra så att säga 

gratis reklam för företaget och dessutom betala mycket pengar för det.  

Under de senaste åren har ett intresse vuxit fram kring tanken att styrningsidéer och 

tekniker är föremål som förändras på ett liknande sätt som mode i form av estetiska aspekter av 

livet såsom klädstilar, hårlängd, musiksmak, möbeldesign, färger och så vidare. Trender inom 

mode kännetecknas av en enorm popularitet i början för att senare stagnera. (Clark 2004:2) Det 

är därmed intressant att undersöka just modebranschen där organisationer dras till vissa idéer 

under en viss tid för att sedan överge dem till förmån för nyare och mer lovande sådana.  
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Modebranschen tvingas att bli vassare och det i samtliga led för att kunna attrahera 

kunder. Med en svag utveckling för detaljhandeln och hårdare konkurrens inom men även från 

tjänsteindustrin, som resor och restauranger, samt lägre marginaler handlar kampen om kunder 

om fler saker än att erbjuda rabatter och reor. (Arnberg 2013) Idag gäller det inte att bara 

attrahera utan även intressera kunden vilket kan göras genom att bjuda in konsumenten i 

skapar- och säljprocessen. (Stilguiden 2012) Intressant blir därmed hur ett internationellt 

klädvarumärke såsom GANT under dessa förutsättningar hanterar sin image samt upplevs av 

sina kunder på den svenska marknaden. Som jag nämnde tidigare så utgörs de mest frekventa 

användarna av fotobloggarna Instagram och Pinterest av kvinnor i både yngre och äldre åldrar 

medan GANT riktar sig till både män och kvinnor i åldrarna 20-50 samt även barn. Därmed 

anser jag att det är ett passande modeföretag att studera inom ämnet fotobloggar. Vid sidan av 

de största konkurrenterna, Ralph Lauren och Tommy Hilfiger, vilka agerar på samma marknad 

(Wagrell 2012:23), kommer jag att undersöka hur varumärket har etablerat sin image och 

relationer med sina svenska kunder. Författaren Larsåke Larsson (2002:15) menar att 

relationsbegreppet har varit, fram till de senaste åren, märkligt ointressant för forskarsamhället 

inom Public Relations (PR). Med tanke på att boken gavs ut vid 2000-talet blir det relevant att 

studera mer tidsaktuella teorier och synsätt för att sedan jämföra det med praktiska exempel 

hämtade från media samt egna empiriska undersökningar.  

1.3	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  
Mitt syfte är att undersöka hur utvecklingen från de tradtionella medierna till det ökade 

användandet av fotobloggar, som Pinterest och Instagram, har påverkat GANT Swedens 

hantering av image och relationer. Studien ämnar därmed att undersöka företagets och 

målgruppernas respektive uppfattningar om varumärket. 

Följande frågeställningar är aktuella för uppsatsen; 

- Hur ser GANTs image ut på den svenska marknaden enligt dom själva och målgruppen?   

- Hur hanterar GANT sina kundrelationer enligt företaget och målgruppen?  

- Har fotobloggar förändrat relationen mellan GANT och kunderna i Sverige? 

1.4	  Fallföretag	  	  
GANT grundades år 1949 av Bernard Gant i USA. År 1999 köpte tre svenska entreprenörer 

Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark varumärket för att sedan sälja det vidare till näste 

man år 2008, nämligen den schweiziska Maus Frères. Idag är företaget ett internationellt 

framgångsrikt klädföretag vilket profilerar sig med en tydlig amerikansk New England-stil. 

(Företagsamheten 2009) Varumärket erbjuder kollektioner för kvinnor, en flick- och 
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pojkkollektion samt accessoarer och heminredning (Gant 2013) och finns i 70 länder med cirka 

1 100 butiker. (Fashionnet 2013) De har en fanpage på Facebook, har flera användarkonton på 

Instagram och är även aktiva på Pinterest (se bilagor). De profilerar sig därmed inom sociala 

medier där de kommunicerar med sina målgrupper och därmed blir GANT ett intressant 

varumärke att undersöka närmare.  

1.5	  Avgränsning	  	  
Jag kommer att studera GANTs hantering av image och relationer i Sverige och därmed kommer 

internationella och kulturella jämförelser att uteslutas. Mina studier kommer att fokusera på 

företagets externa kommunikation, det vill säga den som är riktad mot kunderna. 

Uppmärksamhet kommer att riktas mot hur företagsimagen och kundrelationerna upplevs av 

företaget respektive målgrupperna.Då GANT är ett livsstilsföretag med verksamhet inom fler 

områden än kläder, såsom heminredning, vill jag förtydliga att uppmärksamhet endast kommer 

att läggas på det förstnämnda. Jag kommer att utgå från huvudkontorets och 

marknadsavdelningens perspektiv och därmed inte från butiksnivå. Jag vill även tillägga att 

sociala medier inkluderar många olika verktyg och jag har här valt att fokusera på fotobloggarna 

Pinterest och Instagram och deras påverkan på modeindustrin. 

1.6	  Disposition	  
Upplägget av uppsatsen ser ut som så att jag först ger definitioner av det traditionella samt nya 

medielandskapet. Sedan presenterar jag de teoretiska begrepp som är relevanta för studien, det 

vill säga image- samt relationshantering. Under metodavsnittet motiveras mina val av 

intervjupersoner och sätt som materialet för uppsatsen inhämtats på, vilket sedan behandlas i 

empiridelen. Utifrån det redovisas därefter en analys och diskussion med följande slutsatser. 

Studien avslutas med åtgärdsförslag och kommentarer om vidare forskning inom ämnet.  
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2 Teori  
 
Här presenteras den teknologiska utvecklingen från de traditionella medierna fram till det 

nya medielandskapet.  En överblick ges sedan om image- och relationshantering och därefter 

diskuterar jag hur de berörda delarna hänger ihop med varandra. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande modell som innehåller de viktigaste delarna av teorin vilka även utgör 

underlaget för undersökningen samt intervjufrågor.   

 

2.1	  Det	  nya	  medielandskapet	  

2.1.1	  Traditionella	  medier	  
För att kunna definiera det nya medielandskapet behövs först en introduktion av de traditionella 

medierna eller massmedierna, såsom tidningar, radio och TV. Dessa ingår i olika sociala 

kommunikationsprocesser i vårt samhälle där de fungerar som viktiga informationskanaler 

(Hadenius m.fl. 2008). Under de senaste decennierna har den ökade medialiseringen inte bara 

bidragit till att medier har fått större makt och status utan även journalisterna. Det ökade 

medieutbudet gör att företag ofta delar in publiken efter olika typer av medier. Förut sågs ofta 

publiken som en enda stor massa vilket är ett synsätt som håller på att försvinna i och med den 

nya tekniken. Publiker blir ofta istället indelade i mindre grupper vilka väljer mediekanal utifrån 

sina egna behov och intressen. (Hvitfelt & Nygren 2005)  

 I och med den nya digitala tekniken skapas nya villkor med avseende på att traditionella 

medier ursprungligen var baserade på sin egen teknik, som till exempel tryck på papper. 

Numera ses nya konstellationer där medierna har en gemensam grund, vilket har gjort det allt 

svårare att skilja de olika medierna åt (Hadenius m.fl. 2008). En fördel med de nya 

mediekanalerna är att det har blivit både lättare och billigare för företagen att synas både på 

nätet och i de traditionella medierna, där även möjlighet finns att använda sig av samma 

information genom flera olika kanaler. Genom de nya medieformer som har utvecklats och 

ständigt utvecklas på internet, såsom Facebook, Twitter, Youtube och bloggar, kan olika uttryck 

förenas som tidigare endast förekom i diversifierade varianter. Företag kan därmed genom den 

interaktivitet som de nya medierna erbjuder skapa nya konvergenta former av innehållet samt 

även nya användningssätt som det inte fanns möjlighet till tidigare (Hvitfelt & Nygren 2005). 
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2.1.2	  Visuell	  kommunikation	  

Det nya medielandskapets påverkan på företagsklimatet är något som diskuteras av forskarna 

Leon Michael Caesarius och Jukka Hohental (2013:37). Sociala medier hävdas bidra till en ökad 

transparens med en bättre inblick i företagens verksamhet. För att förebygga riskerna med 

utvecklingen räcker det inte längre med att ha en god relation till medierna då nyheter kan läcka 

ut via exempelvis bloggar, utan möjlighet till att kunna påverka det.  

Intressant är forskningen kring den visuella kommunikationens innehåll och dess 

förmåga att förmedla innebörder som i text kan verka generande eller till och med absurda. En 

tydlig konsekvens av den bildbaserade kommunikationen är den ökade betydelsen av 

interpersonell attraktion och identifikation. (Fredriksson 2002:72) Vissa hävdar att vi idag till 

och med lever i en virtuell verklighet, det vill säga en skenbar sådan som kan skapas genom 

informationsteknologi. Information och nyheter blir underhållning med benämningar som 

“infotainment” istället för den vanliga uppdelningen mellan information och entertainment 

(Gummesson 1998:197).  

Den digitala tekniken har vänt upp och ner på etablerade kommunikationsmodeller där 

mottagare istället har blivit deltagare samtidigt som organisationer har utvecklats till globala 

verksamheter som är funktionellt decentraliserade inom komplexa nätverk. Aktörer som 

tidigare varit auktoriteter i det moderna samhället har till stor del förlorat sin legitimitet och vi 

anses leva i ett allt mer otroget samhälle, trots en utveckling där nya sociala rörelser och 

subgrupper växer sig starka. Mediernas allt större betydelse medför även konsekvenser gällande 

människors identiteter och attityder. I vårt senmoderna samhälle krävs flexibilitet, illojalitet och 

förmåga att anta tillfälliga projektidentiteter för varje ny situation. (Larsson m.fl. 2002:19-20)  

Det ökade informationsflödet, teknologiseringen och nya användarmönster, vilka 

utmanar den traditionella envägskommunikationen, gör att det satsas mer resurser på 

etablerande av relationer med publiker (Falkheimer 2002:23). Organisationer uppmanas att 

regelbundet “scanna av” sociala medier och bloggosfären för att få tillgång till en 

omvärldsbevakning med en löpande koll på marknad. På så sätt kan ökad kunskap fås om vem 

kunden är och dennes åsikter, komplementerande uppgifter till kundundersökningar och 

fokusgrupper samt möjligheter till att se styrkor och svagheter i både egna och konkurrenters 

produkter. Genom att hålla sig ständigt uppdaterad kan missnöjda kunder upptäckas i tid innan 

de hinner orsaka en större skada på imagen och varumärket. Det handlar alltså om att ta reda på 

vad kunden vill ha för att sedan kunna anpassa sig därefter. Naturligtvis väljer ett företag själv 

hur mycket det vill engagera sig i sociala medier, dock går det inte att förhindra att eventuella 

åsikter och skriverier om företaget sprids, såväl goda som dåliga (Carlsson 2009:50-51).  
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Det finns även möjlighet att få ökad synlighet via att synas som resultat i sökmotorer 

som exempelvis Google. Allt som blir publicerat kan nämligen göras sökbart och därmed kan 

företaget bli mer synligt och tillgängligt när folk efterfrågar information om det. En dialog eller 

direktkontakt med kunderna och allmänheten kan skapas genom att ha en egen 

publiceringskanal i form av exempelvis ett Facebookkonto, blogg, podcast eller flera 

sammankopplade kanaler. Därmed kan kontroll fås om vad som publiceras och när, chans till 

att nå ut med oförvanskad information samt möjlighet att fokusera på angelägna frågor och att 

besvara frågor såväl som att bemöta eventuell kritik. (ibid:53)  

2.1.3	  Kundrelationer	  	  
Förutsättningarna för PR-arbete har förändrats och sociala medier kan hjälpa företag och 

organisationer att nå ut till intresserade bloggare och journalister. De kan därmed förses med 

nyheter och information samtidigt som företaget får möjlighet till en direktkontakt med 

omvärlden. På så sätt kan relationer och uppmärksamhet skapas kring hantering av 

kriskommunikation. (Carlsson 2009:57) Genom en närmare kundkontakt med långsiktiga 

relationer kan förtroende skapas samtidigt som kunden får inblick i verksamheten med 

möjlighet att få vara med och produktutveckla i samarbete med företaget. Varumärkesbyggande 

och positionering kan förstärkas via en företagsblogg där dess filosofi och själ kan förmedlas, 

vilket samtidigt öppnar upp för anhängare att sprida företagskulturen vidare (ibid:65-69).  

Faktorer som tillhörighet, social gemenskap, syfte samt något innerligt att tro på håller 

på att bli säljargument som skiljer framgångsrika varumärken från resten vilka är 

karaktäristiska för exempelvis sociala rörelser samt grupper såsom religioner och fotbollslag. 

Alltså borde varumärkesbyggande handla mer om att beröra människor på flera plan där fokus 

inte enbart borde ligga på den rationella nyttan som fås genom konsumtionen av en produkts 

egenskaper. Det borde istället handla om att tillgodose världsliga behov samtidigt som själsliga 

önskemål uppfylls. Företag med engagerade och lojala anhängare kan följaktligen agera på 

många plan då de bjuder in, deltar och delar med sig till omvärlden. De har en tydlig och stark 

identitet som skiljer dem från alla andra i sin kategori och de uttrycker således sin personlighet 

på ett konsekvent sätt i varje sammanhang, vilket även ett varumärke kan och borde göra. 

(ibid:71) 
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2.2	  Imagehantering	  

2.2.1	  Identitet	  och	  image	  

Avregleringar, sammanslagningar och samarbeten mellan organisationer verkar känneteckna 

den tid vi lever i. Fokus för många företag verkar ständigt ändra riktning, och nya utmaningar 

med imagehantering skapas och eskalerar kontinuerligt. En ökad global konkurrens i syfte om 

att generera kunder bidrar till allt större utmaningar. (Taylor & Francis 2008:xiii) Det gäller att 

ha en klar överblick om människors uppfattningar om rykte, image, varumärke, public relations 

(PR) samt företagsstyrning och hur de översätts i handling inom organisationen. Förståelse 

kring hur ett företag använder sitt rykte för att skapa konkurrensfördelar och för att evaluera 

värdet av imagen inom sin bransch är viktig. (ibid)  

Inom marknadskommunikation används vanligen termen image när det talas om den 

externa bilden av ett företag, vilket fungerar som ett mått på hur framgångsrik just 

marknadskommunikationen mot kunden har varit. Image ses som en effekt av sändarens 

budskap samtidigt som den är överförbar från företag till konsument och från en marknad till en 

annan. Genom mätningar kan företag göra utvärderingar om huruvida det avsedda budskapet 

har tagits emot på det avsedda sättet av den externa publiken. Idealet är då att konsumentens 

bild av företaget ska överensstämma med hur företaget vill bli ansett. (Falkheimer & Heide 

2011:148-149).  

Ofta görs en uppdelning mellan företagets identitet och image för att göra skillnad på 

hur varumärket kommuniceras från ett strategiskt håll respektive uppfattas av den externa 

publiken. Det som brukar mätas i storskaliga undersökningar är förekomsten av vissa typer av 

åsikter och uppfattningar om företaget bland en begränsad grupp konsumenter. Inom 

imagestudier finns avsaknad av förståelse för hur mening konstrueras och särskilt när det gäller 

imageskapande i olika kulturella miljöer samt även inom nationella såväl som internationella 

marknader. Sociala medier spelar även en stor roll gällande insamling av konsumenters 

synpunkter och för att förstå den egna imagen utifrån vad som berättas om företaget. 

Användarna av produkterna, som saknar en fysisk plats och därmed makt över 

kommunikationsprocessen, menas dock ha möjlighet till att kunna utföra en taktisk narrativ 

kommunikation där de ändå lyckas påverka maktens strategier genom att verka inifrån 

strukturen med egna beskrivningar eller berättelser. (ibid:150-151) Den meningsskapande 

kommunikationen är en förutsättning för att förstå hur företagets image konstrueras. Det 

handlar inte endast om att mottagaren tolkar och uppfattar marknadskommunikationens 

budskap, utan också om hur företagets budskap och produkter förkroppsligas i en 



 
 

15 

vardagspraktik bortom butikens miljö och marknadskommunikationens kontroll. Det mytiska 

berättandet ökar imageskapandets komplexitet ytterligare (ibid:158-161) 

Företag hävdas ha flera typer av image som befinner sig i en ständig 

omarbetningsprocess. Istället för att se imagen som en position i konsumentens medvetande 

borde den istället ses som en position i kulturen vilken avgörs beroende på vem som berättar om 

företaget, var, när och hur det sker vilket gör att den externa bilden kan se olika ut. Berättandet 

är således viktigt eftersom det hjälper oss att förstå relationen mellan företagets strategier och 

konsumenters sätt att förstå image på. Kommunikationsstrategier och konsumenters taktiker 

anses således vara beroende av varandra där kommunikationens funktion inte är att erbjuda ett 

färdigt budskap utan istället att erbjuda ett färdigt ramverk som sätter gränser för hur företaget 

vill bli uppfattat. Det är sedan till största del upp till mottagarna att narrativt organisera 

meningen inom ramverket. Utifrån det kan företaget fånga delar av de beskrivande processer 

eller berättelser varigenom image skapas. (ibid:162-163) 

2.2.2	  Varumärken	  och	  logotyper	  

Vi lever idag i ett samhälle som översvämmas av ett brus i form av tecken, symboler och andra 

varumärken. (Holger & Holmberg 2002:9-10) Det kan därmed vara svårt att synas och höras i 

medierna vilka anses främst ha en förstärkande effekt och spegla uppfattningar som redan är 

etablerade i samhället. För att kunna få publicitet krävs således ett systematiskt och långsiktigt 

arbete. (Gummesson 1998:196). Allt fler företag beskriver sin verksamhet i form av logotyper, 

symboler, slogans och andra identitetsskapande processer. Medias ökade intresse för 

marknadsföring, konsumtion och varumärken har bidragit till att de globala företagen har fått 

en allt viktigare roll i det offentliga rummet. (Holger & Holmberg 2002:9) Intresset för den 

organisatoriska självbilden, profileringen eller corporate identity har ökat på grund av den 

förändring vårt samhälle, det privata företagandet, det politiska livet och den offentliga 

förvaltningen, har genomgått sedan slutet av 1800-talet (Fredriksson 2002:70).  

Strategi på organisationsnivå hör samman med termen affärsidé där det handlar om att 

balansera målen med organisationen, vara lyhörd och samtidigt ta hänsyn till omgivningens 

behov och krav (Jonsson 2002:139). Med hjälp av strategier inkluderande PR-åtgärder och 

marknadsföringsmetoder kan organisationer, med syftet att säkra sin överlevnad på sikt, arbeta 

expressivt med att lösa identitets- och kvalitetsproblem. Kommunikationsåtgärder genom 

kampanjer och logotypebyten kan bidra till opinionsbildning som gynnar företagen. (ibid:137)  

Senare års uppmärksamhet kring värdeskapande har bidragit till att 

varumärkesuppbyggnad numera betraktas som en strategisk fråga och som ett konkurrensmedel 

(Melin 2002:109). Genom att titta på varumärket, logotyper och symboler kan även kunskap om 
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individen och förhållingssätt till samtiden urskiljas. Varumärken står för ett kollektivt 

meningsskapande vilket lyfter fram den betydelse som relationen faktiskt har mellan företag och 

kunder i image- och identitetsskapandet. (ibid) 

2.3	  Relationshantering	  

2.3.1	  Symmetriska	  relationer	  

Relationshantering är ett område som ingår i en organisations kommunikationsverksamhet där 

ömsesidiga intressen, värderingar och föreställningar mellan organisationen och olika grupper 

identifieras (Heide 2011: 134). Det är viktigt att förstå betydelsen av relationsskapande 

aktiviteter även om det kan vara svårt att omvandla dessa till praktik. Kommunikationen 

anpassas med fördel efter respektive publik exempelvis via interpersonella möten, e-mail, 

bloggar, nyhetsbrev etc. (ibid:141-142) Konsumentkontroller tas i uttryck genom varumärken, 

inte bara gällande konsumtion utan även människors självbild och förhållningssätt till samhället 

tas i beaktning. Utifrån den informationen kan varumärken utformas med syftet att göra 

företaget och dess produkter välkända, välrenommerade och förknippade med något specifikt 

innehåll. (Alvesson 2006:216) 

En symmetrisk PR-modell och kommunikation tillämpas av företag som är villiga att 

agera utifrån responsen från omgivningen, gärna i dialogform, medan en organisation som 

istället vill verka kontrollerande använder sig av en asymmetrisk och ensidigare variant. 

Dialogen mellan individer och organisationer kan karaktäriseras som ärlig, uppriktig, 

kooperativ, symmetrisk, jämställd, öppen och omsorgsfull vilken syftar till att skapa gemensam 

förståelse (Eriksson 2002:47-54).  

2.3.2	  Public	  relations	  

Public Relations (PR) kan definieras som prioriterade, proaktiva, planerade, publikanpassade 

samt -påverkande relationer på kommersiella, politiska eller sociala marknader och arenor. 

Olika frågor och publiker kan därmed vara både möjlighet- och problemskapande. Det kan i sin 

tur påverka organisationers inre och yttre klimat och därmed det strategiska 

handlingsutrymmet. (Jonsson 2002:133) Relationer till intressenter med syfte att maximera 

företagets goodwill eller värde anses ofta som en marknadsföringsåtgärd inom PR. PR-konsulter 

anser vanligen att de arbetar med perception management och uppgiften att påverka kunders 

och andra intressenters mottagande, det vill säga deras sätt att uppfatta och uppleva ett företag, 

en produkt, tjänst eller ny teknologi. Massmedia har således en nyckelroll hos företagen och 

kunderna i själva relationsskapandet, vare sig företaget vill det eller inte. Det gör att det rimligen 

är bra att ha en välplanerad strategi för samarbetet med medierna. (Gummesson 1998:192-193) 
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2.3.3	  Relationsmarknadsföring	  	  

Det som skiljer PR från det som vi betraktar som traditionell marknadsföring är att det ofta 

betraktas som ett ledningsverktyg med fokus på massmedier, medborgare, 

samhällsinstitutioner, personal, lokalsamhällen, investerare, sociala och politiska rörelser och så 

vidare medan marknadsföring istället prioriterar kunder som publik. Marknadsföringsteori 

anses dock befinna sig i konvergens med teorier kring PR varav det myntade begreppet 

relationsmarknadsföring (RM). (Falkheimer 2002:22) RM är en variant av marknadsföring som 

sätter relationer, nätverk och interaktion i fokus (Gummesson 1998:16). Fokus inom 

marknadsföring kan därmed pastas ha flyttats från säljarens till kundens perspektiv med syftet 

att tillfredställa dennes behov, vilket överensstämmer mer med RM. PR har således förändrats 

från att betraktas som en publicitetsskapande verksamhet till att verka som en ledningsfunktion. 

(Tjernström Ottestig 2002:165).  

2.3.4	  Integrated	  marketing	  communication	  	  

Sedan slutet av 1990-talet har integrated marketing communication (IMC) fått större betydelse 

vilken kombinerar PR och marknadsföring och innebär att förutom att stödja reklam och 

kundrelationer även bygga och stärka varumärken (Jonsson 2002:135). Intressant är hur 

relationsfrågan har haft en undanskymd plats hos stora delar av det internationella PR-

forskarsamhället dock med en vändande trend de senaste åren (Larsson 2002:83-86). 

Relationsbegreppet handlar i grunden om ett samband och beroende mellan två eller flera 

personer, eller två grupper. Larsåke Larsson (2002:90) skiljer på interaktion och relation där 

interaktionen är begränsad i tid medan en relation måste pågå en längre tid. Relationen bygger 

på ett tidsperspektiv som innehåller en historia, en nutid och ofta även en framtid för parterna. 

Den verkar inte enskilt utan varje relation påverkar samtidigt en rad andra relationer. (ibid) 

En organisations image kan beskrivas som människors allmänna föreställning om den. 

Personifieringen av en organisation enligt en publik kan sägas utgå från individuella 

förhållanden och således utgörs och avgörs relationer av de personliga kontakter människor har 

med varandra både inom och utom organisationen. Därmed bör forskningen kring 

relationsperspektivet utgå från individnivå i första hand. (ibid:102) Inom PR-fältet talas ofta om 

ömsesidig förståelse och långsiktigt relationsbyggande. Kraven på organisationens 

kommunikation med omgivningen håller därför på att ändras från den tidigare ensidiga 

versionen och i relationsbyggandet har tanken om den symmetriska kommunikationsmodellen 

fått en given plats. Förståelse om dialogen benämns som central för organisationen i relationen 

till omgivningen. Den är även viktig för en publiks tillkomst där dialog och publik existerar i ett 

ömsesidigt förhållande. (Sandberg 2002:107-108) 
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Strategisk kommunikation karaktäriseras av ett tydligt verksamhetsmål och/eller 

publika mål alternativt en strategi för kommunikation som ska stärka organisationen och/eller 

dess publiker. Interaktion och dialog är former av strategier som kan skapa ett intryck av 

symmetri och i alla fall ge sken om att ett företag har en samarbets- och anpassningsvilja trots 

att de kanske har en dold agenda. (Jonsson 2002:142-145) Många forskare hävdar att det är 

först när en dialog tar form som förändringar av attityder och/eller beteenden i den personliga 

informationsprocessen kan ske. (Larsson, Inger 2002:241) Även faktorer som relationskvalitet 

och mediers inflytande bör övervägas. PR handlar just om att välja ut information för att sedan 

kommunicera ut den på rätt sätt vilket gör det till en kontinuerlig process vilken är 

imagepåverkande i sig. (Jonsson 2002:148)  

Något som är ytterst relevant för ämnet, där det handlar om att stärka sin image, är den 

så kallade transmissionssynen vilken handlar om att överföra, sända, vidareförmedla och ge 

information till andra på ett snabbt och effektivt sätt, och då vanligtvis en vinklad sådan. Den 

effektiva överföringen bygger på antagandet eller förhoppningen om att det sända och mottagna 

meddelandet kommer att vara identiskt. Det finns dock viss kritik riktat mot det synsättet då det 

anses vara en alltför mekanisk och enkel syn på kommunikation där teknik antas förmedla 

lösningar på alla kommunikationsproblem. (Heide & Simonsson 2002:182-183) 

Masskommunikationsinsatser som annonsering och kampanjer anses vara bra verktyg 

för att skapa uppmärksamhet och väcka intresse. För att nå mottagaren måste rådande attityder 

och beteenden i olika situationer betraktas för att sedan kunna urskilja en målgrupp där 

informationsinsatser kan kartläggas med syftet att nå uppsatta mål och önskad effekt (Larsson 

2002:241-242). Kommunikation kan därmed bidra till gemenskap och ses följaktligen som ett 

medel för sammanhållning av en grupp människor med gemensamma normer, värderingar och 

åsikter, som sedan fungerar som underlag vid målgruppsanalyser. (Heide & Simonsson 

2002:186). 

2.3.5	  Mediepubliker	  och	  målgrupper	  

Publiken är en mediepublik och dess medlemmar antar rollen som åhörare, åskådare eller 

massmediekonsumenter. Masskommunikationens budskap vänder sig till denna mediepublik 

vilken idag upplevs som fragmenterad jämfört med den en gång nationella publiken och består 

således av mindre grupper av mycket nischade individer med specifika intressen och livsstilar. 

Kategorierna målgrupper och publiker kan i princip appliceras på samma individer, men de två 

benämningarna utgår från olika människosyner och representerar olika forskningstraditioner 

där en målgrupp utsätts för andras handlingar och makt, medan en publik i större utsträckning 

tillmäts egen makt och handlingskraft. En målgrupp kan även definieras som den grupp 
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individer vars kunskap, attityder eller beteenden en given organisation vill påverka genom 

strategisk kommunikation. För att kunna identifiera en specifik målgrupp krävs kunskap om 

den och dess mentala utgångsläge för att maximalt kunna anpassa budskap efter dess intressen 

och bearbetningsförmåga. Ett sådant tänk används inom PR-verksamheter via 

profileringskampanjer, social marknadsföring samt marknadskommunikation. (Sandberg 

2002:111-112) 

Helena Sandberg (2002:115) menar att det finns två samtida moderna 

forskningsinriktningar inom PR angående publiker där dessa kan ses som antingen reaktiva 

objekt respektive proaktiva subjekt. Enligt det första synsättet saknar publiken en egen 

handlingskraft att driva frågor och betraktas av organisationen som konsumenter av budskap. 

Den proaktiva eller dialogiska inriktningen ser på publiken som mer aktiv och en jämbördig part 

som deltar i en dialog med organisationen. Publiken kan därmed bidra med insikter och ses som 

ett självständigt subjekt inte minst i sin identitetsskapande process. Kommunikationen är 

grunden för den process där publiken skapar strategier och formulerar mål. Inom forskningen 

kring PR har publiker generellt betraktats från organisationsperspektiv medan publikens egna 

perspektiv har ignorerats vilket har inneburit att forskningen inte fokuserat på maktaspekten i 

relationen organisation-publik som exempelvis den etiska dimensionen och möjligheterna att få 

gehör för en viss åsikt. Vissa hävdar att maktaspekten inte överhuvudtaget diskuteras inom PR-

forskningen. (ibid)  

Det anses idag politiskt korrekt att tala om en dialogisk publik, en publik som aktivt 

subjekt, dock höjs ett varnande finger för att dra slutsatsen om att en aktiv publik per automatik 

har samma makt som en organisation i en dialogssituation. Sandberg (2002:116) är delvis 

kritisk till det dialogiska synsättet som kan anses som förledande. Många gånger framställs 

aktiva publiker som sammanslutningar och därmed skenbart som jämställda med privata och 

offentliga organisationer och skulden till det läggs ibland på James E. Grunig & Todd T. Hunts 

symmetriska kommunikationsmodell vilken framställer publiken och organisationen som 

jämställda samtalsparter trots att det anses existera en total frånvaro av maktperspektiv på 

relationen. (ibid) 

Strävan mot dialog och öppenhet verkar vara ledorden hos många organisationer och 

därmed framhålls idag vikten av att bygga långsiktiga relationer, där förtroende och 

trovärdighet sätts i centrum. Därmed blir hantering av kommunikation och relationer samt 

synen på PR som konkurrensmedel med organisationsmål det centrala. Här finns chansen att 

genom PR förmedla hur organisationen vill uppfattas. (Jonsson 2002:135). Nyckelpublikers 

engagemang i en relation med en organisation beror på hur pass attraktiv organisationen 
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uppfattas som vilket gör det än viktigare för dessa att satsa på att öka sin attraktivitet som 

relationspart (Heide 2011:121).  

Det finns även forskare som upplever relationshanteringen med kritiska ögon och menar 

att det är oklart vad som anses som en relation och även att termen relationshantering i grunden 

är felaktig då den förutsätter att det faktiskt existerar en relation samtidigt som det understryks 

att det är upp till kunden att avgöra om denne vill ha en relation med organisationen eller inte. 

Andra forskare menar att de flesta människor inte önskar att ha någon relation med varken 

företag eller organisationer och att marknadskommunikation fungerar som en självuppfyllande 

verksamhet och som en del i identitetsarbetet. (ibid:123-124)   

2.4	  Sammanfattning	  	  
Här anges en sammanfattande modell av det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

undersökningen, det vill säga det nya medielandskapets förutsättningar, utförandet av strategisk 

kommunikation (IMC) med imagehantering och relationshantering samt den resulterande 

påverkan på modebranschen och fallföretaget GANT Sweden.    
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3 Metod  
 
I det här avsnittet ges en utförligare beskrivning om tillvägagångssättet under skrivandets 

gång. Jag redogör även för hur det empiriska materialet har inhämtats och valts ut i enlighet 

med syftet. För att stärka uppsatsens reliabilitet och validitet anges även en bakgrund till 

valda källor och material.  

 

3.1	  Kvalitativ	  metod	  
Genom en användning av kvalitativa metoder kommer jag att försöka svara på undersökningens 

syfte och frågeställningar. Primärdatan kommer att utgöras av de svar jag får dels från en 

intervju med GANT Swedens PR-ansvarig, Karolina Skande, samt intervjuer med två 

fokusgrupper. Sekundärdata kommer att bestå av den information som inhämtats från 

företagets hemsida samt artiklar. Efter att jag har samlat in allt material kommer jag att 

analysera det parallellt med varandra samt väga in mina egna reflektioner.  

En trianguleringsmetod med ett flertal olika forskningsmetoder kommer att användas, 

vilket innebär att undersökningen kommer att belysas ur olika perspektiv. Genom att kombinera 

olika forskningsmetoder kan en bredare kunskap utvecklas och en helhetsbild förmedlas genom 

att olika resultat kan ställas mot och jämföras med varandra. Andra fördelar är att validiteten 

hos en viss insamlad data kan styrkas genom att demonstrera hur dess resultat överlappar andra 

som uppnåtts med en annan teknik. En typ av metod kan därmed visa sig vara mer effektiv än 

andra när det handlar om att generera relevant och intressant data. Det uppkommer även en 

möjlighet att påvisa vilka begränsningar vissa angreppssätt har gentemot andra där det på 

empirisk grund kan belysas under vilka omständigheter andra metoder eventuellt genererar mer 

användbara data. (Wibeck 2010:145) 

3.2	  Abduktion	  
Vid många fallstudiebaserade undersökningar används abduktion som metod. Den innebär att 

ett enskilt fall tolkas utifrån ett hypotetiskt övergripande mönster med den bakomliggande 

ambitionen att kunna förklara fallet i fråga. Tolkningen borde därefter bestyrkas genom nya 

iakttagelser. Metoden har en del inslag av både induktion och deduktion dock är det viktigt att 

observera att abduktion varken formellt eller informellt är någon enkel blandning av dessa eller 

kan reduceras till dem. Den tillför alltså nya moment som är helt egna och under processens 

gång utvecklas det empiriska tillämpningsområdet successivt samtidigt som teorin justeras och 

förfinas. Abduktionen riktar in sig på underliggande mönster vilket skiljer metoden från de 



 
 

22 

andra grundligare förklaringsmodellerna och inbegriper därför förståelse. (Alvesson & 

Sköldberg 2005:55) 

Medan induktion utgår från empiri och deduktion från teori så utgår istället abduktionen 

från empiriska fakta såsom induktionen dock avvisar den inte teoretiska förföreställningar och 

ligger av den anledningen närmare deduktionen. Analysen av empirin kan exempelvis mycket 

väl kombineras med eller föregripas av studier från tidigare teori i litteraturen. Den ska då inte 

fungera i form av mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för upptäckt 

av mönster som ger förståelse. (ibid:56) Valet att använda sig av kvalitativ data föll sig naturligt 

och har sin styrka i att det kan leda till att forskaren får en bild av totalsituationen vilket är min 

ambition med metoden. (Holme och Solvang 1997) 

3.3	  Primärdata	  

3.3.1	  Fallstudie	  

Studien har gått ut på att studera ett enskilt fall och en aspekt av företaget GANT, det vill säga 

deras imagehantering och kundrelationer, som har varit de centrala ämnena. En studie av ett 

eller flera fall hävdas lämpa sig väl då syftet är att skapa djupare förståelse för en viss händelse, 

vilket uppsatsen ämnar att göra. (Jacobsen 2002) Fallstudiemetoden underlättar studerandet 

då fokus ligger på relationer och processer, som har en tendens att vara sammanlänkade. Jag 

kommer därmed att kunna gå på djupet för att reda ut komplexiteten samt kunna upptäcka hur 

de många olika delarna kan påverka varandra. En annan bra egenskap hos metoden är att den 

erbjuder en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ta reda på 

vilka dessa resultat är. Något som istället kan vara ett problem är att utifrån fallstudier kunna 

göra generaliseringar utifrån de resultat som erhålls vilket ifrågasätter trovärdigheten. Det kan 

även vara svårt att definiera fallets gränser på ett tydligt sätt med avseende på vilken data som 

är relevant och vilken som faktiskt inte är det för syftet. Vidare kan det även vara en svårighet 

att få tillgång till viktig information och även att få träffa de människor som besitter den 

kunskap som är passande för studien. (Denscombe 2000:42) 

GANT Sweden kommer agera som fallföretag för studien vilket är ett välrenommerat 

internationellt varumärke som många känner till och har någon form av uppfattning om, vilket 

underlättar för min undersökning med avseende på mina fokusgruppsintervjuer. Då det finns 

studier som betonar större varumärkens inflytande, som jag nämnde i inledningen, kan det vara 

av intresse att studera ett företag i den storleken.  
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3.3.2	  Intervjuer	  

Eva Fägerborg (1999) definierar etnologiskt fältarbete i form av intervjuer och material och är 

således en av de mest etablerade källkategorierna inom ämnet. Intervjuer som metodval 

beskriver och gestaltar verkligheten genom att människor berättar om sina liv, erfarenheter, 

tankar samt upplevelser genom att de delar med sig av sina versioner och tolkningar av 

skeenden. Metoden erbjuder möjligheten att gå på djupet där en effekt av förtroligheten kan 

resultera i att människor som intervjuas pratar mycket mer än vad de kanske hade tänkt från 

början vilket betyder att själva intervjuaren har ett visst ansvar. (Kaijser & Öhlander 1999:55-

59) 

Jag har använt mig av semistrukturerade frågor vid samtliga intervjuer med färdiga 

mallar samtidigt som det har lämnats rum för de tillfrågade att ge en vidare utveckling och 

förtydligande av sina svar om så önskas. Andra varianter är strukturerade och ostrukturerade 

intervjuer vilka inte alltid är att föredra då de kan leda till mer styrda svar som lämnar många 

frågetecken samt att den mängd information som kanske var syftet från början inte fås ut. 

Intervjufrågorna är utformade efter min teoridel och har handlat om GANT, image och identitet, 

associationer, marknadsföring, kundrelationer och sociala medier. Även information som finns 

att ta del av via företagets hemsida och deras profiler på Instagram och Pinterest har använts för 

att få en bakgrundsbild och på så sätt kunna ställa passande frågor till intervjupersonerna. 

Enligt Victoria Wibeck (2010:73-74) bör fem olika typer av frågor ingå i en strukturerad 

intervjuguide det vill säga öppningsfrågor, introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor 

samt avslutande frågor. Jag valde därmed att utforma mina intervjuguider därefter.  

Valet av intervjuer som insamling av data är inte helt oproblematiskt särskilt vid själva 

tolkningen när motstridiga uppgifter förekommer eller uppgifter förefaller sig osäkra av olika 

anledningar samt då den intervjuade är påverkad av andra personer och är partisk etc. Således 

är det viktigt att ställa sig källkritisk till den inhämtade informationen. (Alvesson & Sköldberg 

2010:218) Det är även viktigt att ha i åtanke att hur subjekt framträder eller avbildar 

verkligheten i vissa intervjusituationer handlar mindre om hur de själva eller verkligheten 

faktiskt är samt hur de upplever det. Istället kan det hävdas vara ett gestaltande eller skapande 

av en representation av en verklighet i förhållande till den kontext som intervjun utgör. Därmed 

måste lokala och diskursiva det vill säga språkliga faktorer tas hänsyn till när intervjuerna 

värderas. Attityder och beteenden måste även beaktas där vad människor säger i en intervju kan 

skilja sig från vad de egentligen tycker. (ibid:454-460)  
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3.3.3	  Fokusgrupper	  

Vid intervjuer i grupper leds samtalet av en moderator som intitierar samt introducerar nya 

aspekter av ämnet vid behov. Moderatorn ska inte förväxlas med en traditionell intervjuare utan 

målet med fokusgruppen är att gruppdeltagarna ska få diskutera fritt med varandra. Vid 

fokusgruppssessionen kan huvudämnet initieras av ett stimulusmaterial och/eller av 

moderatorns inledning. (Wibeck 2010:11) Ett sådant kan bestå av artiklar, citat, bilder, 

videofilm eller annat som är relevant för studien och används för att inspirera till vidare 

diskussion utan några tydliga fakta (ibid:79).   

Valet av fokusgrupper är fördelaktigt då syftet är att undersöka människors 

uppfattningar och åsikter om ämnen som är komplexa och således kan vara svåra att prata om i 

en enskild intervju. Fokusgruppen möjliggör en interaktion där deltagarna har fördelen av att 

kunna ställa frågor direkt till varandra och gemensamt utveckla sina tankegångar. Själva 

intervjun med gruppen kan gärna genomföras på en plats som är välbekant för deltagarna med 

frågor som är öppna och finns till för att stödja diskussionen vid behov. (ibid:22-27) Upplägget 

av en intervju bör alltid utformas efter kunskapsmålet vilket avgör vad man ska fråga om, vilka 

och hur många personer som ska intervjuas, hur strukturerad intervjun ska vara, om öppna eller 

mer slutna frågor ska användas, om intervjun bör genomföras på en särskild plats etc. 

(Fägerborg 1999:62)  

Material från fokusgrupper kan likställas med en marknadsundersökning, vilken kan ge 

en direkt och levande bild av hur människor ställer sig inför olika produkter. Det är även en bra 

metod då handlande och motivation ska undersökas samt när skillnader ska förstås. Mycket 

talar för att homogena grupper borde användas för att underlätta diskussionen och för att få 

större insikt om hur andra upplever exempelvis en produkt. När olikheter ska förstås är den 

vanligaste strategin att jämföra fokusgrupper där likhet mellan deltagarna i vardera grupp samt 

skillnaderna mellan grupperna betonas. Gruppen bör ha en ungefärlig socioekonomisk 

bakgrund samt liknande kunskap och utbildning för att underlätta interaktionen vilket var något 

jag hade i åtanke innan jag började att titta efter lämpliga personer (Wibeck 2010:30). Även 

intervjuarens styrande roll förminskas vilket kan vara en fördel och deltagarna som är fler i 

antalet kan bidra till att maktbalansen förskjuts från moderatorn till dom. Metoden bör däremot 

undvikas exempelvis då gruppdiskussioner inte är ett lämpligt forum, då ämnet inte passar 

deltagarna samt när statistiska data krävs då inte resultaten från fokusgrupper är statistiskt 

generaliserbara. (ibid:52-55) Det finns även en risk att informanterna färgar varandras svar och 

det är något forskaren borde ha i åtanke vid sammanställningen (Bryman 2002). Risker med att 

använda sig av homogena grupper är att ett så kallat group-think inträder med tydliga gränser 
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för vad som är acceptabelt som tankesätt. Grupptänket kan samtidigt vara ett resultat i sig vilket 

speglar sociala normer i en viss grupp. Trots riskerna har jag därmed ändå valt att använda mig 

av metoden. (Wibeck:31)  

3.4	  Sekundärdata	  	  
Jag har samlat in sekundärdata med tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, 

tidningsartiklar lästa på nätet, facklitteratur i form av både tryckta såsom e-böcker. Artiklar och 

facklitteratur har jag hittat via sökfunktionen vid Stockholms universitetsbibliotek 

(www.sub.su.se). Kurslitteratur som användes inom förberedande kurser tidigare under hösten 

har fått utgöra grunden för mitt teoretiska ramverk med författare som Evert Gummesson 

(1998), Lars Åke Larsson med flera (2002) samt Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2010 och 

2005). Övrig information har främst hämtats från GANT, Pinterest och Instagrams hemsidor 

samt sökfunktionen Google. Insamlade data har bedömts som tillräckligt objektiva för att kunna 

användas i min forskning.  

3.5	  Intervjuernas	  utförande	  

3.5.1	  GANT	  

På grund av tidsbrist kunde olyckligtvis ingen intervju genomföras på plats med GANTs PR-

ansvariga Karolina Skande och frågorna besvarades därmed istället via mail. Nackdelen med 

den typen av intervju är att jag som intervjuare inte kan ställa direkta följdfrågor. Skande 

förklarade i mailet att hon inte kunde gå så djupt in eller svara på överhuvudtaget på vissa frågor 

då de ansågs röra konfidentiell företagsinformation samt affärsstrategier som de av 

konkurrensskäl inte kan delge externt. Troligtvis hade jag inte fått mer ingående svar på vissa 

frågor om vi hade träffats då det fortfarande hade ansetts som hemlig information, däremot 

hade jag kunnat ställa fler följdfrågor om fotobloggar vid svar där Skande talar mer generellt om 

sociala medier. Även missförstånd hade kunnat undvikas om vi hade möts på plats där jag hade 

kunnat förklarat tydligare vad jag menade vid respektive fråga.  

Anledningen till varför Skande svarar på det sätt hon gör har troligen att göra med att 

hon inte känner mig som person och därför inte kände den tillförlitlighet som kan uppstå vid ett 

faktiskt möte. Hon svarade väldigt kort och koncist vilket förmodligen berodde på att jag ställde 

väldigt öppna frågor och därmed blev resultatet öppna svar. Då jag frågade om fotobloggarna 

Instagram och Pinterest fick jag inga utförliga svar och det beror förmodligen på att GANT 

fortfarande förhåller sig mestadels till traditionella medier och inte arbetar så aktivt och 

intensivt med sociala medier, inte än i alla fall.  
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3.5.2	  Fokusgrupp	  1	  

Intervjun med fokusgrupp tog 45 minuter och bestod av fyra deltagare, det vill säga två kvinnor 

och två män i åldrarna 18, 20, 21 samt 41. Deltagarna ville förbli anonyma i undersökningen 

därför har jag valt att referera till respektive person efter kön och ålder. De yngre deltagarna 

valdes på grund av att det enligt statistik (Rågsjö Thorell 2013) är den yngre delen av 

populationen som mest frekvent använder sig av Instagram samtidigt som de utgör en av GANT 

Swedens målgrupper. Av Pinterests besökare är 80 procent kvinnor och 55 procent, i åldrarna 

25 till 44 år (Kreafonbloggen 2013), och därför var det även av intresse att inkludera en äldre 

kvinna. Samtliga deltagare studerade vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och var bosatta i 

Stockholm. De rekryterades via ett snöbollsurval där en kontaktperson uppgav namnen på 

andra personer som var intresserade av både mode och fotobloggar. Tre av deltagarna kände 

varandra sedan tidigare. Intervjun utfördes i en avslappnad miljö, det vill säga på KTH i 

studenternas hemmamiljö. Diskussionen spelades in med hjälp av min mobil för att senare 

underlätta mitt transkriberings- och analysarbete. (Wibeck 2010:81-91)  

Kommentarer från deltagarna i båda grupperna har jag skrivit ut via talspråk i min 

empiri- och analysdel på grund av att jag vill att läsaren ska få en känsla av äkthet kring hur de 

svarande faktiskt formulerade sig. När intervjun med fokusgrupp 1 ägde rum utgick jag tyvärr 

från ett annat fallföretag, Ralph Lauren, vilket senare ändrades på grund av att jag inte kunde få 

en intervju hos företaget. På grund av det kommer det inte finnas några svar från den 

fokusgruppen om just GANT. Jag har ändå valt att ha med några kommentarer från den 

intervjun då jag anser att de bidrog till att besvara delar av syftet och frågeställningarna. 

3.5.3	  Fokusgrupp	  2	  

Fokusgrupp 2 diskuterade i 90 minuter och deltagarna var sju kvinnor i åldrarna 19, 20, 20, 21, 

23 samt 25, samtliga bosatta i Stockholm och studerande vid samma program vid KTH. De 

kände således varandra sedan tidigare och var en relativt etablerad grupp som, enligt min 

kontakt, var modeintresserade och några även aktiva inom fotobloggar. Den här gruppen hade 

inga problem med anonymitet och för att underlätta för läsaren då de deltagarna var fler än i 

första fokusgruppen har jag valt att behålla deras namn i texten med respektive ålder. Eftersom 

det finns statistik (Rågsjö Thorell 2013) som hävdar att det är fler unga flickor än pojkar som 

använder sig av Instagram samt flest kvinnor som använder sig av Pinterest ansåg jag att det 

borde vara mer givande att genomföra intervjun med unga kvinnor, vilka även räknas som en av 

GANTs målgrupper. Vid intervjun med fokusgrupp 2 valde jag att visa två stimulusmaterial 

genom min laptop i form av GANTs profiler på Instagram och Pinterest (se bilder i bilagor). 
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3.5.3	  Transkiberingsschema	  

Jag har i transkriberingen valt att använda mig av koder såsom följande, enligt författaren 

Wibecks (2010:93-94) rekommendation;  

fet stil   vid betoning 

understruken text  vid samtidigt tal  

-    vid avbrott för exempelvis avbrutet ord  

(parentes)   där jag anger en gest, kroppspråk eller annan handling som har relevans  

.   avslutningsintonation 

3.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  
För att en uppsats ska framstå som trovärdig borde begrepp som reliabilitet och validitet ses 

över. Intervjun med GANT Swedens PR-ansvariga Karolina Skande genomfördes via mail på 

grund av faktorer som tidsbrist och bostadsort. Informationen som jag erhöll från den har jag 

sedan kompletterat med annan data som är hämtad från bland annat GANTs hemsida.  

Styrkan vid intervjuer som sker på plats är att följdfrågor kan ställas direkt då 

misstolkningar alltid är ett problem vid olika sorters intervjuer och mer spontana frågor kan äga 

rum, vilket jag saknade. Frågorna via mail var dock ett bra alternativ då de ger utrymme till 

eftertänksamhet och reflektion över de svar, frågor och eventuella följdfrågor som kan 

uppkomma (Saunders m.fl. 2009: 351) Däremot kan metoden innebära problem såsom att 

svaren blir kortfattade och otydliga samt att inte följdfrågor kan ställas, vilket jag fick uppleva. 

Trovärdigheten för det empiriska materialet är dock sammanfattningsvis hög då frågorna som 

ställts vid intervjuerna inte varit djupgående eller personliga och därmed inte gett incitament till 

att försöka dölja verkliga förhållanden. Frågorna har varit öppna och respondenterna har 

därmed med största förmodan gett korrekta svar då det inte funnits någon egentlig anledning 

att undanhålla något eller missleda. En svaghet är dock att fallföretaget vid intervjun valde att 

inte svara på vissa frågor då de anses kunna ha en skadande effekt på deras verksamhet av olika 

anledningar, vilket resulterade i mer generella svar.  

Ett hot mot reliabiliteten skulle kunna vara att det inte har gjorts fler intervjuer under 

skrivandets gång då ett mindre undersökningsunderlag kan ge missvisande svar och leda till 

sämre resultat med analys och slutsatser. En planerad intervju med en modebloggare uteblev 

olyckligtvis på grund av tidsbrist från dennes sida. Jag som författare anser dock efter en 

bedömning av uppsatsens natur och omfång att den empiriska grunden är tillräcklig för syftet. 

En relativt begränsad information, angående GANTs image och kundrelationer, har bidragit till 

att jag har gjort mer generella slutsatser. 
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Extern validitet handlar om hur väl resultaten från undersökningen i fråga kan 

generaliseras på andra situationer och miljöer (Bryman 2002:258). Min kvalitativa 

undersökning, samt det faktum att jag använde mig av ett bekvämlighetsurval, gör därmed att 

det slutgiltiga resultatet inte kan representera en hel population dock kan det påvisa vissa 

indikationer och tendenser. Den primära datan har likväl bidragit till att uppsatsens analys- och 

slutsatsdelar ger en god bild av GANT Swedens image och kundrelationer, samt hur det nya 

medielandskapet har påverkat arbetet med dessa, vilket slutligen ger en hög validitet. 
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4 Empiri & analys 
 
I det här avsnittet presenteras och analyseras den insamlade empirin gentemot det teoretiska 

ramverket som innefattar GANTs image, kundrelationer och sociala medier. Information om 

Instagram och Pinterest samt resultat från intervjuer med GANT och fokusgrupperna ställs 

mot varandra och analyseras under teman där tidigare formulerade frågeställningar 

besvaras.  

4.1	  GANTs	  image	  

4.1.1	  Varumärkeskännedom	  
 “GANT är ett livsstilsvarumärke med rötter i den amerikanska östkustens lediga kläd- och livsstil, där 

varumärket etablerades år 1949 i New Haven. Våra kollektioner innefattar kläder för män, kvinnor och 

barn samt heminredning. Hos oss hittar du ett stort urval av chinos, skjortor, kavajer, jackor, klockor, 

skor och underkläder.” (GANT 2013) 

Genom en mailintervju fick jag kontakt med GANTs representant för undersökningen, PR-

ansvariga Karolina Skande. Hon fick i uppgift att beskriva varumärket med några ord. 

“American Sportswear, livsstil, färgstarkt, bärbart, avslappnat, elegant samt ett ‘weekend state of 

mind’”.	   

När jag frågade om GANTs företagsidentitet svarade hon att hon inte förstod frågan och visste 

inte om jag menade företagsidentitet eller varumärkesidentitet vilket tyder på att de har olika 

identiteter inom företaget. Skande fortsatte med en beskrivning av GANTs kärnvärden och 

produkter vilket överensstämde med hennes tidigare presentation av varumärket. 

“Vi är ett livsstilsvarumärke med ett amerikanskt ursprung och en europeisk touch. Vi erbjuder kläder 

för herr, dam och barn samt heminredning, klockor, parfym och skor. Vår stil står för avslappnad 

elegans, man ska vara snygg men bekväm.”	  

På GANTs hemsida presenterar de sig som ett amerikanskt livsstilsvarumärke med en ledig 

kläd- och livsstil. Även Skande menade att varumärket står för en viss livsstil med ett 

amerikanskt ursprung samt en europeisk touch. Även avslappnad elegans och bekvämlighet 

nämndes av representanten vilket överensstämmer med presentationen på hemsidan. De är 

således associationer som karaktäriserar företagets identitet, dess image och produkter.  
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Cecilia Cassinger (2011:162) menar att ett företag har flera typer av image och att dessa 

befinner sig i en ständig omarbetningsprocess. Image borde ses som en position i kulturen 

vilken avgörs beroende på vem som berättar om företaget och var, när och hur det sker. Det 

betyder därmed att den externa bilden kan se olika ut och det kan i sin tur bidra till en ökad 

förståelse om hur företaget vill se ut och kunderna uppfattar dom. (ibid) Utifrån det teoretiska 

resonemanget ville jag ta reda på hur GANT ser på sin image och frågade om de någonsin har 

tänkt att ändra sina kärnvärden och produkter. Skande svarade med följande beskrivning; 

“Nej, detta är vad varumärkets existens grundar sig i. Självklart kan de ske förändringar i de 

produktkategorier som vi erbjuder men våra kärnvärden förblir de samma.” 

Då jag frågade fokusgrupp 2 om deras relation till GANT visade det sig att endast en av 

deltagarna faktiskt hade handlat där, därför valde jag att fråga henne direkt om varför hon valde 

just dom. Deltagaren hade vid det tillfället köpt en skjorta.  

Stina 20: “…den var på rea tror jag - (gruppen skrattar) nej men alltså varför jag valde just de -...” 

Amanda 20: “Det var en snygg skjorta.” 

Stina 20: “Ja en snygg skjorta och det var inget speciellt- …men GANT eller Peak eller H&M eller ja - 

inget speciellt.“ 

Hennes svar kan tolkas som att hon inte har något starkare band eller relation till varumärket 

utan själva köpet motiverades mer av att den sortens vara hon ville ha, skjortan, råkade finnas 

på rea vid det tillfälle hon var i butiken.  

4.1.2	  Image	  

Imagen eller den externa bilden av ett företag fungerar ofta som ett mått på hur framgångsrik 

just kommunikationen gentemot kunden har varit (Cassinger 2011:148-149). Jag frågade vidare 

om hur gruppen upplever GANTs image varefter två av deltagarna svarade att de hade ett lite 

svalt, samlat och sofistikerat intryck av varumärket. 

Erika 21: “Lite svalt (några instämmer) - jo men det är de ju.” 

Sofie 25: “Samlat - ett väldigt samlat intryck - (några instämmer) sofistikerat så här.” 

Den uppfattning som fokusgrupp 2 hade om GANT med associationer som sofistikerat kan 

liknas vid Skandes benämning av ord som elegans och “weekend state of mind”. Två deltagare 

uppfattade GANT som svalt och samlat vilket kan sägas vara motsatsen till deras egna 

benämning, det vill säga avslappnat. Det amerikanska ursprunget verkade inte heller vara något 

som deltagarna kände till eller i alla fall inte tog upp under diskussionen.  En av deltagarna i 
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fokusgrupp 2 beskrev GANT som ett bra varumärke som kan jämföras med konkurrenterna 

Boomerang och Peak, dock med ett lyxigare anseende samt en högre prisklass. Det lyxiga 

intrycket kan härledas till Skandes beskrivning med ord som elegans och ett “weekend state of 

mind”. De flesta i gruppen upplevde i alla fall att varumärket förmedlar vad de faktiskt står för, 

det vill säga att vara väldigt preppy med en striktare ton där de riktar sig mot vuxna.  

Elin 19: “Jag tänker mer att det är ett hyfsat bra märke… de är - min bild av själva märket - (några 

instämmer) jag tänker inte bara på själva produkterna utan namnet (några instämmer) då jag bara 

tänker på vad det förmedlar (några instämmer) och reklam som man har sett från de så skulle jag 

kanske mer tänka att de är ja kanske lite lyxigare…” 

Erika 21: “Väldigt preppy.” 

Sofie 25: “Vuxet preppy liksom (gruppen skrattar).” 

Här nämndes ordet preppy vilket är ett ord som härstammar från den amerikanska 

nordöstkusten och syftar i första hand på en prydlig, klassisk, främst maskulin, klädstil grundad 

på dyra märkeskläder. Preppymodet anges ofta som inspirerat av sporter som golf, rugby, 

tennis, polo och golf. (Brorström, Birgitta 2011) Med tanke på att gruppen nämnde ordet preppy 

gällande GANT finns en indikation på att det faktiskt finns en association till det amerikanska 

ursprunget vilket de själva vill förknippas med (Skande och GANT 2013). Även bekvämlighet för 

kunden var något som underströks av Skande genom beskrivningen om att GANT står för 

avslappnad elegans. Några i gruppen hävdade däremot att sammanhanget är avgörande för när 

GANTs kläder passar in i vardagen.  

Sofie 25: “... i vissa avseenden skulle jag nog säkert känna mig jättebekväm i GANT i deras kläder 

(några instämmer).” 

Erika 21: “Mmm men det gör jag.” 

Sofie 25: “Men det beror helt på i vilket sammanhang jag är i för jag skulle inte känna mig bekväm i 

deras kläder om jag skulle dra ner till Debaser (nattklubb på Södermalm) och kolla på någon spelning 

liksom.” (gruppen instämmer och skrattar) 

Som jag har varit inne på tidigare så görs ofta en uppdelning mellan företagets identitet och 

image för att göra skillnad på hur varumärket kommuniceras från ett strategiskt håll respektive 

uppfattas av den externa publiken. Det som brukar mätas i storskaliga undersökningar är 

förekomsten av vissa typer av åsikter och uppfattningar om företaget bland en begränsad grupp 

konsumenter vilket gjorde det tämligen lämpligt för mig att använda fokusgrupper med 

avseende på mitt syfte. (Cassinger 2011: 148-149). Då jag frågade Skande om hur hon tror att 
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GANT uppfattas i Sverige fick jag svaret att varumärkeskännedomen i Sverige är otroligt hög 

och alltså att svenskar vet vilka GANT är.  

“Varumärkeskännedomen i Sverige är otroligt hög. Folk vet vad GANT är och de flesta vet att vi står för 

American Sportswear och en livsstil förknippad med den amerikanska östkusten.” 

Fokusgruppen var enig om att deras uppfattning om GANTS image och marknadsföring 

stämmer överens med det varumärket ämnar att stå för där deltagarna beskrev att de signalerar 

traditionella värden som tilltalar människor bosatta på Östermalm, vilket de hade diskuterat 

tidigare under intervjun. Kännedomen om varumärket upplevdes av mig som hög inom gruppen 

under diskussionen då deltagarna talade självsäkert med tydliga beskrivningar.  

Sofie 25: “... det känns som ett väldigt traditionellt märke (Erika instämmer) som ska befästa ganska 

(Erika instämmer) traditionella -” 

Erika 21: “Värden så.” 

Sofie 25: “Ja värden (Erika instämmer) för det är ändå förmodligen Östermalm de riktar sig till (Erika 

instämmer) och det är ganska traditionellt där (skrattar).”  

Enligt gruppen har GANT i det här fallet lyckats med den så kallade transmissionssynen, vilken 

handlar om att överföra, sända, vidareförmedla och ge information till andra på ett snabbt och 

effektivt sätt, där det sända och mottagna meddelandet upplevs som identiskt. (Heide & 

Simonsson 2002:182-183) Mina studier visar dock att endast vissa delar av imagen har överförts 

från GANT till målgruppen, såsom det eleganta och lediga medan andra har utelämnats såsom 

att det passar de flesta tillfällen. 

4.1.3	  Identifikation	  

Gällande frågan om vilka egenskaper hos GANT som konsumenterna kan identifiera sig med 

svarade Skande; 

“Vår design är bärbar, bekväm, elegant och avslappnad. En stil som passar i princip alla och de flesta 

tillfällen.” 

Som jag nämnde tidigare var det inte alls uppfattningen inom fokusgrupp 2. De ansåg istället att 

GANTs kläder passar in i mer formella sammanhang. Eftersom det amerikanska ursprunget är 

något som GANT betonar redan på deras hemsida så ville jag fråga Skande om hon tror att det 

är något som uppfattas av kunderna och om det är viktigt. Hon svarade; 
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“Ja, det både tror och hoppas jag. Vårt ursprung och arv är kärnan i vårt varumärke och är 

naturligtvis viktigt.” 

Det amerikanska ursprunget var dock inget som kom upp så direkt under intervjun med 

fokusgruppen, som jag nämnde tidigare, dock nämndes GANT som preppy vilket är en 

amerikansk klädstil från början. Deltagarna själva ansåg dock att GANTs image och 

kommunikation stämmer överens med vad de avser att signalera. När jag frågade gruppen om 

företagets marknadsföring så gav de mig flertalet exempel om vilken känsla som kretsar kring 

deras image. De kom även in på storytelling vilket fick mig att tänka på det Cassinger (2011:158) 

menade kring att det mytiska berättandet ökar imageskapandets komplexitet vilket kan 

exemplifieras i GANTs fall där vissa delar i deras image har kommunicerats och andra inte. Två 

av deltagarna fastlog att de aldrig hade sett en TV-reklam med GANT och började därefter att 

diskutera hur en sådan skulle kunna se ut.  

Erika 21: “Jag tänker så här morgondis över en äng en gubbe som är ute med sin hund.” 

Sofie 25: “Det känns mycket mer vardagligt det känns inte riktigt lika mycket fest.” 

Erika 21: “Nej men jag tror alltså mera helg - social (några instämmer).” 

Sofie 25: “Weekend ute på landet.” 

Erika 21: “Ja precis country weekend typ så (några instämmer).” 

Att döma av den beskrivningen känns det som att GANT har nått fram med det de står för, det 

vill säga det bekväma och avslappnade samt ett “weekend state of mind” eller helg som en av 

deltagarna sa. “Weekend ute på landet” eller “country weekend” som nämndes i diskussionen 

ovan av deltagarna är också associationer som kan härledas till den den avsedda imagen. 

Cassinger (2011:163) menar att kommunikationsstrategier och konsumenters så kallade 

taktiker eller beskrivningar anses vara beroende av varandra där själva kommunikationens 

funktion inte är att erbjuda ett färdigt budskap utan istället att erbjuda ett färdigt ramverk som 

sätter gränser för hur företaget vill bli uppfattat. Sedan är det till största del upp till mottagarna 

att narrativt organisera meningen inom ramverket, dock är det möjligt för företaget att fånga 

delar av de berättande processer varigenom image skapas. Skapandet av själva imagen kan 

därmed underlättas via sociala medier och till exempel fotobloggar som Instagram och 

Pinterest. Eftersom GANT redan på deras hemsida framställer sin image som ett 

livsstilsvarumärke, vilket jag diskuterade i början av analysen, blev det intressant för mig att 

fråga om vad det faktiskt innebär för dom. 
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“Vi erbjuder ett brett sortiment inom olika segment (kläder till hela familjen, HOME, accessoarer, 

parfym etc) och vill att vårt varumärke ska förknippas med den livsstil som vi står för. En modern 

tolkning av american sportswear och den livsstil som stilen förknippas med.” (Skande) 

Enligt Skande är GANT ett livsstilsvarumärke på grund av att de erbjuder ett brett sortiment  

inom olika segment med avseende på både målgrupp och produktkategorier. Fokusgruppen 

nämnde dock inget om andra produkter än kläder när det handlar om GANT.  

  Allt fler företag beskriver sin verksamhet i form av symboler, slogans och andra 

identitetsskapande processer. Jag frågade därmed Skande om hur viktig GANTs logotype är för 

dom.  

“Logotypen är vår signatur som används för att markera att det är vi som avsändarna - med andra ord 

en logotypen central i alla kommunikation.” 

Genom att titta på logotyper, symboler och varumärket kan även kunskap om individen och 

individers förhållingssätt till samtiden urskiljas. Logotypens ökade betydelse och synlighet 

betonas även av Alvesson & Sköldberg (2010:340) samt även hur varumärken uttrycker 

identiteter. GANTs logotyp beskrevs på ett tydligt sätt av Skande som en representation av deras 

identitet där det är viktigt att kunden förstår att de är sändarna som står bakom det. Det är 

således kärnan i deras kommunikation med omvärlden. Cassinger (2011:161) menar att den 

meningsskapande kommunikationen är en förutsättning för att förstå hur företagets image 

konstrueras. Fokusgrupp 2 diskuterade sociala mediers påverkan i sammanhanget (under 

avsnittet om GANT i sociala medier) och kom fram till att verktyget inte endast gynnar företag 

utan även konsumenter som kan bygga och stärka sina egna personliga varumärken.  

  I enlighet med att GANT är ett varumärke med amerikanska anor hämtar de främst 

inspiration till sina kollektioner från deras bas (Skande).  

“Vår bas är alltid den amerikanske östkusten och New York (även inspirationsmässigt) men ibland ger 

vi oss ut på resor till andra platser som kan förknippas med samma anda. Alltid kustnära och med en 

känsla av "weekend state of mind". 

Imageskapande i olika kulturella miljöer (Cassinger, 2011:150-151) är något som GANT verkar 

arbeta mycket med då hon som PR-ansvarig i Sverige vid upprepade tillfällen nämnde det 

amerikanska östkustska ursprunget vilket betonas som väldigt viktigt för varumärket och dess 

kärnvärden. Hon valde dock att inte svara på frågan kring imagehantering av särskilda 

anledningar.  
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4.2	  GANTs	  kundrelationer	  

4.2.1	  Målgrupper	  

GANTs har flera kundsegment beroende på olika labels eller undermärken enligt Skande. 

“Vår corekund är en kvinna eller man i 40-50 års åldern som bor i en storstad (eller förort till storstad). 

Sen har vi naturligtvis även andra kundsegment. Detta varierar även beroende på vilken label vi talar 

om. Ser man till vår yngre label GANT Rugger ser kunden helt annorlunda ut. Svårt att säga mao.” 

Vid målgruppsanalyser nämns att hänsyn borde tas till gemensamma normer, värderingar och 

åsikter där kommunikation kan bidra till gemenskap och ses följaktligen som ett medel för 

sammanhållning av en grupp människor (Heide & Simonsson 2002:186). GANT delar in sina 

kunder i ett flertal segment som varierar beroende på vilket av deras labels det handlar om. 

GANTs yngre label Rugger har till exempel en helt annorlunda kund menade Skande. En av 

deltagarna i fokusgruppen menade att personer som kan tänkas bära kläder från GANT bor på 

Lidingö med ett brett åldersspann såsom mellan 20-50 år. Det betonades även att det är främst 

en socioekonomisk faktor och inte åldern som avgör vilka människor som faktiskt handlar 

produkter från GANT vilket upplevdes som mycket intressant av mig.  

Erika 21: “...jag är ju uppväxt på Lidingö (gruppen skrattar) kommer man från Lidingö har man på sig 

GANT (skrattar)... Alltså både jag och typ - mamma kan ha GANT så egentligen då… från typ 20 till 

50.” 

Sofie 25: “Ja det är nog mer en socioekonomisk…” 

Erika 21: “Ja mycket mer en socioekonomisk grej än en ålders -” 

Skandes definition om GANTs viktigaste kundsegment verkade därmed överensstämma med 

den uppfattning som en av deltagarna hade i gruppen, särskilt med avseende på ålder och att 

kunderna beskrevs som hemmahörande i en storstad. Deltagaren gjorde ingen skillnad på kön 

utan utgick från att både män och kvinnor från Lidingö bär GANTs kläder vilket 

överensstämmer med den tidigare beskrivningen av deras kärnkund. Skande nämnde dock inget 

om vilken socioekonomisk klass som GANTs segment tillhör. Hvitfelt och Nygren (2005) 

förespråkar att det ökade medieutbudet har lett till att företag ofta delar in publiken efter olika 

typer av medier. Det stämmer överens med det svar jag fick från Skande om vilken eller vilka 

målgrupper de riktar sig till där hon upprepade sig med svaret att GANT delar in sina kunder i 

olika grupper efter respektive linjer samt medier.  
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“Svårt att säga kortfattat. Som jag skrev ovan har vi olika linjer som riktar sig till olika målgrupper. 

Sen finns det en kundgrupp, en målgrupp och en kommunikativ målgrupp. Med andra ord. Omöjligt att 

förenkla i några rader.” 

När jag frågade gruppen om vilka de ansåg utgöra GANTs målgrupp nämnde en av deltagarna 

ordet överklasswannabes upprepade gånger och syftade till människor som är bosatta på 

Östermalm och Lidingö samt räknas som övre medelklass och uppåt. Beskrivningen 

överensstämde med deltagarnas tidigare uttalanden om kundsegmentet.  

Erika 21: “...jag skulle vilja säga att de är överklasswannabes (några instämmer).” 

Charlotte 21: “Ja faktiskt (några instämmer och skrattar).”  

Sofie 25: “Östermalmare och Lidingöbor då alltså (några skrattar).” 

Erika 21: “Ja men typ så dom som inte så här riktiga eller ja kanske ibland…  liksom övre medelklass 

som wannabe (någon instämmer) wannabe.” 

Två av de andra deltagarna började att tala om att bostadsort är en avgörande faktor gällande 

vilka som köper GANTs kläder med slutsatsen att de är mest förekommande i stora städer som 

Stockholm och mindre synliga i mindre städer som exempelvis Västerås och Jönköping. 

Påståendet stämde överens med Skandes tidigare uttalande gällande att kunderna i deras 

huvudsakliga målgrupp är bosatta i en storstad eller förort till storstad. 

Elin 19: “Jag skulle inte säga att det är lika inne i Västerås, absolut inte.“ 

Erika 21: “Har någon GANT på sig i Västerås?” 

Elin 19: “Det finns det säkert men inte alls lika vanligt.” 

… 

Sofie 25: “Ja men det är lite så i mitt umgänge hemma också verkligen så här tydligt... ...jag är 

från Jönköping från början… … det är väldigt lite GANT där istället (gruppen skrattar)”.  

4.2.2	  Marknadsföring 

För att kunna diskutera GANTs marknadsföring började jag med att fråga gruppen om vad de 

anser som traditionell marknadsföring. De svarade att bra marknadsföring borde förmedla en 

känsla och ett ideal. En av deltagarna tog GANT som exempel och beskrev den känsla som de 

försöker att förmedla till kunden, det vill säga den sofistikerade människan.   

Sofie 25: “dom (GANT) är ute med sin hund på landet (några instämmer och skrattar) dom är för den 

sofistikerade människan snarare tror jag (några instämmer) det är lite den känslan dom vill ha in 

och där är det verkligen mycket känsla i sin reklam.” 
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Elin 19: “Mmm och jag tror inte att något varumärken egentligen förlorar på att ha en mer 

känslomässig reklam.” 

Resonemanget om känslomässig reklam kan härledas till det Alvesson (2006:216) hävdar 

gällande att många företag satsar på sina varumärken med syftet att göra det egna företaget och 

dess produkter välkända, välrenommerade och förknippade med något specifikt innehåll. 

Deltagarna i fokusgrupp 2 målade upp en bild av den typiske GANT-konsumenten som 

sofistikerad och som exempelvis gillar att att vara ute med sin hund på landet. Fokusgrupp 1 

beskrev istället bra marknadsföring som att den borde vara trendig med inslag av något nytt, 

medryckande eller effektfullt samt gärna med någon form av personlig connection med 

konsumenten.  

Emelie 20: ” ...Man känner nån typ av connection med den här reklamen. Man har någon personlig 

connection... och sånt här som får dig att skratta liksom ICA-reklamer…” 

4.2.2	  Relationshantering	  

Jonsson (2002:135) framhåller att strävan mot dialog och öppenhet verkar vara ledorden hos 

många organisationer och därmed borde fokus ligga på att bygga långsiktiga relationer för att 

skapa förtroende och trovärdighet. GANT arbetar mycket med sina lojala kunder i Sverige enligt 

Skande. 

“Vi jobbar väldigt mycket mot våra lojala kunder. Erbjuder dem specialerbjudanden, bjuder in dem till 

events etc.” 

Jag fick därmed svar på att de jobbar mycket med sina nuvarande kunder men däremot ingen 

information om hur de rekryterar nya sådana. Jag frågade vidare om de känner till hur lojala 

deras kunder faktiskt är och representanten svarade med följande påstående.	  

“Vi har förmånen att ha en väldigt lojal kund som verkligen känner för varumärket och är 

stolt över att förknippas med det.”	   

Två av deltagarna i fokusgrupp 2 beskrev GANTs kunder med preferensen att de föredrar kvalité 

framför kvantitet. De betonade även att deras kläder upplevs som traditionella och preppy samt 

med ett tidlöst mode som alltid funkar. En annan av deltagarna menade att GANTs kunder 

handlar där eftersom de står för längre och hållbar kvalité.  

Anna 23: “...såna som tänker kvalité före kvantitet.” 

Sofie 25: “Och framförallt att GANT förmodligen inte är trendigt det är moderiktigt men det är inte 

trendigt (några instämmer) och därför så håller de liksom flera säsonger.” 
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Anna 23: “Ja dom är ju väldigt traditionella dom är preppy de funkar alltid (några instämmer) och 

det blir -” 

Stina 20: “Ja men jag tänker mer så här att som GANT dom har längre hållbar kvalité.” 

Heide (2011: 134) menar att relationshantering ingår i en organisations 

kommunikationsverksamhet där ömsesidiga intressen, värderingar och föreställningar mellan 

organisationen och olika grupper identifieras och därmed är det viktigt att ha en välplanerad 

strategi. Jag frågade därmed Skande om vad de har för kommunikationsmål med deras PR och 

vad målgruppen ska göra, veta, kunna och så vidare för att kunna få kunskap om deras 

hantering av kundrelationerna. 

“Även detta är svårt (omöjligt) att svara kortfattat på. Vi har en del övergripande strategiska PR-mål 

men sen är de anpassade efter label och konkretiserade ner på områdesnivå (sociala medier, produkt-

PR, event osv). Detta är i princip vår PR-plan och den är närmare hundra sidor :)” 

GANT har alltså en publikanpassad kommunikation i form av strategiska PR-mål med 

respektive publik och målgrupper vilket rekommenderas (Heide 2011:141-142). Vidare ville inte 

Skande svara på frågan kring vilka deras största konkurrenter är och vilka marknadsandelar de 

har gentemot dessa samt inte heller vad som skiljer dom åt. Även frågan kring eventuella 

problem med kundrelationer valdes att inte besvaras av konfidentiella skäl. Fokusgrupp 2 

exemplifierade dock GANTs konkurrenter som Boomerang, Ralph Lauren, Marco Polo, Tommy 

Hilfiger samt Peak. 

Erika 21: “Ja men GANT ligger nånstans mellan Boomerang och Ralph Lauren skulle jag säga (några 

instämmer)...” 

När gruppen fick frågan angående hur GANT skiljer sig från sina konkurrenter betonade en av 

deltagarna att de hör ihop med en viss märkesöverklass. Det kan jämföras med vad gruppen sa 

innan då de beskrev målgruppen som överklasswannabes. 

Stina 20: “Just GANT de är den här gruppen liksom (några instämmer) mer sån märkesöverklass 

kan jag känna -” 
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4.3	  GANT	  i	  sociala	  medier	  	  

4.3.1	  Det	  nya	  medielandskapet	  

Inom modebranschen sägs det nya medielandskapet ha lett till att det numera är fotobloggar 

och streetbloggar som påverkar hur vi ska se ut. Därmed blir det naturligt att fråga sig vad den 

traditionella modebranschen med sina skribenter och trendsättare får för roll gentemot den 

stora mängden bilder som syns inom sociala medier. (Björk 2013) Marknadsföringskanaler som 

används av GANT är enligt Skande både traditionella och mer moderna varianter. 

“I princip alla kanaler. Annonsering, PR, Online, Event, DM, OOH mm (med mera)”.  

Direktmarknadsföring (DM) handlar om att ge mottagaren möjlighet att svara på budskapet och 

det via att genomföra ett köp eller att söka mer information. Själva syftet med 

marknadsföringen är att det ska vara mätbart och således att mottagarens beteende ska vara 

möjlig att kartlägga och studera. Det ger därmed både information om befintliga kunder och 

målgrupper samtidigt som det är ett effektivt sätt att hitta nya kunder. (Lilja 2012) En 

förutsättning är att ha kännedom om vilken målgruppen är vilket GANT verkar ha. OOH eller 

Out-of-home advertising är en mediekanal som vuxit fram genom den accelererande globala 

teknikutvecklingen och de förändrade beteendemönster som blivit konsekvensen av den mer 

mobila konsumentmarknaden. Den består av reklam som visas på affischer och displayer på 

gatuattiraljer som busskurer, passager, sportarenor etc. (PwC 2013) 

  När jag frågade fokusgrupp 2 om hur de hade kommit i kontakt med GANTs 

marknadsföring och reklam fick jag svaret att två av deltagarna hade sett dom i olika 

modemagasin. Endast traditionella medier nämndes därmed och tidningen Elle pekades ut som 

exempel.  

Sofie 25: “Ja men det känns så klockrent att sitta och bläddra i ett modemagasin (någon instämmer) i 

första 20 sidorna så kommer alltid GANT där (några instämmer).” 

Charlotte 21: “GANT och Ralph Lauren.” 

En av deltagarna menade att annonser med GANT signalerar en tydlig känsla av country 

weekend. 

Sofie 25: “Det känns mycket mer vardagligt det känns inte riktigt lika mycket fest.” 

Erika 21: “Nej men jag tror alltså mera helg - social.” (några instämmer) 

Sofie 25: “Weekend ute på landet.” 

Erika 21: “Ja precis country weekend typ så.” (några instämmer)  
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På frågan om hur GANT marknadsför sig inom sociala medier samt hur det har ändrat deras 

sätt att marknadsföra sig på svarade Skande; 

“Sociala medier är idag en naturlig del av marknadsmixen. Likt de flesta företag använder vi oss av 

sociala medier främst för att kommunicera direkt med vår kund samt för att skapa spridning av 

kampanjer och nyheter.” 

Bland deltagarna i fokusgrupp 2 sade sig endast tre av dom vara aktiva användare av Instagram 

och endast en av Pinterest. En av deltagarna beskrev att hon använder Instagram främst i ett 

moderelaterat syfte. 

Sofie 25: “...Jag använder ju Instagram och jag använder det aldrig till något särskilt egentligen men 

modemässigt och sånt men däremot Pinterest har jag börjat inse att det är ett fantastiskt bra verktyg - 

jag använder inte det jättemycket men rent funktionellt så är det ett jättebra verktyg…” 

Angående sociala medier och dess effekt på modeindustrin svarade en av deltagarna i 

fokusgrupp 1 att sociala medier och personer med många followers eller följare blir allt viktigare 

då dessa får ett större inflytande gällande vad andra vill ha på sig. De andra höll med honom och 

menade att det viktigaste är att omgivningen är positivt inställd till märket.  

Man 18: “Ja om du har en kompis som - på Facebook eller nånting - han kanske är väldigt populär och 

har kanske 5000 followers... dom som har den här tröjan kanske modellen för något varumärke då 

kommer folk säkert följa dom och köpa grejer och sånt.”  

Carlsson (2009:50-51) betonar att det är väldigt viktigt att organisationer har relationer med 

kunder för att kunna förebygga att eventuella skadliga åsikter och skriverier inte når ut och 

påverkar image och varumärke för mycket, vilket har blivit lättare i och med de sociala 

medierna. Jag frågade därför fokusgrupp 1 om individens roll med avseende på inflytande och 

makt gentemot företagen. Två av deltagarna svarade ganska snabbt att individen har mindre 

makt.  

Kvinna 20: ... du har större chans men du har inte makten över hur folk kommer att tycka för är det 

nån person som anses som högt ansedd av nån anledning - är populär eller är känd eller nånting - 

om den har en negativ bild av det här märket … då är det den som har makten liksom. Så maktskiftet till 

en sån person och inte hos företagen - skulle jag vilja säga.”  

Hon menade alltså att en person med en tillskriven makt, som är antingen populär eller känd, 

kan påverka företagen och har således en inflytande roll på företagen i enlighet med vad 

deltagaren innan sade vid diskussionen om followers eller följare. Resonemanget kan även 
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härledas till Fredriksson (2002:72) och argumentet om att den bildbaserade kommunikationen 

har ökat betydelsen av attraktion och identifikation mellan människor. En av deltagarna 

utvecklade sin syn kring sociala mediers påverkan på individens roll; 

Man 18:… “det beror på individen också - en av mina bästa kompisar han hatade att de här sociala 

medierna och sånt inte mode men alltså märkeskläder och sånt - han tyckte att det var onödigt dyrt för 

ett plagg eller sånt - men så han har mer makt över sig själv än vad till exempel jag har makt över mig 

själv kan man säga - för att jag bara dras ned - som när NK (Nordiska Kompaniet) har sin rea då bara 

boom first there (skratt).”  

Han betonade därmed individens möjlighet till att faktiskt kunna påverka sin egen roll genom 

att exemplifiera sin kompis som hade valt att gå emot sociala medier och därmed att inte 

konsumera dyra varumärken och produkter. Sociala medier ansågs som något positivt överlag 

inom fokusgrupp 1. Meningarna var dock delade då individen målades upp som förloraren med 

en mindre makthavande roll av någon av deltagarna samtidigt som andra i gruppen menade att 

individen har större möjlighet att påverka sin egen roll. I fokusgrupp 2 diskuterade en av 

deltagarna istället olika metoder som många företag använder sig av för att marknadsföra sig 

själva via sociala medier. 

Anna 23: “Jag tycker att det är lite intressant det här med att det är många företag som använder det 

här med att… tagga oss i din bild och va med och vinn bla bla bla (några instämmer).” 

Sofie 25: “Jag hatar det.” 

Anna 23: “Eller tagga oss i den här bilden och få en gratis kaffe eller liknande så.” 

Sofie 25: “Jag gillar inte när man försöker köpa kunder på det sättet.” 

Charlotte 21: “Näe det gör inte jag heller.” 

Sofie 25: “Det gör mig skitirriterad - för jag är så här jag delar jättegärna alltså företagsbilder och 

sånt men så fort det kommer en tävling så bara nej (några instämmer) för det har nästan motsatt effekt 

på mig (några instämmer) - alltså jag vet ju att jag är lika mycket köpt oavsett i vilket avseende men då 

har dom åtminstone jobbat lite för det.”   

Heide (2011:123-124) menar att det är upp till kunden att avgöra om denne vill ha en relation 

med organisationen eller inte medan andra forskare menar att de flesta människor inte önskar 

att ha någon relation med varken företag eller organisationer. Kommunikationen med 

marknaden menas dock utgöra en stor del av individens identitetsarbete. (ibid) Två av 

deltagarna uttryckte att de inte gillar när företag använder kunder i sin marknadsföring och i 

synnerhet inte tävlingar. En av deltagarna menade att hon först vill känna att företaget förtjänar 

hennes marknadsföring innan hon godkänner det och de får så att säga identifiera sig via henne.    



 
 

42 

4.3.2	  Dialogiska	  förhållanden	  

Vid frågan om fotobloggar som Instagram och Pinterest har förändrat karaktären på GANTs 

relationer med kunderna svarade Skande;  

“Den största fördelen med sociala medier är att man kan ha en direkt kontakt med kunden utan någon 

mellanhand som man är beroende av när det kommer till annonsering eller PR genom traditionella 

medier.”  

Direktkontakt med kunden är något som även Carlsson (2009:53) belyser gällande fördelar med 

dialoger, vilken kan skapas genom sociala medier. Även kontroll över vad som publiceras och 

när, chans att nå ut med oförvanskad information, möjlighet att fokusera på angelägna frågor 

samt att besvara frågor och bemöta eventuell kritik nämns i diskussionen. (ibid) Enligt Skande 

kommunicerar GANT med sina kunder genom en dialog och ser således på dessa som 

jämbördiga och aktiva med respons gentemot företaget. Publiken kan genom direktkontakten 

bidra med insikter och ses som självständiga subjekt inte minst i sina identitetsskapande 

processer. Fler som diskuterar fenomenet dialogisk publik är Sandberg (2002:115-116) dock 

finns det skilda meningar huruvida de besitter samma makt som organisationer (vilket jag 

diskuterar utförligare under avsnitt 4.3.3 om maktförhållanden). För att undersöka vilken image 

GANT signalerar via de bilder som visas på Instagram och Pinterest valde jag att visa två 

stimulusmaterial för fokusgrupp 2 utifrån dessa sidor (se bilaga). Gruppen ansåg att bilderna 

stämde bra överens med deras egna uppfattningar om företagets image, dock saknade de den 

där riktiga “countryside” eller lantliga känslan som de annars hävdade förekommer i GANTs 

annonser och kampanjer.  

Charlotte 21: “... det var ju bara klädesplagg så rakt upp och ner - (några instämmer) det var ingen 

annons liksom.” 

Erika 21: “Lite för få hundar och för få hästar skulle jag vilja säga spontant (några instämmer).” 

Stina 20: “Jo men precis.”  

Charlotte 21: “Fast jag är fast vid att de kommer i någon större kampanj (skrattar).” 

För övrigt tyckte de att bilderna och klädmodellerna signalerade det lite kalla, påklädda samt 

lager-på-lager-modet som de anser att varumärket erbjuder. Först efter att stimulusmaterialet 

hade visats angav gruppen associationen brittiskt klimat vilket kan kopplas till Skandes tidigare 

beskrivning av GANTS image, vilken menades stå för en stil med europeisk touch. 

Stina 20: “... det ser ut att vara lite så här höst eller vår - (några instämmer) det är lite kallt i GANTs 

reklamer (några instämmer).” 

Sofie 25: “Höst.” 
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Charlotte 21: “Eller hur.” 

Sofie 25: “Det är lite dis.” 

Erika 21: “Dis ja.” 

Sofie 25: “Det är aldrig så pass svalt att man kastar skjortan.” 

Erika 21: ”Nä.” 

Sofie 25: “Men det är ändå så påklätt att man kan gå liksom - lite behagligt.” 

Anna 23: “Men man måste ha lite lager på lager.” 

Erika 21: “Men det är brittiskt klimat liksom.” 

Deltagarna gjorde väldigt intressanta jämförelser där de sa vad de inte förknippade med 

varumärket såsom stränder, söderhavet, exotiska drinkar, för att sedan säga vad de faktiskt 

associerar till. 

Stina 20: “Nej, hellre ett whiskeyglas istället (några instämmer).” 

… 

Anna 23: “Framför en brasa.” 

Sofie 25: “…de är mycket mer whiskey och en björnfäll (några instämmer och skrattar).” 

Anna 23: “Björnfäll en brasa och ett whiskeyglas sitter där sippar.” 

Deltagarna målade här upp en något maskulin image i form av associationer som whiskey, brasa 

och en björnfäll, vilken även inkluderade ord som höst och dis. Beskrivningarna var tydliga och 

forskning visar på att företag med engagerade och lojala anhängare kan agera på många plan då 

de bjuder in, deltar och delar med sig till omvärlden. Varumärken med en tydlig och stark 

identitet kan därmed särskiljas från sina konkurrenter samtidigt som de kan uttrycka sin 

personlighet på ett konsekvent sätt i varje sammanhang. (Carlsson 2009:71) Under 

diskussionen gav deltagarna en mycket tydlig bild av den avslappnade och bekväma känslan 

med elegans vilken indikerar att GANT har lyckats med att nå ut med just den delen av sin 

image.  

  Vid frågan om GANT har dialoger eller samarbeten med kunder, bloggare eller andra 

“trendsättare” inom de sociala medierna svarade Skande kortfattat,  

“Ja, vi jobbar löpande med kampanjer specifika för sociala medier.”  

Inga konkreta exempel gavs därmed och därför kan det inte avgöras hur aktiva de är med 

dialoger och samarbeten med kunder. Då jag frågade fokusgrupp 2 om varför de använder sig av 

sociala medier som fotobloggar kom svaret från en av deltagarna att det främst handlar om att 

stärka sitt eget personliga varumärke och i det avseendet lyftes Instagram fram. 
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Sofie 25: “...alla sociala medier handlar ju om att stärka sitt eget varumärke på ett eller annat sätt - så 

är det ju - och där är ju Instagram egentligen den främsta grejen - för de är klart att man väljer vad 

man visar upp och såna grejer… däremot Pinterest... det har jag för min egen skull eller om jag ser en 

bra idé så sparar jag ner den... för att jag ska kunna bli inspirerad i ett senare skede tror jag…  men det 

är nog därför - jag följer inte taggar (bilder som är kategoriserade och kan följas via kategorier eller 

“hashtags”) och sånt där på Instagram så mycket utan… - det är som en dagbok.” 

Resonemanget stämmer överens med det som Björk (2013) argumenterar för inom ämnet i sin 

artikel. Han hävdar att många använder fotoapplikationer och sajter till att katalogisera sina 

idéer och önskningar vilket gör att mode inom sociala medier resulterar i en blandning av 

marknadsföring, shopping och personlig styling. Det verkar i viss mån stämma överens med 

varför just denne deltagare använder sig av Instagram och Pinterest med avseende på 

diskussionen kring det personliga varumärket, inspiration samt dokumentation.  

4.3.3	  Maktförhållanden	  

Fotobloggen Pinterest menar att mode idag säljs av fansen själva via att de visar upp själva 

produkten eller genom att visa en person som faktiskt har på sig produkten i verkligheten, som 

sedan publiceras på fotobloggen (Björk 2013). Jag frågade om Skandes åsikt kring detta och hon 

svarade;	  	  

“Att det är en förenklad bild av verkligheten men att individen och kunden självklart har fått en viktig 

roll (som budskapsförmedlare/budskapsbärare) i och med sociala medier.”  

Fokusgrupp 2 ansåg att modet idag sprids på ett annat sätt och att makten över trender har 

flyttat sig lite mer till kunden själv med en större chans att kunna påverka som följd.  

Sofie 25: “... makten över trender har ju förflyttats till lite närmare oss själva (några instämmer)... de 

var ju från början såna vanliga bloggare liksom och det sprider ju sig mer neråt - jag skulle vilja säga 

att det kommer närmare oss vi har mycket större liksom say (engelska för att säga till om) sen så går 

det liksom mycket snabbare - innan kunde man sitta ett år innan och tala om som nästa höst då 

kommer den här trenden - så det är klart att det har förändrat modelandskapet otroligt mycket.” 

Modelandskapet betonades därmed ha förändrats väldigt mycket då trender ändras snabbare. 

Ledtiderna inom produktionen av mode nämndes också ha reducerats vilket även Arnberg 

(2013) hävdar med sin slutsats om att modebranschen tvingas att bli vassare och det i samtliga 

led för att kunna fortsätta att attrahera kunder. 

Sofie 25: “Alltså jag tänker att ledtiderna har (gruppen skrattar då de studerar ledtider för tillfället) - de 

har kortats ned från att man kanske en höst kanske sitter och bestämmer i ett och ett halvt år framöver 
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hur ska vår säsong  se ut så de har kortats ned lite mer för du har inte den tiden på dig utan det går 

mycket snabbare för nu har dom ritat om kartan lite mer på sistone och jag tror inte att det är lika 

mycket moderedaktörer som bestämmer lika mycket längre utan moderedaktören sitter mest och 

plockar - jag vet till exempel att hos H&M finns ett jätteverktyg som analyserar trender liksom och där 

plockar dom mycket från bloggar - framförallt från bloggar i dagsläget liksom och andra typer av 

grejer - och då går det mycket snabbare - än att de ska sitta någon annanstans och bara - jag tycker att 

vi på H&M ska se ut så här om ett och ett halvt år det funkar inte så riktigt...” 

En annan av deltagarna underströk att aktörerna idag måste leverera det kunden vill ha och 

därmed har själva processen blivit mer kundfokuserad vilket är i enlighet med vad Arnberg 

(2013) hävdar. Det kan även jämföras med det som Stilguiden (2012) hävdar om att det inte 

längre bara handlar om att attrahera utan även att intressera kunden vilket kan göras genom att 

bjuda in konsumenten i skapar- och säljprocessen. En av deltagarna betonade att organisationer 

agerar i enlighet med konsumenten. 

Sofie 25: “Ja annars blir du utkastad - och på det viset har kunden mer makt - för att det är lättare att 

slås ut.” 

En annan av deltagarna lyfte även fram att makten har ökat hos kunderna då hon menade att 
idag kan vem som helst ha en blogg och inspirera andra människor.  

Anna 23: “... förr så har ju bara till exempel såna stora människor som Beckham och liksom alltså - 

personer som har blivit publicerade i tidningar alltså de är dom som har nått ut det är dom som har 

representerat det är dom som har varit inspiration men nu kan du som en vanlig svensson gå in på 

Instagram och ha en blogg där du kan inspirera andra (några instämmer) och du behöver inte vara 

känd (några instämmer) utan du kan vara vem som helst och du kan ändå dela.” 

... 

Anna 23: “Du kan vara vem som helst (någon instämmer) - och det är väl lite de tycker jag i alla fall som 

har gjort att det har förändrats lite de här med vem som det är som bestämmer över modet egentligen 

vem som har mest inflytande - för nu har du chans som vanlig svensson (någon instämmer) att gå in och 

ha ganska stort inflytande.” 

Sammanfattningsvis var gruppen enig om att vem eller vilka som besitter makten och kontrollen 

över modet har förändrats. Sociala medier kan både stärka och stjälpa varumärken och därmed 

är det viktigt att företagen är duktiga på att hantera kritik menade två av deltagarna.  

Elin 19: “Det var en sak men det kanske bara var en tanke just det här med sociala medier att det kan 

stärka ett varumärke… det borde ju också vara tvärtom att det faktiskt kan stjälpa.” 
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Då information får stor spridning kan det även slå tillbaka på företagen menade en av tjejerna så 

därför blir kommunikationen och hanteringen av den väldigt viktig för varumärkets image. 

Forskarna Caesarius och Hohental (2013:37) tar även upp de sociala mediernas påverkan på 

företagsklimatet och hävdar att de bidrar till ökad transparens med en bättre inblick i företagens 

verksamhet. För att förebygga riskerna med den utvecklingen räcker det inte längre med att ha 

en god relation till medierna då nyheter kan läcka ut via exempelvis bloggar utan möjlighet till 

att kunna påverka det. Det stämmer överens med vad gruppen menade om att företag måste 

vara duktiga på att kommunicera och på att hantera kritik. Gummesson (1998:196) menar även 

att det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete för kunna få publicitet och att kunna synas 

och höras i dagens mediebrus. Även fokusgruppen hävdade att sociala medier får mer kontroll 

över varumärken då de kan orsaka en stor spridning. 

Sofie 25: “…man tappar ju kontrollen över bilderna och vet inte vad som händer och just att folk också 

kritiserar det.” 

Elin 19: “Men också mer att sociala medier har mer kontroll över varumärket - eller har en viss kontroll 

över dom.” 

Sofie 25: “Jo men det har man väl märkt då folk kritiserar ett företag via till exempel Facebook och sånt 

så får det så jävla stor spridning alltså.” 

... 

Erika 21: “Det kan lätt backfire (slå tillbaka) om man gör nånting”.  

Sofie 25: “Ja man måste verkligen vara duktig på att kommunicera dom kan inte ha sociala medier 

som en envägskommunikation… De måste vara jävligt duktiga på att hantera den kritik som kommer 

in.” 

För att kunna skapa och upprätthålla sina kundrelationer påpekas härmed vikten av att ha goda 

förhållanden till olika grupperingar som har någon koppling till organisationen samt de sociala 

medierna (Heide 2011:120) vilket deltagarna var överens om. Även Cassinger (2011) menar att 

sociala medier spelar en stor roll gällande insamlandet av konsumenters synpunkter och för att 

förstå image utifrån vad som berättas om företaget och därför är det ett verktyg för företagen. 

Enligt det resonemanget kan kunderna hävdas ha fått ett ökat inflytande på modet i och med det 

nya medielandskapet.  

  Något som jag har varit inne på tidigare i analysen är mediernas allt större betydelse för 

människors identiteter och attityder. Larsson (2002:19-20) menar att mottagarna har blivit 

deltagare medan organisationerna har utvecklas till globala organisationer, funktionellt 

decentraliserade i komplexa nätverk. Aktörer som varit auktoriteter i det moderna samhället har 

till stor del förlorat sin legitimitet och vi anses leva i ett alltmer otroget samhälle. (ibid) Henry 
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(2013) menar dock att inspirationen till dagens modekollektioner inte endast ligger i de sociala 

mediernas och kundernas händer. Designers själva påverkar vilka färger som gäller och menar 

att nostalgimodet är på väg tillbaka med mer klassiska färger, vilket till exempel fotobloggen 

Instagram erbjuder sina användare då de redigerar bilder via applikationens filter. Andra 

influenser menas komma från gamla filmer med en känsla av glamour där redigerande av bilder 

på Instagram med deras filter kan ge en ökad känsla av mysterium och romantik vilket lockar 

många användare (ibid). Som jag har nämnt tidigare menar dock Pinterest att mode idag säljs 

av fansen själva via att de lägger upp en bild på själva produkten eller genom att visa en person 

som faktiskt har på sig produkten i verkligheten. Det nya medielandskapet kan därmed bidra 

med verktyg som är, å ena sidan, mycket gynnsamt för modeindustrin kommersiellt sätt 

samtidigt som det kan anses vara slutet för mode och kreativitet då makten för vad som säljs 

hamnar i konsumenternas händer. (Björk 2013) Många faktorer påverkar således dagens mode 

även om sociala medier har fått en allt större effekt menar Henry (2013). 
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5 Slutord 
Här presenteras de resultat och slutsatser som har kunnat dras från den undersökning som 

tidigare har presenterats och analyserats. Efter diskussionen följer ett avsnitt om förslag till 

vidare forskning samt åtgärdsförslag. 

5.1	  Diskussion	  	  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur utvecklingen från de tradtionella medierna till 

det ökade användandet av fotobloggar, som Pinterest och Instagram, har påverkat GANT 

Swedens hantering av image och relationer. För att kunna besvara det ville jag först få 

kännedom om hur GANTs image ser ut på den svenska marknaden enligt dom själva och 

målgruppen. GANT är ett välrenommerat varumärke som har vuxit fram och fått en plats i 

modebranschen under en lång tid. Inom sociala medier figurerar de allra främst via deras 

hemsida där information om företaget och produkter ges. De har även en fansida på Facebook 

och är även aktiva inom Instagram och Pinterest.  

Huruvida varumärkets avsedda image har överförts till målgruppen, via den så kallade 

transmissionssynen, kan besvaras som både ja och nej. Vissa associationer som PR-ansvariga 

Karolina Skande angav stämde överens med det som deltagarna i fokusgrupp 2 beskrev, och 

andra inte. Något som både GANT och gruppen dock var eniga om var att de är ett varumärke 

som står för livsstil i form av elegans och ledighet med ett “weekend state of mind” eller en 

känsla av “weekend ute på landet”. Summan blir därmed att GANT delvis har lyckats med 

överföringen av sin image. Egenskaper som inte alls stämde överens mellan Skandes och 

fokusgruppens uppfattning var bekvämlighet och “en stil som passar i princip alla och de flesta 

tillfällen”. Gruppen markerade istället vid flertalet tillfällen under intervjun att GANT riktar sig 

till en viss typ av människor, närmare bestämt övre medelklass som gärna är bosatta på 

Östermalm eller Lidingö. Deltagarna poängterade även att GANTs kläder endast passar i 

särskilda sammanhang som kännetecknar formalitet och således inte vid mer avslappnade 

tillfällen. Det amerikanska ursprunget, som hemsidan och Skande betonade flera gånger, kom 

inte upp i intervjun med fokusgruppen så direkt. Det framkom dock senare att GANTs stil 

upplevdes som preppy vilket är en amerikansk klädstil från början och därmed kunde vissa 

kopplingar göras.  

Min uppfattning utifrån min studie är att GANT vill ha och har en stark image med 

tydliga värderingar samtidigt som de vill anpassa sig efter vad målgruppen vill ha och därmed 

väljer att framstå som något flexibla. Resultatet av den strategin gör att imagen således kan 
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upplevas som något diffus. GANT har dock tydliga målgrupper vilka överensstämde med den 

uppfattning som fokusgrupp 2 hade. De arbetar mycket med sina lojala kunder vilka hävdades 

verkligen känna för varumärket och vara stolta över att förknippas med det. Det samma styrktes 

av fokusgruppen som lyfte fram en tydlig bild av vem GANT-kunden är, vilken egentligen 

framställdes som en varumärkesambassadör från båda parter som verkligen vill identifiera sig 

med GANT. 

Något annat som påvisades i undersökningen är att användandet av sociala medier inte 

endast främjar företag utan även konsumenter som genom dessa får möjligheten att bygga och 

stärka sina egna personliga varumärken. Den utvecklingen betyder i sig att de professionella 

varumärkena såsom GANT får en annan sorts konkurrens. Idag handlar inte mode enbart om 

mode utan även om marknadsföring, shopping och personlig styling, vilka olika delar kan 

utvecklas med verktyg som Instagram och Pinterest och på så sätt synkroniseras och 

dokumenteras för att lättare nå ut till kunden.  

Varumärken som GANT får ökad press men inte enbart från konkurrerande aktörer utan 

de sociala medierna gör att även stora som små bloggar får ett större inflytande. Studien 

indikerar att individen och kunden har fått en viktigare roll inom modebranschen som 

budskapsförmedlare och -bärare i och med sociala medier där modet sprids på ett annat sätt och 

kunden har större chans att påverka det. Utvecklingen leder därmed till att företagen behöver 

bli ännu mer kundfokuserade där konsumenten borde bjudas in i skapar- och säljprocessen. Det 

får även konsekvenser för samhällsidealen som förändras automatiskt då det är upp till 

användarna att avgöra vad som är snyggt och inte samt vad som är en önskvärd livsstil. 

Utvecklingen kan anses vara gynnsam för företagen rent kommersiellt samtidigt som det kan 

betyda slutet för det mode som de traditionella trendsättarna och designers förut hade makten 

över. Modelandskapet kan därmed sägas ha förändrats där aktörerna både har ändrat utseende 

och blivit diversifierade samtidigt som de har vuxit i antalet. Potentiella kunder och målgrupper 

i form av bloggare har fått mer att säga till om på ett enklare och mer utbrett sätt. 

Sociala medier som fotobloggar kan både stärka och stjälpa varumärken och därmed är 

det viktigt att företagen är duktiga på att hantera kritik för att undvika situationer där 

information får stor spridning. Hantering av kommunikation är således väldigt viktig för 

varumärkets image dock återstår frågan om vad det egentligen är som har förändrats med 

utgångspunkt i de traditionella medierna. Min studie påvisar att imagehantering har förändrats 

på det sättet att ny teknik har gjort det mer tillgängligt för företagen själva, såväl som kunderna, 

att kunna påverka ett företags anseende på ett snabbt och effektivt sätt via sociala medier.  
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Modeföretag såsom GANT väljer att öka sin synlighet och aktivitet inom sociala medier 

vilket har sin förklaring i att, som analysen indikerade, det ökade medieutbudet har lett till att 

företag ofta delar in publiker efter olika typer av medier. Skande berättade att GANT delar in 

sina kunder i olika grupper efter respektive linjer vilket är något som jag förespråkar har blivit 

enklare att göra för företag genom användningen av sociala medier såsom fotobloggar. De nya 

verktygen innebär dock inte bara positiva konsekvenser då det även kan bli svårare att få lojala 

kunder då det är lätt att ”byta” favoritföretag så fort kunden känner för det. En konsekvens för 

själva kunden är att i och med den direkta dialogen med företaget, genom exempelvis 

fotobloggar, tenderar gränserna mellan vad som är privat och inte att mer eller mindre suddas 

ut. Det blir alltså mer otydligt om var linjen går vilket gör att fler personliga faktorer gör sig 

gällande såsom känslor, med tanke på min studie kring maktrelationen, vilket gör att det kan bli 

svårare för företag att faktiskt ha koll på sina målgrupper och att faktiskt upprätthålla 

relationerna med dom. Den slutgiltiga frågan handlar därmed om huruvida en relation med ett 

företag kan bli ”för nära” med effekten att den eventuellt blir sitt eget motgift.  

Slutligen vill jag tillägga att mina resonemang och slutsatser inte är något som gäller 

uteslutande för modebranschen utan kan även appliceras på andra industrier då jag delvis 

studerat varumärken i allmänhet. Synen på sociala medier som verktyg kan hjälpa till att forma 

egna virtuella och kanske fiktiva världar och images utåt sett, för både konsumenter och företag.  

Det empiriska materialet väger lite tunt enligt mig själv då en intervju uteblev med en 

modebloggare på grund av tidsbrist från dennes sida. Jag bedömer dock att jag genom svaren 

från GANTs PR-ansvariga Karolina Skande och fokusgrupperna ändå har lyckats beröra de 

områden som jag från början ämnade att undersöka. Därmed anser jag att syftet har uppfyllts 

där mina frågeställningar har besvarats där jag även anser att uppsatsens titel även är relevant 

då studien påvisar att det endast inte handlar om att synas utan även om sättet att synas på.  

5.2	  Vidare	  forskning	  samt	  åtgärdsförslag	  	  
Studien som jag har genomfört har varit någorlunda svårhanterlig med tanke på att fotobloggar 

som sociala medier är ett relativt nytt verktyg. Både äldre och nutida teorier har använts och 

varit relevanta i studerandet. Det empiriska materialet skulle dock med fördel kunna inhämtas i 

en mycket mer omfattande skala, antingen genom att inkludera fler fokusgrupper alternativt via 

en kvantitativ form med en enkätbaserad undersökning. Särskilt i den sistnämnda skulle fler 

konsumenter kunna tillfrågas om den uppfattning de har om varumärket. Det vore även 

intressant att utvidga antalet varumärken och undersöka deras aktivitet på Instagram och 

Pinterest som plattformer och det genom en enkätundersökning för att kunna få fram ett mer 

generellt resultat kopplat till hur de faktiskt arbetar med varumärkesimages och kundrelationer. 
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Det skulle kunna ge en större kunskap om hur viktigt företagen själva tycker att det är. I en 

större avhandling hade det kunnat vara intressant att intervjua fler personer inom marknads- 

och kommunikationsavdelningen samt även någon ansvarig inom IT eftersom sociala medier är 

digitalt utformade.  

Min studie av GANT påvisar att deras image är en aning diffust kommunicerad till 

målgruppen och därmed är mitt förslag att företaget försöker att förbättra samt förtydliga sin 

kommunikation med denna och det via att ta till sig de nya möjligheter som uppkommer med 

verktyg som fotobloggar då en stor del av deras målgrupp finns att nå via dessa enligt studien. 
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7 Bilagor 
7.1	  Intervjuguider	  

7.1.1	  Karolina	  Skande,	  PR-‐ansvarig	  för	  GANT	  Sweden	  
 
IDENTITET OCH IMAGE 
1. Beskriv GANT med några ord. 
2. Vad är er företagsidentitet i Sverige?  

° Vilka kärnvärden samt produkter står ni för? 
° Har ni någonsin tänkt att ändra dessa? 

3. Hur tror ni att er image uppfattas i Sverige? 
 ° Vilka egenskaper kan konsumenterna identifiera sig med när det gäller ert varumärke 
(gällande exempelvis design, kvalité eller något annat) ? 

° Tror ni att ert amerikanska ursprung uppfattas? Är det viktigt?  
4. Ni skriver på er hemsida att ni är ett livstilsvarumärke. Vad innebär det för er?  

° Hur viktig är er logotype för er? 

5. Var hämtar ni inspiration till era kollektioner? 
6. Exemplifiera gärna problem med hanteringen av er image. 
 
KUNDRELATIONER 
7. Vilka är de viktigaste konsumentsegmenten i Sverige?  

° Vilken eller vilka målgrupper riktar ni er till?  
° Varför just denna eller dessa? 

8.  Hur arbetar ni för att få lojala kunder i Sverige?  
° Känner ni till hur lojala era kunder är, i så fall hur mycket? 

9. Vad har ni för kommunikationsmål med er PR (vad målgruppen ska göra, veta, kunna, etc) ? 
10. Vilka anser ni är era största konkurrenter i Sverige?  

° Vilken marknadsandel har ni gentemot dessa?  
° Hur skiljer ni er från dessa? 
° Exemplifiera gärna problem med hanteringen av kundrelationer. 

 
MARKNADSFÖRING 
11. Vilka kanaler marknadsför ni er genom i Sverige? 
12. Hur marknadsför ni er inom sociala medier? 

° Har användandet av sociala medier förändrat ert sätt att marknadsföra er på? I så fall 
hur?  
° Har det gett positiva eller negativa effekter? 

13. Ni finns både på Pinterest och Instagram. Har fotobloggar som dessa förändrat era  
relationer med kunderna? I så fall, på vilket sätt?  

° Har det gett positiva eller negativa effekter? 
14. Har ni idag dialoger eller samarbeten med kunder, bloggare eller andra “trendsättare” inom 
de sociala medierna? 

° I så fall, hur viktiga är dessa relationerna för er verksamhet? På vilket sätt? 
15. Pinterest menar att mode idag säljs av fansen själva och att det görs via att de visar upp 
själva produkten eller genom att visa en person som faktiskt har på sig produkten i verkligheten 
som sedan publiceras på fotobloggen. Vad anser ni om detta? 

° Exemplifiera gärna problem med er marknadsföring. 
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ÖVRIGT 
Något som bör tilläggas? 
 

7.1.2.a	  Fokusgrupper	  (Endast	  frågor	  om	  GANT	  ställdes	  till	  Fokusgrupp	  2)	  
 
ÖPPNINGSFRÅGOR OM GRUPPEN 
- Berätta om er själva? Kön, ålder, ort, sysselsättning, intressen? 
- Vad tänker ni på när ni hör ordet varumärken? 
- Vad tänker ni på när jag säger mode? 
- Vad tänker ni på när jag säger sociala medier? Exemplifiera. 
 
INTRODUKTIONSFRÅGOR 
- Vad är viktigt för er när det kommer till mode? 
- Vad anser ni om svenskt mode? 
- Exemplifiera modemärken, vad är bra/dåligt? 
- Var hämtar ni inspiration till mode? 
- Var hämtar ni de senaste modenyheterna? 
 
ÖVERGÅNGSFRÅGOR OM GANT 
- Har ni någon gång handlat på GANT? 
° Hur många gånger? Är ni trogna kunder? 
° Hur, på nätet eller i butik? 
° Vad köpte ni där? 
° Var ni nöjda med köpet? - Varför föll valet just på GANT? 
 
NYCKELFRÅGOR OM ASSOCIATIONER 
- Hur uppfattar ni GANT som varumärke? 
° Varför? 
- Vad tänker ni på när ni ser någon i kläder från GANT? 
° Vem bär deras kläder? 
° Varför just de? 
° Kan ni relatera till dom? Utveckla. 
 
MARKNADSFÖRING 
- Hur skulle ni säga att modereklam traditionellt ser ut? 
° Exemplifiera 
° Vad signalerar reklamen? Positivt/negativt? 
- Hur har ni kommit i kontakt med GANT och deras marknadsföring/reklam? 
° Var har ni sett den? 
° Exemplifiera gärna reklam/bilder/filmer/sociala medier etc 
° Hur skiljer sig GANT från andra modemärken när det gäller marknadsföring? 
° Finns det några skillnader? I så fall var? 
° Hur har detta påverkat er bild av GANT? Hur? Varför då tror ni? 
° Vilka uppfattar ni som deras målgrupp? 
° Vilka uppfattar ni som deras konkurrenter? 
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SOCIALA MEDIER (visning av stimulusmaterial från Pinterest/Instagram) 
- Vad tänker ni när ni ser det här? 
° Skiljer sig dessa bilder/filmer från andra reklamer? På vilket sätt? 
Positivt/negativt? 
° Vilken företagsimage signalerar reklamen? Varför? 
° Skulle ni vilja köpa något av GANT? I vilka situationer? 
° Förstår ni vilket företag som står bakom reklamen? 
- Använder ni Instagram och/eller Pinterest? 
° Vad anser ni om dessa fotobloggar? 
° Varför använder ni er av dessa? 
° Anser ni att mode och trendsättare har förändrats på något sätt i och med det ökade 
användandet av sociala medier? 
 
AVSLUTNING 
Här kommer jag summera nyckelfrågorna och de diskussioner som har framkommit. 
- Stämmer sammanfattningen? 
- Är det någonting vi har missat?/Är det någon som vill tillägga någonting? 
 

7.1.2.b	  Stimulusmaterial	  
 
INSTAGRAM Tillgängligt på: http://instagram.com/gant1949, hämtad: 20131203 
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PINTEREST Tillgängligt på: http://www.pinterest.com/search/pins/?q=gant, hämtad: 
20131203 
 

 
 

7.1.3	  Övriga	  internetsidor	  
GANT Tillgänglig: <http://www.gant.se/> (20140101)  
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FACEBOOK Tillgänglig: <https://www.facebook.com/gant> (20131226) 

 
 

7.2	  Intervjusvar	  

7.2.1	  Karolina	  Skande,	  PR-‐ansvarig	  för	  GANT	  Sweden	  
 
IMAGE 

1. Beskriv GANT med några ord. 

American Sportswear, livsstil, färkstarkt, bärbart, avslappnat, elegant, "weekend 
state of mind". 
 
2. Vad är er företagsidentitet i Sverige? 

Jag förstår inte riktigt frågan. Företagsidentitet eller varumärkesidentitet? 
  

° Vilka kärnvärden samt produkter står ni för? 

Vi är ett livsstilsvarumärke med ett amerikanskt ursprung och en europeisk touch. 
Vi erbjuder kläder för herr, dam och barn, Samt heminredning, klockor, parfym, 
skor. Vår stil står för avslappnad elegans, man ska vara snygg men bekväm. 
 

° Har ni någonsin tänkt att ändra dessa? 
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Nej, detta är vad varumärkets existens grundar sig i. Självklart kan de ske 
förändringar i de produktkategorier som vi erbjuder men våra kärnvärden förblir 
de samma. 
 
3. Hur tror ni att er image uppfattas i Sverige? 

Varumärkeskännedomen i Sverige är otroligt hög. Folk vet vad GANT är och de 
flesta vet att vi står för American Sportswear och en livsstil förknippad med den 
amerikanska östkusten. 
 
° Vilka egenskaper kan konsumenterna identifiera sig med när det gäller ert varumärke 
(gällande exempelvis design, kvalité eller något annat) ? 

Vår design är bärbar, bekväm, elegant och avslappnad. En stil som passar i princip 
alla och de flesta tillfällen. 
  
° Tror ni att ert amerikanska ursprung uppfattas? Är det viktigt? 

Ja, det både tror och hoppas jag. Vårt ursprung och arv är kärnan i vårt varumärke 
och naturligtvis viktigt. 

4. Ni skriver på er hemsida att ni är ett livstilsvarumärke. Vad innebär det för er? 

Vi erbjuder ett brett sortiment inom olika segment (kläder till hela familjen, 
HOME, accessoarer, parfym etc) och vill att vårt varumärke ska förknippas med 
den livsstil som vi står för. En modern tolkning av american sportswear och den 
livsstil som stilen förknippas med. 
  
° Hur viktig är er logotype för er? 

Logotypen är vår signatur som används för att markera att det är vi som 
avsändarna - med andra ord en logotypen central i alla kommunikation. 

5. Var hämtar ni inspiration till era kollektioner? 

Vår bas är alltid den amerikanske östkusten och New York (även 
inspirationsmässigt) men ibland ger vi oss ut på resor till andra platser som kan 
förknippas med samma anda. Alltid kustnära och med en känsla av "weekend state 
of mind". 

Exemplifiera gärna problem med hanteringen av er image. 

KUNDRELATIONER 

6. Vilka är era viktigaste konsumentsegment i Sverige? 

Vår core kund är en kvinna eller man i 40-50 års åldern som bor i en storstad 
(eller förort till storstad). Sen har vi naturligtvis även andra kundsegment. Detta 
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varierar även beroende på vilken label vi talar om. Ser man till vår yngre label 
GANT Rugger ser kunden helt annorlunda ut. Svårt att säga mao. 

 

° Vilken eller vilka målgrupper riktar ni er till? 

Svårt att säga kortfattat. Som jag skrev ovan har vi olika linjer som riktar sig till 
olika målgrupper. Sen finns det en kundgrupp, en målgrupp och en kommunikativ 
målgrupp. Med andra ord. Omöjligt att förenkla i några rader. 
 

° Varför just denna eller dessa? 

7.  Hur arbetar ni för att få lojala kunder i Sverige? 

Vi jobbar väldigt mycket mot våra lojala kunder. Erbjuder dem 
specialerbjudanden, bjuder in dem till events etc.  
° Känner ni till hur lojala era kunder är, i så fall hur mycket? 

Vi har förmånen att ha en väldigt lojal kund som verkligen känner för varumärket 
och är stolt över att förknippas med det. 
 
8. Vad har ni för kommunikationsmål med er PR (vad målgruppen ska göra, veta, kunna, etc) ? 

Även detta är svårt (omöjligt) att svara kortfattat på. Vi har en del övergripande 
strategiska PR-mål men sen är de anpassade efter label och konkretiserade ner på 
områdesnivå (sociala medier, produkt-PR, event osv). Detta är i princip vår PR-
plan och den är närmare hundra sidor :) 

9. Vilka anser ni är era största konkurrenter i Sverige? 

° Vilken marknadsandel har ni gentemot dessa? 

° Hur skiljer ni er från dessa? 

Dessa frågor kan jag tyvärr inte svara på av flera olika anledningar. 

Exemplifiera gärna problem med hanteringen av kundrelationer. 

 
MARKNADSFÖRING 

10. Vilka kanaler marknadsför ni er genom i Sverige? 

I princip alla kanaler. Annonsering, PR, Online, Event, DM, OOH mm 

11. Hur marknadsför ni er inom sociala medier? 
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° Har användandet av sociala medier förändrat ert sätt att marknadsföra er på? I så fall hur? 

° Har det gett positiva eller negativa effekter? 

Sociala medier är idag en naturlig del av marknadsmixen. Likt de flesta företag 
använder vi oss av sociala medier främst  för att kommunicera direkt med vår 
kund samt för att skapa spridning av kampanjer och nyheter.  
 
12. Ni finns både på Pinterest och Instagram. Har fotobloggar som dessa förändrat era 

relationer med kunderna? I så fall, på vilket sätt? 

° Har det gett positiva eller negativa effekter? 

Den största fördelen med sociala medier är att man kan ha en direkt kontakt med 
kunden utan någon mellanhand som man är beroende av när det kommer till 
annonsering eller PR genom traditionella medier. 

13. Har ni idag dialoger eller samarbeten med kunder, bloggare eller andra “trendsättare” inom 
de sociala medierna? 

° I så fall, hur viktiga är dessa relationerna för er verksamhet? På vilket sätt? 

Ja, vi jobbar löpande med kampanjer specifika för sociala medier. 

14. Pinterest menar att mode idag säljs av fansen själva och att det görs via att de visar upp 
själva produkten eller genom att visa en person som faktiskt har på sig produkten i verkligheten 
som sedan publiceras på fotobloggen. Vad anser ni om detta? 

Att det är en förenklad bild av verkligheten men att individen och kunden 
självklart har fått en viktig roll (som budskapsförmedlare/budskapsbärare) i och 
med sociala medier. 
 
Exemplifiera gärna problem med er marknadsföring. 

 
ÖVRIGT 

15. Något som bör tilläggas? 

 

7.2.2	  Fokusgrupp	  1	  
Transkribering i bilaga finns att läsa om så önskas.  

7.2.3	  Fokusgrupp2	  
Transkribering i bilaga finns att läsa om så önskas.  


