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Sammanfattning  
Det är vanligt att modevarumärken efter en längre tid på marknaden uppfattas olika hos kund. 

Genom en stark varumärkespersonlighet och varumärkesidentitet uppfattar kunden 

modevarumärken i identitet och image, genom vad företagen levererar och utlovar i 

association och värderingar genom sina varumärken. I förhållande till vad en kund upplever 

och uppfattar, är det dessa preferenser som styr vid varumärkespreferenser.  

 

Uppsatsen har i syfte att undersöka hur ett modeföretag, med en mycket stark 

varumärkesidentitet hos yngre tjejer, kan profilera sig mot kategorin ”yngre mogen kvinna”?  

 

Litteratur har studerats kring vilka olika delar av varumärkesidentitet och image som kan 

skapa medkänslor och tilltro till varumärke. Detta har kompletterats med en företagsprofil 

som genom ett välkänt modevarumärke, skapat starka medkänslor hos en yngre målgrupp av 

kunder. För att kunna presentera hur ett modevarumärke, med en mycket stark 

varumärkesidentitet hos yngre tjejer, kan profilera sig mot kategorin ”yngre mogen kvinna” 

måste uppfattningen och upplevelsen av denna klargöras genom vad ett varumärke levererar 

och utlovar i verklighet. Undersökningen kommer därför att ske ur ett kundperspektiv. 

 

Resultaten ska visa på hur ett modevarumärke i verkligheten uppfattas av kunder. Genom att 

undersöka hur ett modevarumärke, med en mycket stark varumärkesidentitet hos yngre tjejer 

”mentalt” kan uppfattas och upplevas av en annan kategori kund. Vilka nya kärnvärden, 

värderingar och personligheter måste kommuniceras för att ge varumärket en ny associativ 

kraft? 

 

Efter redovisad process är syftet att denna undersökning ska visa på vilka element ett 

varumärke ska tänka på vid kommunikation av varumärke i identitet och image genom 

företagsprofilering. Hur en redan starkt associerad varumärkesidentitet “mentalt” kan ställas 

om för att tilltala en annan typ kategori kund för att nå ökad positiv medkänsla och tilltro av 

företagsprofil. 

 

Abstract 

It is common for fashion brands to be perceived differently by the customer when it passes a 

longer time. Through a strong brand personality, branding is what the customer perceives in 

identity and image in different types of fashion brands. Meaning in which way the fashion 
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brand delivers and promises its value by branding. In relation to what a customer experience 

and perceives, it becomes the choice of what a customer preferences when buying a brand. 

 

The essay aims to examine how a fashion company, with a very strong brand identity 

perceived by young girls, also can use branding to reach another category of customer that 

will consist of a young mature women or also known as millennial women. 

 

Literature has been studied in what categories of branding identity and image can create 

emotion in the use of branding. Through studies of a well-known fashion brand, the essay 

aims to analyze if by the use of branding the well-known brand can through the use of brand 

image and identity also attract another market of costumers that will consist of the ”young 

mature woman " and what that in the study will determine in perception and experience into 

reality by using a customer analyze in perspective. 

 

The results will show how the fashion brand in reality has been perceived by the category that 

will consist of the ”young mature women”. By examine of a fashion brand through strong 

experience and perceives with younger girl could be perceived and experienced by another 

category of customer. What new core values, values and personalities of branding must be 

communicated in order to give the brand a new perceived power? 

 

After the reported process the aim of this study is to show which elements a brand must keep 

in mind when communicating brand identity and image through branding. How an already 

highly perceived brand identity could be changed to appeal a different category of customer in 

order to achieve greater positive emotion and confidence by the use of brand image and 

identity. 
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1. Inledning 
 
Problemformulering 
Idag är det många textila butikskedjor som genom en allt större framförhållning på 

marknaden kommit att uppskattas som väl förankrade modevarumärken, detta genom en stark 

varumärkespersonlighet och varumärkesidentitet. Som kund uppfattar man organisationers 

identitet och image genom vad företagen levererar och utlovar i association och värderingar i 

sina varumärken. Modeföretagens varumärken har rollen att kommunicera koncis och 

sammanhängande identitet och image av företaget gentemot kunderna. (Keller 2008)  

 

Varumärken behöver därför kommunicera en klar affärsidé som belyser företagets identitet 

och image. En diffus varumärkesidentitet kan i verklighet skapa fel emotionella medkänslor 

och tilltro till varumärkets personlighet. Lyckas varumärken skapa en koncis och 

sammanhängande kommunikation av sin identitet och image kan värdeskapande med kund 

ske i utbyte.(Jackson & Shaw 2009) Annars uppstår ett tomrum i samspel mellan 

varumärkesidentitet i verklighet och kund identitet. Genom positiva medkänslor och tilltro till 

varumärkesidentitet och image skapas framgångsrika företag. (Posner 2011)  

 

Det är därför viktigt för företagen att genom företagsprofilering kommunicera sina budskap 

som utmärker företagets framgångsrika och väldefinierade affärsidé och att tilltänkta kunder 

uppfattar budskapet på önskat sätt. (Kapferer 2004) Är kundprofilen väldefinierad kan 

företagen nå ut med sitt budskap och samspela med sina kunder genom sina attityder och 

värderingar (Jackson & Shaw 2009) men saknas en stark kundprofil är risken att företagets 

identitet och image inte når fram till rätt målgrupp.  

 

Problemdiskussion 
Ett modeföretag som från början har en väldefinierad och framgångsrik affärsidé bör ha en 

identitet och image som av sina kunder uppfattas sammanhängande och koncis men om ett 

modeföretag, som under lång tid arbetat med fokus på en varumärkesidentitet, riktad mot 

yngre kvinnor, ändrar detta mot en annan kundkategori av kvinnor, ställs företaget inför olika 

problem. Den en gång unga generationen håller på att bli äldre och försöker behålla sin 

ungdom. Yngre generationer tenderade att vara mera rebelliska och senare generationer mera 

konservativa i vilka plagg och behov de söker. (Easey 2002) I och med detta möjliggör 

varumärken att kunna samspela med kund genom attityd istället för ålder. (Jackson & Shaw 

2009)  
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Nya kärnvärden, värderingar och personlighet måste kommuniceras som ger varumärket en 

ny associativ kraft.  

 

Identifikation av målgrupp i ett modeföretag är viktig så att kunderna kan associera företagets 

identitet med dess kärnvärden, värderingar och personlighet. (Posner 2011) Kundens 

preferenser styr hur en varumärkesidentitet och image uppfattas men vad händer när ett 

företag väljer att ”mentalt” ställa om sig mot en helt annan kategori kunder än vad man 

tidigare gjort? Upplevs företagets identitet och image på samma sätt av den nya målgruppen?  

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett modeföretags företagsprofil och 

varumärkesidentitet uppfattas av kategorin ”yngre mogen kvinna”?  

 

Forskningsfråga 
 

• Hur uppfattas de olika delarna av varumärkesidentitet och image av målgruppen 

”yngre mogen kvinna”? 

 

Avgränsningar  
Då uppsatsen utgår från ett kundperspektiv, riktas uppmärksamheten mot kvinnor i åldrarna 

23-35 vilka representerar gruppen ”Yngre mogen kvinna”. Denna kategori gestaltas genom 

fem intervjuer som fokuserar på uppfattning och upplevelse av modeföretagets image och den 

identitet och profil de antas vilja förmedla genom denna. Modeföretaget kommer enbart att 

utgöra ett studieobjekt för problemet uppsatsen undersöker och inte bistå med någon typ av 

handledning, samarbete eller vägledning.  
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Disposition 
Kapitel 1: Här får läsaren en djupare överblick över arbetet och problemområdet. Jag ger en 

kort beskrivning till ämnesområde som ligger till grund för problemformuleringen och jag 

beskriver syftet med undersökningen. 

 

Kapitel 2: I detta kapitel kommer den teori som jag anser mest relevant min undersökning att 

presenteras. 

 

Kapitel 3: Här ges en inblick i de metodval jag gjort, undersökningens reliabilitet och 

validitet diskuteras och jag beskriver även hur materialanalys kommer att gå till. 

 

Kapitel 4: Här kommer jag att sammanställa och beskriva de resultaten som jag har samlat in, 

dessutom arbetet med intervjuer jag utfört. 

 

Kapitel 5: I det här kapitlet kommer en analys att göras utifrån den teoretiska referensramen 

och de resultat jag samlat in genom mitt empiriska material. 

 

Kapitel 6: Här kommer mina slutsatser att presenteras som jag har kommit fram till genom 

min undersökning, syftet och problemformuleringar kommer här att besvaras. 

 

Kapitel 7: Avslutningsvis ger jag förslag kring vidare forskning samt egna reflektioner. 

 

Begreppsbestämning 
Företagsprofil 

Är vad man internt inom företaget måste vara överens om ska gälla. Vad avser företagets 

identitet, dess image och framtiden som är visionen. Alla dessa element bygger upp en profil 

och ett varumärke till en helhet. (Bergström 2001)  
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2. Teoretisk referensram 
I detta stycke kommer det teoretiska underlaget för uppsatsen att presenteras. Fokus 

är på varumärkesimage och identitet, vad de är och hur de kan skapas.  

 
Vad är varumärkesimage? 
Ett starkt varumärke är fullt av löften, något som speglas genom att den förväntas leverera det 

som den utlovas. I och med att varumärken väljer att profilera sig så är syftet med en 

framträdande identitet vad som kan uttrycka en produkt, tjänst eller organisation. Det i sin tur 

kommer att skilja varumärken från varandra. Profilering av varumärkets egenskaper i exempel 

varor, adderar mervärde och ökar uppfattningen av produktvärdet. Detta mervärde möjliggör 

att varumärken kan skapa en premie av sina märkta varor. För att dra nytta av dem krävs de 

att de märkta varorna ska kunna skapa en affektiv band mellan konsument och företag. 

(Keller 2008) Kapferer (2004) nämner att varumärken genom sina produkter och tjänster ska 

omtala och relatera till konsumentens liv och behov, i samspel med varumärkets ideologi och 

stil som skapar positiva associationer och bekräftade medkänslor gentemot varumärket.  

 

För att skapa och egga positiva och bekräftande medkänslor mellan varumärket och identitet 

krävs de två typer av samspel, en intern och extern. Uppdelningen sker genom intern i 

varumärket och extern hos kund. Internt samspel i ett varumärke innebär hur ett varumärke 

ska uttrycka sin varumärkespersonlighet, kultur och kundens självbild. Externt samspel 

innebär att de interna uppbyggnaderna av varumärket integreras med kunden i extern 

upplevelse i form av det fysiska varumärket, relation och i återspeglad personlighet. (Posner 

2011 se Kapferer 2004, s.107)  
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Figur 1. Jean-Noel Kapferer´s Brand Identity Prism. (Kapferer & Bastien 2009 se Posner 2011, s. 149) 

Statisk modell är strukturerad efter symbolbärarna internt inom företaget och externt hos kunden. 

 

Internt- Företaget 
Varumärkespersonlighet 
Varumärkespersonlighet är kategoriseringen ett varumärke använder som uttryck för att 

särskilja sig från andra varumärken. Denna kan vara en unik personlighet, attityd eller 

karaktär.  

 
 
Varumärkeskultur 
Varumärkeskultur är ett varumärke som uttrycker en väldigt distinkt egen kultur, det vill säga 

värderingar kring varumärket. Exempelvis uttrycker sig Hermes med sin varumärkeskultur 

genom luxuöst, hantverk och exceptionell kvalité.  
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Kundens självbild 
Kundens självbild måste överensstämma med den mentala profilen av konsumentens 

användning av varumärke. Posner (2011) beskriver denna självbild att vara vad konsumenten 

är som intern spegel. Exempel självständighet och elegans en strävan som varumärket Chanel 

återspeglar. 

 

Externt- Kunden 
Det fysiska varumärket  
Varumärket fysiskt utmärks i sina kärnvärden genom attribut, symboler och andra fysiska 

särdrag och som kan innefatta en ikonisk produkt, exempel Levis 501 jeans. 

 
Relationen  
Relationen ett varumärke skapar med en kund i form av tilltro, associationer och löfte är de 

som följer samspelet mellan uppfattningen av varumärket och varumärkets klara framträdande 

i verklighet. 

 
Kundens återspeglade självbild 
Kundens uppfattningar av varumärkesimage är hur denna återspeglar kundens personlighet 

genom marknadsföringen av varumärket. Posner (2011) beskriver denna faktor till att vara 

den externa spegeln av varumärket, exempel har en kort reklamfilm med den kända 

skådespelerskan Nicole Kidman återspeglar den förföriska, sofistikerade, eleganta och 

mystiska kvinna av varumärket Chanel N 5.  
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Varumärkeslojalitet 
Enligt Posner (2011) uppstår lojaliteten när varumärket frambringar de emotionella i former 

av tilltro och uppmuntran genom vad varumärket har att erbjuda. Att behålla ett konsekvent 

varumärke i form av värderingar och löften som kunden förväntar sig att bli levererad är 

därför essentiellt.  

 

Varumärkesbudskap 
Ett konsekvent varumärke förmedlar sitt budskap ut till konsumenten utan att skada 

varumärkets integritet genom att bevara värderingar trots utvecklingen på produkternas 

prestanda och butiksutveckling säsong efter säsong. (Posner 2011) 

 

Varumärkesidentitet 
Varumärkets identitet är vad som internt kontrolleras av en organisation och förmedlas externt 

till kund i former av fysisk uppbyggnad i uttryck såsom logo, produkter, tjänster, förpackning, 

butiksmiljö, fönsterskyltning, visuell marknadsföring, promotion, annonsering och PR samt 

webbsajt. (Posner 2011) I former av dessa önskar företaget att kunden kan uppfatta och 

engageras med varumärket i relation till sig själva.  

 

Aaker & McLoughlin 2010 tyder på att kunden kan skapa mening och associationer med 

varumärket där varumärket i sin tur sammankopplar kunden med medkänsla och hur de själva 

önskas bli sedda och uppfattade. De menar att om de fysiska upplevelserna är övertygande 

och engagerade kan konsumenten skapa positiva associationer till varumärkets övergripande 

identitet och livssyn. (Aaker & McLoughlin 2010) Den ideala marknadspositionen för 

företaget kan sägas vara uppnådd då företagets interna varumärkesidentitet så optimalt kan 

kommuniceras att den sammanfaller med den externa varumärkesidentiteten hos en definierad 

kundgrupp. 

 
 
Hur skapar man varumärkesimage och identitet? 
Keller (2008) beskriver att ett varumärke som uppehåller sin identitet vid varje upplevelse i 

verkligheten med en sammanhängande och koncis roll, skapar hos en kund en så kallad 

varumärkes image. Han menar att varumärkesimage bildas helt och hållet på associationer 

som är olika från varumärkets användare till icke-användare, exempelvis leverantör eller 

intressenter. Den faktiska upplevelsen och erfarenheten är den som en kund sammansätter av 

ett varumärke.  
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Posner (2011, s. 137) beskriver hur varumärkets image upplevs genom hur varumärkets 

identitet uppfattas och vilken är den faktiska upplevelsen och erfarenheten av dess logo, 

produkter, förpackning, skyltning, promotion och webbsida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Brand identity and image. (Posner 2011) Modell för aktiv handling. 

 

Posner påpekar att det är ett starkt samband mellan varumärket och konsumentens identitet. 

Dessutom att varumärkets image måste stämma överens med konsumentens personliga 

synpunkter och ideal. 

 

Varumärkets image är när en kund skapar sin egen uppfattning och omdöme av ett varumärke 

efter upplevda externa uttryck. De utåtriktade uttrycken är vad ett företag internt kontrollerar 

som ett varumärkes identitet. Är dessa aspekter av ett varumärke fortsatt koncisa och 

likformiga behålls ett varumärke sammanhängande och starkt. (Posner 2011) 

 

För att ett varumärkes identitet och image ska uppfattas lika måste ett varumärke säkerställa 

detta med kontroll över konsumenten och utomståendes uppfattningar mellan dessa faktorer. I 

annat fall får varumärket problem i form av tomrum mellan identitet och image. 

 

 

CONSUMER IDENTITY 

BRAND IMAGE 

LOGO + PRODUCTS + PACKAGING + DISPLAY + PROMOTION + WEBSITE 

BRAND IDENTITY 
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3. Metod 
Nedan beskrivs först val av kvalitativ metod. Därefter följer en beskrivning av intervju 
som redskap, urval, genomförande och etik. Metodavsnittet avslutas med avsnitten 
trovärdighet, giltighet och analys. 
 

Kvalitativ metod 
Kvalitativ metod är att nå förståelse genom insamling av kvalitativa beteckningar och på så 

sätt nå och besvara syfte. (Holme och Solvang 1997 se Andersen 1998, s.31) Enligt Hartman 

(2004) är definitionen av kvalitativ undersökning viktig för att nå förståelse, hur individer i en 

grupp uppfattar och upplever sin situation. För att nå en djupare förståelse av kategorin 

”yngre mogen kvinna”, är den kvalitativa metoden passande för att nå syftet av 

undersökningen. 

 
Intervju som redskap 
För att samla empiri, har data samlats in genom en kvalitativ halvstrukturerad intervju. Den 

frågetekniken kallas för personlig och enskild intervju och är vanlig vid kvalitativa 

undersökningar. Intervjufrågorna är utformade efter en på förhand förbered intervjuguide med 

öppna frågor som redskap. Öppna frågor innebär att frågorna överlåts till intervjuperson utan 

fasta svarskategorier, för att motverka att eventuell relevant data går miste. 

Intervjupersonernas svar är dokumenterat i anteckningar och i en intervjujournal och inspelad 

på bandspelare.(Hartman 2004) Omständigheterna är lika för alla respondenter och frågornas 

ordningsföljd på förhand bestämda. Frågornas formulering är däremot inte lika exakt 

fastställd vilket gör intervjuerna också är av en flexibel och ostrukturerad typ, för att bättre 

följa ett naturligt tillvägagångssätt. (Harboe 2013) Därför kan en mera fri typ av intervju ske 

som består av 8 frågeställningar. (Hartman 2004) Syftet var istället att en respondent kan tala 

fritt med sina egna ord. Fördelar med enskild intervju är enligt Harboe (2013) att intervjuaren 

kan vara mera säker på att en respondent uppfattar och förstår frågan. Enskild intervju ger 

även större möjlighet för egna uttryck och attityder samt möjlighet att diskutera mera 

ingående personliga ämnen. Nackdelen med enskild intervju är däremot att en konstlad 

situation lätt uppstår. Enskilda intervjuer görs ofta med få respondenter då det är en 

tidskrävande (och även dyr) analysmetod.  

 

Urval av respondenter 
Fem stycken kvinnor i åldrarna 23-35 har varit de som har utgjort mitt underlag av 

primärdata. Urval av respondenter har varit av stratifierad slumpmässigt urval och definieras 

enligt Harboe (2013) att intervjuare i förväg känner till vissa karakteristika egenskaper för en 
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population, för att med fördel kunna dela upp denna i grupper eller skikt(strata).  

 

Kriteriet för urvalet var kvinnor mellan åldrarna 23-35, yrkesverksamma eller utbildade några 

år, då det medför att de har erfarenhet och attityd av ”yngre mogen kvinna”.   

För att öka trovärdigheten och giltigheten av mina urval av respondenter, har jag med hjälp av 

litteratursökning försökt att sammanställa kategori “yngre mogen kvinna”. Genom en så 

kallad kedjesökning, vad forskare skrivit om och angett referenser till en specifik företeelse, 

kan man se samband i form av likheter i ämnet. Harboe (2013) påpekar att metoden 

kedjesökning i litteraturförteckningar är referenserna i böcker och artiklar för att hitta andra 

böcker och artiklar för att skapa samband med både skrivna och elektroniska sekundära data. 

Uppsatsen har med nyckelorden “yngre mogen kvinna”, ”ung vuxen” och ”millennial 

women” funnit sekundärdata i branschtidskriften Forbes, dagstidningarna The New York 

Times och The Sydney Morning Herald samt nyhetstidningen The Washington Post. Dessa 

sekundära källor avser öka trovärdigheten och giltigheten av uppsatsens syfte och 

problemformulering i kategorier av attityd och åldersgrupp ”yngre mogen kvinna”.  

 
Genomförande 
Vid kontakt med intervjupersonerna informerades de om undersökningen och att deltagandet 

byggde på frivillighet. Vid intervjuerna eftersträvades en lugn, neutral och avdramatiserad 

miljö. Intervjuerna spelades in och samtidigt fördes anteckningar. Jag informerade 

intervjupersonerna om att personuppgifter kommer endast att benämnas med förnamn och 

ålder, vilket gör att deltagarna i undersökningen förblir anonyma i övrigt. Vidare 

informerades deltagarna att det insamlade materialet kommer att användas enbart i denna 

undersökning och behandlas av mig som författare av uppsatsen. 

 

Frågorna utformades så att de i samtalets början, beröra mer generella förhållande för att mot 

slutet av intervjun, specificeras på forskningsfrågan. (Patel & Davidson  1991) 

 

 

Etik 
Ejvegård (2003) diskuterar etiken i forskningssammanhang vara vad man får göra och inte får 

göra. En människa ska tydligt visa vilka normer, regler och handlingssätt hen tillämpar vid 

undersökningar och studier.  Vetenskapsmän ska exempelvis inte lägga moraliska synpunkter 

på forskningen utan vid all vetenskaplig forskning finns etiska aspekter att förhålla sig till. 

Andersen (1998) hänvisar reglerade etiska regler vara för samhällsforskarna i praxis är fyra 
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huvudkrav. Följande fyra huvudkrav återger Andersen (1998) har utarbetats av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). 

 

Informationskravet: Forskningens berörda skall vara informerade forskningsuppgifternas 

syfte. Samtyckeskravet: Forskningens medverkande har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om forskningens alla deltagande skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Nyttjandekravet: Insamlade uppgifter om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. (Andersen 1998) 

 

Denna undersökning följer en god forskningssed för att deltagarna informerades om syftet 

med undersökningen och att den bygger på frivillighet. Vidare informerades medverkande om 

att uppgifterna endast kommer att beskrivas med förnamn och ålder och att personerna i 

övrigt förblir anonyma. Intervjupersonerna fick även information om att allt materialet enbart 

kommer att hanteras av forskaren. Ejvegård (1998) diskuterar vikten i att vetenskapsmän 

liksom vanliga medborgare måste ta ställning i samhällsfrågor och tänka igenom vad man får 

och inte får göra. Det innebär att forskaren noga måste vara medveten över vilka 

konsekvenser undersökningen kan få för bland annat de som också deltar. 

 

Tillförlitlighet och giltighet- Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet i en kvalitativ studie handlar om trovärdighet av insamlad data, att resultat är 

tillförlitligt.(Harboe 2013) Kvalitativa sammanhang rör vilken trovärdighet intervjuerna har i 

arbetet i relation till syfte och forskningsfrågor. För att uppnå reliabilitet av uppsatsen har alla 

intervjuer spelats in på bandspelare, vilket medförde att allt som sades under intervjuerna kom 

med. Det gav mig som författare en möjlighet att i efterhand lyssna på det som nämndes 

under intervjuerna flera gånger för att kritiskt lyssna på sig själv, därefter säkerställa att inga 

ledande frågor även ställts. Vid intervjutillfällena skrevs också stödanteckningar.(Hartman 

2004) Slutligen registrerades och transkriberades alla fem intervjuer noggrant från 

bandspelaren till skrift i en intervjujournal. (Hartman 2004) Vilket innebär att 

ljudupptagningen överfördes till skrift för att noga överföra registrerad data till uppsatsen, för 

att kunna styrka resultatet används citat från intervjupersonerna i uppsatsen.  

 

För att påvisa trovärdigheten är det viktigt att skaffa goda förkunskaper om intervju som 

redskap och de frågetekniker som kan ge giltiga svar på det fenomen som skall undersökas. 

Genom att ge en bakgrund med koppling till forskning och styrka resultatet med citat från 

intervjusvaren. Läsaren kan ges en möjlighet till att granska studiens resultat i förhållande till 
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”verkligheten” och kritiskt granska de slutsatser som framkommer i undersökningen därefter 

generalisera till andra liknande situationer.(Harboe 2013) 

 

Validiteten är ett mått på giltigheten i uppsatsen i förhållande till alla faser i undersökningen. 

Att undersökningen följer en ”röd tråd” mellan problemformulering, metodval, 

operationalisering, insamlad data, analys och eventuella slutsatser. I alla intervjumoment 

lades därför stor vikt vid att formulera frågorna på rätt sätt. För att öka validiteten då 

eventuella felaktigheter kan rättas till innan undersökningen börjar, är intervjuguide utformad 

efter en typ av teknik beskriven som “omvänd tratt -teknik” och som enligt Patel & Davidson 

(1991) är strukturerade så att den inledas mera allmänna i början men preciseras mot slutet av 

intervjun. Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att den slutliga uppsatsen 

kommunicerar och skapar ett sammanhang av undersökningens alla faser och 

delmoment.(Harboe 2013) Om uppsatsens slutsatser också går att generalisera till andra 

liknande situationer ökar det utomstående giltighet ytterligare.(Harboe 2013) 

 

Analys och bearbetning 
Undersökningens intervjumaterial har använt sig av kvalitativ innehållsanalys genom 

kvantifiering. Kvantifiering är enligt Harboe (2013) att uppsatsen bortser från bortfallet av 

irrelevanta teman och arbetar efter förekomsten av de relevanta. Teman som var ständigt 

förekommande och relevanta i relation till den teoretiska referensramen är de som presenteras 

i uppsatsen. Kvantifiering bygger på att intervjumaterial har registrerats och transkriberats allt 

efter intervjuerna genomfördes och då samtliga var färdigtranskriberade började jag bearbeta 

materialet. Jag började med att lyssna på intervjuerna flera gånger och läste det transkriberade 

materialet om och om igen, för att kunna jämföra de svar jag fått från deltagarna och finna 

förekomster av teman eller enheter relevanta i uppsatsens undersökning.  

 

Efter den första bearbetningen läste jag det nya materialet och upprepade proceduren 

ytterligare en gång, för att i den andra bearbetningen utläsa ett mönster av svaren. Här 

framträder ett antal teman kring varumärkets identitet och image som ger uttryck för 

variationer i attityd och förhållningssätt hos de intervjuade. Kvantifiering av kvalitativa 

datamaterial är enligt Harboe (2013) att de data som ska analyseras går att identifiera och 

särskilja från varandra genom argument, attityder, enheter eller teman. Detta återkopplar till 

att söka efter underliggande budskap i intervjusvaren som kan spegla den teoretiska 

referensramen. (Harboe 2013) 
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Källkritik 
Enligt Ejvegård (1998) är källkritik hur realistisk och allmängiltig referenserna och källorna 

är vid användning av primärdata och sekundärdata. Uppsatsen använder sig av datainsamling 

som är noga utvalda från nyare böcker, artiklar och tidskrifter, även hemsidor som har 

uppdaterats kontinuerligt vid texthänvisning för att kunna höja tillförlitligheten. Användingen 

av ”aktuell” data har främst varit viktig vid sekundärdata-och källa genom att fakta återgivits 

mera efter nyare tankesätt, vilket uppsatsen avser att beskriva. Genom att uppsatsen främst 

behandlar och redogör primärdata är uppsatsens giltighet högre än vid användning av enbart 

sekundärdata. Fördelen med sekundära böcker är att primärdata kan kombineras och kan bidra 

med mer eller mindre värdefulla tips eller tidigare utredningar. Tidigare utredningar är vad 

sekundärdata i artiklar och tidskrifter har varit giltiga vid studiens undersökning av kategori 

och definition ”yngre mogen kvinna”. Nackdelen som sekundärdata kan vara är att dessa 

passerat flera utredare och led, vilket kan minska kvaliteten av deras information. För att inte 

tappa uppsatsens trovärdighet har undersökningen utgått av både primärdata samt 

sekundärdata. 

 

4. Empiriskt material 
Kapitlet redogör för företagsprofilen i en sammanställning nedan efter Gina Tricot 

webbsida samt olika tidningsartiklar. Därefter redogörs kategorin och definitionen av 

“yngre mogen kvinna” i åldersgrupp och attityd efter referens till facklittertur, olika 

tidskrifter och tidningsartiklar på internet samt undersökning från konsultföretag på 

webbsida.  

 

Företagsprofilen och åtgärderna 
1997 startades det nu välkända modeföretaget Gina Tricot av Jörgen och Anette Appelqvist. 

(Dahlqvist 2012) Gina Tricot är presenterade på deras webbsida som en internationell 

modedestination vars kläder och accessoarer erbjuds till stilmedvetna kvinnor i 28 länder. 

(Gina Tricot 2014) Bolaget har tidigare sålt till främst unga men har valt att differentiera mot 

en ny målgrupp. (Gina Tricot hoppas på äldre kvinnor 2013) Modeföretaget hänvisar på deras 

hemsida att deras fokus ligger på att servera ett koncept, snarare än en enskild produkt, och 

målgruppen är internationell, stilmedveten och föränderlig. (Gina Tricot 2014) Enligt Gina 

Tricot administrativa chef Per Johan Swartling som uttrycker sig i tidningsartikeln Dagens 

Handel, med hjälp av nya kollektioner ändra varumärkesprofileringen mot annan kategori av 

kunder, mogna kvinnor. (Gina Tricot satsar moget 2013) De åtgärderna som företaget har 

gjort för att ändra riktning på sin företagsprofil till att också inkludera kategorin mognare 
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kvinnor är att bredda sitt produktsortiment och profilera om butikerna på tre sortiment. (Gina 

Tricot satsar moget 2013) 

 
Kategori och definition av ”yngre mogen kvinna” 
För att få en uppfattning av vem eller vilka som kan definieras som ung mogen kvinna eller 

ung vuxen kvinna, baseras uppsatsen på referensböcker, tidskrifter och tidningsartiklar på 

internet samt en publikation från ett företag som tar upp ämnet under rubrikerna “yngre 

mogen kvinna”, ”ung vuxen” och ”millennial women” det vill säga 80-talister. Jackson & 

Shaw (2009) hävdar att makrotrender inom mode har influerat de kvinnliga konsumenterna i 

deras värderingar, uppfattningar, motivationer samt kapacitet och det har blivit vanligare i 

västländssamhället. Han betonar hur de demografiska och sociala förändringarna har påverkat 

konsumenterna inom mode. Enligt Jackson & Shaw (2009) förutsätts dessa makrotrender i 

förändringar som förklaras härnedan. 

 

• En ökning i en åldrande befolkning där folket håller sig unga, under längre tid i 

mening av deras värderingar, attityd och livsstil. Gruppen är mer ungdomliga än de 

föregående generationerna i samma ålder. 

• Som en följd av den demografiska förändringen hos kvinnor som ändras fokus i allt 

fler mediekanaler i marknadsföringsintresse. 

• Ökning av singlar över trettio som aldrig gift sig, har blivit en trend som påverkar en 

konsumtion av mode. 

• Ökning av välstånd  

• Ökning av deltidsanställda. 

• Ökning av en etnisk variation. 

 

Brennan (2013) nämner att ”millennial women” är den nya generationen av mammor där den 

äldsta kvinnan i åldersgruppen är cirka 33 år gammal. Enligt Barton, Koslow, Fromm & Egan 

(2012), är ”millennial women” fortfarande finansiellt beroende av sina föräldrar och är den 

grupp som ser till att forma starka varumärken. Denna målgrupp är preferensen hos 

detaljhandeln, som påverkar beteenden och valen av varumärken hos familj, vänner och 

främlingar.   

 

Enligt Marikar (2013)  representerar en grupp av åttio miljoner plus stereotypen millennial, 

unga vuxna födda ungefär mellan 1980 och 1996 och forskare och marknadsförare hävdar att 

de är bundna av gemensamma värderingar. En opinionsundersökning från The Washington 
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Post och PEW Research Center visar att kvinnorna är bättre utbildade, ambitiösa, optimistiska 

och fast beslutna att njuta mer av livet än sina mödrars generationer. (Stepp 2012) 

 

Easey (2009) beskriver att den traditionella kärnmarknaden definieras i demografisk ålder upp 

till 34 år och han beskriver att definitionen av de unga vuxna har en demografisk ålder mellan 

20 och 24 år. Hush (2009)  förklarar att skillnaden mellan de unga vuxna och mogna kvinnor 

kan marknadsföring, kategoriseras från 35 år och äldre. Av detta kan vi sluta oss till att en 

definition av en ”yngre mogen kvinna”, med tanke på ålder och attityd, är en person mellan 

24-35 år.   

 

Resultat av den empiriska undersökningen 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna. För att styrka resultatet används citat 

från intervjuerna. Ur intervjupersonernas svar framträder ett antal teman.  

 

Ur frågeställning ”Är Ni bekanta med varumärket Gina Tricot, iså fall på vilket sätt?” 

framgår respondenternas associationer kring varumärkets identitet i fysisk uppbyggnad. De är 

ganska enhetliga i bedömning att varumärket uppmärksammas i sociala mediekanalerna Tv 

och reklam samt mobil-och webb baserade programmet Instagram. Respondenternas 

resonemang lyfter fram varumärkets identitet i fysisk uppbyggnad på ett tydligt sätt och 

tycker att den är tydlig och tillgänglig i mediekanalerna som fortsätter att påminna dem att 

varumärket ännu finns. Här framträder också samtalet om namnet och logotypen av 

varumärket, specifikt att denna är någonting man upplever i kombination med de sociala 

mediekanalerna, Tv och reklam samt mobil-och webb baserade programmet Instagram. Det 

kan exemplifieras av följande: 

 

”Jag känner till alla och då är det deras kampanjer. I affärerna är det deras kampanjfoton …” 

(Clara 23 år) 

”Ska jag egentligen välja en sak med vad jag är mest bekant med, då är det väl mest namnet, det är en 

kombination av att jag både ser dem och handlar ifrån dem så att jag är bekant med de, skulle jag säga 

att jag blir påmind om dem. Jag kanske inte tänker Gina i första hand när jag ska köpa kläder, men jag 

kan mötas av en reklam film eller att jag då följer de på instagram till exempel, ”nu har dem en nyhet, 

en schyst topp som jag kan tänka mig osv”, så att ja ...” 

(Sofia 34 år) 

”Hemsidan har jag nog aldrig varit inne på, det är väl nog, alltså det är nog mer varumärket Gina 

Tricot man känner igen, de har man liksom fått från reklam. Reklamen när det var samma tjej som 

dansade i reklamen sen detta i samband med en mängd olika färger och så i plaggen.” 

(Rebecca 28 år) 
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”Ja, jag har tidigare hört H & M och Zara, Mango som internationella men Gina Tricot är mest 

Sverige, Norge, Oslo osv.” 

(Rosa 24 år) 

”Tv, ja och väldigt unga kläder med halv bra kvalité” 

(Hanna 28 år) 

 

Av frågeställning ”Är det ett varumärke som tilltalar Er, som yngre mogen kvinna?” framgår 

respondenternas resonemang kring vilken relation de har till varumärkets identitet i fysisk 

uppbyggnad. Det är exempel på produkterna i bland annat skyltning i fönster och butik 

respondenterna uppmärksammar. Relationen och de associationer som varumärket ger kan 

exemplifieras av följande: 

 

”Prisvärdigheten och stilen som de har, de har en linje och koncept, men sen har de ju ändrat och lagt 

till fler koncept som jag från början inte gillade.”  

(Clara 23 år) 

”Ungt mode på något sätt, det kanske inte direkt står för kvalité, liksom för mig så, men lite ungt 

feminint, en tråkig sak som jag personligen kan känna till viss del är med Gina, eller tråkigt, så är det 

väl generellt idag, att det inte finns tydliga gränser …, mamma kan handla en topp på Gina, kontra … 

Jag tycker att jag kan gå in i butiken och är beredd på en bredd människor i butik, vilket är en bredare 

span av ålder i butik så då kan man se en 15 åring som har samma topp som jag har, kontra någon som 

också kan vara äldre än mig. Så att det tror jag att priset är så tillgängligt för så många, för att de 

fortfarande är lågpris, för att man kan sälja till många fler än sin specifika målgrupp. Det tycker jag då 

kan ibland vara en nackdel med Gina då.” 

(Sofia 34 år) 

”Nej, jag tycker inte så, just för att det är så ungt, kvalitén är inte så speciellt bra, det tror jag också 

spelar in. Men deras image då om att de ska rikta sig till lite äldre kvinnor, det ser jag inte, för att då 

ska exempel kläderna passa en äldre kvinnas kropp också.” 

(Rebecca 28 år) 

”Det är mest ställena man ser, mest hur de använder färger som modeller, man blir intresserad att gå 

och kolla, man kanske inte går för att köpa, men se de fina färger de presenterar utanför. Det är mest 

modellerna jag kolla varje säsong. Det är kläderna på skyltdockorna jag menar.” 

(Rosa 24 år) 

”Nej, kläder som inte håller så bra, kanske en fest topp för en kväll kan man köpa där om man tycker 

att det finns någonting som passar bra men om man vill köpa någonting som är lite mer hållbart eller 

lite mer speciellt så går man någon annanstans. För att jag är den typen av tjejen som gärna inte har på 

mig det som alla andra har. Det tycker jag är lite tråkigt.” (Hanna 28 år) 
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Av frågeställning ” Kan ni säga att Ni har en tydlig association/tanke till varumärke Gina 

Tricot?” framgår respondenternas attityder till varumärkespersonligheten. Respondenterna 

lyfter fram värderingar och de utmärkande egenskaper av varumärkets personlighet som 

fungerar som igenkänningsfaktor att påminna dem om varumärkets distinkta karaktär. Frågan 

rör också produktsortiment och profileringen av butik.  Varumärkespersonligheten och 

produkterna kan ta sig uttryck som så här:  

 

”Stiligt, feminint, svensk design, det kan vara sportigt, men den är variabel, någon klänning kan vara 

eleganta exempel, dessa ord beskriver dem väl.” 

(Clara 23 år) 

”Jag associerar varumärket med feminint, kvinnligt, prisvärt mode med fokus på trend snarare än 

kvalité då. Och det är lite massmode, är det ju men jag tycker o andra sida att man kan hitta ganska 

schysta saker, guldkorn som man kan tycka ...” 

(Sofia 34 år) 

”Jag tycker att den är nog lite negativ men det är nog både och, de har vissa plagg som man kan gå in 

och köpa men vissa plagg signalerar lite, kranskommun, eller lite såhär, kläder som med hål i eller 

väldigt låga jeans eller, och som inte känns så ”classy”. Den biten. Sen kan de ha fina klänningar, 

kavajer och sådär, så det är konstigt att man dömer ut de sådär lite, att Gina Tricot är något positivt, 

eller en positiv klädaffär, eller där har dem kvalité eller att det där finns grejer som jag kan hitta ... Och 

det är väl för att jag inte känner mig som målgruppen utan att det är ungt och inte så bra kvalité, och 

små storlekar är vad som jag tidigare nämnt signalerar att det är ungt. Och att det är väldigt unga tjejer 

som jobbar där. När man går in i butiken är det ganska ofta hög musik och jätte ljust som också kan 

spela vilken roll man får som en känsla där i butik. Och det är en hel del genomskinliga grejer där som 

känns ung eller spets ...” 

(Rebecca 28 år) 

”Jag tänker på färgerna, för att jag tror att de väljer ganska glada färger, speciellt nu till sommar och 

vår, ja jag tänker nog mest på färgerna …” 

(Rosa 24 år) 
”Billiga kläder, billiga, kanske billiga kläder som alla har.” 

(Hanna 28 år) 

 

På frågan ”Vad är enligt Er, Gina Tricot främsta igenkänning faktor?” framträder 

respondenternas attityder av relationen till varumärkets identitet i fysisk uppbyggnad i form 

av promotion som är reklam. Respondenterna berör också produkterna och vad detta ger för 

associationer. Det kan exemplifieras av följande: 

 

”När jag jämför de kampanjer dem hade förut på tv och som dem har nu, de känns fortfarande lite 

likadant, det känns väldigt mycket ”mjukt, soft” och detta ser man också mycket på deras hemsida 
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också på H & M, mycket musik, dansar dem är på party också Nelly. Gina är mer klara och mer 

produktfokuserad.” 

(Clara 23 år) 

”Det är nog ”trikå”, vet inte men spontant det är det första jag tänker på för att när de kom var det så 

otroligt mycket trikå, så mycket linnen så många toppar, som utgör en stor bas och den finns ju till stor 

del kvar men jag tror att, där kan jag väl känna att det är trikå.” 

(Sofia 34 år) 

”När man tänker i butik Gina Tricot så tänker man unga tjejer, jag har nog aldrig sett en kille i butiken, 

väldigt mycket unga tjejer. Jag tänker på färgerna. Man kan väl tänka väldigt långa och smala kvinnor 

i reklamen, för det tycker jag att man märker med jeansen. Jag är ganska kort så de är super långa, så 

jag har svårt att hitta exempel byxor att passa mig, om jag inte ska lägga upp de typ 15 centimeter. För 

att de är så långa. Jag tänker nog att idealkvinnan Gina Tricot förmedlar är lång, smal, modell.” 

(Rebecca 28 år) 

”En eller samma, typ jeans är samma, tycker jag, eller samma linne ser jag eller jeans, men en eller 

nytt. Men när jag tänker på Gina tänker jag samma typ linne, samma färger och modell.” 

(Rosa 24 år) 

”Just nu tänker jag på det stora Gina Tricot huset, eftersom man åker förbi det nästan varje dag.” 

(Hanna 28 år) 

 

På frågan ”Har Ni uppfattningar kring vad ”Gina Tricot-kulturen” är?” framgår 

respondenternas resonemang kring varumärkets kultur såsom det uttrycks i marknadsföringen 

av mobil-och webb baserade programmet Instagram. Här visas på också hur kunden får en 

relation till varumärket genom butikspersonal och service. Dessa relationer visas genom 

följande exempel:  

 

”Kultur känner jag till där man jobbar...”Viktigt att vara med i trenderna”, när jag tittar på vad de 

postar på instagram exempel mycket kring att slappna av, nu är det helg igen, eller här är våran frukost 

på måndag morgon eller meeting i New York, mycket sådant om att de vill dela deras upplevelser med 

sina kunder, tycker kul och roligt. Men inte samma känsla av de som arbetar där. Framstår som inte 

”lyckliga”, deras service aspekt att kunden kommer först men, när man är hos Gina är det jag som 

frågar om hjälp inte tvärtom i affärerna som jobbar och de känns inte så lättillgängliga, som sagt inte 

så tillmötesgående. Deras gina -kultur vill de väl ska uppfattas av oss som kunder såsom de vill själva 

vill bli uppfattade ... lite av en kultur-krock.” 

(Clara 23 år) 

”Jag kan inte säga att jag har tydligt märkt och att jag kan säga att det här är Gina Tricot -kulturen, det 

kan jag inte säga, däremot så kan man ju få en uppfattning alltså, eller de visar ju en, nu är hon ju inte 

jätte ung, lite mittemellan men den här kvinnan i målgruppen, ”fräsch, schysta kläder” och även på 

instagram man följer så är den väl ändå någon form av vardags, mycket vardags situationer miljöer 

och så vidare, någonting man ser personerna med plaggen i, lite stadspuls och så.” 
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(Sofia 34 år) 

”Dom försöker väl förmedla den ”fräscha unga kvinnan som är glad, men det känns lite tomt”, 

eftersom man inte sätter hela marknadsföringen i ett sammanhang.” 

(Rebecca 28 år) 

”Olika, mest nyheter, alltid någonting nytt tycker jag, varje vecka, plaggen. Jag tror de vill visa mest 

ett svensk varumärke. Inte så många vet om varumärket Gina Tricot. Jag tror Gina Tricot vill själv 

mest uttrycka ett svensk varumärke.” 

(Rosa 24 år) 

”Ja det är väl att de ska ha kläder som är lite mer ungdomliga och till ett bra pris och som folk har råd 

att köpa.” 

(Hanna 28 år) 

 

I frågeställning ”Är Gina Tricot ett varumärke som Ni anser reflekterar Er egen 

personlighet?” framgår respondenternas synpunkter kring kundens återspeglade självbild. De 

är eniga om att varumärket uppmärksammas i produktsortiment och i försäljningskanaler. 

Respondenternas betonar det fysiska varumärkets betydelse i exempelvis Tv-reklam och som 

stärker varumärkets personlighet. Respondenterna visar också på produkterna och de 

associationer de ger till kundens självbild. Det kan exemplifieras av följande: 

 

”Ja för många delar gör den det, det så att jag inte bara köper från dem, men det är så att när jag oftast 

går till Gina butiken hittar jag något jag tycker om, passar mig och kompisar säger, ”det där är du”.  

(Clara 23 år) 

”Ja det tycker jag nog eftersom jag kan nog tilltalas av plaggen jag fortfarande ser och av personen så 

nånstans så är det ju något. Jag tycker inte att det är för ungt för mig och jag tycker inte att det är, inte 

för gammalt för mig, utan jag tycker att jag ...Det är en butik jag kan gå in i och handla i. Och det är 

just det jag känner, att de är mer mot den äldre, eller det är ju fel att säga äldre kvinna men runt 28, 

mognare då, än att det är någon som är runt 20, för då hade de ju krockat med någon som är mer så ...” 

(Sofia 34 år) 

 

”Nej, jag tycker att Gina Tricot inte känns tillräckligt självständiga, kanske kan hänga ihop med, att de 

byter väldigt mycket. För att jag ser Gina Tricot som den glada fräscha kvinnan som jag pratade om, 

men jag ser inte den här starka kvinnan. Eller påhittiga kvinnan, eller intelligenta kvinnan. Så därför 

kan jag inte säga att jag är spot on målgrupp men o andra sida handlar ju jag där ibland om jag hittar 

något.” 

(Rebecca 28 år) 

”Nej, Gina är inte den jag ska välja som min personlighet. Mest på grund av att former av kläder som 

jag inte får plats i. Den passar inte mig. storlekarna, 34, svårt att hitta då de är för långa och stora på 

mig. Jag tror inte på reklam, plaggen passar bara inte mig i formen. Jag kan inte se mig i reklamen.” 
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(Rosa 24 år) 

”Ja, jag handlade väl mer där när jag var en viss ålder. Nej, kanske 18 eller 20 eller någonting så, 

kanske köpte något linne eller jeans. Ganska länge faktiskt, kanske när man var 18 till 24 faktiskt ...” 

 (Hanna 28 år) 

 

På frågan om ”Associerar Ni, som yngre mogen kvinna, Gina Tricot vara ett varumärke som 

riktar sig mot främst en yngre kund?” framgår respondenternas attityder om hur varumärket 

speglar kundens självbild. Denna fråga behandlar kundens självbild och hur denna bekräftas 

genom varumärket och produkt och hur sammanhanget skapar tilltro till budskapet om en 

”yngre mogen kvinna”, vilket visas på följande sätt: 

 

"Yngre än mig? Det tycker jag faktiskt inte, jag tycker att de täcker av ett ganska brett spektrum, till 

och med min mamma kan köpa där och mina kusiner som är 28 typ handlar där, även i butik finns det 

alla grupper människor. Mycket klassiska och bas grejer passar de flesta … jag har haft många bra 

erfarenheter med deras produkter, många av mina favorit grejer är från det varumärket, många fina 

minnen. Prisvärd, jag kan nog uttrycka mode, utan på ett bra sätt, utan att jag lever fattig, viktigt som 

student.” 

(Clara 23 år) 

 

”Ja, därför att det är ändå min uppfattning av att det finns en modegrad i den sen är det en känsla som 

är både kopplad till kommunikation och hur man är i media och dem produkterna man har. Det är 

yngre personal som jobbar i butiken, den här biten. Jag tror att man av naturliga skäl har man en yngre 

målgrupp än en äldre, även om det kan förekomma att man kan vara nyfiken att gå in i butik och kolla 

kan det förekomma att huvud målgruppen är hyfsat ung.”  

(Sofia 34 år) 

 

”Ja jag tycker att de vänder sig till yngre, på deras under, exempel inte passa någon med kvinnliga 

former. ”Långa slanka” … Kanske på något sätt att de anspelar på det sexuella och det är kanske det 

jag inte gillar, mer sexuella än på det intellektuella. Bilderna i butik ska ju också vara lite förföriska, 

med dem här stora planscherna, mer på produkterna. Det är lite av min uppfattning och upplevelse.” 

 

(Rebecca 28 år) 

 

”Kanske inte alla plaggen, lite svårt på Gina faktiskt att man, finns allt möjligt på Gina, för olika ålder, 

svårt att säga, man kan hitta allt där, från 15-40 tycker jag. Klart att jag inte skulle vilja associeras som 

en 4o åring, eller alla samma ålder, eller yngre, det måste finnas någon skillnad. För här har alla 

samma kläder, och det gillar inte jag. Du kan köpa ett par jeans där sen se 10 personer ha samma. Lite 

personlighet, jag gillar inte att ha det som alla andra har. Jag vet vad jag vill ha, jag har en ganska klar 
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stil. Men allt kan ju inte passa mig och min kropp … Ja, det är mest för färgerna, jag kanske inte köper 

själv men det är positivt. Jag gillar Gina men den gränsen är svår då de inte passar mig i min storlek 

till exempel 34.” 

 

(Rosa 24 år) 

”De har ju de lite trendiga också, det tilltalar ju lite mer de yngre som inte hittat sin stil, som de vill ha, 

sin speciella stil, tror jag. För nu har ju jag hittat min stil, min speciella stil som jag har. Och då går ju 

jag efter det ...” 

(Hanna 28 år) 

 

 

5. Analys & Diskussion 
I detta kapitel presenteras analysen av empirin. Analysen kommer att knyta an till 

grundteorierna och företagsprofil. Kapitlet delas upp efter de teman som bildar 

företagsidentitet och image, för att besvara syftet och forskningsfrågan av uppsatsen. 

 
Respondenternas uppfattning av varumärkets identitet i fysisk 
uppbyggnad 
Diskussionen som inleder, beskriver respondenternas uppfattningar av varumärket Gina 

Tricot identitet i fysisk uppbyggnad. Beroende på varumärkets faktiska framträdande roll i 

verkligheten, bildar respondenterna klara associationer till varumärket. (Keller 2008) 

Varumärkets identitet är vad som internt kontrolleras av en organisation och externt förmedlas 

till kund i former av fysisk uppbyggnad som innefattar logotyp, produkter, förpackningar, 

skyltning och promotion som exempel annonsering och reklam samt webbsida.(Posner 2011) 

I form av dessa önskar företaget att kunden kan uppfatta och engageras med varumärket i 

relation till sig själva. 

 

Logotyp och promotion 
Respondenterna beskriver att varumärkets namn i form av logotypen på plagget är den 

främsta igenkänningsfaktorn. Respondenterna fortsätter att formulera att det är på grund av 

varumärkets namn Gina Tricot som dem uppfattar det alltmer vanligt på marknaden, och en 

av respondenterna beskriver hur varumärket inte sticker ut i andra former än enbart logotypen. 

I följd av att varumärket kombinerar logotypen i användning av olika sociala mediekanaler 

kan de externa uttrycken av varumärket som starkast förknippas med respondenternas 

associationer sammanställas att bli TV och reklam men också mobil-och webb baserade 

programmet Instagram. Respondent Sofia 34 år beskriver det så här: 
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”Ska jag egentligen välja en sak med vad jag är mest bekant med, då är det väl mest namnet, det är en 

kombination av att jag både ser dem och handlar ifrån dem så att jag är bekant med de, skulle jag 

säga att jag blir påmind om dem. Jag kanske inte tänker Gina i första hand när jag ska köpa kläder, 

men jag kan mötas av en reklam film eller att jag då följer de på Instagram till exempel, ”nu har dem 

en nyhet, en schyst topp som jag kan tänka mig osv” …” 

 

Användning av dessa ovanstående element, beskriver (Posner 2011) kan bekräfta varumärkets 

identitet genom att vara de externa uttrycken som kunderna kan uppfatta och engageras med 

varumärket i relation till sig själva. Därefter uppmärksammar respondenterna de externa 

uttrycken av varumärket och formar deras egna uppfattningar och åsikter, i följd av dessa 

bildar en uppfattning så kallad varumärkesimage.  

 

De yngre mogna kvinnornas upplevelser av varumärkets uppbyggnad, verkar överensstämma 

med den presenterade teorin om externa uttryck inom företagets framträdande roll riktade till 

kund i form av logotyp och promotion. (Posner 2011) Samtidigt som kvinnorna upplever de 

externa uttrycken av varumärkets övergripande identitet, är det Aaker & McLoughlin (2010) 

presenterar som teori, att de fysiska upplevelserna är övertygande och engagerade kan 

kunderna skapa positiva associationer till varumärkets övergripande identitet. Genom att 

kvinnorna upplever starkast varumärket framträdande i rollen av promotion, påverkas 

kvinnorna positivt med syftet att nya produkter finns till försäljning. Det uppmuntrar en 

positiv association till kvinnorna att vilja uppleva och engageras med produkterna och deras 

identitet. Med detta bestyrkas att den kommunicerade identiteten i ovanstående elementer har 

nått på sätt och viss till de yngre mogna kvinnorna. Eftersom Gina Tricot har uttryckt sig 

genom Per Johan Swartling att med hjälp av nya kollektioner ändra varumärkesprofileringen 

mot en annan kategori av kunder, mogna kvinnor. (Gina Tricot satsar moget 2013) Som har 

enligt respondenternas uttalanden förekommit i form av promotion. 

 

Produkt 
För att skapa affektivt band mellan kund och företag är produkterna en viktig pelare i det 

fysiska varumärket. (Keller 2008) Där produkterna i verklighet som kunderna kan skapa 

mening och associationer med varumärket genom profilering av varumärkets egenskaper och 

karaktärer. (Aaker & McLoughlin 2010) Respondenterna påpekar på det fysiska varumärket 

att vara starkast upplyst i uppfattningen av produkterna. Respondenterna uppger sig associera 

med varumärket i produktens karaktärer som är feminint, kvinnligt och prisvärt mode som 

fokuserar på trend snarare än kvalité. Respondent Sofia 34 år beskriver sin faktiska upplevelse 
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av varumärke så här: 

 

”Jag associerar varumärket med feminint, kvinnligt, prisvärt mode med fokus på trend snarare än 

kvalité då. Och det är lite massmode, är det ju men jag tycker o andra sida att man kan hitta ganska 

schysta saker, guldkorn som man kan tycka …” 

 

Enligt en annan respondent nämner att varumärket genom sina produkter i design inte vänder 

sig till kvinnor med exempelvis av en mera intellektuell karaktär utan att varumärket genom 

sin framträdande identitet av produkterna vänder sig till mera förföriska och det vad hon 

upplever av varumärkets identitet. Respondent Rebecca 28 år beskriver det så här: 

 

”… de har vissa plagg som man kan gå in och köpa men vissa plagg signalerar lite, kranskommun, 

eller lite såhär, kläder som med hål i eller väldigt låga jeans eller, och som inte känns så ”classy” … 

Och det är en hel del genomskinliga grejer där som känns ung eller spets...” 

 

Kapferer (2004) nämner att varumärket genom sina produkter och tjänster ska omtala och 

relatera till kundernas liv och behov återspeglad i positiva associationer och bekräftade 

medkänslor till varumärket i samspel med varumärkets ideologi och stil. Enligt 

respondenterna denna association kan kopplas till att varumärkets produkter vänder sig till 

dem yngre generationerna än till den generationen av yngre mogna kvinnor. Där 

sammankopplas uttalandet av att bolaget Gina Tricot har tidigare sålt till främst unga men har 

valt att differentiera mot en ny målgrupp. (Gina Tricot hoppas på äldre kvinnor 2013)  

 

Kvinnornas upplevelse av produkterna i fysisk form skapar en viss motsägelse i kvinnornas 

associationer och medkänslor till produkterna. Därmed att dem inte kunde hitta sig själva i de 

egenskaper och karaktärer som varumärket Gina Tricot presenterar som produkt i verklighet. 

Om man sammankopplar till Kapferer (2004) teori att kunderna måste bekräfta sina 

associationer och medkänslor till varumärket genom att relatera till produkterna så hittar man 

en oenad uppfattning av vad de associationerna och medkänslor skapar för upplevelse i 

samband med kundernas liv och behov i samspel med företagets ideologi och stil. I följd av 

det kan härmed uppmärksammas att företaget Gina Tricot har redan tagit åtgärder och utökat 

sitt produktsortiment för att kunna nå till de yngre mogna kvinnornas samtycke för att kunna 

utöka sin försäljning av produkterna och sammankoppla den nya typen av kund. Men i det 

fallet budskapet har inte nått tydligt fram i dem betonade karaktärer och egenskaper hos vissa 

av de yngre mogna kvinnorna.  
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Skyltning 
Skyltning kan förekomma i olika former, som fönsterskyltning och skyltning i butik och är en 

av de delarna i den fysiska uppbygganden av varumärkesidentiteten. Som utformar externa 

uttryck av företaget som önskar att kunden kan uppfatta och engageras av produkterna med 

varumärket i relation till sig själva.(Posner 2011) I funktionen att attrahera och informera om 

företagets ideologi och stil till dem användare och icke användare (Keller 2008) har 

skyltningen funktionen att upplysa om nyheter och nya kollektioner. Enligt respondenterna 

angående skyltning(butikens fönsterskyltning) som kan vara företagets ansikte utåt skapar en 

viss uppmärksamhet och intresse för att besöka företagets butiker. Respondent Rosa 24 år 

beskriver fönsterskyltningen av det besökta varumärkets butik så här: 

 

”Det är mest ställena man ser, mest hur de använder färger som modeller, man blir intresserad att gå 

och kolla, man kanske inte går för att köpa, men se de fina färger de presenterar utanför. Det är mest 

modellerna jag kolla varje säsong. Det är kläderna på skyltdockorna jag menar.” 

 

Skyltning i butik kan vara den informationen som kommuniceras i form av bild för att kunna 

hitta eller associera eller relatera till den nuvarande sortiment som finns just då i lokalerna. 

Skyltning är ett medel för kunden att bli upplyst hur produkterna kan bäras och hur plagget 

utformar sig på kroppen och kan leda till försäljning men en av respondenterna beskriver 

hennes upplevelse av de skyltningarna som finns i butiken är för helt annan kategori av 

kvinnor än sig själv i attityd och uttryck. Hon beskriver det genom att uttrycka sig från hennes 

synpunkter att dem är till en specifik kroppsuppbyggnad och i attityd, där varumärket anspelar 

till mer förföriska långa, slanka, yngre kvinnor och att strukturen inte passar de kvinnor med 

lite former. Respondent Rebecca 28 år beskriver det så här: 

 

”… jag tycker att de vänder sig till yngre, på deras under, exempel inte passa någon med kvinnliga 

former. ”Långa slanka” … Kanske på något sätt att de anspelar på det sexuella och det är kanske det 

jag inte gillar, mer sexuella än på det intellektuella. Bilderna i butik ska ju också vara lite förföriska, 

med dem här stora planscherna, mer på produkterna. Det är lite av min uppfattning och upplevelse.” 

 

Aaker & McLoughlin (2010) tyder på att kunden kan skapa mening och associationer med 

varumärket men varumärket i sin tur måste sammankoppla kunden med medkänsla och hur de 

själva önskas bli sedda och uppfattade. Gina Tricot uttrycker sig att de åtgärderna som 

företaget har gjort för att ändra riktning på sin företagsprofil till att också inkludera kategorin 

mognare kvinnor är att bredda sitt produktsortiment och profilera om butikerna på tre 

sortiment. (Gina Tricot satsar moget 2013) Slutsatsen av vad upplevelsen av de åtgärderna är 
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att fönsterskyltningen har lyckats attrahera den nya kategorin yngre mogen kvinna men 

däremot skyltning i butik har skapat en annan association till ena respondenten som uttrycker 

sig att hon upplever ingen förändring av dem nya utvalda sortimenten eller av dem nya 

åtgärderna som företaget betonar har gjort i form av tre nya sortimenter.  

 

Respondenternas upplevelse i delarna av varumärkesimage 
Den inledande diskussionen kring vad image innebär och har som faktiska roll att beskriva, 

respondenternas upplevelse som bildar en uppfattning av dem olika delarna i företagets 

identitet som kan bilda varumärskesimage enligt kund. Posner (2011) beskriver hur 

varumärkets image beskrivs genom hur varumärkets identitet uppfattas och vilken är den 

faktiska upplevelsen och erfarenheten av identiten. Det innebär externt samspel med att dem 

interna uppbyggnaderna av varumärket ska integreras med kunden i extern upplevelse i form 

av relation, kundens återspeglade personlighet och varumärkets budskap. (Posner 2011) 

 

Relationen 

Relationen är samspelet som skapas mellan ett varumärke och kund, dessutom är en bestående 

del av varumärkesimage. Relationen är resultatet av identitetens externa uttryck i 

uppfattningar och upplevelser, där kunden skapar en tilltro och positiv association och får vad 

hen blir utlovad i form av löfte som varumärket uppvisar och levererar med de delarna i 

företagets identitet. Posner (2011) menar att relationen beskriver samspelet mellan 

uppfattningen av varumärket hos kund och varumärkets klara framträdande i verklighet.  

 

För att ha en klar bild hur detta samspel har uppfattats hos den yngre mogna kvinnan, så valde 

jag i första hand att dra fram vad modeföretaget Gina Tricot har tagit för åtgärder gentemot 

den nya kategorin. Enligt Per Johan Swartling, Gina Tricot administrativa chef uttrycker sig i 

tidningsartikeln Dagens Handel, att med hjälp av nya kollektioner, för att kunna inkludera 

kategorin mognare kvinnor, har Gina Tricot profilerat om butikerna på tre riktade sortiment 

mot den nya kategorin.(Gina Tricot satsar moget 2013) Därmed skapas en viss utlovande i 

form av varumärkets löfte, då förväntar respondenterna att bli levererade det som dem är 

utlovade att få.  

 

Respondenterna upplever att varumärket har nått fram, och attraherar målgruppen i 

kommunikation såsom media och de upplever att varumärket uppmärksammar produkterna 

till bra och billiga priser, däremot profilering i butik har medfört en annan typ association som 

har uppfattats att den är inte riktad mot de yngre mogna kvinnorna på grund av den 

förvirrande butiksmiljön. Dem uttryckte sig i känslan av den starka belysningen och en yngre 
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personal som jobbar i butiken. I följd av denna aspekt syftar respondenten Sofia 34 år att 

varumärket uppmuntrar att belysa mode ur ett mer ungdomligt perspektiv än ett mer moget 

perspektiv. Respondenten återger att associationen mot en mer ungdomlig profilering av butik 

starkast associerad och kopplad till varumärkets produkter och hyfsad ung målgrupp i 

butiken. Respondent Sofia 34 år beskriver uppfattningen av varumärket så här: 

 

”Ja, därför att det är ändå min uppfattning av att det finns en modegrad i den sen är det en känsla 

som är både kopplad till kommunikation och hur man är i media och dem produkterna man har. Det 

är yngre personal som jobbar i butiken, den här biten. Jag tror att man av naturliga skäl har man en 

yngre målgrupp än en äldre, även om det kan förekomma att man kan vara nyfiken att gå in i butik 

och kolla kan det förekomma att huvud målgruppen är hyfsat ung.” 
 

Respondenternas förväntningar är positivt associerade innan besöket i butik medan 

upplevelsen i butiken istället uppfattas med många unga tjejer. Slutligen menar 

respondenterna att produkterna tilltalar respondenterna att vilja gå in i butikerna men på grund 

av ovanstående association inte köpa av varumärket. Enligt Posner (2011) ska kunden bli 

utlovad det som den förväntar sig att bli levererad av varumärket.  Posner (2011) betonar 

vikten av att stämma överens med varumärkets klara framträdande roll och kundens 

förväntningar.  

 

Kundens återspeglade självbild 
Återspeglad självbild innebär att kundens uppfattningar av varumärket, återspeglar kundens 

personlighet genom marknadsföringen. Gina Tricot framhäver på deras webbsida att 

målgruppen är internationell, stilmedveten och föränderlig och modeföretaget hänvisar att 

deras fokus ligger på att servera ett koncept snarare än enskild produkt.(Gina Tricot 2014) 

Promotion är nyckeln till att förstå hur den återspeglade bilden har påverkat respondenterna. 

Enligt Posner (2011) kundens uppfattning av varumärket är hur denna återspeglar kundens 

personlighet genom marknadsföringen som spelar rollen som den externa spegeln.  

 

Respondenterna upplever varumärket i marknadsföring återspegla en glad, fräsch, feminin 

och kvinnlig i personlighet men som ibland känns lite tom. Respondenterna upplever att 

varumärket Gina Tricot inte lyckas återspegla en klar bild i vilken den exakta personlighet 

dem kan associera sig med. För ena sidan upplevs varumärket som glad, fräsch, feminin och 

kvinnlig i den andra upplevs hon som förförisk, lång och slank modell som de inte kan finna 

sig själva lik som. Respondent Rebecca 28 år beskriver sin uppfattnings av varumärket så här: 
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”Nej, jag tycker att Gina Tricot inte känns tillräckligt självständiga, kanske kan hänga ihop med, att 

de byter väldigt mycket. För att jag ser Gina Tricot som den glada fräscha kvinnan som jag pratade 

om, men jag ser inte den här starka kvinnan. Eller påhittiga kvinnan, eller intelligenta kvinnan. Så 

därför kan jag inte säga att jag är spot on målgrupp men o andra sida handlar ju jag där ibland om 

jag hittar något.” 

 

Produkterna är också det som respondenterna diskuterar värderingar kring, enligt att 

varumärket levererar i marknadsföring färgglada och tilltalande produkter som dem får en 

positive känsla och kan relateras med men däremot storlekarna inte uppfyller respondenternas 

förväntan vilket istället förstärker känslan av en lång smal modell i önskad målgrupp, som 

dem inte kan associera med. Respondent Rosa 24 år beskriver sin uppfattnings av varumärket 

så här: 

 

”Nej, Gina är inte den jag ska välja som min personlighet. Mest på grund av att former av kläder som 

jag inte får plats i. Den passar inte mig, storlekarna, 34, svårt att hitta då de är för långa och stora på 

mig. Jag tror inte på reklam, plaggen passar bara inte mig i formen. Jag kan inte se mig i reklamen.” 

 

Eftersom Gina Tricot inte har uppfattats som klar bild i personlighet så var det en svår uppgift 

för respondenterna att kunna återspegla sig i vad varumärket vill att de ska associera sig med.  

Posner (2011) betonar att det ska finnas ett starkt samband mellan varumärkets och kundens 

identitet genom att varumärkets image måste stämma överens med kundens återspeglade 

personlighet.  

 

Budskap  
Som tidigare nämnt Gina Tricot har valt att profilera om sitt produktsortiment för att kunna 

inkludera en ny målgrupp av kunder, de åtgärderna som företaget har gjort för att profilera om 

varumärket är att bredda sitt produktsortiment och profilera om butikerna på tre nya sortiment 

inriktade mot den nya målgruppen. (Gina Tricot satsar moget 2013) När ett varumärke väljer 

att profilera om vissa produkter riktade till en annan målgrupp av kunder, det är viktigt att 

bevara värderingar av varumärkets integritet trots utvecklingen på produkter eller butik. 

Posner (2011) beskriver att det är viktigt att varumärket förmedlar sitt budskap ut till kunden 

utan att skada varumärkets integritet genom att bevara de värderingar och ideologier trots 

utvecklingar på produkters prestanda och butiksutveckling säsong efter säsong.  

 

Respondenterna uppfattar det betonade budskapet efter den nya profilering som en generell 

bild för alla åldrar. Eftersom Gina Tricot har blivit en bild av ett prisvärt mode vilket starkast 
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associeras med massmode och är därmed tilltalande alla målgrupper. Det gör dem att inte 

kunna utmärka sig i ålder eller karaktär det vill säga att respondenterna inte skulle vilja se sig 

själva i samma plagg som en femton åring eller som deras mamma skulle klä sig som. 

Respondent Sofia 34 år beskriver det så här: 

 

”Ungt mode på något sätt, det kanske inte direkt står för kvalité, liksom för mig så, men lite ungt 

feminint, en tråkig sak som jag personligen kan känna till viss del är med Gina, eller tråkigt, så är det 

väl generellt idag, att det inte finns tydliga gränser …, mamma kan handla en topp på Gina, kontra … 

Jag tycker att jag kan gå in i butiken och är beredd på en bredd människor i butik, vilket är en bredare 

span av ålder i butik så då kan man se en 15 åring som har samma topp som jag har, kontra någon 

som också kan vara äldre än mig. Så att det tror jag att priset är så tillgängligt för så många, för att 

de fortfarande är lågpris, för att man kan sälja till många fler än sin specifika målgrupp. Det tycker 

jag då kan ibland vara en nackdel med Gina då.” 

 

Slutligen man kan dra en slutsats att budskapet har behållit sin integritet och värdering men 

den har inte nått fram i den specifika inriktningen mot yngre mogen kvinna enligt 

respondenternas uttalanden.  
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6. Slutsats 
 
I denna uppsats har jag velat undersöka vad de yngre mogna kvinnorna har för uppfattningar 

om Gina Tricots identitet och varumärkets image. För att kunna ge en bild av hur de delarna i 

identiteten uppfattats av kvinnorna, har delarna i identiteten delats upp för att förstå hur 

kvinnorna har upplevt de i relation till företagets budskap. I följd av de yngre mogna 

kvinnornas upplevelser av företagets budskap, kan företagets image uppfattas enligt de yngre 

mogna kvinnorna. 

 

Uppsatsen har utifrån urvalet respondenter i första hand försökt definiera vem den yngre 

mogna kvinnan kan vara i förhållande till attityd och ålder. I jämförelse med den baserade 

teori har kvinnornas uppfattningar och upplevelser varit till hjälp för att kunna skapa en 

helhet.	  Kvinnornas upplevelse av de bestående delarna i varumärkets identitet skapar en viss 

motsägelse i kvinnornas associationer och medkänslor till de olika delarna. De kunde därför 

inte på rak hand varken definiera vilken Gina Tricots målgrupp är eller hur väl företagets 

produkter speglar denna målgrupp, vilket är en viktig strategi för att kunna inkludera mognare 

kvinnor som potentiella kunder. Företagets strategi att tydliggöra målgruppen och 

varumärkets produkter för att inkludera den mogna kvinnan verkar därför behöva 

vidareutvecklas. Dock valde jag att fokusera på de positiva associationer som varumärket har 

lyckats förmedla till respondenterna. Gina Tricot är ett varumärke med stark bakgrund och en 

väldefinierad målgrupp och de yngre mogna kvinnorna menar att Gina Tricot i massmedia 

lyckas skapa en attraktiv presentation av varumärkets identitet. Denna identitet är, enligt 

gruppen, inte lika tydligt avspeglad i den faktiska upplevelsen i butik. Som tidigare nämnts, 

har upplevelse i butiken spelat en stor roll för den benämnda målgruppen, i fortfarande en stor 

prägling av den unga tonåriga tjejen som är företagets prioritet.	  

 

Den yngre mogna kvinnan har en gång varit den unga tjejen som har handlat och upplevt 

deras produkter, men som i dagens läge har hon ändrat sin attityd och uppfattning och därför 

har hennes intresse blivit mer utvecklad eller annorlunda. När Gina Tricot har valt att inrikta 

sig mot den specifika målgruppen har man skapat ett visst intresse hos den yngre mogna 

kvinnan som associerade sig till de olika delarna i företagets identitet som de redan upplevt i 

sin tidigare ungdom. Den upplevda identiteten var associerad med positiva känslor när det 

gäller de externa uttrycken i varumärket i form av promotion och det skapade vilja och 

intresse för att handla och bli deltagande av företagsprofilen. Men det skapade en oklar bild 

och förvirring när den upplevda skyltningen och produktsortimentet som presenterade i 

butikerna inte överensstämde. De hittade inget sammanhang eller kännetecken på att 
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produkterna inriktade sig till dem på något sätt. I deras självbild är de en mer utvecklad 

karaktär, dem vill känna sig unga men med en definierad karaktär som passar deras livsstil. 

För att de yngre mogna kvinnorna är full medvetna och bestämda vad de vill ha och klä sig 

med, den generationen är stilmedveten och vill känna sig uppvaktad. Slutsatsen är att Gina 

Tricot fortfarande har en attraktiv vara men i en odefinierad kategori, budskapet är fortfarande 

för de unga.  

 

7. Avslutning 
Förslag till fortsatt forskning 
Jag har valt att genomföra undersökningen utifrån ett kundperspektiv, för att se hur 

utomstående kunder uppfattar företaget och deras image och identitet, efter vad företaget har 

för åtgärder att vilja vidta för att tilltala den mera mogna typen av kund. Därmed skulle det 

också vara intressant att anta denna typ av undersökning även ur ett företagsperspektiv. Jag 

tror även att det skulle vara intressant att göra ett undersökande kring varumärket i 

konkurrenssituation samt en studie kring en annan typ av modeföretag med liknande syfte och 

problem, för att se om situationen ser likadan ut även där. 

 

Egna reflektioner 
Det har varit en mycket intressant och lärorik process för mig att utföra för att genom en 

undersökande studie inom ämnet varumärkets image och identitet, nå resultatet av mitt syfte.   

Hade jag vetat vad jag vet idag kring C-uppsatsens skrivarprocess, skulle jag antagligen gått 

tillväga på ett annorlunda förhållningssätt. Idag inser jag betydelsen och vikten kring en väl 

formulerad problemställning och förtydligad val av syfte. Hade denna kunskap varit klarare i 

början av uppsatsen skulle jag ha sett till att färdigställt dessa två inledande delar innan 

fortsättningen av studien, för att på så sätt kunna undvika onödigt arbete. Slutligen tycker jag 

som författare att resultaten som studien fått fram varit relevanta och tillförlitliga, utifrån de 

förutsättningar jag har haft.  
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Bilagor 
 
Intervjufrågor                                                                                                         

1. Är Ni bekanta med varumärket Gina Tricot, iså fall på vilket sätt?   

 

 

2. Är det ett varumärke som tilltalar Er, som yngre mogen kvinna? 

 

 

3. Kan ni säga att Ni har en tydlig association/tanke till varumärke Gina Tricot? 

 

 
4. Vad är enligt Er, Gina Tricot främsta igenkänning faktor? 

 

 

5. Har Ni uppfattningar kring vad ”Gina Tricot-kulturen” är? 

 

 

6. Är Gina Tricot ett varumärke som Ni anser reflekterar Er egen personlighet? 

 

 

7. Associerar Ni, som yngre mogen kvinna, Gina Tricot vara ett varumärke som riktar sig 

mot främst en yngre kund?  

 

8. Övrig fråga, har Ni, som yngre mogen kvinna, en positiv medkänsla till varumärket 

Gina Tricot? 

 

 

 


