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Never before has it been this important for companies to spend resources for building strong 
brands that create positive associations with the consumers. The reason for this is the stronger 
competition among companies, and the importance of offering the customers products with 
added values that go beyond the products themselves. A way for companies to stand 
out during competition, one that may be crucial for success, is to use relationship marketing in 
order to build a stronger brand image. The technological conditions that have been developed 
along with the Internet, have created completely new possibilities for companies to 
communicate with their customers and to create customer relations. 
 
The purpose of the essay is to examine whether activities that create online customer 
relations might strengthen Gina Tricot’s brand image, and if these activities may generate 
positive effects upon customer loyalty. Our research is of qualitative nature and the essay has 
a case study approach. The gathering of data has been done through observations, one depth 
interview and four focus groups. The gathered empirics have been analyzed with the 
support of our theoretical framework that contains theories about relationship marketing, 
loyalty, technological ship marketing, word-of-mouth, swarm marketing and brands. 
 
The theory of relationship marketing that we studied claims that the principles of relationship 
marketing can be applied to companies involved in almost any business. We have found 
that some results in the study are coherent with the theory, since they show that the resp-
ondents would like to have a relationship with Gina Tricot as long as the company shows that 
it also has an interest for building relationships. Today Gina Tricot’s brand value is 
undermined, according to the customers, because the company does not make any efforts 
trying to create customer loyalty. Competitions that engage the respondents and data base 
marketing may contribute to the enhancement of customers’ loyalty. One conclusion made in 
the essay is that the company has a possibility of strengthening its brand image by working 
with relationships. We also found that supportive word-of-mouth is quite rare, in real life. 
Instead, word-of-mouth takes place as the respondents have had a negative experience in 
connection with a brand contact. Since our results show that the company website 
is considered somewhat boring, the risk of negative word-of-mouth may be considerable as 
long as the website retains its current design. With a new website, containing activities aimed 
at gaining customer relations, Gina Tricot would show interest in customer relationships. This 
would be an opportunity to enhance the brand image and strengthen customer loyalty.
 
Keywords:  relationship marketing, customer loyalty, swarm marketing,  
  word-of-mouth, brand image, Internet, Gina Tricot 
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Sammanfattning 
 

Svensk titel:   Enkelt och rent - en studie om Gina Tricots möjlighet att stärka sin 
varumärkesimage genom relationsskapande aktiviteter på Internet 

Engelsk titel:  Simple and neat - a study regarding the possibility for Gina Tricot 
to strengthen its brand image through activities over the Internet 
with the purpose of gaining customer relations 

Författare:   Renée Säverot och Marika Trygg 

Färdigställd (år):  2009 

Handledare:   Daniel Hjelmgren 

Uppsatsens språk:  Svenska 

Aldrig tidigare har det varit så viktigt för företag att satsa resurser på att bygga starka 
varumärken som skapar positiva associationer hos konsumenterna. Anledningen till det är att 
en större konkurrens bland företag, gör det viktigt att erbjuda kunderna ett mervärde utöver 
själva produkten. Ett sätt för företag att hävda sig i konkurrensen, som kan bli avgörande för 
framgång, är att använda sig av relationsskapande marknadsföring för att bygga en starkare 
varumärkesimage. De tekniska förutsättningar som har utvecklats i och med Internet har 
skapat helt nya möjligheter för företag att kommunicera med sina kunder och skapa relationer.  
 
Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka huruvida relationsskapande aktiviteter på 
Internet kan stärka företaget Gina Tricots varumärkesimage, och om dessa aktiviteter kan ge 
positiva effekter på kundlojaliteten. Uppsatsen har en kvalitativ utformning med en 
fallstudieansats. Datainsamlingen har skett genom observationer, en djupintervju samt fyra 
fokusgrupper. Den insamlade empirin har analyserats utifrån vår teoretiska referensram som 
innehåller teorier om relationsmarknadsföring, lojalitet, teknologisk marknadsföring, word-of-
mouth, swarm marketing samt varumärken. 
 
Den teori om relationsmarknadsföring som vi har tagit del av talar för att relationsmarknads-
föringens principer kan appliceras på företag i så gott som alla branscher. Vi har funnit att 
delar av uppsatsens resultat är överensstämmande med teorin. Anledningen till det är att 
respondenterna i fokusgrupperna gärna vill ha relationer med Gina Tricot, förutsatt att 
företaget visar intresse för att skapa relationer. Idag försvagas Gina Tricots varumärkesvärde 
hos kunderna av att företaget inte arbetar med att skapa kundlojalitet, men att tävlingar som 
engagerar respondenterna samt data base marketing kan bidra till att öka kundlojaliteten. En 
slutsats i uppsatsen är att det finns möjlighet att stärka företagets varumärkesimage, genom att 
arbeta med relationer. Vi har även funnit att positiv ryktesspridning inte är utspridd i 
praktiken. Istället framkom att negativ ryktesspridning är mer vanligt, när respondenterna har 
varit med om en negativ upplevelse i samband med en varumärkeskontakt. Eftersom resultatet 
visade på att hemsidan upplevdes som tråkig, finns en stor risk att negativ ryktesspridning 
sker mellan kunderna, om hemsidan behåller sin nuvarande utformning. Med en ny 
utformning av hemsidan, som inrymmer relationsskapande aktiviteter kan Gina Tricot visa på 
ett intresse för relationer, vilket möjliggör för stärkt varumärkesimage och stärkt kundlojalitet. 
 
Nyckelord: relationsmarknadsföring, kundlojalitet, swarm marketing,  
 word-of-mouth, varumärkesimage, Internet, Gina Tricot 
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1. Inledning 
 
 
Första kapitlet innehåller problembakgrund och problemdiskussion, vilka mynnar ut i en 
problemformulering. Här presenteras även uppsatsens syfte, samt de avgränsningar som 
gjorts. Därefter följer en lista med definitioner av de begrepp som kommer att användas. 
 

1.1 Problembakgrund 

Med ett allt större utbud på marknaden, hårdnar konkurrensen (Melin, 1999). Vidare menar 
författaren att den tekniska utvecklingen har lett till att det blivit lättare att efterlikna, eller till 
och med att kopiera, produktattribut från konkurrenter. Produkters tidigare konkurrensfördelar 
riskerar därmed enligt Melin, att snabbt omvandlas till konkurrensförutsättningar. Han 
förklarar att när flera produkter utformas med samma produktattribut blir de mer likvärdiga, 
vilket leder till en nästan obefintlig differentiering mellan produkter inom en kategori. Enligt 
Melin är det därför viktigt att utöver själva produkten, skapa mervärde för kunden för att 
kunna urskilja sig som företag ifrån mängden. För att kunna erbjuda kunderna mervärde, 
behöver företag skapa starka, positiva och unika associationer i kundernas tankar (Keller 1993 
se Dahlén & Lange 2003). Det krävs relationer mellan företag och kund, för att ta reda på 
vilket mervärde som efterfrågas menar Grönroos (2007). Förr räckte det enligt författaren med 
att ha en bra produkt för att hävda sig i konkurrensen, men idag krävs dessutom att företag 
kan skapa relationer.  
 
Grönroos (2007) menar att relationer som skapas mellan företag och kund främst förmedlas 
genom varumärket. Varumärket är den symbol företaget använder för att identifiera sig med 
och dessutom menar författaren att det syftar till att förmedla löften till kunden. Vilka löften 
ett varumärke ska laddas med bestäms intern av företaget, och benämns varumärkesidentitet 
(Melin 1999; Kapferer 2004). Identiteten förmedlas sedan ut till konsumenterna via företagets 
marknadskommunikation, vilken innefattar såväl reklam och butiksutformning, som service- 
och kvalitetsnivå (Kapferer 2004; Dahlén & Lange 2003). Hur konsumenterna uppfattar och 
upplever de olika varumärkeskontakterna, bildar sedan varumärkesimagen (Keller 1993). 
Varumärkesimagen är därmed, enligt författaren, de associationer som konsumenterna själva 
skapar och som de knyter till varumärket. Lyckas ett företag skapa ett starkt varumärke och en 
stark varumärkesimage, menar Dahlén och Lange (2003) att det finns många fördelar att 
uppleva för såväl företaget som dess kunder. Fördelar för kundernas del med en stark 
varumärkesimage, menar författarna är, att den urskiljer ett företag ur mängden och därmed 
underlättar köpprocessen. För företagets del skapar en stark image en flexibilitet, genom att 
kunderna blir mer öppna och mottagliga för budskap som kommer från ett varumärke som de 
accepterat.  
 
För att skapa ett starkt varumärke och en stark varumärkesimage räcker det inte längre för 
företag enligt Gummesson (2006), att använda sig av envägskommunikation. Författaren 
anser att envägskommunikation karaktäriseras av att företag endast pratar utan att lyssna, 
vilket sker när företag kommunicerar generella budskap till sina kunder via traditionella 
kanaler så som tv, tidningar och radio. Problemet med envägskommunikation är dock att 
dessa medium blivit överanvända, vilket skapat ett svårgenomträngligt mediebrus. Som
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Kenneth Qfvarnström1, Director of Brand Strategy på kommunikations- och varumärkesbyrån 
Born uttrycker det, har det ”blivit fullt på motorvägen”, vilket lett till att en känsla har skapats 
hos konsumenterna att det aldrig går att komma undan reklamen. Den irritation och det 
ointresse som har skapats har därför lett till att konsumenter har lärt sig hur de kan undvika 
reklamen. Exempel på detta är att TV-tittare byter kanal när det blir reklampaus eller att 
människor sätter upp skyltar som säger ”Ingen reklam tack!” på sina brevlådor. Även på 
Internet har fenomenet med att undvika reklam upptäckts genom tester, gällande banners. 
Fredrik Hallberg2, Internetanalytiker på mediebyrån Bright Media menar att konsumenterna 
nu har lärt sig var reklamen finns och hur den går att undvika. Mot bakgrund av sådana tester 
och undersökningar, menar Qfvarnström3 att det är hög tid att leta efter alternativa vägar för 
att nå konsumenterna. 
 
För att skapa ett starkt varumärke krävs istället, enligt Gummesson (2006), att en relation 
mellan kund och varumärke uppstår. En sådan relation möjliggörs när ett företag öppnar upp 
för, och börjar använda sig av, tvåvägskommunikation. Det är viktigt för företag att ta reda på 
vad kunderna efterfrågar och att sedan anpassa verksamheten efter det. Om kunderna känner 
att företaget lyssnar på dem och att de kan vara med och påverka företagets erbjudanden, är 
chansen att de positiva varumärkesassociationerna ökar och att varumärkesimagen stärks. 
Tvåvägskommunikation är, enligt Gummesson, det mest effektiva sättet att ta reda på vad 
kunderna efterfrågar, eftersom det sker ett utbyte av information mellan parterna. Enligt 
författaren har den tekniska utvecklingen på senare år inneburit nya möjligheter för företag att 
kommunicera med sina kunder. 
 
Internet kan erbjuda helt nya former av interaktion och tvåvägskommunikation mellan 
varumärke och kund. Det är därför, enligt Hofacker (2000), en utmärkt kanal för företag att 
använda i syfte att skapa relationer till sina kunder och bygga ett starkare varumärke. Därmed 
kan kunderna involveras i aktiviteter gällande undersökningar, reklam samt promotion. En 
sådan strategi kommer då att ge mervärde till de existerade kundrelationerna, istället för att 
tära sönder relationen genom att bara försöka nå dem med budskap genom ytterligare en kanal 
(Doherty, Ellis-Chadwick & Hart 2000). Vidare menar författarna att det allra viktigaste verk-
tyget som företag har att arbeta med i det här sammanhanget, är sin egen hemsida. Trots den 
kunskap som har framkommit om marknadsföringens möjligheter till tvåvägskommunikation 
på Internet, kunde de i sin undersökning se att det finns många företag som endast använder 
sin hemsida som skyltfönster och informationsbroschyr. Företagen använder därmed Internet 
som ytterligare en kanal för envägskommunikation. En anledning till det tros, enligt 
Hallberg4, vara att tvåvägskommunikation och relationsskapande aktiviteter är resurskrävande 
både vad gäller kostnader och kompetens. 
 
Gina Tricot är en klädeskedja som använder Internet, och framför allt sin hemsida (Gina 
Tricot 2009), enbart för envägskommunikation. Emma Garrote5 som arbetar som inköpare på 
företaget, berättar att webbshopen är den hittills största utvecklingen av företagets fyra år 
gamla hemsida och den sattes i bruk för sex månader sedan. I samband med köp via 
webbshopen gör Gina Tricot ett aktivt val att inte lära känna sina kunder närmre. Det visar sig 
genom att företaget skriver klart och tydligt på sin hemsida att de samlar in minimalt med 

                                                 
1 Kenneth Qfvarnström, Born, Personlig intervju, 2009-01-22 
2 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
3 Kenneth Qfvarnström, Born, Personlig intervju, 2009-01-22 
4 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
5 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 
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uppgifter om sina kunder vid det tillfälle kunden fyller i sina personuppgifter för att kunna 
handla.  

1.2 Problemdiskussion 

Melin (1999) menar att ett varumärke har till uppgift att urskilja ett företag eller dess varor 
från andra konkurrenter. Hur ett varumärke blir uppfattat av sina kunder baserar sig på vilken 
identitet företaget sänder ut (Kapferer 2004). Ett varumärke har därmed olika funktioner för 
olika intressenter (Keller 1993; Dahlén & Lange 2003; Melin 1999). Melin menar att det för 
innehavaren är informations- och identitetsbärande, medan det för kunden är imagebärande. 
Enligt Kapferer (2004) innebär skillnaden att ett varumärkes identitet är den bild av 
varumärket som företaget vill förmedla, medan imagen handlar om hur mottagaren uppfattar 
varumärket. Melin (1999) menar därför att företag inte kan påverka sin varumärkesimage på 
egen hand. Målsättningen för innehavaren är dock enligt Melin, att konsumentens samlade 
intryck ska resultera i en image som är stark, positiv och konkurrenskraftig. Vad företaget kan 
göra, i strävan mot att uppnå en positiv image, är att bygga en stark identitet och sedan 
kommunicera den på ett lämpligt sätt (Kapferer 2004).  
 
Eftersom image är kundens uppfattning av det budskap och den identitet som ett företag 
kommunicerat, är även kommunikationsaspekten viktig i sammanhanget (Kapferer 2004). 
Kommunikationsmodell som Kapferer använder sig av för att förklara skillnaden mellan 
identitet och image, består av envägskommunikation från en avsändare till en mottagare. 
Hofacker (2000) beskriver att envägskommunikation används inom massmarknadsföring, där 
ett allmänt budskap sänds ut från ett företag till en stor andel konsumenter. Typiskt för 
massmarknadsföring är, menar Hofacker, även att den använder sig av traditionella kanaler, 
såsom tv, stortavlor, radio och tidningar i sin marknadskommunikation. Det innebär enligt 
Hallberg6, att mottagarens åsikt eller uppfattning om budskapet inte kommer tillbaka till 
avsändaren. Han menar att vad som saknas i den traditionella kommunikationsmodellen, ur ett 
marknadsföringsperspektiv, är tvåvägskommunikation.  
 
Anledningen till att tvåvägskommunikation är viktigt för företag idag är, enligt Gummesson 
(2006), att de behöver få en uppfattning om vad kunderna anser om företaget och dess utbud. 
Den tanken har lett fram till vad författaren kallar för relationsmarknadsföring. Enligt 
Gummesson handlar relationsmarknadsföring om att skapa långsiktiga relationer till kunderna 
genom att lyssna på och identifiera behoven hos dem. Anledningen till att han anser att det är 
viktigt att lyssna till sina kunder, är att företag som tillämpar relationsmarknadsföring har som 
ett av sina mål att kundanpassa sina erbjudanden. Genom att tvåvägskommunikation uppstår, 
skapas relationer, något som Gummesson anser är en viktig förutsättning för att skapa ett 
starkt varumärke. Utmaningen ligger enligt Feurst (2007) i att nå en perfekt matchning, där 
kunden finner ett större emotionellt och rationellt värde i det aktuella företagets erbjudande än 
i konkurrenternas. Författaren menar därför att när ett företag är framgångsrikt i sin 
relationsmarknadsföring, leder det ofta till någon nivå av kundlojalitet.  
 
Hallberg7 beskriver att relationsmarknadsföring och tvåvägskommunikation inte är något nytt 
för alla företag, utan vissa har redan insett de möjligheter till nya vägar som Internet kan 
erbjuda. Han menar att eftersom Internet har öppnat upp för snabb kommunikation, finns det 
stora möjligheter för företag att hitta, eller skapa, genvägar till kundernas åsikter. Därmed blir 

                                                 
6 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
7 Ibid 
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Internet ett mycket betydelsefullt verktyg för att skapa relationer (Hofacker 2000). Ett tydligt 
exempel på ett företaget som har satsat för att kunna ligga i framkant av den teknologiska 
utvecklingen är H&M. På dess hemsida erbjuder företaget flera interaktiva aktiviteter som 
besökarna kan utnyttja (H&M 2009). För att dessutom kommunicera med kunderna och 
utnyttja möjligheterna till tvåvägskommunikation, använder de sig av sociala nätverk, genom 
att ha en profil på Facebook (Facebook 2009) och en egen kanal på YouTube (Youtube 2009). 
  
Det är inte bara interaktion och tvåvägskommunikation mellan företag och kunder som 
möjliggörs via Internet, utan även interaktion mellan kunderna (Constantinides 2004). Under 
senare år har Internet utvecklats till att bli en scen för upplevelser och social kontakt 
(Gummesson 2006). Hallberg8 menar att det har blivit mycket populärt att diskutera med 
andra, uttrycka sin åsikt och låta andra ta del av ens förmågor och talanger. Att snabbt och 
enkelt kunna dela med sig av sina åsikter till andra användare på Internet, menar han har lett 
till att word-of-mouth, det vill säga informationsspridning (Dahlén & Lange 2003), nu är mer 
utbrett än någonsin. För att fånga upp detta utbredda intresse för att kommunicera på Internet, 
beskriver Hallberg9 att ett antal forum och plattformar har skapats. Bland dessa finns enligt 
honom Facebook med 170 miljoner användare, MySpace som har 40 miljoner registrerade 
artister och grupper och YouTube som uppdateras med 3 miljarder videoklipp i månaden samt 
cirka 300 miljoner bloggar. Samtliga dessa fenomen tillåter omedelbar feedback mellan 
användarna, vilket gör att Internet numera kan liknas vid en konversation (Brymer 2009).  
 
För att skapa och behålla ett starkt varumärke med hjälp av Internet, menar Brymer (2009) att 
företag behöver utnyttja effekten av word-of-mouth. Författaren menar att människors sociala 
mönster nu börjar gå ifrån att vara en enskild individ i en hord, till att vara en del av ett 
fiskstim eller en svärm. Det innebär att trots att människor inte är nära varandra geografiskt, 
så samlas de med anledning av att de har lika åsikter eller intressen. Brymer menar därför att 
utmaningen för företag inte längre är att få en individ i horden att intresseras av ett generellt 
budskap om en produkt, utan utmaningen idag är istället att få svärmen att flockas till 
varumärket. Flockandet kring varumärket menar han kan ske om företag börjar använda 
Internet som en relationsskapande kanal. Genom att locka svärmen till företagets hemsida 
genom reklam i traditionella medier, kan hemsidan sedan erbjuda relationsskapande 
aktiviteter som gör att svärmen stannar hos varumärket. Svärmen fungerar då som förstärkare 
av såväl varumärkets budskap som positiv ryktesspridning.  
 
Vi vill undersöka om Gina Tricot kan stärka sin varumärkesimage genom att erbjuda 
kunderna mervärde och genom att engagera dem i relationsskapande aktiviteter med hjälp av 
de nya möjligheter som Internet kan erbjuda. 

1.3 Problemformulering 

Problembakgrunden och diskussionen har således mynnat ut i följande forskningsproblem:  

• Kan Gina Tricot stärka sin varumärkesimage genom relationsskapande 
aktiviteter på Internet?  

                         
• Kan relationsskapande aktiviteter på Internet ge positiva effekter på Gina Tricots 

kundlojalitet? 

                                                 
8 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
9 Ibid 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida relationsskapande aktiviteter på Internet kan 
stärka Gina Tricots varumärkesimage och om aktiviteterna kan ge positiva effekter på 
kundlojaliteten. 

1.5 Avgränsningar 

Vi har avgränsat uppsatsen till att huvudsakligen behandla relationsmarknadsföringens 
effekter på varumärkesimagen, när Internet är det använda mediet. Eftersom fokus i uppsatsen 
handlar om relationsmarknadsföring, har vi inte undersökt tillvägagångssättet för, eller 
effekterna av, envägskommunikation på Internet, exempelvis banners. Uppsatsen syftar till att 
ta reda på om effekter på kundlojaliteten kan uppstå, dock inte vilka ekonomiska effekter det 
kan ge. Inte heller syftar uppsatsen till att fastställa vilka resurser som skulle krävas i samband 
med skapandet av relationsskapande aktiviteter på Internet. Med anledning av den begränsade 
tid vi hade, undersöktes ett företag på djupet. 

1.6 Definition av begrepp 

Uppsatsen innehåller begrepp som definieras nedan: 
 
Banner En form av envägskommunikation som är vanligt före-

kommande på hemsidor, vilka kan liknas vid annonser.10

 
Blogg  Internet i en dynamisk form där information kontinuerligt  
 uppdateras och kommuniceras mellan människor 11. 

Facebook Ett socialt nätverk som skapar gemenskap på Internet12. 

Identitet    Vad ett företag laddar sitt varumärke med, det vill säga dess 
uppfattning om sig självt och vad det vill bli förknippat med 
(Melin, 1999).  

 
Image   Hur omvärlden uppfattar varumärket (Melin 1999).  

My Space Ett nätverk där grupper och artister, okända som välkända, 
presenterar sina profiler och sin musik. Besökare får 
möjlighet att ge sin åsikt om verken.13

Ratings Betygssättning av till exempel en produkt eller en tjänst14. 

Relationsmarknadsföring Syftar till att skapa långsiktiga relationer mellan företag och  
 kund för att ge lönsamhet på lång sikt (Gummesson, 2006). 

Socialt nätverk En plats på Internet där konsumenter kan socialisera med  
 varandra och utbyta tankar och idéer om olika ämnen15. 

                                                 
10 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
11 Kenneth Qfvarnström, Born, Personlig intervju, 2009-01-22 
12 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
13 Ibid 
14 Ibid 
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Swarm marketing Ett synsätt inom marknadsföring som menar att företag ska 
locka svärmen till sitt varumärke, istället för att 
marknadsföra till varje enskild individ (Brymer, 2009). 

Varumärke Används för att identifiera produkter eller tjänster i form av  
till exempel namn, symboler, tecken eller värdegrund 
(Melin, 1999). 

 
Word-of-mouth Kommunikation med budskap om ett företag, dess agerande 

eller dess produkter, som sker mellan två eller fler personer 
(Fill, 2006). 

You Tube En webbplats som tillåter vem som helst att publicera 
videoklipp, som nu även fungerar som ett socialt nätverk16. 

1.7 Disposition 

Nedan presenteras uppsatsens disposition: 
 
Kapitel 1. Inledning I detta kapitel presenteras problembakgrund samt problem-

diskussion, vilka ligger till grund för uppsatsens 
problemformulering. Även syfte och avgränsning behandlas. 

 
Kapitel 2. Metod  Innehåller vetenskapliga ställningstaganden, metodval, 

motivering av metodvalet, insamlingstekniker av empiri 
samt källkritik.  

 
Kapitel 3. Teoretisk referensram  I detta kapitel presenteras teori och aktuell forskning inom 

valt problemområde. Referensramen ligger till grund för 
analysen.  

 
Kapitel 4. Empiri  Presentation av insamlad empiri från en intervju, två 

observationer av hemsidor samt fyra fokusgrupper.  
 
Kapitel 5. Analys  Tolkning och analys av den insamlade empirin med grund i 

den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 6. Slutsatser  Här presenteras vilka slutsatser vi har kommit fram till i 

analysarbetet. I den avslutande diskussionen behandlas hur 
uppsatsens innehåll kan vara till hjälp för praktiker. Kapitlet 
avslutas med att en redogörelse för vilka möjligheter det 
finns till fortsatt forskning inom området. 

                                                                                                                                                         
15 Kenneth Qfvarnström, Born, Personlig intervju, 2009-01-22 
16 Fredrik Hallberg, Internetanalytiker, Föreläsning Handelshögskolan i Göteborg, 2009-02-03 
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2. Metod 
 
 
Kapitlet inleds med en redovisning av vilka vetenskapliga ställningstaganden som gjorts. 
Därefter beskrivs vilken data som samlats in, och vilka insamlingstekniker som använts. 
Slutligen diskuteras fördelar och nackdelar med metodvalet, och hur det påverkar validitet 
och trovärdighet i det slutliga resultatet.   
 

2.1 Vetenskapsteoretiska ställningstagande 

Vid skrivandet av uppsatsen har ett antal olika vetenskapsteoretiska ställningstaganden tagits. 
Först avgjordes vilket forskningsparadigm som skulle användas, vilket handlar om veten-
skapsteori och regler som berör vad och hur vi har forskat. Två vanligt förekommande läror, 
när det talas om forskningsparadigm är hermeneutik och positivism. De två varianterna 
beskriver de verklighets- och kunskapsuppfattningar som forskare inom olika områden har 
(Alvesson & Sköldberg 1994). Vidare har vi valt vilket synsätt inom ontologi och 
epistemologi, som passar aktuell forskningsfråga.  

2.1.1 Forskningsparadigm 

Inom positivismen anses det att data kan observeras och att det bör göras genom en statisk 
analys. Data och hypotesprövning är centrala begrepp som bör undersökas genom objektiv, 
neutral och sambandssökande forskning. Det gör, enligt Patel och Davidson (1994), att hel-
heten i ett problem alltid kan studeras genom förståelse för de olika delarna. Det är därför 
viktigt att den kunskap som undersökaren samlar in, verkligen är kunskap i form av säker 
fakta och inte en tro att någonting är på ett visst sätt. Endast fakta som kan säkerställas bortom 
allt rimligt tvivel, anses giltig att bygga vidare på i fortsatt forskning. Enligt positivismen 
finns det två sätt för människor att tillägna sig kunskap; antingen genom det vi kan iaktta med 
våra sinnen, eller det vi kan räkna ut med vår logik (Alvesson & Sköldberg 1994). Det gör att 
forskarens person, politiska och religiösa åsikter samt känslomässiga läggning inte på något 
sätt får påverka undersökningen och den nya kunskapen som skapas (Patel & Davidson 1994). 
 
Hermeneutiken säger att meningen hos en enskild del, endast kan förstås om den sätts i 
samband med helheten, enligt Alvesson och Sköldberg (1994). Författarna beskriver vidare 
hur den hermeneutiska cirkeln visar att tolkning framkommer i samband med att en individs 
förförståelse möter nya erfarenheter och idéer. Samband mellan helhet och delar är precis vad 
den hermeneutiska cirkeln handlar om, alltså att en tolkning bygger på andra tolkningar. Inom 
hermeneutiken finns det två huvudinriktningar; objektiverande och aletisk hermeneutik. 
Enligt Alvesson och Sköldberg berör båda inriktningarna den hermeneutiska cirkeln, men på 
olika sätt. Den objektiverande hermeneutiken pendlar mellan del och helhet, och där växer 
förståelse fram under tiden. Inom den aletiska hermeneutiken är pendlingen istället fram och 
tillbaka mellan förförståelse och förståelse enligt författarna. 

Vi har utfört studien enligt det hermeneutiska synsättet. Positivismen stämmer inte för 
ändamålet, eftersom läran anser att den enda sanna kunskapen är säkerställd fakta. I uppsatsen 
ville vi inte använda oss av säkerställd fakta, utan istället ville vi göra undersökningar kring 
personers personliga uppfattningar. Vidare förespråkar det positivistiska synsättet enligt Patel 
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och Davidson (1994) att forskaren formulerar en hypotes, baserad på redan befintlig teori, 
som sedan prövas genom observation. Resultatet av prövningen blir avgörande för om 
hypotesen kan stödjas eller bör förkastas (Johannessen & Tufte 2003). Istället för att 
formulera en hypotes har vi formulerat en problemfråga, som visar på vår nyfikenhet att ta 
reda på hur ett fenomen fungerar i verkligheten. Precis som hermeneutiken förespråkar, har vi 
sedan samlat empiri utifrån vår förförståelse. Förförståelsen kom ifrån inhämtad teori, samt 
kunskap vi tillägnat oss under vår utbildning. Genom analys och tolkning av ny data har 
förståelse sedan skapats. Den förståelsen har vi sett som en indikator på om vi har tillräckligt 
med kunskap för att ge svar på vårt forskningsproblem, eller om mer teori och empiri behövde 
samlas in. 

2.1.2 Epistemologiskt förhållningssätt 
 
Epistemologi kallas också för kunskapsteori och handlar om kunskapsuppfattning och om hur 
kunskap anskaffas (Johannessen & Tufte 2003). Det finns två olika sorters kunskapsuppfatt-
ningar; rationalism och empirism. Författarna menar att rationalism handlar om 
förnuftsgrundad kunskap, och läran säger att kunskap kan nås både genom intuitiv reflektion 
och genom förnuftsslutledningar baserade på logiska lagar. Den empiriska läran anser istället 
att kunskap är erfarenhetsgrundad, och att den framförallt tillkommer genom det fem sinnena: 
syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Läran bygger på empiri och anser att observationer är 
grunden för kunskap (Johannessen & Tufte 2003). 
 
När det gäller epistemologiskt förhållningssätt har empirismen varit läran för uppsatsen. Vi 
ansåg det inte möjligt att tillägna oss större kunskap om människors uppfattningar av 
varumärkesimage, genom slutledningar baserade på logiska lagar. Istället ville vi genom 
fokusgrupper och intervjuer undersöka hur verkligheten ser ut idag, det vill säga skapa oss en 
uppfattning om vad företaget och kunderna anser om Gina Tricot och om dess 
marknadsföring på Internet.  

2.1.3 Ontologiskt förhållningssätt 

Ontologi handlar om verklighetsuppfattning och kan indelas i två olika delar; realism och 
idealism (Johannessen och Tufte 2003). Författarna menar att, i realismen är det centrala det 
observerbara, alltså det som är fysiskt och objektivt. Det observerbara påverkas inte av att det 
uppfattas av någon eller inte, utan verkligheten existerar oberoende av det mänskliga 
medvetandet. Enligt idealismen menar författarna, att världen istället är beroende av 
subjektets tänkande och mentala föreställningar. Det innebär att idéer är en sorts 
föreställningar som formas i medvetandet, och som inte existerar på samma sätt som fysiska 
objekt. Inom idealismen är idéerna det centrala, eftersom läran menar att det inte finns någon 
verklighet som är oberoende av mänskligt tänkande. 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att komma fram till svar om något så subjektivt som Gina 
Tricots varumärkesimage, behövde vi förstå hur kunderna upplever den. Vi ansåg därför att 
lämpligt förhållningssätt för det aktuella forskningsproblemet, var att verkligheten skapas 
utifrån hur kunderna uppfattar den. Utgångspunkten är därför att världen är beroende av 
enskilda individers tankar och idéer. Att varje individ skapar sig en egen uppfattning tyder på 
att fenomenet som vi ska behandla är subjektivt och inte objektivt. Eftersom uppsatsen 
kommer att baseras på ett hermeneutiskt forskningsparadigm, ansåg vi även att det var viktigt 
att lämna plats för tolkning och subjektivt tänkande hos oss. Det leder till ett ontologiskt 
förhållningssätt med inriktning idealism. 
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2.2 Samspel mellan teori och empiri 

Eftersom uppsatsen syftar till att vara kunskapsskapande, var det viktigt att välja vilket 
förhållningssätt mellan teori och empiri som vi som forskare ville använda oss av. 
Förhållningssättet kan, enligt Johannessen och Tufte (2003), antingen vara deduktion, 
induktion eller abduktion. Vid deduktion beskriver författarna att forskaren utgår från 
allmänna principer och befintliga teorier. Enligt Patel och Davidson (1994) innebär det att 
redan befintlig teori får bestämma vilken information som ska samlas in, hur den ska tolkas 
samt hur de empiriska resultaten ska relateras till teorin. Det innebär vidare en avledning från 
det generella till det konkreta där generella påståenden och teorier testas med empirisk data. 
Induktion innebär, enligt Johannessen och Tufte (2003), tvärtom att forskaren tar 
utgångspunkt i empirin. Forskarens syfte är då att själv skapa ny teori utifrån observerade och 
generella mönster. Risken finns dock, enligt Johannessen och Tufte, att det kan bli en lokal 
teori, eftersom forskaren kan ha studerat enskilda fall. Patel och Davidson (1994) beskriver att 
den tredje slutledningsmetoden är abduktion, vilken innebär ett samspel mellan induktion och 
deduktion. Det innebär att forskaren inledningsvis använder sig av ett induktivt 
förhållningssätt, men med tidigare teorier som ett hjälpmedel för förståelse av 
forskningsämnet. Ett pendlande mellan teori och empiri uppstår, vilket enligt Patel och 
Davison leder till att forskarens tidigare antaganden utvecklas och förändras utefter arbetets 
gång.  
 
I strävan att uppnå djupare förståelse, skapades det ibland behov av att söka ytterligare empiri 
och teori. Eftersom vi valde hermeneutiken som forskningsparadigm har vi använt abduktion 
som slutledningsmetod i vårt forskningsarbete. Abduktion innebär, enligt Patel och Davidson 
(1994), ett ständigt sökande av ny kunskap, vilket medför att undersökaren inte nöjer sig med 
den teori och empiri som är funnen, utan istället konstant försöker förbättra och fördjupa 
undersökningen. Enligt Andersen (1998) är metoden passande att använda, eftersom den 
innebär att undersökaren varierar sitt arbete mellan att se på empiri och teori, vilket skapar 
förutsättningar för en hermeneutisk spiral. Vi anser därmed att denna metod har givit oss bäst 
förutsättningar för att samla in rätt data och analysera den på ett lämpligt sätt. 

2.3 Kvalitativ studie 

Det är enligt Christensen et al. (2001) viktigt att tidigt bestämma vilken inriktning 
undersökningen ska ha, eftersom den bestämmer vilken typ av undersökning som kommer att 
genomföras. Uppsatsen syftar till att bidra med kvalitativ information istället för 
generaliserbar kvantitativ information, och är därmed en kvalitativ studie.  

2.3.1 Fallstudieansats 

En undersöknings ansats bestämmer vilken sorts resultat undersökaren kan presentera, 
eftersom undersökningens djup och bredd styrs av detta (Christensen et al. 2001). Till vår 
kvalitativa studie har vi valt en fallstudieansats, vilket enligt Christensen et al. är en vanligt 
förekommande kombination. Enligt Johannessen och Tufte (2003), kan en fallstudie vara 
lämplig när undersökaren vill förstå olika samband mellan hur och varför någonting inträffar. 
(Johannessen & Tufte 2003). Eftersom det är en kvalitativ undersökning, är fallstudien även 
ostrukturerad i sin utformning (Christensen et al. 2001). Fallstudien kommer endast att 
behandla ett företag. Den främsta anledningen till att studera ett enda företag är att vi vill ha 
möjlighet att gå riktigt på djupet. Tiden för uppsatsskrivande är begränsad, vilket även det är 
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en anledning för oss av att avgränsa vårt empiriska material. Vår undersökning syftar till att se 
närmre på hur ett specifikt företag, Gina Tricot, kan förbättra sin image.  

2.3.2 Typ av empirisk data 

Det som skiljer empiri från teori är, enligt Christensen et al. (2001), att empiri består av 
information som undersökaren själv samlar in för den specifika undersökningen. Empirisk 
data kan delas upp i två olika kategorier; kvalitativ och kvantitativ data. Vilka data som är 
mest lämplig att använda sig av beror, enligt författarna, på undersökningens form och vilken 
information som ska samlas in. Kvantitativa data samlas in när undersökaren vill finna 
statistiskt säkerställda samband mellan ett antal faktorer. Enligt Christensen et al. används 
kvantitativ data därför ofta då undersökaren redan vet en hel del om problemet. En kvantitativ 
undersökning genomförs ofta som en enkätundersökning, vilken har begränsningar i hur 
mycket information den kan förmedla. 
 
Vår undersökning har kvalitativ form och därmed har främst kvalitativ data samlats in. 
Anledningen är att vi som undersökare vill belysa ett aktuellt problem, få ett helhetsperspektiv 
samt erhålla en djupare förståelse kring forskningsämnet. Enligt Bryman och Bell (2003) är 
det specifika för kvalitativa studier att tyngdpunkten, vid insamling och analys av data, ligger 
på kvalitet i form av ord istället för kvantitet i form av siffror. Vidare anser författarna att 
kvalitativ data har möjlighet att ge undersökaren mycket information när den tolkas och 
analyseras. De ser det faktumet som en fördel, eftersom det leder till att undersökaren ofta i 
större grad utvärderar den information som samlats in, vilket leder till att mer långtgående 
slutsatser kan dras. I en kvalitativ studie använder sig undersökaren ofta av ett antal olika 
datainsamlingsmetoder för att få ett så bra resultat som möjligt, vilket även vi har gjort.  
 
Den information som behövs för att kunna besvara frågeställningen indelas, enligt 
Christensen et al. (2001), i primär- och sekundärdata. Det förstnämnda är den data som 
forskaren med hjälp av en insamlingsteknik samlar in själv. Sekundärdata är istället all den 
information som redan existerar och som inte skapats för den aktuella forskningen 
(Christensen et al. 2001). Den data som vi själva har samlat in är primärdata, eftersom den är 
specifik för vår uppsats, medan hemsidorna som vi har observerat är sekundärdata. 

2.3.3 Insamlingsteknik 

I en kvalitativ undersökningsmetod eftersträvas genomgående en djupare förståelse för ämnet. 
Den djupare förståelsen kan enligt Christensen et al. (2001) nås på flera olika sätt, bland annat 
genom att genomföra personliga intervjuer, fokusgrupper eller observationer.  

2.3.3.1 Observationer 

Eftersom vår uppsats handlar om hur Gina Tricot kan arbeta med att utnyttja sin hemsida till 
relationsmarknadsföring, har vi observerat hur hemsidan ser ut idag. Vi har även valt att 
observera ett annat företag för att kunna påvisa likheter och framförallt skillnader. 
Undersökningsobjekten motiveras med att Gina Tricots hemsida endast fokuserar på 
försäljning och att den inte ligger i framkanten av utvecklingen. Valet av H&M som en 
kontrasterande hemsida baserar sig på det motsatta, nämligen att företaget har hängt med i 
utvecklingen och utformat flera relationsbyggande webbaserade lösningar. Enligt Christensen 
et al. (2001) är det utmärkande för en observation, att undersökaren ”ger sig ut på fältet” för 
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att finna information och fakta ute i verkligheten. I vårt fall innebar det, att vi studerade de två 
företagens hemsidor.  
 
Det finns ett flertal uppfattningar om hur forskare ska gå tillväga för att observera hemsidor. 
Vi har utgått ifrån Constantinides (2004) tankar kring hur hemsidor bör observeras, men 
anpassat dem och tagit fram en modell som vi anser passar vårt syfte med observationerna 
bäst. De tre faktorer som undersökare vid observationer av hemsidor bör granska, är enligt 
Constantinides; funktion, psykologiska funktioner, samt innehåll. Funktion består av två delar 
där den första innebär hur användarvänlig hemsidan är, alltså om den är snabb och 
lättnavigerad. Den andra delen är om det på hemsidan finns möjlighet att interagera och 
kommunicera med företaget. Psykologiska faktorer är det andra området i modellen som berör 
om besökare anser att hemsidan inger förtroende och om de vågar handla genom den. Den 
tredje faktorn i Constantinides modell är innehåll, där besökaren får ta ställning till hemsidans 
design, vilket i princip innebär om den är snygg eller inte. Dessutom behandlas hur de olika 
aktiviteterna på hemsidan uppfattas. Förutom de tre beskrivna faktorerna, har vi vid 
observationen av hemsidorna även lagt till en beskrivning av hur startsidan ser ut vid besök på 
hemsidan. Vi har syftat till att göra en objektiv beskrivning av hemsidorna, trots att vi är 
medvetna om att redovisningen av observationerna till viss del speglar våra subjektiva 
uppfattningar. Vi anser dock att det är naturligt att så är fallet, eftersom även de två företagens 
kunder som besöker hemsidorna, själva bildar sig subjektiva uppfattningar om dessa. 

2.3.3.2 Personliga intervjuer 

Vid en personlig intervju menar Christensen et al. (2001), att huvudtanken är att respondenten 
ska delge mycket information. Undersökaren kan därför välja att göra intervjun mer eller 
mindre strukturerad. En nackdel med djupintervjuer är att de kan ta väldigt lång tid att 
genomföra och sammanställa, vilket leder till att undersökaren kanske inte hinner göra så 
många intervjuer. Urvalet av undersökningsobjekt kan gå till på olika sätt enligt Christensen 
et al., antingen genom sannolikhetsurval eller genom icke-sannolikhetsurval. Vid ett 
sannolikhetsurval ska alla personer i målpopulationen ha en känd chans att bli utvalda som 
respondenter. Forskaren ska, enligt författarna, inte själv kunna påverka vilka respondenter 
som deltar i undersökningen. Det gäller inte för icke-sannolikhetsurval, där forskaren istället 
väljer ut sina objekt utifrån deras egenskaper och troliga kunskapsbidrag till undersökningen. 
Med hänsyn till vår kvalitativa ansats och undersökningsmetod, ansåg vi det viktigt att vara 
strategiska och överlägga vilka respondenter vi kunde tänka oss ge mest information om 
ämnet. Vi använde oss därmed av icke-sannolikhetsurval, närmare bestämt strategiskt urval. 
 
Inledningsvis sökte vi någon som hade kunskap om varumärkesbyggande. Vi kontaktade 
därför Kenneth Qfvarnström, på varumärkesbyrån Born. Han var med och startade upp 
företaget under 1990-talet och har stor kunskap om det ämne som vi har valt att skriva om. 
För att få inspiration och kunskap om vilka frågor som ställs i branschen idag kring 
varumärkesbyggande på Internet, genomfördes en intervju med Qfvarnström, genom vilken vi 
fick mycket användbar information. Därefter behövde vi komma i kontakt med någon som har 
god kunskap om det valda företaget Gina Tricot samt dess identitet. För att få en inblick i hur 
Gina Tricot arbetar med sin marknadsföring idag, genomfördes därför en intervju med Emma 
Garrote som arbetar som inköpare på Gina Tricot. Eftersom vi bedömde att intervjun gav 
tillräcklig information, genomfördes inte några kompletterande intervjuer med representanter 
från Gina Tricot.  
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2.3.3.3 Fokusgrupper 

En fördel enligt Karin Ekström17, professor i Marknadsföring vid Högskolan i Borås, med att 
genomföra fokusgrupper istället för personliga intervjuer är att de är mycket mer tidseffektiva, 
eftersom flera personers åsikter kan komma fram på samma gång. Hon menar att 
fokusgrupper även kan leda till att en diskussion uppstår, där respondenterna tillsammans kan 
ge sina åsikter om ett visst problem eller tillsammans komma fram till en lösning. En nackdel 
med att arbeta med en fokusgrupp menar Ekström är att respondenterna kan påverka varandra 
och att alla respondenter inte får samma möjlighet att komma med sin åsikt. Om alla inte får 
komma till tals, kan det leda till att resultatet från undersökningen blir missvisande 
(Christensen et al. 2001).  
 
Efter intervjun med Garrote, fick vi en uppfattning om vilken identitet företaget försöker 
förmedla till kunderna. Den identiteten ville vi sedan ställa mot den image som kunderna har 
uppfattat. Eftersom vår uppsats till stor del handlar om relationsmarknadsföring, ansåg vi det 
viktigt att se vad det är kunderna efterfrågar. För att ta reda på kundernas uppfattning om Gina 
Tricot, genomfördes undersökningar med fyra fokusgrupper. Vad gäller urvalet för 
fokusgrupperna har vi intervjuat kvinnor i åldrarna 16-26 år. Eftersom Gina Tricot anser att 
dess målgrupper är kvinnor i alla åldrar, ansåg vi det viktigt att få en viss spridning på 
åldrarna. Anledningen till att vi valde personer som är under 26 år, var att vi ansåg att dessa 
var de som kan ge oss mest information om marknadsföring på Internet och användandet av 
sociala nätverk. Även vid fokusgrupperna gjordes ett strategiskt urval, eftersom vi sökte 
deltagare som vi främst ansåg vara Gina Tricots målgrupp och som kunde tänkas vara 
motiverade att dela med sig av sina åsikter. Vissa av respondenterna hade läst kurser i 
marknadsföring på gymnasiet, medan andra inte hade någon utbildning alls i marknadsföring.  
 
Den första fokusgruppen vi genomförde, bestod av fyra tjejer i åldrarna 16-17 år som läser 
marknadsföring på Sven Erikson-gymnasiet i Borås. Respondenterna i fokusgruppen hade 
insikt i marknadsföring, vilket vi ansåg vara en tillgång för oss, eftersom de skulle kunna 
komma med mer underbyggda svar, än de respondenter utan kunskap på området. Den andra 
fokusgruppen som genomfördes bestod av tre tjejer i åldern 20-22 år, vilka inte hade någon 
utbildning inom marknadsföring. Den tredje fokusgruppens deltagare var mellan 25 och 26 år, 
som även de saknade utbildning i marknadsföring. I den fjärde och sista fokusgruppen kom 
respondenterna från Samskolan i Göteborg, och antalet respondenter var åtta stycken. Precis 
som respondenterna i den första fokusgruppen, hade dessa elever läst marknadsföring. 
 
Tiden för varje fokusgrupp var beräknad till mellan en och en halv och två timmar, vilket 
även blev resultatet. Vid genomförandet av fokusgrupperna inledde vi med att berätta vad en 
fokusgrupp är, i syfte att skapa trygghet i situationen och för att beskriva vad som förväntas 
av dem. Strukturen på samtalen i fokusgrupperna varierade något, beroende på att vi 
anpassade våra frågor och formuleringar utefter hur grupperna svarade. Från början använde 
vi oss av Constantinides (2004) modell, eftersom vi ville veta hur respondenterna uppfattade 
Gina Tricots och H&Ms hemsida. Det vi då upptäckte var att respondenterna fokuserade för 
mycket på att beskriva vad de tyckte om respektive företags kläder, samt huruvida de skulle 
köpa från hemsidan eller inte. Till de följande fokusgrupperna ville vi få fram mer 
information om vad de ansåg om Gina Tricots koncept och hur de uppfattar varumärkes-
imagen. Eftersom den önskade informationen inte framkom, med stöd av vår ursprungliga 
struktur, fick vi vid de sista fokusgrupperna till stor del frångå Constantinides modell. Vi 

                                                 
17 Karin M Ekström, Professor, Föreläsning Högskolan i Borås, 2009-03-02  
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valde istället gå djupare in på frågeområden som kunde kopplas till varumärkesimage och 
relationer. 
 
Att respondenterna i två av fokusgrupperna hade insikt i marknadsföring kan ha varit en 
tillgång för undersökningen, eftersom det kan ha gjort deras svar mer underbyggda än svaren 
från de två andra grupperna. Det kan också ha orsakat att mer spontana svar uteblev. 
Ytterligare en faktor som kan ha påverkat utfallet av fokusgrupperna är att respondenterna i 
respektive fokusgrupp på något sätt var bekanta med varandra. Ekström18 menar att en 
nackdel med att respondenter känner varandra kan vara att de är likasinnade på många sätt, 
vilket kan minska bredden på diskussionen, genom att synvinklar som skiljer sig ifrån 
mängden, kan utebli. Vi ansåg dock att det kunde vara en fördel om respondenterna var 
bekanta med varandra, eftersom det kunde leda till att samtliga deltagare skulle våga ge sina 
åsikter, samt att diskussionen snabbare skulle komma igång och nå ett bättre djup. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman och Bell (2003) beskriver att många författare anser att vare sig validitet eller 
reliabilitet är aktuell när det gäller kvalitativ forskning. Anledningen till det anses vara att 
båda begreppen nästan definitionsmässigt innebär att någonting ska mätas, vilket inte är 
relevant i en kvalitativ undersökning. I uppsatsen spelar inte reliabilitet någon stor roll, 
eftersom begreppet handlar om undersökningsinstrumentets tillförlitlighet, alltså om samma 
resultat skulle uppnåtts ifall undersökningen gjordes om på samma sätt. Eftersom 
undersökningarna i uppsatsen endast har varit av kvalitativ karaktär och vi bara har beskrivit 
enskilda personers åsikter utan att generalisera, är reliabiliteten låg och inget som vi anser är 
relevant att diskutera vidare kring. Bryman och Bell menar däremot att begreppet validitet har 
kommit att omvärderas, till att i en kvalitativ undersökning främst visa på en undersöknings 
trovärdighet. 
 
Validitet visar, enligt Christensen et al. (2001), traditionellt på om rätt sak har mätts i en 
undersökning, medan begreppet i en undersökning som vår handlar om undersökningens 
trovärdighet. Det finns olika sätt för att ge undersökningen ökad trovärdighet. Genom att 
använda en fallstudieansats och en kvalitativ undersökningsmetod, anser vi oss ha fått ett 
trovärdigt resultat genom att systematiskt samla in information. Vi anser att den kvalitativa 
metoden har givit oss en djupare förståelse än vad en kvantitativ metod skulle kunna göra. Vi 
anser att det faktum att respondenten i en kvalitativ undersökning får möjlighet att motivera 
sina svar ger validitet. Anledningen är att motiveringarna, enligt Christensen et al., kan visa 
på bakomliggande faktorer och strukturer för respondentens åsikter, vilket ger en ökad 
förståelse hos forskaren. För att höja trovärdigheten i undersökningen har vi efter genomförda 
intervjuer att skicka en sammanställning av intervjuerna och de citat vi avser att använda, till 
respondenterna för godkännande. Undersökningens validitet stärktes ytterligare, eftersom vi 
för att kunna återge fokusgrupperna på bästa sätt, spelade in samtalen för att ha möjlighet att 
lyssna på dem igen. För att ytterligare höja validiteten har vi använt oss av olika 
insamlingstekniker. Genom det ville vi försöka nå teoretisk mättnad, genom att inte dra några 
förhastade slutsatser, utan istället ha allt underlag i form av data som krävs. 

                                                 
18 Karin M Ekström, Professor, Föreläsning Högskolan i Borås, 2009-03-02 
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2.5 Källkritik 

För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt av undersökningen, har vi även diskuterat 
validiteten hos de källor som vi har använt oss av. Vi anser att validiteten i den intervju som 
har genomförts med Garrote är hög. Anledningen till det är att vi under intervjun ville vi få 
information om vad Gina Tricot anser om sin identitet, vilket Garrote hade god kunskap om, i 
och med sitt arbete som inköpare. Eftersom vi ville veta företagets syn på sig själva, var det 
en nödvändighet att hon själv var anställd på Gina Tricot. För att öka validiteten i de 
vetenskapliga artiklar som använts har vi varit noga med att, vid referering till tidigare artiklar 
i dem, försöka hitta den ursprungliga källan till informationen. Ett exempel är Kellers artikel 
från 1993, som återkommit i såväl aktuell litteratur som nya vetenskapliga artiklar som vi 
använt oss av. Vissa av de vetenskapliga artiklarna är från början av 2000-talet och kan 
genom det kännas inaktuella idag, eftersom mycket har hänt sedan dess. Vi menar dock att 
artiklarna fortfarande är aktuella, eftersom flera av dem handlar om framtida möjligheter för 
företags marknadsföring via Internet. Förutom vetenskapliga artiklar, har vi även använt oss 
av, vad vi anser är, tillförlitlig litteratur i form av bland annat kursböcker som är antagna av 
Högskolan i Borås. Precis som för de vetenskapliga artiklarna, är en del av de böcker som vi 
har använt oss av från tidigt 2000-tal eller tidigare. Vi har i största möjliga mån försökt att 
komplettera de äldre böckerna med ny litteratur inom samma område, vilket vi anser stärker 
validiteten. 
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3. Teoretisk referensram 
 
 
I detta kapitel presenteras den teori och aktuella forskning som används som teoretisk 
referensram i uppsatsen. Först presenteras teori om relationsmarknadsföring och hur det 
sägs leda till ökad lojalitet. Därefter beskrivs hur relationsmarknadsföringen har utvecklats i 
och med Internets uppkomst. Vidare beskrivs även hur Internet har ökat användning av word-
of-mouth, det vill säga informationsspridning, och att det har uppkommit en teori om hur 
word-of-mouth bäst kan användas för att locka konsumenter till varumärket. Kapitlet avslutas 
med teori kring varumärken, och varför det sägs vara viktigt att ha ett starkt varumärke.   
 

3.1 Relationsmarknadsföring 
Enligt Gummesson (2002) är relationsmarknadsföring är ett synsätt och förhållningssätt inom 
marknadsföring som blev populärt under 1990-talet. Den tar ett avsteg ifrån användandet av 
envägskommunikation, som Gummesson beskriver som indirekt, opersonlig och enkelriktad. 
Istället beskriver författaren att relationsmarknadsföring karaktäriseras av att den lyfter fram 
tvåvägskommunikation. Författarens definition av synsättet är att ”relationsmarknadsföring är 
marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i centrum” (Gummesson 2002, 
s. 16).  Författaren menar att företaget bör se sig självt som del av ett stort nätverk, som startar 
inom företaget och sedan sträcker sig ut i dess omgivning. Han menar vidare att nätverk 
uppstår när relationerna blir många, komplexa och svårbeskrivbara. För ett företag anser han 
att nätverket består av 30 olika relationer till olika aktörer i sin omgivning, vilka är mer 
viktiga att bygga sin marknadsföring kring, än de klassiska 4 P:na.  
 
Gummesson (2002) beskriver vidare att det på senare år har uppkommit en mer nischad 
variant av relationsmarknadsföring som inte behandlar hela företagets nätverk, utan enbart ser 
till den relation som ett företag har till sina kunder. Detta synsätt har olika namn, men det 
mest kända anser han vara one-to-one marketing. Feurst (2007) menar att one-to-one 
marketing handlar om att företag ska disaggregera sina kunder, vilket innebär att skilja ut de 
olika individerna och deras olika situationer. Det som förtaget sedan ska göra är att försöka 
anpassa sig utefter de olika kundernas behov. Vad som urskiljer relationsmarknadsföring är 
därmed intresset för tvåvägskommunikation, det vill säga viljan från företagens sida att få 
feedback. Det har sin grund i tanken att företag skulle kunna anpassa sig ännu bättre till sina 
kunder om de kände till deras åsikter. Relationsmarknadsföring innebär enligt Gummesson 
(2002) därmed en genuin kundorientering, där företag försöker lära sig av den individuella 
kunden. 
 
Anledningen till att relationsmarknadsföring har fått stor uppmärksamhet är enligt Angelides 
(1997) att kundrelationer har identifierats som den allra viktigaste strategiska resursen hos ett 
företag. Det beror på att företag ständigt efterfrågar ny information om kunders preferenser, 
köpbeteende och vanor för att kunna förbättra sitt erbjudande. Denna information fås bäst från 
kunderna själva, och därför är det viktigt för företag att möjliggöra för en relationsskapande 
miljö, där kunderna och företaget turas om att ge och ta. Enligt Angelides är ytterligare en 
förutsättning för att få kunderna intresserade av att bygga en relation är att företaget initierar 
aktiviteter som det uppfattar att konsumenterna är intresserade av. Genom att tillfredställa 
dessa behov, är det enklare att få kunderna engagerade, eftersom de upplever att de får ut 
någonting av relationen (Dahlén & Lange 2003).  
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Dahlén och Lange (2003) talar om att det finns en fara, att antingen företaget eller 
konsumenterna uppfattar relationen som mer värd än den andra parten anser den vara. Det 
beror på att en relation kan vara envägs från företagets håll, eller envägs från kundens håll. 
Det optimala inom relationsmarknadsföring menar författarna förstås är tvåvägsrelationer, där 
både företaget och kunden lär känna varandra och har nytta av relationen. Den främsta nyttan 
som kommer av att företaget och kunden lär känna varandra, är att bägge parter sparar tid vid 
inköpstillfället. Hofacker (2000) menar att det beror på att en relation kan leda till att reducera 
antalet alternativ för konsumenten och därmed ytterligare underlätta köpbeslutsprocessen. 
Fördelarna med att reducera alternativen blir extra intressanta, när det handlar om produkter 
som är komplexa, när det är en risk kopplad till köpet eller när det är tidskrävande för kunden 
att specificera sina önskemål. Om företaget kommer ihåg kundens behov och vilja i dessa 
typer av situationer, underlättas köpet ännu mer för kunden. Genom att ingå en relation kan 
det kognitiva arbetet samt den mentala ansträngningen för kunden i samband med ett köp 
minska. Det menar författaren är faktorer som uppskattas av dagens konsumenter, vilka lever i 
ett samhälle med ständigt ökande tidspress.  
 
En nytta som företag kan uppleva genom att de lär känna kunderna är enligt Feurst (2007), att 
de kan koncentrera sin verksamhet på de saker som verkligen efterfrågas av kunderna. 
Företaget slipper genom det lägga pengar på att utveckla produkter med attribut som kanske 
är onödiga, eftersom de inte skapar något direkt mervärde för produkterna. Enligt Feurst kan 
personliga och anpassade erbjudanden leda till att kunden får en mer positiv inställning till 
företaget, eftersom den tror att företaget bryr sig om sina kunder i större utsträckning än vad 
andra gör.  
 
Marknadsandel är ett välkänt begrepp inom marknadsföring, som mäter hur stor andel av en 
marknad ett företag har, men enligt Feurst (2007) bör företag som arbetar med one-to-one 
marketing istället mäta hur stor kundandel det har. Han definierar kundandel som företags 
försäljningsandel per kund. Ett tydligare exempel på vad författaren menar är, att ett företags 
kundandel baseras på hur stor andel av kundens totala inköp av en vara, som är köpta hos det 
specifika företaget. Vidare menar han att ett sätt för ett företag att öka den genomsnittliga 
kundandelen är att skapa en bättre samordning inom företaget, och att använda en databas i 
någon form. Företag bör försöka identifiera kunden, registrera vilka köp varje kund gör, samt 
försöka se hur mycket som kunden köper hos konkurrenterna. Fördelar för företag som 
arbetar med kundandelar är att de kan skapa mer långsiktiga, förtroendefulla och individuella 
relationer med kunderna, vilka förhoppningsvis leder till att de köper mer från det specifika 
företaget. 

3.1.1 Lojalitet 

Genom att etablera en god och nyttig relation, som karaktäriseras av tvåvägskommunikation, 
mellan företag och kund menar Feurst (2007), att lojalitet främjas. Hirschman (1972, se Feurst 
2007) menar att det beror på att när kunderna blir bekväma i en relation visar de aktiva uttryck 
för önskan eller missnöje, vilket författaren kallar för voice. Voice leder därmed till ett mer 
effektivt utbyte av information, vilket gör att parterna lär känna varandra bättre. Det leder till 
stärkt relation och ökad lojalitet. Lojalitet är därför ett centralt begrepp inom relations-
marknadsföring. Några enkla uttryck som enligt Feurst (2007) beskriver en lojal kund är 
bland andra att en kund köper igen och igen, att den motstår bättre erbjudanden från 
konkurrenter samt att kunden rekommenderar företaget eller varumärket till andra.  
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Ett verktyg för att värdera styrkan i en kundrelation, är lojalitetsstegen (Feurst 2007). Varje 
steg i denna representerar enligt Feurst en nivå av lojalitet och ett visst agerande från kunden. 
Ju högre upp på stegen en kund befinner sig, desto mer lojal är denne. Författarens tanke med 
lojalitetsstegen är att företag ska identifiera var kunderna befinner sig, för att vidare kunna 
planera vilka aktiviteter som kan hjälpa kunderna att klättra på stegen. Det lägsta steget på 
lojalitetsstegen är prospekt, vilket är en person som inte tidigare har handlat av företaget, men 
som av någon anledning förmodas göra det. I nästa steg övergår prospektet till att bli kund, 
genom att åtminstone ha köpt en gång från företaget. Vidare upp på stegen blir kunden klient, 
det vill säga en regelbunden kund som handlar på rutin, men som inte har någon känslomässig 
relation till företaget. När klienten börjar handla av företaget med anledning av att denne 
faktiskt gillar företaget, tas ytterligare ett steg på stegen, till att bli supporter. När kunden 
sedan ingår en engagerad relation till företaget, vilket denne berättar villigt för andra om, 
klassas kunden som ambassadör av Feurst. Högst upp på lojalitetsstegen blir kunden partner, 
där en ömsesidig nytta eftersträvas från båda parter. Lojalitetsnivån innebär även att kunden 
tar en aktiv del i produktutvecklingen och utvecklar relationen tillsammans med leverantören.  
 
I försök att behålla kunderna längre, samt ge dem erbjudanden som lockar till att handla mer, 
beskriver Feurst (2007) att det under åren har vuxit fram ett större intresse för 
lojalitetsprogram. Det vanligaste programmet är kundkort som ger poäng vid köp, och är 
kopplat till en kundklubb. Genom att kunder anmäler sig till företags lojalitetsprogram, ger de 
företaget information om sig själva och deras köpvanor. Anledningen till att företag strävar 
efter att få lojala kunder och knyta dessa till olika lojalitetsprogram är att de anses vara 
billigare och mer lönsamma än nya kunder. En anledning till att de ses som billigare är att 
förvärvskostnaden uteblir, företaget behöver alltså inte satsa mycket pengar för att omvandla 
ett prospekt till en kund. Dahlén och Lange (2003) skriver även om att lojala kunder är mer 
mottagliga för företagets kommunikation, vilket gör det lättare och billigare att sälja in nya 
produkter till dem och därmed bredda deras inköp. Ett vanligt uttryck är enligt Feurst (2007) 
att det är 20 procent av kundbasen som står för 80 procent av intäkterna. Ur 
lönsamhetssynvinkel är det därför viktigt för företag att ha lojala kunder. 

3.2 Teknologisk marknadsföring 

Den snabba utvecklingen av Internet har lett till att nya möjligheter har skapats för 
relationsmarknadsföring. World Wide Web (WWW) är den viktigaste delen av Internet och 
karaktäriseras av konstant tillgänglighet av information, interaktivitet och effektiv överföring 
av information (Bauer & Grether, 2000). Det innebär att företag har möjlighet att 
kommunicera med individuella kunder i realtid (Angelides 1997). Resultatet av denna 
möjlighet har enligt Zineldin (2000) blivit att företag har börjat kommunicera med sina 
kunder elektroniskt för att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke och sina produkter. 
Eftersom kunderna själva väljer vad de vill söka efter på Internet, anser Hofacker (2000) att 
kanalen kan klassas som aktiv. Vidare menar författaren att det är ett pull medium, såsom en 
telefonkatalog, snarare än ett push medium, såsom TV, vilket innebär att användaren själv 
avgör hur länge den vill stanna på en sida. Zineldin (2000) menar att det ger till följd att 
företagen vet att de kunder som besöker deras hemsida är intresserade och vill veta mer.  
 
En fördel med marknadsföring på Internet är att den är interaktiv (Grewal et al. 2003; 
Hofacker, 2000). Därför möjliggörs enligt Zineldin (2000) för företag att engagera kunderna 
på ett sätt som ingen annan kanal kan. Zineldin menar vidare att företag behöver anpassa sin 
marknadsföring utefter dessa nya tekniska möjligheter, istället för att bara använda Internet 
som stöd till sin tidigare marknadsföringsstrategi. Genom att utnyttja interaktionen som 
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Internet erbjuder, kan personliga relationer skapas, vilka Gummesson (2002) kallar för 
elektroniska relationer. Internet är enligt Zineldin (2000) därmed den viktigaste faktorn för att 
skapa, utveckla och göra relationer starkare mellan företag och dess kunder. Med hjälp av 
teknik och en virtuell miljö, menar han att det är enkelt att anpassa erbjudanden och 
kommunikation efter den enskilda kunden. Det möjliggör en djupare försäljning än vad något 
annat medium gör. Hofacker (2000) förklarar att det beror på att mjukvaran bakom en 
hemsida har möjlighet att spara information om varje specifik kund. Det gör att hemsidan kan 
komma ihåg vad som skedde i interaktionen förra gången, och därmed anpassa sidan till 
användaren vid ett nytt besök (Hofacker 2000). Det har lett till att elektroniska relationer 
verkligen ses som one-to-one, det vill säga att de varierar i form och innehåll beroende på 
användare (Angelides 1997). Det innebär enligt författaren att förutom att attrahera nya 
kunder, kan relationsmarknadsföring via Internet leda till att relationerna med befintliga 
kunder fördjupas.  
 
Hofacker (2000) menar att även om försäljning inte uppstår vid interaktion mellan en kund 
och ett företag, finns möjligheten att ta vara på den information som kunden lämnar efter sig 
vid besöket. Företaget kan mäta kundens besöksfrekvens, fråga efter kontaktuppgifter eller 
undersöka vilka åsikter och intressen som besökaren har. Den typen av information kan sedan 
sparas i databaser och användas för att bättre matcha företagets erbjudanden till kunden. Att 
skräddarsy relationen och erbjudanden med hjälp av sparade uppgifter i en databas kallas för 
data base marketing. 
 
Trots den information som framkommit om möjligheterna till tvåvägskommunikation mellan 
kunder och företag över Internet, kunde Doherty, Ellis-Chadwick och Hart (2000) konstatera 
att majoriteten av företagen i deras undersökning främst använder sig av envägskommuni-
kation. Det framkom genom att företagen använde sin hemsida som ett kommunikations-
verktyg för att förmedla information om företaget och dess produkter, istället för att användas 
som verktyg för kundanpassad direktförsäljning. Med Internet som ny kanal för 
kommunikation med kunderna, förutspås lojaliteten växa för de detaljister på Internet som 
skräddarsyr erbjudandena till sina kunder (Grewal et al. 2003). Eftersom Internet har 
möjliggjort för nya sätt att för kunderna att kommunicera med företaget, upplever kunderna 
att de får mer att säga till om. Enligt Feurst (1999) leder det till att kunderna känner sig mer 
delaktiga, eftersom de varit med och skapat eller påverkat. Det i sin tur leder till att en större 
lojalitet uppstår. Zineldin (2000) anser därför att ett företag som inte lär sig av och anpassar 
sig till den förändrade teknologin riskerar att bli offer för konkurrenter som har lärt sig att 
ändra sina strategier och anpassa sig till mer teknologibaserade relationer. 

3.3 Word-of-mouth 

Word-of-mouth är en typ av marknadskommunikation som Kotler et al. (2005) benämner som 
en personlig kanal. Personliga kanaler innebär enligt författaren att meddelanden eller 
budskap om ett företag, dess tillförlitlighet och dess varor kommuniceras från en person till en 
annan. Det kan ske via kontakt ansikte mot ansikte, över telefon eller via interaktion på 
Internet. På svenska är begreppet översatt av Dahlén och Lange (2003) till 
informationsspridning. Författarna kategoriserar informationsspridning som en typ av 
målgruppsrespons. De menar att företags planerade marknadskommunikation kan bli ännu 
mer effektiv genom att målgruppen sprider budskapet vidare till sin omgivning. Dels ökar 
mängden kommunikation och dels ökar trovärdigheten i budskapet, om kommunikationen når 
kunderna via sina egna nära och bekanta. Vidare menar Grönroos (2007) att word-of-mouth 
ofta lyckas bättre än planerad kommunikation. Word-of-mouth beskrivs därmed av Fill (2006) 
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som en av de mest effektiva formerna av marknadskommunikation. Ju bättre ett företag kan ta 
vara på och öka användandet av word-of-mouth av positiv karaktär, desto större är chanserna 
att marknadsföringen lyckas.  
 
Grönroos (2007) kategoriserar word-of-mouth som oplanerad kommunikation, eftersom 
budskapet inte skapas eller kan kontrolleras av företaget självt. Budskapet kan istället 
förändras i vilken tänkbar riktning som helst, utifrån hur avsändaren av word-of-mouth har 
uppfattat företagets budskap eller vilka upplevelser denne har varit med om. Eftersom 
innehållet i kommunikationen kan vara både positivt och negativt är det viktigt att företaget 
verkligen lever upp till den bild de kommunicerar. Ett välanvänt mått på negativ 
ryktesspridning menar författaren är, att en dålig upplevelse sprids till 12 personer, medan en 
positiv upplevelse förmedlas till färre. Med möjlighet till snabb kommunikation via Internet 
och sociala nätverk, har siffrorna ökat exponentiellt, vilket gör att en av de stora riskerna med 
word-of-mouth är att dåliga rykten kan spridas otroligt snabbt (Brymer 2009). 

3.3.1 Swarm marketing 

Att utnyttja word-of-mouth i sin marknadsföring, är idag mer aktuellt än någonsin. Det beror 
på att Brymer (2009) förespråkar att företag ska utnyttja de sociala plattformarna och 
nätverken som har växt fram på Internet under 2000-talet, till att sprida företagens budskap. 
Han anser att dessa nätverk har lett till att konsumenter inte längre kan ses som individer, utan 
att de ska ses som en svärm som har en kollektiv intelligens. Han anser att det pågår en social 
revolution, eftersom människor i sina roller som kunder blir allt mer benägna att bilda 
grupper, och att det är mycket på grund av att världen blir mer globaliserad och länkad genom 
de sociala nätverken. En av de främsta motsägelserna med Internet är dock enligt McWilliam 
(2000), att trots potentialen att vara en kanal som underlättar kommunikation inom sociala 
nätverk, så kan socialisering på Internet göras anonymt. Författaren menar då att människor 
har möjlighet att gömma sina riktiga personligheter, vilket faktiskt också görs. Det gör att den 
ansiktslösheten som interaktionen på Internet kan erbjuda, både kan attrahera och avskräcka 
människor. Oavsett hur anonyma eller öppna användare på Internet är, menar Brymer (2009) 
att när många människor samlas kring ett gemensamt mål och bildar ett nätverk, kan de 
genomföra stora förändringar jämfört med vad en enskild person kan. Brymer pekar även på 
det faktum att trots att det är nätverket som kan utföra storheter, så räcker det med att en 
person någonstans i världen startar informationsspridning om ett företag för att det inom kort 
tid ska spridas till tusentals människor över hela världen.  
 
Anledningen till att Brymer (2009) liknar människors sociala mönster vid fiskstim eller 
svärmar, är att han anser att människor inte längre lever som enskilda individer i en stor hord. 
Det innebär enligt Brymer, att traditionell envägskommunikation som via diverse kanaler 
försöker nå enskilda individer inte längre är tillräckligt som marknadsföringsmedel. För att 
bygga ett starkt varumärke idag, menar Brymer att företag istället behöver få svärmen att 
flockas kring dem. Detta nya synsätt kallas därför för swarm marketing. Brymer beskriver 
synsättet som relationsmarknadsföring satt i dagens digitala kontext. Med Internet och dess 
populära plattformar och forum, erbjuds stora interaktionsmöjligheter mellan såväl vänner och 
familj, som mellan människor med samma intresse och livsstilar (Gummesson 2006). Det gör 
att konsumenterna kan kommunicera oerhört snabbt med otroligt många, ofta snabbare och till 
fler än vad företag kan (Brymer 2009).  
 
Brymer (2009) menar att det som ska locka svärmen till varumärket är den ursprungliga 
kärnan eller filosofin hos ett företags verksamhet, som från början var anledningen till att 
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verksamheten startade upp. Ofta är det denna kärna eller filosofi som företag bygger sin 
varumärkesidentitet utifrån, men i många fall har den glömts bort med tiden (Kapferer 2004). 
När kärnan som företaget arbetar utifrån och fokuserar sin verksamhet kring har identifierats, 
är tanken, enligt Brymer (2009), att skapa en kreativ kommersiell kampanj för att påvisa den 
för marknaden. Marknadskommunikationen ska då sprida den kärna eller filosofi som 
företaget vill att varumärket ska förmedla, vilket innebär att såväl innehållet i budskapet som 
kanalval är av stor vikt. Eftersom kampanjerna som använder sig av swarm marketing syftar 
till att engagera kunderna i varumärket, baserar de sig ofta på emotionella argument istället 
för funktionella.  

3.3.1.1 Företag behöver uppfattas som jämlikar och inte som hot 

Om svärmen tycker om budskapet och tar till sig varumärkesidentiteten, leder det till att 
svärmen blir engagerad och att en relation börjar byggas till varumärket, vilket enligt Brymer 
(2009) är målet för denna sorts marknadsföring. Det är då viktigt att företagen har möjlighet 
att erbjuda utrymme för svärmen att samlas kring varumärket. Eftersom Internet är den enda 
kanalen för interaktion, menar Brymer att den bästa platsen för svärmen att samlas på, är 
företagets egen hemsida. När konsumenterna besöker hemsidan så kan företag inbjuda till 
relationsskapande aktiviteter, samt öppna upp för tvåvägskommunikation med sina kunder. 
Eftersom ett företag har stor kontroll över sin egen hemsida jämfört med en extern plattform, 
kan företaget även öppna för kommunikation mellan kunderna på hemsidan med 
förhoppningen att positiv ryktesspridning kan ske. 
 
Hur ett företags filosofi och varumärkesidentitet uppfattas av omvärlden, menar Brymer 
(2009) är avgörande för hur framgångsrikt företaget kommer att bli. Det är därför av stor vikt 
att kunderna uppfattar budskap från företaget eller varumärket som positiva, så att den 
fortsatta kommunikationen mellan kunderna och deras omgivning har ett positivt innehåll. I 
dagsläget när många företag försöker lämna den traditionella envägskommunikationen för att 
istället försöka skapa en dialog med kunderna, är det viktigt att det sker på rätt sätt. Brymer 
menar att ett företag som agerar på Internet kan bli uppfattat på två olika sätt av kunderna, 
antingen som en jämlike eller som ett hot. Om företaget ses som en jämlike, har det 
trovärdighet och inflytande, vilket leder till att människor börjar flockas kring det. 
 
Enligt Brymer (2009) är, som tidigare nämnt, motsatsen till att uppfattas som är jämlike att 
kunderna istället ser företaget som ett hot. Det kan uppstå när ett företag försöker hitta nya 
sätt att nå kunderna för att skapa relationer. Istället för att locka svärmen till sin egen hemsida, 
kan företag på ett påträngande sätt nästla sig in på sociala plattformar, där många 
konsumenter finns. Om konsumenterna inte vill bli kontaktade av företag på det sättet, leder 
det istället till irritation och det specifika företaget kommer snart att ses som ett hot. 
Marknadsföringsinsatser som genomförs utan att företaget har tagit reda på om de kan leda till 
att det ses som ett hot, kan leda till att kunderna inte får något förtroende för företaget och flyr 
ifrån det, istället för att flockas kring det. Brymer talar därför om att det idag inte är möjligt 
att ”fake a brand” (2009, s. 11), utan att det är viktigt att företaget uppfattas som ärligt, annars 
tar det inte lång tid förrän svärmen flyr. 

3.4 Varumärke 

Ett varumärke kan enligt Grönroos (2008) vara ett namn på en produkt eller ett företag. 
Vidare menar författaren att det även kan vara en logotyp, det vill säga en bild eller symbol 
som representerar avsändaren. Minimikravet enligt varumärkeslagen är att varumärket ska 
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kunna återges grafiskt samt att det ska kunna särskilja en produkt från andra produkter (Melin 
1999). Keller (1993) menar att logotypen tidigare har likställts med varumärkesvärde. Istället 
menar författaren, att logotypen endast står för det visuella och att företaget måste ladda 
varumärket med egenskaper och värderingar för att kunna skapa ett värde. Detta värde indelas 
i ett värde för företaget, och ett värde för kunderna. Värdet för företaget kallar Keller för 
brand equity, som av Grönroos (2008) har översatts till varumärkeskapital. Keller (1993) 
definierar begreppet som de marknadsföringseffekter som ett företag upplever, vilka direkt 
härrör från varumärket. Kundbaserat varumärkesvärde (Dahlén & Lange, 2003) är istället 
värdet för kunden, vilket beskrivs av Keller (1993) som den differentierade effekten på 
kundernas respons, som baseras på kunskapen om ett varumärke. Det innebär att 
varumärkesvärde är kundens upplevelse av hur värdefull en vara är, i förhållande till andra 
alternativ (Grönroos 2008). Ett högt kundbaserat varumärkesvärde, menar författaren leder till 
en positiv respons från kunderna. Grönroos menar därför, att med ett ökande kundvärde, ökar 
även sannolikheten för att kunden ska förbli lojal mot företaget. Därför menar författaren att 
varumärkesvärdet är grunden för företagets försäljning. 
 
Ett varumärke fyller därmed funktioner för såväl företaget som kunden (Keller 1993; Dahlén 
& Lange 2003; Melin 1999). Dahlén och Lange (2003) menar att för företaget kan ett starkt 
varumärke vara en källa till intäkter samt att det skapar en flexibilitet. Flexibiliteten beror 
enligt författarna på, att det blir lättare för företag med starka varumärken att lyckas med nya 
produkter eller inom nya branscher.  Dahlén och Lange menar även att ett starkt varumärke 
kan utgöra en inträdesbarriär för nya konkurrenter på marknaden. För konsumenternas del 
menar författarna, underlättar och förenklar ett starkt varumärke för dem vid inköpstillfället. 
De menar att det kan kopplas till att varumärket främst är en informationsbärare. Det är 
genom de associationer som konsumenter knyter till varumärken, som kunderna kan särskilja 
olika alternativ på marknaden. 
 
Företag kan enligt Dahlén och Lange (2003) påverka associationerna genom att välja hur de 
vill kommunicera varumärket mot marknaden. Det har under åren blivit allt mer vanligt att 
med hjälp av marknadsföring försöka kommunicera en livsstil eller en känsla kopplat till 
varumärket, det vill säga emotionella nyttor, istället för att endast framhäva olika produkt-
attribut (Dahlén & Lange 2003). Författarna menar att företag ofta väljer att använda en story 
i sin marknadsföring, eftersom det anses underlätta för kunderna att identifiera sig med varu-
märket, vilket leder en positiv inställning och ett förhöjt varumärkesvärde.  

3.4.1 Identitet 

För att kunna skapa goda associationer och en positiv image, behöver företag enligt Melin 
(1999) upprätta en varumärkesidentitet. Med varumärkesidentitet avser Melin vad ett 
varumärke står för, vad som ger det mening samt vad som gör det unikt. Identiteten skapas 
enligt författaren internt och är den bild som företaget önskar att även kunderna ska ha. Melin 
menar vidare att varumärket kan laddas med olika sorters information. Dels kan varumärket 
innehålla rationell fakta om produkterna, bland annat innehåll, kvalitet och pris. Vidare kan 
det laddas med emotionella argument, såsom egenskaper och värderingar, i syfte att göra det 
unikt på marknaden.   
 
Identiteten som företaget skapar måste enligt Feurst (2007), först och främst förankras hos all 
personal. Innan företaget kommunicerar identiteten till marknaden, menar Grönroos (2008) att 
det är viktigt att kommunicera den internt till samtliga anställda inom företaget. Förmedlingen 
sker bäst via interna marknadsföringskampanjer som enligt Grönroos, syftar till att alla 
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anställda inom företaget ska veta vad företaget har för mål och vad dess identitet innebär. 
Anledningen till att författaren anser att interna marknadsföringskampanjer är viktiga, är för 
att om inte de anställda vet vilka värderingar som företaget vill bli förknippat med, så finns 
det ingen möjlighet för konsumenterna att se det. När identiteten är accepterad internt i 
företaget, ska den sedan kommuniceras till konsumenterna (Kapferer 2004). Kapferer 
beskriver förloppet med hjälp av den traditionella kommunikationsmodellen som innehåller 
de tre komponenterna sändare, budskap och mottagare. I denna modell sänder företaget ut 
signaler och budskap om varumärket som sedan tolkas av kunderna. Med en tydlig och stark 
identitet menar Melin (1999) att företag kan förmedla ett emotionellt mervärde till kunderna. 
Detta mervärde ska enligt Melin inte bara få kunderna att känna igen varumärket, utan det 
syftar även till att skapa en märkeslojalitet. 
 
Grönroos (2008) anser att begreppet varumärkesidentitet ofta används på ett felaktigt sätt. 
Han menar att ett varumärke inte kan skapas och existera utan att kunderna involveras. Han 
anser även att begreppet varumärkesbyggande ger fel signaler om hur processen fram till ett 
starkt varumärke går till. Grönroos menar att kunderna ständigt får input om olika 
varumärken, vilket innebär att de hela tiden reagerar på och lägger märke till dessa 
varumärkesbudskap. På så sätt skapar de en varumärkesimage i sina tankar. Grönroos menar 
därmed att varumärken inte byggs upp, för att sedan uppfattas av kunderna. Istället menar han 
att kunder samlar på sig intryck från olika varumärkesbudskap, vilka sedan läggs samman och 
skapar en varumärkesimage. Grönroos vill därför använda varumärkesidentitet som ett 
begrepp som beskriver den image som marknadsförare vill att kunderna ska ha, istället för 
någonting som de själva kan bygga. För oavsett vad en marknadsförare gör är det kunden som 
avgör om ett varumärke växer fram eller inte. Varumärkesidentiteten ska därmed enligt 
författaren istället ses som ett mål för företaget att sträva efter.  

3.4.2 Image 

Varumärkesimage baserar sig på de associationer kunden har i sitt minne från olika 
varumärkeskontakter, det vill säga den förnuftiga eller emotionella föreställningen av ett 
varumärke (Keller 1993 se Kwon & Lennon 2009). Vidare menar Keller att varumärken får 
värde genom att konsumenterna knyter fördelaktiga, starka och unika associationer till 
varumärket. Det är skillnader i varumärkesimage hos kunderna, som framförallt leder till 
varumärkesvärde för företag (Dahlén & Lange 2003). Tidigare har image ofta diskuterats 
gällande exklusiva märkesprodukter, men under senare år har varumärkets symboliska 
betydelse även uppmärksammats vid konsumtion andra varor (Melin 1999). 
 
Enligt Keller (1993) är det viktigt för företag att ta reda på vilket värde varumärket har hos 
sina kunder. Anledningen till det är att företaget då kan få en uppfattning om vilken 
varumärkesimage kunderna har, samt om den är positivt eller negativt laddad. Dessutom kan 
eventuella förbättringsområden framkomma. Vidare beskriver Keller att det varumärkesvärde 
som kunden upplever grundas på de varumärkeskontakter som kunden har upplevt och de 
associationer som har gjorts. Ett högt värde skapas genom goda och positiva associationer, 
medan ett lågt värde kommer sig av negativa associationer. För att illustrera de olika 
kopplingarna har Keller sammanställt en modell, vilken visas nedan.  
 
Keller (1993) menar att varumärkesassociationer kan delas in i tre olika kategorier; attribut, 
nyttor samt attityder. Den första kategorin i modellen är varumärkesattribut. Keller beskriver 
att attribut innebär de associationer till varumärket som främst förmedlas genom produkten 
och marknadskommunikationen. Attributen delas in i tre olika underkategorier; (1) produkt-
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relaterade attribut, vilket innebär produktens kvalitet och design, (2) icke produktrelaterade 
attribut, vilka är pris eller förpackning, samt (3) användarrelaterade attribut, vilket innebär de 
personer som kunden associerar till att vara de typiska användarna av varumärket. De 
sistnämnda associationerna kan komma från egna erfarenheter av kontakt med varumärket, 
eller vara kundens uppfattning av vilka som ingår i företagets målgrupp. 
 
Varumärkesnyttor är den andra kategorin i modellen. Den består dels av funktionella nyttor, 
det vill säga att varumärket fyller en funktion för kunden, men även av emotionella nyttor. De 
emotionella nyttorna delas in i upplevelsebaserade, som beskriver hur det känns det att ha på 
sig kläderna, samt symboliska, som visar på vilken signal kunden känner att den skickar ut när 
denne bär kläderna. Modellens tredje kategori, Varumärkesattityd, är det samlade intrycket 
som kunderna har inför ett varumärke, vilket resulterar i ett gillande eller ett ogillande. Först 
utvärderas de tidigare nämnda varumärkesattributen, och därefter utvärderas varumärkes-
nyttorna. Till sist menar Keller (1993), att kundens tidigare erfarenheter av varumärkeskon-
takter, samt hur kunden uppfattar marknadskommunikationen, vägs in i omdömet av varu-
märkets värde.  
 

 

Varumärkesattribut Varumärkesnyttor Varumärkesattityd 

• Produktrelaterade 
• Icke produktrelaterade 
• Användarrelaterade 

• Funktionella 
• Emotionella 
       - Upplevelsebaserade 
       - Symboliska 

• Utvärdering av attribut 
• Utvärdering av nyttor 
• Gillande 

                        Kongruens   Kongruens 

 

Starka Fördelaktiga Unika 

Varumärkesassociationer

Varumärkesvärde

 
Figur 1: Kellers (1993) modell över varumärkesvärde, omarbetad av Dahlén och Lange (2003), samt av 
Säverot och Trygg (2009) 
 
För att skapa goda varumärkesassociationer behöver kundens upplevelser av de tre olika 
kategorierna uppnå kongruens. Uppfylls det, krävs det dessutom att associationerna är starka, 
fördelaktiga samt unika för att varumärkesvärdet ska bli högt hos kunden. Starka associationer 
förklarar Keller (1993) behöver vara salienta. De fördelaktiga associationerna definierar han 
istället som nyttor eller attribut som kunden värderar som positiva, men att de framförallt är  
viktiga för köpbeslutet. Unika associationer är de som inte delas med någon av 
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konkurrenterna. De motsvarar därför företagets hållbara konkurrensfördelar, som övertygar 
kunderna om att välja ett märke framför ett annat. 
 
Eftersom varumärkesassociationerna som en kund har kan basera sig på vad som helst som 
relaterar till varumärket, menar Kwon och Lennon (2009) att associationerna tenderar till att 
vara multidimensionella. En detaljist eller återförsäljares varumärkesimage, kan dock enligt 
författarna vara mer verkliga för kunden än produkters varumärken, eftersom butikerna 
möjliggör att kunderna bokstavligen kan uppleva varumärket vid köptillfället. Vidare 
beskriver författarna att en detaljist som använder flera kanaler för sin försäljning, kan ha en 
mångfacetterad image. Det beror på att kunderna antingen har en uppfattning om företaget 
som skapats genom en sammanvägning av intrycket från företagets samtliga kanaler, eller så 
kan kunden ha en uppfattning om företaget för respektive kanal. Grönroos (2008) menar 
också att imagen fungerar som ett filter för kundens upplevelser, vilket innebär att en positiv 
image förhöjer upplevelsen, medan en dålig image kan förstöra upplevelsen. Kwon och 
Lennon (2009) menar att detta även gäller upplevelsen av varumärkeskontakten via Internet. 
Det ger att en kund som har en positiv image av varumärket, baserat på erfarenheter och 
upplevelser i den fysiska butiken, snabbare skapar en positiv bild av företagets prestation på 
Internet, än en kund som möter företaget för första gången via deras prestation på nätet eller 
som har tidigare dåliga erfarenheter. 
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4. Empiri 
 
 
 
Det fjärde kapitlet i uppsatsen presenterar de empiriska upptäckterna som gjorts med hjälp 
av olika undersökningar. De undersökningar som har genomförts är en intervju, två 
observationer samt fyra fokusgrupper. 
 
 

4.1 Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot 

För att få en uppfattning om Gina Tricot som företag, samt vilken varumärkesidentitet de 
försöker förmedla till kunderna, genomfördes en intervju med en representant från företaget. 
Personen som intervjuades var Emma Garrote19, som sedan tre år arbetar som inköpare på 
företaget. Hon berättade att Gina Tricots affärsidé är att det kommer nyheter varje vecka till 
butikerna, vilket hon ser som en styrka ur ett konkurrensperspektiv. Garrote förklarade det 
med att ingen av konkurrenterna marknadsför, eller uttalar sig om att arbeta med, samma 
koncept. En annan del i affärsidén som också ses som unik är att företaget vill erbjuda mode 
till kvinnor i alla åldrar, och har genom det inte beskrivit målgruppen utifrån olika åldrar. 
Företaget använder uttrycket ”noll till döden” för att verkligen betona att dess kläder är 
anpassande för kvinnor i alla åldrar. Eftersom Gina Tricots målgrupp inte är uttalad efter 
åldrar, segmenterar företaget istället sin målgrupp utefter olika människotyper som till 
exempel vanliga tjejer, tuffa tjejer, eller partyprinsessor. 
 
Företagets vision är att vara marknadsledande i alla länder som det verkar i, det vill säga vara 
den största och bästa klädeskedjan på marknaden. Enligt Garrote är Gina Tricot på god väg 
mot detta mål, eftersom det hela tiden tar marknadsandelar på en hård och konkurrensutsatt 
marknad. En anledning till framgången kan vara att Gina Tricot är inriktat på att hela tiden 
”sikta mot stjärnorna” och är inte intresserade av att vara nummer två. Nytänkande är det ord 
som Garrote anser speglar Gina Tricot på bästa sätt, eftersom företaget har en unik position på 
marknaden. Trots hård konkurrens från bland andra H&M och Zara, är Gina Tricot säkert på 
sin position, eftersom det har ett unikt koncept och en väldigt snabb lageromsättningshastighet 
på varorna i butik.  
 
För att veta vad kunderna efterfrågar i modeväg, följer personalen på Gina Tricot trenderna i 
världen på olika sätt, bland annat genom att resa. Som inköpare reser Garrote mycket för att 
finna inspiration till de nya trenderna. Gina Tricot har även en designavdelning med personal 
som, även de, reser mycket och som arbetar med att ta fram de klädesplagg som de tror 
kommer att bli storsäljare nästkommande säsong. Företaget har även en bra 
konkurrentuppdatering, vilket innebär att det på olika sätt håller koll på vad konkurrenterna 
arbetar med för att aldrig ligga efter. För att se vilka produkter som har fungerat och vilka 
som inte har gjort det, använder sig Gina Tricot mycket av försäljningsstatistik från tidigare 
säsonger. Om det är nya produkter och stilar som ska köpas in, anser Garrote att en inköpares 
viktigaste egenskap är magkänslan, alltså en känsla för vad som kommer att bli populärt. 
 

                                                 
19 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 
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Garrote tror att kunderna uppfattar Gina Tricot som ett fräscht företag gentemot 
konkurrenterna, samt unikt, eftersom det kommer nyheter varje vecka. Att alla alltid kan hitta 
någonting i butikerna och att kunderna ofta känner att de faktiskt har råd med plaggen tror 
Garrote är viktigt. Gina Tricot anser att det är viktig att uppdatera sin syn på målgruppen och 
inte fastna i stereotyper som gällde när företaget startades 1998. Ytterligare ett sätt som 
företaget får information om vad kunderna efterfrågar, är att det bjuder in unga tjejer som en 
slag informell fokusgrupp där de får tycka till och ge sina åsikter kring nya plagg. 
Anledningen till att det endast är unga tjejer i gymnasieåldern som bjuds in är att företaget 
anser att det annars har personal i de övriga åldrarna och behöver genom det inte några 
testgrupper för dessa. Enligt Garrote är feedback av alla sorter väldigt välkommet av 
företaget. Dock poängterades att det alltid är Gina Tricot själva som har sista ordet.  
 
Garrote anser att Gina Tricots reklam förmedlar mer fräschhet än vad konkurrenternas reklam 
gör, samtidigt som företaget alltid är konsekventa i sin marknadsföring. Reklamen har i 
princip sett likadan ut under de elva år som företaget har varit verksamt och många 
konkurrenter har nu tagit efter dess reklamkoncept. Igenkänning är ett nyckelord som Gina 
Tricot arbetar med i sin marknadsföring och färgerna svart och vitt anses vara kärnan i denna. 
TV-reklam och storbildstavlor är företagets främsta kommunikationskanaler. Företag som till 
exempel Lindex och Cubus har tagit efter konceptet med en dansande, glad och helt vanlig 
tjej, där fokus ligger på kläderna. Reklammässigt anser Garrote att företaget ”gör sin grej” och 
ser inte på hur konkurrenterna marknadsför sig. Tanken bakom reklamen är att den ska 
uppfattas som ”enkel och ren” samt vara lätt att känna igen. Det är även viktigt att den speglar 
företagets affärsidé som har fokus på produkterna och på priserna. Gina Tricot är ett väldigt 
kostnadseffektivt företag, och Garrote menar därför att en stor och påkostad produktion inte 
skulle kännas förenligt med den prisnivå som företagets produkter befinner sig på. 
 
Gina Tricot har enligt Garrote gjort ett aktivt val att inte arbeta utifrån olika trender inom 
marknadsföring, så som kundklubbar. Som Garrote utrycker det, anser företaget att ”det 
kostar mer än det smakar” och att kundklubbar var en trend som var stor på 1990-talet, men 
som inte känns lika aktuell idag. Tidigare var tillhörighet till en kundklubb ett tecken på 
lojalitet, vilket det idag inte behöver vara. Därmed anser Gina Tricot att det känns onödigt. 
Företaget har istället ett bonuskort där kunderna får en stämpel varje gång de handlar för 250 
kronor eller mer, och efter tio stämplar ges en rabatt vid nästa köp. Det som är unikt med 
företagets bonuskort är att kundernas uppgifter inte registreras någonstans, vilket innebär att 
kunderna får ta del av rabatten utan att vara någon typ av medlem. 
 
Sin hemsida har Gina Tricot haft i fyra år. Till en början bestod den mestadels av uppgifter 
om företaget och information om hur de kunde kontaktas samt bilder på de kläder som såldes 
i butikerna. Under åren har hemsidan utvecklats och idag är den därför större i sin omfattning. 
Sedan ungefär ett halvår tillbaka, finns det en webbshop på hemsidan där hela Gina Tricots 
sortiment finns tillgängligt. Syftet bakom hemsidan är att de kunder som inte har tillgång till 
en butik nära där de bor ska kunna använda sig av webbshopen. Alla butiker har samma 
bassortiment men i övrigt kan sortimentet variera mellan dem, vilket innebär att webbshopen 
är ett bra komplement till de fysiska butikerna. Gina Tricot ser webbshopen som ett 
komplement till butikerna, men den ses även som, och resultatredovisas som, en egen butik. 
Enligt Garrote har Gina Tricot legat lågt med marknadsföringen av webbshopen än så länge, 
med anledningen att företaget vill se så att allt fungerar som det ska innan lanseringen sätts 
igång på allvar20. Än så länge har webbshopen fungerat bra, och många kunder har besökt 
                                                 
20 Vid tillfället för intervjun med Garrote, hade Gina Tricot inte börjat marknadsföra sin hemsida. Två veckor 
senare påbörjades reklamen för hemsidan i traditionella medier. 
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sidan och även beställt produkter. Webbshopen ses som ett effektivt sätt att nå en kund, 
eftersom den är öppen 24 timmar om dygnet och är därför alltid tillgänglig för kunden. 
Överlag är företaget mycket nöjt med utvecklingen av hemsidan hittills. 
 
I dagsläget finns inga planer på att utveckla hemsidan inom den närmsta tiden, eftersom 
företaget anser att det är viktigt att få den nya webbshopen att fungera perfekt innan några 
ytterligare projekt startas. Garrote förklarar att företaget såklart inte vill ha sämre hemsidor än 
dess konkurrenter och kommer troligtvis att längre fram lägga mer energi på att synas på 
Internet, om kunderna efterfrågar det. Enkelheten och effektiviteten som genomsyrar hela 
företagets koncept ska även avspegla sig på hemsidan, och därför kommer antagligen inga 
”onödiga” funktioner att finnas. Enligt Garrote är Gina Tricot det företag i Sverige som har 
störst omsättning per anställd, vilket är en position som det vill behålla. 

4.2 Observation av hemsidor 

För att kunna beskriva hur Gina Tricots hemsida ser ut, samt vad den har att erbjuda, har vi 
valt att observera den utifrån Constantinides (2004) modell. H&Ms hemsida har även den 
observerats, i syfte att identifiera likheter och skillnader mellan de två hemsidorna, samt för 
att kunna analysera hur de båda företagen marknadsför sig mot kunderna. De fyra faktorer 
som har observerats på de båda företagens hemsidor är hur startsidan ser ut, hemsidans 
funktioner, om det finns några påverkande psykologiska faktorer samt hur innehållet på 
hemsidan är.   

4.2.1 Gina Tricot 

När startsidan kommer upp ser det ut som i en katalog, med bilder på plagg i olika kategorier. 
Till vänster om kläderna, som presenteras på en vit skyltdocka, finns olika alternativ för 
vilken kategori av kläder samt vilka färger som kunden vill titta på. 

 
Figur 2: Gina Tricots startsida 2009-03-09 

 
Enligt Constantinides (2002) visar en hemsidas funktion på hur användarvänlig, snabb och 
lättnavigerad den är. Gina Tricots hemsida är i sin helhet enkelt uppbyggd. Vidare verkar den 
vara lättnavigerad. Vid tillfället för observationerna, uppstod vissa problem med att gå till 
kassan efter det att produkter har lagts i varukorgen. Om detta var en tillfällighet eller ett är ett 
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återkommande problem finns ingen kännedom om. Ytterligare en sak som kan underlätta för 
användarvänligheten, är att de fyra flikar som sidan är uppbyggd på har namnen Inspiration, 
Butiker och Företaget samt Kollektion. Interaktionen som hemsidan erbjuder är begränsad. 
Som en underrubrik under fliken Företaget finns Kundtjänst, där kunden kan maila frågor om 
sin order. Ett annat sätt att kommunicera med företaget är genom länken Kontakta oss, där 
adress och telefonnummer anges till huvudkontorets växel. För övrigt finns ingen möjlighet 
till tvåvägskommunikation mellan företaget och dess kunder, och inte heller uppmaningar till 
kunderna att komma med förslag och åsikter. 
 
Psykologiska faktorer visar på om hemsidan inger förtroende som leder till att kunderna vågar 
handla från företaget. För att kunna genomföra köp på hemsidan, behöver kunderna registrera 
sina uppgifter. Intressant att se är att företaget i dessa instruktioner skrivit att det sparar 
minimalt med information om sina kunder för att det ska vara enkelt för kunden att handla 
flera gånger. I samband med att kunder gör beställningar finns det kort och koncis information 
om hur det fungerar att handla, villkor och vanliga frågor. När köpet ska genomföras öppnas 
ett nytt fönster som indikerar att någon typ av betalningsverktyg används med Visas och 
Master Cards logotyper. Hemsidans innehåll beskriver hemsidans design samt om den är 
snygg. Likheten mellan hemsidan och de fysiska butikerna är stor, eftersom de båda präglas 
av enkelhet i form av vita bakgrunder och svart text. Hemsidan är som tidigare nämnt 
uppbyggd med hjälp av olika flikar. Under en flik som kallas för Inspiration har företaget 
bilder på ett tiotal plagg och accessoarer som är aktuella just nu. Under samma flik finns även 
reklammaterial, så som reklamfilmer och modellbilder som företaget använder sig av för 
tillfället. Butiker är en annan flik där användaren kan se var Gina Tricot har butiker i Sverige 
samt kontaktuppgifter till dessa. Utöver de fyra flikarna, visas även om kunden har varor i sin 
kundkorg samt att det även finns möjlighet att gå direkt till kassan för online-shopen. 

4.2.2 H&M 

H&Ms startsida innehåller fler funktioner. Det första som kommer upp på startsidan är 
information om H&M Fashion Videos. Det framgår från informationen att det är tänkt som 
inspiration, och är någonting som företaget kommer att använda för att två gånger i månaden 
lägga ut olika skönhetstips som kan variera mellan bland annat trender inom smink och hår. 

  

Figur 3: H&Ms startsida 2009-03-09 
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Genom en meny med olika rubriker, till vänster på sidan, kan användaren navigera sig fram 
för att finna de olika funktionerna. Ett exempel är Shop Online, där det tydligt framgår vad 
den rubriken innebär. H&M har valt att lägga onlinebutiken som en egen flik, vilket gör att de 
sidor som användaren besöker utifrån startsidan endast har med inspiration, nyheter och 
interaktiva funktioner att göra. Eftersom hemsidan är omfattande, finns det som sidhuvud en 
sajtkarta där användaren kan se hur hemsidan är uppbyggd, vilket underlättar för 
navigeringen. Eftersom det är en innehållsrik hemsida behöver den ibland tid till att ladda 
vissa funktioner. När det gäller hemsidans möjligheter till interaktion finns rubriken 
kundservice i sidhuvudet, där användaren kan komma i kontakt med företaget via exempelvis 
mail och telefon och få information. Vanliga frågor, presentkort, återkallade produkter, 
storleksguide, ta hand om plaggen, hitta butik samt kontakt är de olika saker som kunderna 
kan få hjälp med där. Om kunden direkt vet vilken butik eller avdelning som denne vill 
komma i kontakt med, finns det som sidhuvud även en rubrik som heter Kontakt, där 
användaren direkt kan söka upp sådan information. Vidare har H&M en sida, även kallad 
profil, på Facebook. När ett klädesplagg visas på hemsidan finns möjlighet för besökarna att 
länkas vidare till Facebook för att kommentera plagget.  
 
De psykologiska faktorerna visar om hemsidan skapar förtroende, och det som har kunnat 
identifieras där, är det faktum att besökare behöver registrera sig som ny kund med sina 
uppgifter för att kunna handla över Internet. Hemsidan innehåller många olika funktioner och 
element, i syfte att vara en källa för inspiration åt kunderna. Varje sida visar kläder i stilrena 
eller färgglada miljöer. En av funktionerna på hemsidan kallas för Provrum, som är ett 
interaktivt verktyg, där användaren kan skapa en modell av en kropp som ser ut som en själv. 
Användaren kan sedan prova olika kläder och kombinationer på modellen för att få en bättre 
bild av hur kläderna skulle kunna se ut i verkligheten. Modellen som har skapats, kan 
användaren sedan maila till kompisar eller lägga upp på sin hemsida eller blogg. Om 
användaren registrerar sig på hemsidan, finns möjligheten att spara sin modell och sina stilar. 

4.3 Fokusgrupper 

Den tredje insamlingstekniken för empiri till uppsatsen, var fokusgrupper. Totalt genomfördes 
fyra fokusgrupper med personer i olika åldrar. Fokusgrupperna syftade till att undersöka 
vilken varumärkesimage som respondenterna ansåg att Gina Tricot har idag. Vidare önskades 
information om deltagarnas användande av Internet och vad de anser om företagen Gina 
Tricot och H&Ms hemsidor. Om respondenterna vill ha relationer med företag, samt hur 
word-of-mouth sprids, var även någonting som fokusgrupperna syftade till att ta reda på. De 
fyra fokusgruppernas sammansättning och samtalsfrågor framgår av redovisningen som följer. 

4.3.1 Fokusgrupp 1 

Fokusgrupp 1 bestod av fyra tjejer i åldern 16-17 år som går på Sven Eriksson-gymnasiet i 
Borås. Det första ämnet som behandlades var Gina Tricots varumärkesimage. Respondenterna 
beskrev att deras associationer till företaget var att de har lågt pris på sina kläder i förhållande 
till den kvalitet som kläderna har. De ansåg att Gina Tricots kläder har bättre kvalitet än vad 
till exempel konkurrenten H&Ms har, trots att de ansåg att H&Ms kläder ibland ser dyrare ur. 
Gruppen berättade att det låga priset var en mycket positiv association, eftersom det gör det 
möjligt att köpa flera plagg. Det gör att deltagarna kan variera sig oftare med vilka kläder de 
har på sig. Vidare tilltalas de av konceptet att alltid kunna hitta något nytt i butiken. Dock 
ansåg deltagarna att det negativa med att kläderna är så billiga och att de massproduceras, är 
att det leder till att många går runt i likadana kläder. Två ord som deltagarna tyckte beskriver 
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Gina Tricot väl var prisvärt och fräscht. Deltagarna uppskattade målgruppen till att vara 17-20 
år. 
 
När det gäller Gina Tricots reklam och marknadskommunikation ansåg gruppen att den är 
rolig för att den skiljer sig från konkurrenternas reklam. En av deltagarna som var mer insatt i 
företaget berättade att idén till reklamen hade grundat sig i de ekonomiska förutsättningarna 
som företaget hade när det startade upp. Att använda en och samma modell mot en enkel 
bakgrund, var helt enkelt det billigaste sättet att producera reklam. Deltagarnas samlade åsikt 
var att det är lätt att känna igen reklamen, tack vare modellen och de vita och svarta färgerna. 
Även låten som används i reklamen är lätt att känna igen, menade gruppen. Vad några av 
deltagarna sedan påpekade som en negativ aspekt var att igenkänningen av reklamen leder till 
att de inte tittar så noggrant på vilket klädesplagg som visas. Istället rekommenderade de att 
Gina Tricot gör reklamen för vissa av deras erbjudanden mer speciell, eftersom kunderna kan 
behöva bli överraskade med en ny reklam, för att titta mer noggrant. 
 
Eftersom deltagarna kom från samma gymnasieklass, berättade de alla att de inte har mycket 
tid till att sitta vid datorn, men när de väl tar sig tid är det Hotmail, Facebook och YouTube 
som är de vanligaste sidorna de går in på. När det gäller företags hemsidor, ansåg gruppen att 
de spelar stor roll för hur de uppfattar företaget som helhet. Eftersom företag ofta uppmanar 
sina kunder att gå in på hemsidan, menade gruppen att det är viktigt att den inte är rörig eller 
dålig. Det är även viktigt att den inte är för enkel och simpel när det gäller design och 
funktioner. Istället ökar chansen till köp vid en lättnavigerad hemsida som är snygg och som 
skapar inspiration hos kunderna. Tävlingar är exempel på aktiviteter som kan locka kunder till 
hemsidan. Det spelar dock roll vilket företag som håller i tävlingen och framför allt hur 
intressanta vinsterna är. 
 
När det gäller tips om kläder, menade deltagarna att de främst berättar för varandra om 
klädesplagg som säljs via Internetbutiker, som därmed inte har några fysiska butiker, till 
exempel Nelly. Tips som ges och tas emot sker främst i den fysiska miljön och inte via 
Internet. En populär sida är dock Bilddagboken, som är en blogg i form av bilder istället för 
textinlägg. Där kan deltagarna ibland få inspiration från sina kompisar gällande snygga 
outfits. Det huvudsakliga problemet som tjejerna beskriver är att det är konkurrens mellan 
vänner om att hitta unika klädesplagg och kombinationer av dessa, eftersom de anser att det 
inte är roligt att se ut som alla andra. Det gör att om någon av deltagarna har hittat ett snyggt 
klädesplagg så vill de inte tipsa sina kompisar. Risken är ju då att de kommer i likadana 
kläder dagen efter. Deltagarna tyckte istället att det är bättre att få råd i butiken, av en eller 
flera kompisar som följt med för att shoppa. 
 
Ingen i gruppen följer några modebloggar, eftersom de ansåg att det är ”fjantigt”. De såg inte 
meningen med ”att folk sitter och beskriver vad de har på sig eller vilka fynd de gjort på 
senaste shoppingresan”. Gruppen var enad om att tro att bloggar endast är en fluga och att 
människor antingen älskar dem eller hatar dem. 
 
Vid granskning av Gina Tricots hemsida var respondenternas första intryck av Gina Tricots 
hemsida, att den är enkel och stilren. De ansåg även att det enkelt gick att identifiera att 
hemsida tillhör Gina Tricot, eftersom konceptet liknar företagets butiker och övriga reklam. 
Hemsidan ansågs vara väl organiserad och det var enkelt att se de olika kläderna, eftersom de 
var kategoriserade efter både typ och färg. En faktor som respondenterna uppfattade som 
negativ var att kläderna visades på skyltdockor, istället för på modeller. De ansåg att det var 
svårt att se hur kläderna verkligen ser ut och vad de har för passform, eftersom det inte 
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framgår så tydligt på skyltdockor. Att det inte fanns så många bilder på modeller, ansåg de 
gjorde att hemsidan kändes anonym. Respondenterna ansåg att trots att alla plagg inte visas på 
modeller, så borde vissa kläder som företaget vill att kunderna ska uppmärksamma, visas på 
bilder med modeller. Anledningen till det ansåg deltagarna vara att det ger större 
uppmärksamhet och att det underlättar för kunderna att föreställa sig själva i kläderna. Att 
sätta modellerna i olika miljöer och med olika klädkombinationer ansåg de kan leda till att fler 
personer i målgruppen kan känna igen sig. 
 
Den andra faktorn som vi ville undersöka var hur respondenterna uppfattade Gina Tricots 
hemsidas funktion. Respondenterna ansåg att användarvänligheten var hög, eftersom 
hemsidan var väldigt enkel i sin utformning och det tog inte lång tid för den att ladda. 
Möjligheterna att kommunicera med företaget ansågs vara låga, eftersom det enda sättet var 
att maila dess kundtjänst eller ringa till huvudkontorets växel. Respondenterna observerade att 
det inte gick att kommentera kläderna på något sätt. En sak som de dock ansåg vara bra, var 
möjligheten att och lägga in bilder från hemsidan på bloggar. Vad gällde psykologiska 
faktorer, ansåg respondenterna att de skulle våga handla på hemsidan. Den främsta 
anledningen till det är att Gina Tricot är ett varumärke som de är välbekanta med och litar på. 
När det gällde själva uppbyggnaden av hemsidan, ansåg de att enkelhet och tydlighet bidrar 
till att förtroende skapas.  
 
Respondenterna ansåg att hemsidan speglar Gina Tricots koncept bra, i och med att den är 
enkel till sin utformning. De uppfattade inte den som speciellt påkostad, utan att den mer finns 
till för att visa, och framförallt sälja kläderna. Respondenterna ansåg att vissa förändringar på 
hemsidan skulle göra att den inte behöver kännas billig. Vad dessa förändringar skulle kunna 
vara gav de inga exempel på. Efter att ha sett Gina Tricots hemsida, uttryckte ingen av 
respondenterna att de ville gå in på hemsidan igen. Tvärtom tyckte de snabbt att de sett det 
som fanns att se vilket innebar att de kände att de hellre går in i en butik än på företagets 
hemsida. 
 
När granskningen övergick till att gälla H&Ms hemsida var det första intrycket som 
respondenterna fick istället, att det var tydligt att den tillhörde ett modeföretag som är 
medvetet och som hänger med i trenderna. De fick intrycket av att hemsidan var i ständig 
förändring, eftersom den visade kläder av H&Ms aktuella gästdesigner Matthew Williamson.  
Denna ständiga förändring, som de även har upplevt i och med tidigare besök på hemsidan, 
ansåg de vara bra, eftersom det gör att de vill gå in på hemsidan för att se vad som har hänt 
sen sist. Respondenterna poängterade dock vikten av att företaget inte får förändra för mycket 
på hemsidan. Det är viktigt att besökarna fortfarande känner igen sig och vet var alla viktiga 
funktioner finns.  
 
H&Ms hemsida ansågs vara stor i sin utformning och att den innehåller många olika 
funktioner. Respondenterna ansåg vidare att den är lättnavigerad, med rubriker till vänster på 
hemsidan som tydligt anger vad som döljer sig bakom dem. De ansåg även att H&M har en 
onlineshop som är enkel och välorganiserad och att det är positivt att de använder sig av 
levande modeller. En fördel med att det är modeller som visar kläderna ansåg de är att man 
som kund kan se hur passformen på kläderna är. En annan fördel är att kläderna ofta är 
kombinerade med både andra kläder och accessoarer, vilket underlättar för kunden. 
Möjligheterna till kommunikation med företaget ansågs vara begränsade på hemsidan, till att 
kontakta företaget via telefon och mail. 
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När vi frågade om respondenterna skulle kunna tänka sig att handla på företagets hemsida så 
svarar de att hemsidan inger förtroende och känns genomtänkt. Respondenterna ansåg att det 
faktum att företaget har levande modeller gör att förtroende skapas samtidigt som kläderna i 
onlineshopen är uppdelade på ett bra och överskådligt sätt. Funktionen som de kallar för 
Provrum, ansåg respondenterna vara onödig och att dess utformning till viss del förstörde 
förtroendet för kläderna. Respondenterna ansåg vidare att H&Ms varumärke är en av de 
främsta anledningarna till att förtroende skapas. 
 
När det gällde designen på H&Ms hemsida, var åsikterna delade bland respondenterna. Vissa 
ansåg att hemsidan var väldigt snygg och originell, medan andra ansåg att den kändes 
”skrikig” och ”för mycket”. Det som respondenterna kunde enas om var att ett mellanting 
hade varit bäst, alltså en något avskalad hemsida, där några funktioner hade plockats bort. När 
det gäller hur väl hemsidan spelar in med vad respondenterna tidigare hade för bild av 
företaget, ansågs den inte vara så överensstämmande. De ansåg att hemsidan var betydligt mer 
modern och ”spejsad” än vad butikerna är, vilka istället sågs som lugnare och mer nedtonade. 
 
Förutom sin hemsida, använder sig H&M även av andra mer interaktiva kanaler på Internet 
för att kommunicera med målgruppen, som till exempel YouTube och Facebook. Respond-
enterna ansåg att dessa kanaler var bra, eftersom det möjliggör för en mer personlig kontakt 
med företaget. Användaren kan även få mer aktuell information där, om till exempel nya 
designers. På dessa kanaler är det även möjligt att kommentera plagg och dela med sig av sina 
åsikter, vilket ansågs vara positivt av respondenterna. De var däremot inte säkra på att 
kanalerna skulle leda till att de handlar mer hos företaget. Efter att ha sett H&Ms hemsida och 
olika aktiviteter så förklarade respondenterna att de ville gå in på hemsidan igen och kolla 
runt för att se vilka ytterligare aktiviteter som finns där. Anledningen till det var att de ansåg 
den vara rolig och tyckte det var bra att den var uppdaterad med nyheter. 
 
Efter att ha granskat hemsidorna kände gruppen sig en aning förvånade över de båda 
företagens val av upplägg på hemsidorna. För Gina Tricots del ansåg gruppen att hemsidan 
var ”tråkig” och att den saknade ”förmågan att inspirera”. Gruppen sammanfattade det genom 
att säga att om de först hade gått in på hemsidan hade de tyckt att företaget var tråkigt och 
troligtvis inte gett så mycket uppmärksamhet till den. Skulle de sedan gått in i en fysisk butik 
skulle de istället bli positivt överraskade, eftersom de ofta är färgglada och ger ett trevligt 
intryck. För H&M: s del var bedömningen tvärt om. Hemsidan gav ett genomarbetat intryck, 
med mycket färger och inspiration. Skulle deltagarna kommit i kontakt med H&M först via 
hemsidan, menar de att de troligtvis skulle bli besvikna vid besök i en fysisk butik, eftersom 
butikerna vanligtvis är ganska tråkiga. 
 
När gruppen fick frågan om vad för funktion de anser att en hemsida ska fylla, berättade 
gruppen att de känner att det fortfarande är riskfyllt att handla via Internet, oavsett företag. 
När det dessutom kommer till just kläder, innebär den största risken att de inte kan prova 
kläderna innan de köps. Därför ansåg gruppen att det som en hemsida främst kan bidra med är 
inspiration, det vill säga förslag på kombinationer samt att det finns bilder med modeller som 
tydligt visar hur kläderna ser ut på. 
 
Gina Tricot använder sig av stämpelkort för att ge rabatt, något som deltagarna tycker är svårt 
att komma ihåg. Att företaget inte har några kunduppgifter gör att Gina Tricot inte kan skicka 
ut erbjudanden eller bjuda in till klubbkvällar. Detta är något som vissa av deltagarna 
saknade, och de beskrev att de känner väldigt svaga kopplingar till företaget. På vår fråga om 
deltagarna var intresserade av att även ge sin åsikt till företaget, var svaret nej. Det ansågs 
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som ett ansträngande jobb. Istället var de mer intresserade av att delta i tävlingar, till exempel 
att få designa sin egen tröja.  Eftersom de alla är gymnasieelever, utan fast inkomst, kan inte 
inköpen variera i större mängd. Därmed menade gruppen att priset det bästa sättet att locka till 
sig denna målgrupp. 

4.3.2 Fokusgrupp 2 

Den andra fokusgruppen bestod av tre respondenter i åldrarna 20-22 år. När respondenterna 
blev tillfrågade om deras nuvarande åsikt om Gina Tricot, hade de många åsikter att dela med 
sig av. De ansåg att företaget har ett bra koncept som enligt dem är att de säljer billiga kläder 
till en sämre kvalitet, vilket leder till att de som kunder kan köpa nya kläder oftare. En av 
respondenterna tyckte att det är bra att Gina Tricot låter sig inspireras av kläder skapade av 
kända designers, eftersom det leder till att alla får tillgång till dessa, till mer rimliga priser. 
Respondenterna ansåg att företaget vänder sig till kvinnor i alla åldrar och med alla stilar, 
vilket de tycker var bra. En nackdel med företagets kläder ansåg de vara att många har samma 
kläder eftersom de produceras i en så stor volym.  
 
När respondenterna hade fått begreppet tvåvägskommunikation förklarat för sig, och därefter 
blev ombedda att komma med exempel, nämnde de infolådor och omdömen på Internet på 
olika kläder. De sa dock att de tror att de omdömen som kunderna kan ge på olika kläder på 
vissa hemsidor, inte tillvaratas av företaget, utan att funktionen mer är där för kundernas skull. 
När det gäller hur respondenterna använder sig av sociala nätverk, berättade de att de 
använder t ex Facebook och bloggar för att hålla kontakt med kompisar samt få inspiration om 
mode och liknande saker. 
 
Respondenterna ansåg att det är viktigt för ett företag att ha en bra hemsida, eftersom det är 
företagets ansikte utåt mot kunderna. De sa vidare att en tråkig hemsida leder till att de som 
kunder tror att hela företaget är tråkigt. Några företagsbloggar har de aldrig besökt, men de 
skulle kunna tänka sig att göra det för att få inspiration och läsa om det nyaste modet. När de 
blev tillfrågade om de är intresserade av att komma med åsikter och vara med och påverka 
företag och de produkter som de säljer, berättade de att det inte är viktigt. Anledningen till det 
var att de inte orkar komma med åsikter, eftersom de inte tror att det leder till något. Tävlingar 
engagerar inte heller dem, förutom de fall då de kan tjäna någonting på det. 
 
När samtalet styrdes in på relationer mellan företag och kunder, var det första som kom på tal 
de stämpelkort som Gina Tricot använder istället för klubbkort. Gruppen ansåg att upplägget 
är bra som det är idag, men påstod att de även skulle vara intresserade av mer personliga 
erbjudanden. Att registrera sina uppgifter hos företaget skulle de inte se som ett problem. En 
av respondenterna påpekade att hon skulle bli irriterad om hon fick erbjudanden på saker som 
hon inte vill ha, utan hon vill att företaget på något sätt ska veta vad hon vill ha och skicka ut 
erbjudande på ”rätt” saker. Nyhetsbrev är respondenterna inte intresserade av, eftersom de 
anser att de besöker butikerna så pass ofta att de ändå vet när nyheter kommer in. Överlag var 
respondenterna intresserade av relationer med företaget och att påverka, under förutsättning 
att de själva får bestämma i vilken utsträckning. Åsikterna om att känna att man ”tillhör” ett 
företag var delade. Någon ansåg att hon såg tillhörighetskänslan som något positivt, medan 
andra ville känna sig fria att handla var de vill. 
 
Word-of-mouth i form att bland annat tips, ansåg respondenterna sker i verkliga livet och inte 
på Internet. Den enda formen av word-of-mouth på Internet som de kom att tänka på, var när 
bloggare tipsar sina läsare om kläder och annat som de anser snyggt och trendigt. De ansåg att 
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för att de ska tipsa varandra om funktioner och liknande på Internet, måste det vara någonting 
som verkligen engagerar dem och som sticker ut från mängden. 
 
Vid granskningen av hemsidorna ansåg respondenterna att Gina Tricots hemsida var snygg 
och att den var uppbyggd på ett bra sätt, så att kunder enkelt kan sortera kläderna efter sort 
och färg. Att kläderna sitter på skyltdockor istället för på modeller tyckte de var negativt, 
eftersom det leder till att kläderna inte visas lika tydligt. Respondenterna ansåg att hemsidan 
stämmer väl överens med den bild som de har av företaget, eftersom den är enkel och går i 
samma stil med den svarta och vita layouten. De ansåg att företaget är konsekvent och 
menade att de inte förväntar sig så mycket mer av det, med hänsyn till det koncept som 
företaget har. Att hemsidan är för enkel och kan fixas till lite, var respondenterna dock 
överens om. Vid en titt på konkurrenten H&Ms hemsida, var respondenterna tvärtemot 
överens om att den kan var lite för mycket. De ansåg att den var ”flashig”, men att det var 
svårt att hitta saker på den. Någon av respondenterna ansåg att hemsidan inte stämde överens 
med den bild som denna hade av företaget, som lite mer nedtonat, medan andra ansåg att 
hemsidan stämde väl överens med bilden av företaget. 

4.3.3 Fokusgrupp 3 

Den tredje fokusgruppen bestod av tre tjejer i åldern 25-26 år. Första ordet som dök upp hos 
gruppen när de fick se Gina Tricots logotyp var ”billigt”. Vidare beskrev gruppen att kedjan 
har färgglada kläder, med en kvalitet som förbättrats under senare år. Gruppen kommenterade 
även att det finns många bra basplagg att köpa. Den slutliga bedömningen var därmed att 
kläderna är prisvärda. När det gällde butikerna ansåg en deltagare att det ofta infinner sig en 
känsla av för många intryck när hon tittar in i en Gina Tricot-butik. De ansåg även att Gina 
Tricot vänder sig till en ung målgrupp, men att de även ser kvinnor i 40-60 årsåldern som har 
kläder från företaget. En av respondenterna använder sig istället av uttrycket ”fjortis”, och 
menade att hon relaterar kläderna till unga tjejer som beter sig barnsligt och omoget. Vidare 
ansåg respondenterna att de inte känner sig unika i kläderna eftersom de massproduceras, och 
att ett klädesplagg ofta finns i många färger. När det gällde marknadsföringen och 
marknadskommunikation tyckte tjejerna att Gina Tricot har en enkel logga. De reklamer 
respondenterna hade uppmärksammat mest, var TV-reklamerna. De beskrev utformningen av 
reklamen som enkel, med vit bakgrund och en modell som ”hoppar runt”. Generellt kom 
gruppen ihåg låten i reklamen, men instämde i att de sällan tittade efter vilket klädesplagg 
som faktiskt visades. Gruppen ansåg att det var tråkigt att kläderna aldrig visas i ett 
sammanhang, vilket skulle vara lättare och trevligare att relatera till. Deltagarna var eniga om 
att reklamen skulle behöva fräschas upp. 
 
När samtalet sedan övergick till att tala om relationer menade en av deltagarna att eftersom 
det är så billigt i Gina Tricots butiker, räknar hon inte med att få en relation till försäljarna. 
Det som gruppen istället önskade sig var rabatter. De menade därför att en kundklubb skulle 
få stor uppmärksamhet om kunderna fick en välkomstrabatt när de går med i klubben. Vid 
inträdet, som skulle ske via Internet, skulle kunderna fylla i uppgifter som skulle kunna hjälpa 
Gina Tricot att anpassa sin reklam efter respektive kund. Dock ändrade sig två av deltagarna 
under diskussionen, och berättade att alla tjänster på Internet som kräver inloggning, gör att 
de ”inte orkar” gå vidare. De rättade även sig själva i att de nog inte skulle öppna mail som 
innehöll nya tips och förslag. I övrigt var gruppen snabb med att svara att de inte var 
intresserade av att ha en relation till Gina Tricot. När de senare fick förklarat, från oss som 
samtalsledare, ett antal exempel på vilka ömsesidiga utbyten som skulle kunna ske blev de 
mer intresserade. De menade att de absolut kan tänka sig att fylla i uppgifter om sig själva för 
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att få unika erbjudanden. Dock påpekade gruppen att de inte skulle orka fylla i åsikter eller 
komma med förslag, om det inte vore i utbyte mot rabatt eller en gåva. 
 
Gruppen tyckte att det är dåligt att det saknas ett forum för att lämna sina uppgifter, eftersom 
de visste att Gina Tricot inte har någon kundklubb. Vidare ansåg deltagarna att de stämpelkort 
som idag används av kunderna för att erhålla rabatter var ett opersonligt och besvärligt sätt. 
En deltagare nämnde att det är väldigt bekvämt med de affärer som har infört klubbkonton, 
och vilket gör att kunden inte behöver ha med sig klubbkortet. En av deltagarna ansåg att hon 
handlar så pass sällan att en relation till företaget inte är intressant för henne. De andra tyckte 
istället att om Gina Tricot skulle erbjuda möjligheten för kunder att registrera sig, skulle det 
vara mer inbjudande att skapa en relation till företaget än vad det är idag.  
 
När det gäller hemsidor trodde gruppen att det är en viktigare kanal för dem som inte bor nära 
en större stad, eftersom det då kan vara besvärligt att ta sig till en butik. För deltagarna i 
gruppen, som alla bor i Göteborg, tar det ”lika lång tid att sätta på datorn och logga in, som att 
ta sig in till en butik i stan”. Tjejerna berättade därefter att de knappt använder sig av företags 
hemsidor. Inte heller hade de intresse av bloggar, eftersom de ansåg dem vara tidskrävande. 
Därmed har deltagarna aldrig gett eller fått tips via Internet. 
 
När vi granskade Gina Tricots hemsida var första intrycket hos gruppen att den var 
”jättetråkig”. Den behövde ladda flera gånger, vilket gruppen reagerade negativt på. Vidare 
tyckte gruppen att det var tråkigt att kläderna hängde på dockor. Dock var de eniga om att de 
två inspirationssidorna var bra. Gruppen tyckte att det var konstigt att det inte fanns någon 
startsida utan att det första som kom upp var kläderna på dockorna. Gruppen efterfrågade 
istället fler inspirerande bilder, eftersom de ansåg att de inte fick någon känsla för kläderna 
när de inte satt på riktiga människor. Hemsidan kändes lätt och enkel att använda, men gav ett 
intryck av att vara ny, vilket drog ner känslan av förtroende. Deltagarna slutliga kommentarer 
var därmed att det är en ”tråkig hemsida som inte ger inspiration”. Tjejerna efterfrågade 
därför bilder på hela outfits, eftersom de ansåg att fler inspirationsmoment skulle vara roligt 
att titta på. Vet kunden vad den söker efter är hemsidan bra.  
 
H&Ms hemsida gav istället ett första intryck av att vara ”proffsig”, men ”rörig”. Redan tidigt i 
navigeringen på hemsidan tyckte deltagarna att det var svårt att hitta på sidan. Vad gäller 
provrummet tyckte gruppen att det var en rolig funktion, men de tappade lusten så fort de såg 
att en inloggning krävdes. Återigen menade gruppen att det kan vara en bra funktion för dem 
som bor långt ifrån en butik. De kände att funktionen hörde bättre hemma hos ett 
postorderföretag, där det inte finns möjlighet att prova i butik. Trots att gruppen ansåg att 
sidan är plottrig, tyckte de att den gav bättre inspiration eftersom kläderna är fotograferade på 
modeller. Intressant var att gruppen efter att ha varit inne ett tag på H&Ms hemsida började 
tala om att Gina Tricots upplägg var bättre, på grund av sin enkelhet. Respondenterna menade 
dock att det inte gick att missta sig på att H&M har en mer välarbetad hemsida. Gruppen 
menade att det trots allt inte spelar någon roll, eftersom de vill se kläder och inget annat. 
Deltagarna var eniga om att Gina Tricots hemsida passar in på företagets koncept och att det 
samma gäller för H&M och dess hemsida. Gruppen tyckte att de förändringar som kunde 
genomföras på Gina Tricots hemsida var att ha en bättre startsida, samt fler inspirationsbilder. 
 
Förutom hemsidan beskrev även respondenterna H&Ms övriga reklam som knäpp och 
konstig. Gruppen ansåg dock att det är positivt att H&M har en story i sina reklamer och att 
de därför fastnar lättare i huvudet. H&Ms kläder visas även i ett sammanhang. En deltagare 
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beskrev reklamen som cool, och att den får henne att reagera, vilket gör att den fastnar. 
Gruppen nämnde även H&M-katalogen som en av företagets största kampanjer. 

4.3.4 Fokusgrupp 4 

Fokusgruppen genomfördes med åtta elever från Samskolan i Göteborg, och tjejerna var 16-
17 år gamla. De associationer som gruppen hade till Gina Tricot var att företaget säljer billiga 
basplagg av sämre kvalitet, som dock blivit bättre med tiden. Att företaget ständigt får in 
nyheter var också något de påpekade. När det kom till Gina Tricots konkurrent H&M, ansåg 
respondenterna att företaget är lika på många sätt, eftersom de säljer billiga kläder till sämre 
kvalitet. Gruppen ansåg även att H&M är mer nytänkande i förhållande till Gina Tricot och att 
H&M har ett större utbud och vänder sig till flera olika målgrupper. Respondenterna menade 
att Gina Tricot har gått upp i nivå vad gäller design och kvalitet hos kläderna de säljer, medan 
H&M har gått ner i nivå. 
 
Mest karaktäriserande för Gina Tricots marknadsföring ansåg gruppen vara enkelhet och en 
dansande tjej som visar upp olika kläder. Att det är samma modell som företaget använder sig 
av anser de är bra, eftersom det skapar en igenkänning som gör att de som kunder alltid vet 
när det är Gina Tricot som är avsändare av reklam. Att reklamen är enkel ansåg de leder till 
att de tittar på kläderna istället för på allt som händer i bakgrunden. H&Ms reklam var enligt 
deltagarna mer innehållsrik och fokuserar mer på att ha en story i marknadsföringen. De ansåg 
att det alltid är en överraskning att se vad som finns i företagets butiker, eftersom reklamerna 
mer förmedlar en känsla eller ett sammanhang, än att visa vilka specifika kläder som finns 
där. 
 
De exempel respondenterna gav på tvåvägskommunikation var grupper på Facebook, samt 
enkätundersökningar som kommer upp när deltagarna är inne på olika företags hemsidor. De 
ansåg att sociala nätverk, som till exempel Facebook, kan användas för att visa vad personer 
står för, genom att gå med i olika grupper som står för eller tar avstånd ifrån företag eller 
händelser. De var dock inte med i några grupper själva. Vissa av respondenterna tyckte 
mycket om att kolla olika bloggar, både modebloggar och kompisars. Anledningarna till 
varför de tyckte om det var att de vill få andras åsikter om olika saker och bli inspirerade. De 
ansåg att det är bättre att läsa fristående bloggar och inte företags, eftersom de fristående 
känns mer personliga. De ansåg att företag bara skapar en känsla av att vilja sälja saker. 
Andra respondenter använde sig inte av bloggar för att få inspiration, eftersom de ansåg att de 
handlar för mycket om att skapa grupptryck. De ville istället bilda sig en egen uppfattning om 
saker och ting. 
 
När det handlade om vad respondenterna hör från andra, ansåg de att de inte bryr sig, utan går 
sin egen väg vare sig ryktet eller tipset är positivt eller negativt. De trodde även att 
ryktesspridning kan vara större bland människor som inte känner varandra, över till exempel 
Internet. Om de själva istället upplever någonting positiv eller negativt hos ett företag, är 
möjligheten större att de sprider upplevelsen till andra konsumenter. De ansåg att det är större 
sannolikhet att de sprider en negativ upplevelse, eftersom de vanligtvis reagerar mer när de 
blir dåligt bemötta. Att vända sig till företaget för att ”klaga” är ingenting som de skulle 
bemöda sig att göra, eftersom de ansåg att ett dåligt bemötande bara skulle infria deras 
fördomar om servicen hos klädföretag som Gina Tricot och H&M. Däremot skulle de varna 
andra bekanta för företaget genom att berätta om sin dåliga upplevelse. Syftet med det skulle 
vara att företaget då skulle få färre kunder och utifrån det, inse att en förändring behöver ske. 
Deltagarna skulle inte använda sig av Internet för att sprida vare sig positiva eller negativa 
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rykten om ett företag. Deras uppfattning var att Internet som kanal för ryktesspridning, endast 
används av personer som ”inte har något bättre för sig än att klaga”. Anledning till att de inte 
vill använda Internet är att de ansåg det vara ”töntigt” att bry sig om något, som de själva 
ansåg vara obetydliga saker. Samtidigt trodde respondenterna att de ändå inte skulle kunna 
påverka företag. Om någon annan däremot startar exempelvis en grupp på Facebook, om ett 
ämne som engagerar, kunde de tänka sig att gå med, eftersom det innebär en betydligt mindre 
ansträngning. Genom att bara behöva klicka på en knapp, skulle deras namn hamna på listan 
över gruppmedlemmar. Det tyckte gruppen var engagemang nog. 
 
Utformning av företags hemsidor anser respondenterna är väldigt viktigt, eftersom en proffsig 
hemsida leder till att trovärdighet och förtroende skapas. De tyckte även att det är viktigt att 
ha en uppdaterad hemsida. Överlag ansåg respondenterna att det inte var så viktigt med en väl 
utvecklad webbshop, eftersom de hellre besöker fysiska butiker för att kolla på kläder. De 
ansåg samtidigt att webbshopen kan vara bra för de personer som inte bor i en stor stad, men 
som ändå vill handla kläder hos företaget. När det gäller möjlighet att kommunicera med olika 
företag över Internet, gavs exempel på chattar direkt på olika hemsidor, frågeformulär som de 
fyller i direkt och även ratings. Gruppen ansåg sig inte använda sig av ratings i så stor 
utsträckning, men de ansåg samtidigt att de kan vara till hjälp ibland av köp av kläder. 
 
Gina Tricots hemsida tyckte de gav en bra översikt för att finna specifika plagg, annars var de 
inte så positiva till dess enkla utformning. De såg inga former av relationsskapande 
aktiviteter, vilket de ansåg ledde till att hemsidan känns opersonlig. Respondenterna ansåg att 
hemsidan speglade Gina Tricots koncept, eftersom den följer företagets övriga 
marknadsföring i avseenden som färgval och att inte se allt för påkostad ut. H&Ms hemsida 
ansåg de vara mer inbjudande, men att den samtidigt var svår att navigera på. En respondent 
uttryckte att hon anser att det är svårt att vara med och påverka H&M, eftersom det är ett så 
stort företag. Respondenterna ansåg att H&Ms hemsida är finare än dess butiker, samt att det 
motsatta gäller för Gina Tricot. 
 
Respondenterna fick även frågan om frekvens och mängd på deras inköp påverkas av hur bra 
företaget är på att kommunicera med dem. De svarade att om de uppfattar att ett företag bryr 
sig om dem och tar till vara deras synpunkter, kan det leda till en förbättrad syn på företaget. 
Den synen leder sedan till att de kommer att handla mer hos företaget, eftersom de anser sig 
ha blivit bra bemötta. Ett sätt att visa för kunderna att det går att påverka företagets 
erbjudanden, skulle exempelvis vara om H&M lät kunderna vara med och bestämma vilken 
designer som nästa samarbete ska ske med. Eftersom respondenterna beskrev att de har låga 
förväntningar på de två företagen på grund av att de säljer produkter till så låga priser, sa de 
att de bara kan bli positivt överraskade av de nyheter som företagen kommer med.  
 
Andra sätt att skapa relationer till kunder, som respondenterna gav förslag på, var att skapa 
”mina sidor” och därmed kunna bjuda in kunder till klubbkvällar. Gruppen ansåg att det vore 
bra med rabatter och personliga erbjudanden, eftersom det leder till att kunderna känner sig 
utvalda och speciella, och får en känsla av att företaget vet vad de efterfrågar. Klubbkvällar 
var ett annat förslag från respondenterna på saker som de anser kan skapa relationer mellan 
företag och kunder. Vissa av dem ansåg att det hade varit roligt om Gina Tricot anordnade 
klubbkvällar men att det antagligen ändå inte skulle leda till att lojaliteten stärks, medan andra 
trodde att lojaliteten absolut skulle stärkas av aktiviteten. 
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5. Analys 
 
 
 
I uppsatsens femte kapitel analyseras den empiriska informationen med stöd av teorin. Det är 
alltså i analysen som empiri och teori kopplas samman och diskuteras under rubrikerna; 
möjligheter att stärka varumärkesimagen, möjligheter till relationer på Internet, möjligheter 
till ökad lojalitet via relationer på Internet, samt möjligheter till stärkt varumärkesimage 
genom word-of-mouth. 
 

5.1 Möjligheter att stärka varumärkesimagen 

För att analysera vilken varumärkesimage ett företag har, och framför allt för att ta reda på om 
den är positivt eller negativt laddad, menar Keller (1993) att undersökaren behöver ta reda på 
vilket varumärkesvärde som kunden upplever. Keller menar att varumärkesvärdet för kunden 
baserar sig på associationer från kundens varumärkeskontakter. I fokusgrupperna berättade 
respondenterna vilka associationer de har till Gina Tricot. I fokusgrupp 1 och 2 frågade vi 
som samtalsledare vad respondenterna ansåg om Gina Tricot, medan vi i fokusgrupp 3 och 4 
istället visade varumärket för att låta respondenterna fritt börja diskutera vad de fick för 
associationer, samt vad de ansåg att varumärket står för. Trots de olika ansatserna, skilde sig 
svaren inte mycket åt, utan samtliga grupper hade väldigt lika associationer.  

5.1.1 Varumärkesattityd 

Varumärkesattityd är enligt Keller (1993) den övergripande utvärderingen av ett varumärkes 
varumärkesattribut, varumärkesnyttor, samt kundens tidigare erfarenheter av varumärket, 
vilket även inkluderar marknadskommunikationen. Keller menar att varumärkesattribut, 
innefattar de egenskaper som kunden anser vara karaktäristiska för produkten. De 
produktrelaterade attribut som nämndes av fokusgrupperna, visade sig vara av både positiv 
och negativ karaktär. Attribut av positiv karaktär framkom i fokusgrupp 3, där deltagarna 
associerade Gina Tricot med färgglada kläder, samt i fokusgrupp 2, som menade att klädernas 
design ofta har sitt ursprung i kända designers kläder.  Att deltagarna sedan nämnde att 
kläderna hos Gina Tricot är massproducerade, att de har en ”sämre kvalitet”, samt att vissa 
klädesplagg är så lika originalen, att det är ”pinsamt” kan istället klassas som attribut av 
negativ karaktär. Sista tydliga produktrelaterade produktattributet som framkom, men som 
respondenterna varken vinklade som bra eller dåligt, var att större delen av Gina Tricots 
sortimentet kan klassas som baskläder. Eftersom det framkom tre negativa attribut, och endast 
två positiva attribut, blir uppfattningen övervägande negativ.  
 
Eftersom Gina Tricot säljer kläder, försvinner flera icke produktrelaterade attribut som enligt 
Keller (1993) kan vara viktiga i bedömningen av ett varumärke som säljer produkter, såsom 
dess förpackning. Priset var därmed det enda icke produktrelaterade attribut som nämndes i 
fokusgrupperna. Samtliga grupper använde ordet ”billigt” för att beskriva Gina Tricots priser. 
Priset utgör därmed ett positivt attribut för respondenterna.  
 
När det kommer till att definiera den typiska användaren av varumärket, eller dess produkter, 
menar Keller (1993) att det vanligaste är att associationerna innehåller demografiska eller 
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psykoligiska faktorer. Det stämmer väl överens med fokusgruppernas beskrivningar, eftersom 
det vanligast förekommande sättet var att beskriva användarna utefter demografiska faktorer i 
form av ålder och sysselsättning. Detta framkom i fokusgrupp 1 som relaterade kläderna till 
gymnasieungdomar, det vill säga tjejer i åldern 17-20 år, samt i fokusgrupp 2 som menade att 
de ansåg att företaget vänder sig till kvinnor i alla åldrar. Även fokusgrupp 3 ansåg att Gina 
Tricot vänder sig till en ”ung” målgrupp, men att de även har sett äldre kvinnor bära kläderna, 
vilket de då har reagerat negativt på. De psykologiska faktorer som nämndes, var då en 
respondent använde uttrycket ”fjortis”, som anspelade på att kläderna relaterades till unga 
tjejer som beter sig barnsligt och omoget, samt att fokusgrupp 2 menade att Gina Tricot 
används av människor med ”olika stilar”. Eftersom beskrivningarna stämde väl överens med 
deltagarna själva och att deltagarna därmed kände sig inräknade som användare, var de 
användarrelaterade attributen av övervägande positiv karaktär. Att grupp 3 reagerat på att 
äldre kvinnor bär kläderna, tyder på att den breda målgruppen kan påverka nyttans positiva 
karaktär åt det negativa hållet, eftersom unga tjejer inte vill köpa kläder hos ett företag vars 
typiska användare är äldre kvinnor. 
 
Keller (1993) menar att en varumärkesnytta beskriver de personliga värderingarna av vad ett 
varumärke, eller dess produkter, kan göra för sina kunder. De varumärkesnyttor som framkom 
i fokusgrupp 1 var att respondenterna uttryckte att, genom att köpa kläder hos Gina Tricot, 
görs det möjligt att köpa fler plagg, med tanke på priset. Det i sin tur leder till ytterligare en 
nytta, vilken är att respondenterna kan variera sina kläder ofta. Samtliga dessa funktionella 
nyttor upplevdes därmed som positiva. Eftersom priserna uppfattas som låga hos Gina Tricot, 
samt att grupperna beskriver kläderna som massproducerade, menar fokusgrupp 1 och 3 att 
det leder till att många tjejer går runt i likadana kläder. Det menar respondenterna gör att den 
emotionella nyttan hos Gina Tricots kläder blir av negativ karaktär, eftersom respondenterna 
upplevde att de inte känner sig unika när de bär Gina Tricots kläder. Vidare beskrev 
respondenterna att det är viktigt för dem att hitta sin egen stil, vilket är en emotionell nytta 
som Gina Tricot därmed inte kan uppfylla. Dock talade ingen av respondenterna om att de 
känner att de sänder ut några specifika signaler genom att bära Gina Tricots kläder, vilket 
innebär en avsaknad av symbolisk nytta.  
 
När det gällde den sammanfattade uppfattningen av attributen hos Gina Tricot, framkom i 
fokusgrupp 1 och 4 att de ansåg kläderna vara prisvärda, det vill säga att de har ett lågt pris i 
förhållande till kvaliteten. fokusgrupp 1 menade vidare att det låga priset gjorde att de kunde 
köpa fler plagg än i andra affärer. Att kläderna dessutom har inspiration från kända designers, 
ansåg fokusgrupp 3 möjliggöra för fler kunder få tillgång till trendiga kläder till ett lågt pris. 
Dessa synvinklar innebär därmed ett positivt bidrag till attityden. Dock framkom en 
uppfattning om attributen som var av negativ karaktär, nämligen att respondenterna uttryckte 
att det är tråkigt att det ofta är ett och samma klädesplagg som görs i flera olika färger. Det 
menade respondenterna gör det svårt hitta snygga och unika klädesplagg. Vidare blev 
utvärderingen av nyttor övervägande positiv, eftersom grupperna föredrog att de kunde köpa 
mycket kläder ofta, trots att risken finns att någon annan går runt i samma kläder.  
 
Keller (1993) menar även att övriga erfarenheter av varumärket spelar roll för vilken attityd 
som skapas hos kunden, det vill säga gillande eller ogillande. En stor del av de erfarenheter 
som skapas, kommer från varumärkeskontakter som når kunderna via marknads-
kommunikationen, vilken innefattar såväl butikernas utformning som reklam. När det kom till 
Gina Tricots butiker, menade fokusgrupp 1 att de tyckte att butikerna är roliga och färgglada, 
men att det ibland kan bli för många intryck av alla färger. Butikerna bidrar därmed till en 
övervägande positiv påverkan på attityden. Även reklamen, menade fokusgrupp 1 att de 

 - 39 -



- Analys - 

gillade, eftersom den är rolig och skiljer sig ur mängden. Samtliga grupper var överens om att 
det var lätt att känna igen reklamen eftersom de använder sig av samma modell, samma låt 
och samma bakgrund. Detta i sig är positiva omdömen, men att Gina Tricot har varit 
konsekvent vid utformande av dess reklam, under så lång tid, var det dock flera grupper som 
reagerade på, vilket ger en negativ påverkan på attityden.   

5.1.2 Varumärkesvärde 

För att skapa ett högt varumärkesvärde hos kunderna menar Keller (1993) att ett företag 
behöver starka, fördelaktiga och unika associationer, som överträffar kundernas associationer 
till konkurrenterna. Varumärkesassociationerna skapas enligt Keller utifrån varumärkes-
attributen, varumärkesnyttorna samt varumärkesattityden. För att kunna uppskatta vilket 
varumärkesvärde ett företag har hos sina kunder, behöver kundernas varumärkesassociationer 
sedan kategoriseras som fördelaktiga, unika eller starka (Keller 1993). De associationer som 
respondenterna hade till Gina Tricot, vilka kan klassas som fördelaktiga, var att det är fräscht 
och prisvärt, samt relativ hög kvalitet på kläderna. Den unika associationen som vi kunde 
uttolka att respondenterna hade till Gina Tricot, var att de varje vecka får in nya kläder, vilket 
gör att respondenterna alltid kan hitta något nytt i butiken. Det var en association som 
framkom under samtliga fokusgruppers beskrivning av Gina Tricot, men som aldrig nämndes 
vid beskrivningen av H&M. Den genomgående starkaste associationen hos respondenterna 
var de billiga, men prisvärda kläderna. Anledningen till att associationen klassas som stark 
istället för unik är att respondenterna beskrev H&Ms koncept med samma ord. Något som 
dock skilde Gina Tricot från H&M var att respondenterna ansåg att Gina Tricots kläder har en 
något högre kvalitet. En stark association av negativ karaktär som framkom i fokusgrupperna 
var att respondenterna resonerade att eftersom kläderna är billiga, förväntar de sig dålig 
service och dåligt bemötande av personalen och företaget i helhet. De räknar därmed inte med 
att kunna skapa en relation till säljarna eller företaget.  
 
Utifrån de ovan identifierade associationerna framgår det att respondenterna gillar Gina 
Tricots koncept, med nyheter varje vecka och framförallt priserna. Därmed har Gina Tricot ett 
starkt varumärkesvärde hos kunderna, vilket ytterligare gavs uttryck för, genom att samtliga 
respondenter var kunder hos Gina Tricot. Vad som dock framgår av analysen är att de låga 
förväntningar som respondenterna har på företaget, när det gäller att skapa relationer, kan ses 
som en möjlighet för företaget, eftersom det med enkla medel kan överträffa respondenternas 
förväntningar, genom relationsskapande aktiviteter. Om företagets kunder upplever att deras 
förväntningar på företaget har blivit uppfyllda eller till och med överträffade kan det även 
leda till att varumärkesvärdet kan stärkas. Gina Tricot har därmed möjlighet att stärka 
varumärkesimagen genom att förbättra sig på området gällande relationer. 

5.1.3 Överensstämmelse mellan identitet och image 

Enligt Keller (1993) är det viktigt för företag att det finns en överensstämmelse mellan dess 
förmedlade identitet och den uppfattade imagen. Kapferer (2004) talar även om vikten för ett 
företag att identifiera dess kärnvärden och att sedan kommunicera ut dessa till marknaden. 
Enligt Garrote21 är företagets kärnvärden fräschhet, renhet och enkelhet, tillsammans med 
nyheter varje vecka. Den önskade imagen som Gina Tricot vill att kunderna ska uppfatta, har 
det lyckats förmedla, eftersom fokusgruppsundersökningarna visade att respondenterna 

                                                 
21 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 

 - 40 -



- Analys - 

förknippade ord som fräscht och enkelt med företaget, samt att den unika associationen till 
Gina Tricot är att det alltid finns något nytt i butiken. 
 
Grönroos (2007) menar dock att begreppet varumärkesidentitet ofta används på ett felaktigt 
sätt. Istället för att se identiteten som någonting som företaget bygger upp för att sedan 
förmedla ut, menar han att identiteten aldrig kan vara fulländad. Grönroos menar därför att 
identiteten är ett mål för företaget att sträva efter att uppnå. Detta resonemang kunde vi 
återfinna hos fokusgrupperna. Trots att imagen var överensstämmande med identiteten, 
framkom det att respondenterna anser att de kan få ut ett ännu större varumärkesvärde från 
Gina Tricot, än vad de får idag. Utvecklingen som efterfrågades av respondenterna, var att 
företaget ska visa en större vilja att skapa relationer till sina kunder. Det innebär att, genom att 
lyssna på signalerna från sina kunder, skulle Gina Tricot kunna utvecklas, i strävan att uppnå 
en identitet som motsvarar den image som Gina Tricot har potential att skapa. 

5.2 Möjligheterna till starkare image genom relationer på Internet 

Gummesson (2002) talar om att one-to-one marketing och relationsmarknadsföring har som 
syfte att skilja de olika kundernas behov ifrån varandra. Företaget ska alltså disaggregera sin 
målgrupp. Vidare talar författaren om att det sedan är viktigt att anpassa verksamheten, till 
exempel dess produkter och tjänster, utefter dessa olika behov. Ett tydligt tecken på att Gina 
Tricot inte använder sig av kundanpassning framkom från observationerna av hemsidan, där 
en informationstext beskrev att företaget sparar så lite information som möjligt om dess 
kunder. Anledningen till det, förklarade Garrote22, är att företaget anser att det förenklar 
köpprocessen för både företaget och kunderna. Garrotes uttalande talar därför emot vad 
Hofacker (2000) säger. Han menar att genom att uppgifter sparas, kan företaget tillämpa data 
base marketing, vilket förenklar köpet. Feurst (2007) talar även om att bättre produkter skapas 
genom relationer mellan kunder och företag. Genom att företaget får ta del av information om 
kunderna, menar Feurst att företaget kan spara resurser på att inte tillverka fel produkter, utan 
att göra det kunderna efterfrågar med en gång. Från intervjun med Garrote23 framkom att det 
är tankar som inte finns hos Gina Tricot, som istället anser att, genom att inte spara 
information om kunderna, sparas resurser som istället kan gå till utveckling och försäljning av 
bättre produkter till dem. I och med detta tankesätt betonas att Gina Tricot inte ser nyttan i 
relationer med sina kunder. Istället för att se att informationen från kunderna kan utveckla 
bättre erbjudanden, som de då själva har efterfrågat, vill företaget istället spara resurser till att 
göra utvecklingsarbetet själva. 
 
Enligt Gummesson (2002) är det optimala inom relationsmarknadsföring att både företaget 
och kunderna kan dra nytta av en relation genom att lära känna varandra. Trots att det 
framkom att respondenterna ansåg att varumärkesimagen kan stärkas genom att Gina Tricot 
visar att de har ett intresse för relationer, uttryckte respondenterna att de inte alltid har ett 
intresse av att skapa relationer till företag. Anledningen till det var att förståelsen för att en 
relation även kan gynna kunderna, saknades hos respondenterna. Istället framkom det i 
fokusgrupperna att relationer var ett ord som i sig fick respondenterna att uppfatta det som 
något ansträngande. I fokusgrupp 2 tolkades ordet som att respondenterna var tvungna att 
binda sig till att handla hos ett företag, något som de inte kände sig bekväma med. Istället 
ville de ha valmöjlighet att handla även från konkurrerande företag. Från fokusgrupp 1 
framkom det att vissa av respondenterna ansåg att de är så pass värdefulla för företaget, att de 

                                                 
22 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 
23 Ibid 
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inte ska behöva anstränga sig själva, utan att företaget ska komma med erbjudanden till dem. 
Det uttrycktes genom att respondenterna vill ha något i utbyte, det vill säga en belöning, för 
att dela med sig av information som kan skapa en relation. 
 
Ytterligare en anledning, som framkom i fokusgrupperna, till att respondenterna inte vill 
skapa en relation med företaget, var att när det kommer till lågpriskläder, känner de inte att 
det är ett område som engagerar dem tillräckligt. De menar vidare att de har en känsla av att 
företag med billiga kläder och massproduktion endast är ute efter att sälja kläder, och att 
företagen inte skulle lägga tid eller pengar på att lyssna till kunderna. Ytterligare exempel som 
gavs på att Gina Tricot inte skapar en känsla hos respondenterna av att bry sig om att veta 
vilka de individuella kunderna är, är att det inte finns någon möjlighet för kunderna att 
registrera sig som kunder. Ett antal av respondenterna ansåg att möjligheten att registrera sig 
som kund eller klubbmedlem skulle öka lusten för att skapa relationer, eftersom det skulle 
leda till att de skulle känna en samhörighet med företaget. Den uppfattning som finns hos 
respondenterna, att Gina Tricot inte är öppna för relationer är, enligt Dahlén och Lange 
(2003), en effekt som uppstår när företag endast anspelar på funktionella nyttor i sin 
marknadskommunikation. I Gina Tricots fall handlar det om att företaget endast förmedlar att 
kunderna kan köpa moderiktiga kläder till låga priser. 
 
Dahlén och Lange (2003) beskriver att företag istället för att kommunicera de funktionella 
nyttorna, kan lyfta fram de emotionella nyttorna som är kopplade till varumärket för att skapa 
engagemang. Det kan då handla om att lyfta fram en känsla eller en livsstil i 
marknadskommunikationen. Författarna menar att det ska leda till att kunden känner igen sig 
mer, och genom det känna en starkare koppling till varumärket. Det bekräftades av 
respondenterna genom att de uttryckte att de ville se fler bilder på modeller i olika miljöer, i 
såväl reklam som på hemsidan. Respondenterna menade att det då skulle vara lättare att känna 
igen sig, vilket i sin tur skulle underlätta för dem att föreställa sig i kläderna. Det menade 
respondenterna skulle leda till större inspiration och köplust. 
 
I fokusgrupp 4 framkom det även att en anledning till att respondenterna inte är intresserade 
av att bygga relationer med företag som Gina Tricot eller H&M, är att de uppfattas som 
mycket stora företag. Det skapade en känsla hos respondenterna av att det är svårt att som 
ensam kund påverka organisationen. Att denna känsla har uppkommit tyder på att idén om 
relationsmarknadsföring inte genomsyrar företaget, vilket Gummesson (2002) menar är 
mycket viktigt idag, för att urskilja sig bland konkurrenterna. I Gina Tricots fall är det tydligt 
att företaget tar avstånd från relationer, men för H&Ms del blir det tvetydigt. Eftersom H&M 
har många kontaktytor till sina kunders åsikter, via hemsidan, Facebook och Youtube, 
behöver de även signalera att åsikterna verkligen gör nytta. Trots att Gina Tricot inte har lika 
många kontaktytor till kunderna, är det viktigt att även det ser till att kunderna får 
uppfattningen av att de lyssnar. 

5.2.1 Hemsidor 

Att Internet har ökat i popularitet (Gummesson 2002) bekräftades genom att samtliga 
respondenter i fokusgrupperna antingen hade e-mail eller Facebook. I samtliga fokusgrupper 
framkom det dock att Internet mest används i privat syfte, och inte i kommersiellt syfte. 
Exempelvis användes de sociala nätverken för att hålla kontakt med sina vänner. Ingen av 
respondenterna var med därför medlem i några företagsgrupper. Bland respondenterna var det 
även ett svalt intresse för modebloggar, eftersom det ansågs vara tidskrävande att följa 
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bloggar, vilket gjorde dem mindre intressanta. Det som istället intresserade fokusgrupperna, 
var kompisars privata bloggar.  
 
En annan anledning till att respondenterna inte ville använda Internet i kommersiellt syfte var 
att fokusgrupperna menade, att eftersom alla företag idag har en hemsida, blir det inte längre 
något unikt, som urskiljer företagen. För att komma undan detta, menar Brymer (2009) att det 
är viktigt att göra kreativa kommersiella kampanjer i traditionella medier, som väcker 
uppmärksamhet kring hemsidan. När ett företag gör reklam eller en kampanj för sin hemsida, 
förväntar sig respondenterna att den är bra. Det innebär att varje person ges möjlighet att 
föreställa sig hur de tror att hemsidan kan se ut och det gäller då att hemsidan motsvarar dessa 
förväntningar, för att inte göra användaren besviken. Eftersom konsumenter själva väljer hur 
länge de vill stanna på en hemsida, menar Hofacker (2000) att Internet är ett pull medium, 
snarare än ett push medium. Det stämde väl överens med respondenternas uppfattning, som 
uttryckte att en hemsida som inte fungerar smidigt eller som ger ett oseriöst intryck, leder till 
att de lämnar sidan direkt.  
 
Enligt Garrote24 är det främsta användningsområdet för Gina Tricots hemsida, att kunder kan 
besöka hemsidan för att se vilka nyheter som har kommit in. Vidare fungerar hemsidan som 
ytterligare ett ansikte utåt för Gina Tricot, eftersom den av företaget ses som en egen butik. 
Respondenterna i fokusgrupp 1 såg inte hemsidan som en egen butik, eftersom de såg en risk i 
att beställa kläder via Internet. De menade istället att de ansåg att hemsidans främsta uppgift 
var att inspirera till köp i fysiska butiker. Vidare ansåg de att deras inköp skulle öka om Gina 
Tricot arbetade mer med att inspirera sina kunder. Det innebär att hemsidan får funktionen 
som ett extra skyltfönster, vilket framkom av Doherty, Ellis-Chadwick och Harts (2000) 
undersökning, att de flesta företag använder sin hemsida till. Undersökningens slutsats var att 
företag som endast använde sina hemsidor på det sättet var sena i utvecklingen och det var 
någonting negativt. Dock är hemsidor som används som skyltfönster, precis vad som 
efterfrågades av respondenterna i fokusgrupp 1.  
 
Brymer (2009) menar att företag kan tjäna på att använda de möjligheter som ett företags 
hemsida ger till interaktion. Respondenterna instämmer med det och menade att förutom 
inspiration, som alltså var det som de främst efterfrågade, så ansåg de att även tävlingar skulle 
locka dem till Gina Tricots hemsida. En förutsättning för att de ska engagera sig i dessa är 
dock att priserna är så bra att de känner att det är värt ansträngningen. Utöver tävlingar togs 
kundklubbar upp som en relationsskapande aktivitet, där kunderna erbjuds rabatter och ibland 
till och med personliga erbjudanden.  
 
Det sammanfattade intrycket hos respondenterna, av hemsidan, var att den speglar Gina 
Tricots koncept bra, genom att vara enkel i sin utformning. Dock ansåg respondenterna att 
hemsidan var för enkel, vilket gjorde den tråkig och oinspirerande. Att utvärderingen av 
hemsidan visade sig ge ett resultat av negativ karaktär, påverkar därmed varumärkesattityden 
negativt. Hemsidan är därför ett område för Gina Tricot att utveckla, för att stärka sin totala 
varumärkesimage. Ett företags hemsida får endast liten betydelse i Kellers (1993) modell, 
vilken visar vilka faktorer som påverkar ett företags varumärkesvärde. Keller sorterar 
kundernas uppfattning om företagets marknadskommunikation, samt övriga erfarenheter från 
varumärkeskontakter under Varumärkesattityd: Gillande. Det innebär att kundernas 
uppfattning av företags prestationer via övriga försäljningskanaler, såsom Internet, hamnar 
under samma rubrik. Kellers ursprungliga modell skapades under början av 1990-talet vilket 

                                                 
24 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 
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gör att vi efter genomförda fokusgrupper anser att företags hemsidor får en för obetydlig roll i 
Kellers modell. 
 
Kwon och Lennon (2009) menar att om en hemsida skapar associationer hos kunderna, som 
inte överensstämmer med deras tidigare varumärkesimage, påverkar det den totala 
varumärkesimagen negativt. Garrote25 menade att för att undvika att hemsidan ska skilja sig 
ifrån övrig verksamhet, har Gina Tricot har varit noga med att utforma hemsidan enligt 
samma parametrar som övrig marknadskommunikation. Respondenterna instämde att de 
tyckte att Gina Tricot lyckats med det, i och med den enkla utformningen med vita 
bakgrunderna och den svarta texten. Dock framkom att hemsidan skapar associationer som 
inte stämmer överens med respondenternas tidigare image. Det visade sig genom att 
respondenterna använde sig av ordet ”tråkig” för att beskriva hemsidan, ett ord som inte 
förekom i diskussionen kring varumärket. Respondenterna påpekade bland annat att 
”hemsidan är tråkigare än butikerna”. Vidare menade de att om de kommit i kontakt med 
Gina Tricot först via Internet, och inte de fysiska butikerna, skulle de inte ha gett företaget 
mycket uppmärksamhet. De menade även att de skulle ha blivit förvånade när de väl skulle se 
en fysisk butik, eftersom de två försäljningskanalerna inte är sig lika. Att associationer som 
hemsidan ger respondenterna inte överensstämmer med deras tidigare bild av Gina Tricot, 
påverkar därför den totala varumärkesimagen ytterligare negativt. 
 
Hofacker (2000) menar att Internet erbjuder fler möjligheter än att bara vara en kanal för 
envägskommunikation. Eftersom vi dock konstaterat att Gina Tricot mest satsat på hemsidans 
design och utformning, tyder det på att Gina Tricot främst ser Internet som kanal för 
envägskommunikation och försäljning. Istället behöver även funktionernas intryck på 
kundernas totala utvärdering av hemsidan, tas in i beräkningen från Gina Tricots håll. Vi 
påstår det mot bakgrund av att respondenternas slutliga omdöme av Gina Tricots hemsida 
baserade sig till mycket liten del på designen, men framförallt på funktionerna och innehållet 
på hemsidan. Eftersom omdömet blev att hemsidan anses tråkig, finns därför ett stort behov 
av utveckla hemsidan, så att en negativ association kan vändas till att bli positiv. Först då kan 
imagen stärkas. 
 
Vad som avgör hur en hemsida bedöms, enligt Constantinides (2004) är användarens 
uppfattning av tre faktorer; funktioner, psykologiska funktioner, samt innehåll. Det 
bekräftades av respondenterna som ansåg att det är viktigt att en hemsida inger förtroende och 
att den känns seriös och välarbetad. Det är även viktigt att den är lättnavigerad och 
överskådlig, för att de inte ska tappa intresset. En intressant iakttagelse var därför att 
deltagarna vid första anblicken av Gina Tricots hemsida, ansåg att den var för enkel och 
tråkig, vilket gjorde deltagarna ointresserade av sidan. När de sedan fick se H&Ms hemsida, 
ansåg respondenterna att den istället var för stor och omfattande. Därmed fick den omdömet 
av att vara för rörig. Det innebär att en sida lätt kan bli överarbetad istället för välarbetad, 
vilket gör sidan lika ointressant som en som uppfattas som enkel och tråkig. 

5.3 Möjligheter att öka lojalitet genom relationer på Internet 

I Kellers (1993) modell, vilken beskriver hur varumärkesvärde skapas, behandlas inte hur ett 
företags lojalitetsprogram uppfattas av kunderna. Keller talar endast om att ett högt värde kan 
skapa lojalitet, men han talar inte om hur ett företags agerande kring lojalitet, formar 
kundernas associationer till företaget. Dock framkom i fokusgrupperna att ett företags 
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lojalitetsfrämjande aktiviteter påverkar varumärkesimagen. Det visade sig genom 
respondenternas diskussion om att Gina Tricot inte har någon kundklubb, utan att de använder 
sig av stämpelkort som ger rabatter. Respondenterna menade att de ansåg stämpelkorten vara 
besvärliga och opersonliga. Vidare talade de om att de istället ville få personliga erbjudanden 
från Gina Tricot eller inbjudan till kundkvällar. De menade att de snarare tyckte att det var 
”dåligt” av företaget att inte ha ett forum för att lämna sådana uppgifter. De menade också att 
det leder till att de känner väldigt svaga kopplingar till företaget. Vi ser därför en brist i 
Kellers modell, eftersom denna påverkan inte omfattas av modellen. 
  
Feurst (2007) menar att kundanpassning av såväl produkter som erbjudanden, som uppstår 
genom one-to-one marketing, leder till ökad lojalitet. Det bekräftades av respondenterna som 
menade att relationsskapande aktiviteter, som att inspirera kunderna med personligt anpassade 
erbjudanden samt att ge rabatter, skulle leda till att de känner sig mer speciella och 
betydelsefulla för företaget. Att respondenterna visar vilja att delta i relationsskapande 
aktiviteter med Gina Tricot, tyder på att respondenterna är villiga att klättra på 
lojalitetsstegen, om företaget skapar förutsättningar för det. I dagsläget beskrev 
respondenterna sig själva som kunder som ofta handlar på Gina Tricot, men att de inte anser 
sig ha någon relation till företaget. Enligt Feursts lojalitetsstege, kan de flesta respondenterna 
därför klassas som klienter. Genom att skapa en känslomässig relation till Gina Tricot, skulle 
respondenterna stiga upp till nästa steg, och bli supportrar. Eftersom de flesta av 
respondenterna beskriver att de gillar företaget, samt att de kan tänka sig att registrera sig i 
någon form av kundklubb, borde avståndet till nästa steg inte vara stort. 
 
Respondenterna anser att om de känner att ett företag bryr sig om dem och vet vad de vill ha, 
leder det till att de kommer att handla mer från det företaget. Feurst (2007) menar att 
kundandelar är ett mått som visar på hur mycket en kund handlar från ett företag. Han anser 
att en förutsättning för att ett företag ska lyckas få höga kundandelar hos en konsument, är att 
kunden känner en samhörighet och en lojalitet med företaget. Dock hade fokusgrupperna 
delade meningar gällande inställningen till att ha en samhörighet med Gina Tricot. Vissa 
deltagare såg det som positivt att ha en samhörighet med Gina Tricot, eftersom de ansåg att 
företaget hade kläder som passade deras stil. Andra respondenter var inte intresserade av att 
känna samhörighet med Gina Tricot, eftersom de ansåg att det hindrade eller begränsade dem 
från att handla var de vill. 
 
Kundklubbar kan enligt Feurst (2007) leda till att en känsla av samhörighet skapas mellan ett 
företag och dess kunder. Trots att Gina Tricot har dåliga erfarenheter från kundklubbar och 
anser att de ”kostar mer än det smakar”, kan det enligt Feurst löna sig att vidta vissa åtgärder i 
arbetet med att skapa lojala kunder. Kundklubbar kan utformas på många olika sätt och 
variera i sin omfattning, vilket även leder till att kostnaderna kan variera mycket. I dagsläget 
har Gina Tricot inget som helst register över vilka som är dess mest trogna kunder, vilket 
enligt Feurst (2007) och Gummesson (2002) inte är hållbart i längden. Anledningen är att 
trogna kunder behöver belönas och uppmärksammas för att de ska stanna kvar hos företaget 
och inte gå till konkurrenterna istället, enligt de båda författarna. 

5.4 Möjligheterna till stark varumärkesimage genom word-of-mouth 

Kotler et al. (2005) menar att word-of-mouth är en typ av marknadskommunikation som 
innebär att budskap om företag, dess produkter eller dess agerande, utbyts mellan två 
personer. Han menar att detta kan ske ansikte mot ansikte eller över Internet. Enligt 
respondenterna i fokusgrupp 4, är det ovanligt att de överhuvudtaget ger tips till varandra om 

 - 45 -



- Analys - 

kläder, företag eller roliga funktioner på något företags hemsida. Inte heller brukar de ta tips 
via Internet, eftersom de inte känner avsändaren så pass väl, att de vet vilka preferenser 
personen bygger sina tips på. Att tipsa varandra om kläder och mode, verkar dock ändå vara 
en populär trend, eftersom nya modebloggar tillkommer konstant. En anledning till det kan 
vara att vanliga tjejer och killar får utrymme att agera modeexperter på sin egen blogg, vilket 
enligt McWilliam (2000) är ett tydligt tecken på att det finns många som tilltalas av 
anonymiteten som Internet kan erbjuda. Det innebär att det inte spelar någon roll vem som 
står bakom bloggen, antingen uppskattas tipsen eller inte.  
 
Skulle rekommendationer ändå utfärdas mellan vänner, menar respondenterna att det 
vanligast förekommande är att rekommendationer sker i verkliga livet, det vill säga ansikte 
mot ansikte. Det som kan göra att de tipsar om en bra hemsida eller liknande kan vara att det 
är något som verkligen engagerar dem. Eftersom respondenterna beskrivit att de anser att 
varken Gina Tricots koncept med massproducerade lågpriskläder, eller dess hemsida 
engagerar dem, är därför möjligheterna till positiv word-of-mouth mycket begränsad. 
 
Grönroos (2007) beskriver att ett budskap kan förändras i vilken tänkbar riktning som helst, 
utifrån hur avsändaren av word-of-mouth har uppfattat företagets budskap eller vilka 
upplevelser denne har varit med om. Gina Tricot har precis börjat marknadsföra sin hemsida 
och sin nya webbshop i traditionella medier. Den marknadsföringen, menade respondenterna, 
leder till att de förväntar sig att den motsvarar deras tidigare bild av företaget. Hos 
respondenterna var åsikten att Gina Tricots hemsida understeg deras förväntningar. Eftersom 
Dahlén och Lange (2003) kategoriserar informationsspridning som en målgruppsrespons på 
marknadskommunikationen, menar de att en dålig upplevelse leder till negativ 
ryktesspridning. Den största faran för Gina Tricot idag, är att ryktet börjar gå bland kunderna 
att hemsidan är tråkig. Eftersom Fill (2006) menar att word-of-mouth är den mest effektiva 
kommunikationskanalen, kan budskapet från kunderna om att Gina Tricot har en tråkig 
hemsida spridas snabbt. Det kan då drabba imagen negativt. Med en bra hemsida som 
tillfredsställer konsumenterna, finns istället stor möjlighet för Gina Tricot att skapa en positiv 
ryktesspridning. Ryktesspridningen kan i sin tur påverka andra konsumenters uppfattning om 
varumärket, och därmed stärka varumärkesimagen. 
 
Brymer (2009) beskriver att en av de många fördelar som svärmar har, är att information kan 
spridas otroligt snabbt mellan medlemmarna i svärmen, framförallt över Internet, men även i 
den fysiska världen. Gina Tricot har upptäckt en av Internets möjlighet till word-of-mouth, 
och försöker därför underlätta för bloggare att sprida bilder på dess kläder genom att ha koder 
på hemsidan för alla plagg, som sedan kan användas på bloggar. Dock menar Brymer att, för 
att sticka ut idag, räcker det inte med envägskommunikation om enskilda specifika produkter, 
utan företag behöver få svärmen att flockas kring varumärket. Det gäller då för företag att 
identifiera kärnan eller filosofin i verksamheten för att sedan förmedla den i sin 
marknadskommunikation. Eftersom kärnan i Gina Tricots verksamhet enligt Garrote26 är att 
erbjuda kläder till alla, menar respondenterna att det inte är ett tillräckligt emotionellt 
argument för att få dem engagerade. Inte heller blir de engagerad genom Gina Tricots 
marknadskommunikation. 
 
Vidare talar Brymer (2009) om att det är viktigt att företag öppnar upp för svärmen att samlas 
kring varumärket. Gina Tricot gör i dagsläget tvärt om, vilket är att inte låta svärmen samlas 
alls, inte ens på kundkvällar. Garrote27 ansåg att kunderna är smartare än vad vissa företag 
                                                 
26 Emma Garrote, Inköpare på Gina Tricot, Personlig intervju, 2009-04-08 
27 Ibid 
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tror och att de ser igenom marknadsföringsinsatser som till exempel kundklubbar och att de 
då blir verkningslösa. Från undersökningarna framkom dock att det är något som kunderna 
efterfrågar. Brymer menar att hemsidan är den viktigaste samlingsplatsen, eftersom den 
möjliggör interaktion mellan användaren och företaget, samt användarna emellan, trots stora 
geografiska avstånd. Utifrån Gina Tricots tanke att avstå relationsfrämjande aktiviteter, har 
hemsidan utformats på så sätt att den inte möjliggör tvåvägskommunikation eller tillåter 
meningsutbyte, vilket gör att imagen inte kan självförstärkas genom positiva diskussioner 
mellan svärmens deltagare.  
 
Brymer (2009) talar även om att, i de fall en svärm kan samlas på hemsidan, möjliggörs för 
företaget att ha kontroll över diskussioner användare emellan, i syfte att registrera signaler om 
negativa åsikter. I fokusgrupp 4 framkom att respondenterna inte skulle bemöda vända sig till 
företaget för att framföra klagomålet. Istället menade gruppen att de skulle sprida ryktet i den 
verkliga världen, för att få sina bekanta att ta avstånd från företaget som orsakat den otrevliga 
upplevelsen. Det innebär att kontrollen som Brymer talar om, blir svår för Gina Tricot att få, 
eftersom signaler om negativa upplevelser kan ha svårt att nå fram till Gina Tricot. 
 
Från fokusgrupperna framkom dock att flera av faktorerna som kan möjliggöra swarm 
marketing, inte är intressanta för respondenterna. Bland annat såg respondenterna att de 
varken har, eller vill lägga, tid på att sitta på företags hemsidor. Dessutom saknades intresse 
av att vara med i företagsgrupper på de sociala nätverken, eftersom de endast används för 
privata syften. Respondenterna beskrev att de inte heller sprider rykten på Internet. Inte heller 
engagerades respondenterna av Gina Tricot, eftersom de kände att deras åsikter ändå inte 
skulle tillvaratas av företaget. Dock menade respondenterna att, om de skulle se tecken på att 
Gina Tricot vill lyssna på och skapa relationer till sina kunder, skulle respondenterna bli mer 
engagerade i företaget. De nämnde även själva att en tävling skulle locka kunder till hemsidan 
samt göra dem engagerade i relationsskapande aktiviteter. Detta är precis vad Brymer (2009) 
menar att swarm marketing handlar om.  
 
Brymer (2009) anser att en förutsättning för att ett företag ska kunna stärka sin 
varumärkesimage med hjälp av sitt agerande på Internet, är att kunderna ser det som en 
jämlike. Eftersom Gina Tricot idag mest använder sig av banners på sociala nätverks 
hemsidor, och dessutom inte erbjuder något mer än försäljning på sin hemsida, kan de riskera 
att uppfattas som hot. För att det inte ska ske, behöver företaget ha en trovärdighet som gör att 
människor flockas kring det. Gina Tricots framgångar på marknaden är enligt respondenterna 
i fokusgrupp 1 tillräckligt för att de ska ha förtroende för företaget. Gina Tricot har alltså sitt 
tidigare uppbyggda varumärke att förlita sig på vid ett eventuellt inträde på sociala plattformar 
på Internet. Om det är tillräckligt eller inte för att bli sedd som en jämlike kommer snabbt att 
visa sig, men med tanke på den snabba utvecklingen och konkurrensen som finns på Internet 
så behöver Gina Tricot vidta åtgärder för att säkra upp att så blir fallet. 
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6. Slutsatser 
 
 
I detta avslutande kapitel redogörs för de slutsatser som studien har lett fram till. Därefter 
följer en avslutande diskussion kring hur Gina Tricot, men även andra företag, kan använda 
sig utav slutsatserna. Fösrlag till frågor för fortsatt forskning ges i slutet av kapitlet. 
 
 
I arbetet med uppsatsen har vi studerat hur Gina Tricots varumärkesimage kan påverkas av 
företagets agerande på Internet. Grönroos (2007/2008), Gummesson (2002) och Feurst (2007) 
är några av de främsta författarna inom området och de talar för att relationsmarknadsföring 
är lönsamt inom så gott som alla branscher. De påstår även att ett arbete med 
relationsmarknadsföring kan leda till stora fördelar för både företag och kunder. Delar av 
uppsatsens resultat är överensstämmande med teorin, medan andra visar på nya dimensioner. 
 
Undersökningen visade att Gina Tricots image uppfattas på ett positivt sätt gällande dess 
koncept, eftersom billiga kläder och nyheter varje vecka, uppskattas av kunderna. Det tyder 
på att den identitet som Garrote beskrev, även uppfattas som varumärkesimage av 
respondenterna i fokusgrupperna.  
 
Vidare är respondenterna intresserade av relationsskapande aktiviteter av olika slag, under 
förutsättning att företaget visar sig villigt att bygga relationer. Det har sin grund i att imagen 
påverkas negativt av att respondenterna inte känner någon koppling till företaget, vilket 
orsakats av att respondenterna uppfattat ett ointresse hos företaget för relationer. Ett sätt för 
Gina Tricot att stärka dess varumärkesimage är genom att företaget börjar använda sig av 
relationsmarknadsföring.  
 
Gina Tricots hemsida, påverkar imagen negativt. Anledningen är att hemsidan uppfattas som 
tråkig, samt att den inte erbjuder vad som efterfrågas av respondenterna, det vill säga 
inspiration och erbjudanden. Ytterligare en anledning till att hemsidan ger en negativ 
påverkan på imagen är, att respondenternas uppfattning av hemsidan inte överensstämmer 
med den övriga varumärkesimagen, eftersom respondenterna annars ser företaget som fräscht 
och nytänkande och inte alls tråkigt.  
 
Kellers (1993) modell är föråldrad. Det beror på att ett företags hemsida får mycket litet 
utrymme i modellen, eftersom den lämpligast ingår i kategorin Varumärkesassociationer och 
underkategorin Gillande. I fokusgrupperna framkom det dock ett företags agerande på 
Internet och på sin hemsida har en påtaglig påverkan på varumärkesimagen. Hur stor 
påverkan är, framkom dock inte av denna studie, men respondenterna ansåg att det är viktigt 
att ett företag har en hemsida, samt att den är utformad på ett tillfredsställande sätt.  
 
Kellers (1993) modell brister även i omfattning. Det grundar sig i att modellen beskriver hur 
kunders uppfattningar kring olika varumärkeskontakter påverkar varumärkesvärdet. Modellen 
behandlar däremot inte hur företags lojalitetsfrämjande aktiviteter påverkar varumärkesvärdet. 
Dock framkom i vår undersökning att kunderna anser att Gina Tricot varumärkesvärde 
försvagas, eftersom de inte på något sätt arbetar med lojalitet.  
 
Respondenterna vill ha ett utbyte med Gina Tricot, men inga ansträngande relationer. Det 
framkom genom att majoriteten av respondenterna uttryckte att de inte vill ha en relation till 
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Gina Tricot. En anledning är att det ses som ansträngande att ha en relation, eftersom det kan 
innebär att kunden måste vara aktiv och komma med åsikter och förbättringsförslag till 
företaget, vilket de inte anser sig orka göra. Respondenterna ansåg inte heller att lågpriskläder 
engagerade tillräckligt mycket, för att göra dem intresserade av registreringar och 
inloggningar över Internet.  
 
Gina Tricot uppfattas som ett företag som inte lyssnar. Det utgör därför ytterligare en 
anledning till att respondenterna inte är engagerade och villiga att i dagsläget komma med 
åsikter och liknande, eftersom de har uppfattningen att deras åsikter ändå inte gör nytta. 
Respondenterna anser därför att det är meningslöst att ens försöka vara med och påverka. Här 
har Gina Tricot möjligheter att ändra uppfattningen som kunderna har, om att företaget inte är 
intresserat av kundernas åsikter. Det faktum att kunderna känner att de får vara med och 
påverka verksamheten på något sätt, och att deras åsikter tas till nytta kan enligt 
respondenterna leda till att de får en mer positiv inställning till företaget. Den positiva 
inställningen kan leda till att Gina Tricots varumärkesimage stärks, vilket i sin tur skulle öka 
lojaliteten enligt respondenterna eftersom de hellre handlar av ett företag som de anser bryr 
sig om dem.  
 
För att relationsskapande aktiviteter på Internet ska bli framgångsrika, är kravet att kunderna 
uppfattar det som enkelt att var med. Eftersom Gina Tricot i dagsläget inte använder sig av 
någon form av relationsskapande aktiviteter på Internet finns det stora chanser för företaget att 
använda sin hemsida för att stärka varumärkesimagen. Via Internet finns det stora möjligheter 
för företaget att utvecklas till att bli mer öppet mot kunderna.  
 
Ryktesspridning och tipsande är inte lika utbrett som Brymer (2009) får det att verka. Om 
kunderna uppfattar att hemsidan engagerar dem och att det är enkelt att vara med och påverka 
så finns chansen att positiv word-of-mouth kan ske. I fokusgrupperna framkom det att 
respondenterna ansåg att om de hör ett rykte om ett företag, så bryr de sig inte så mycket om 
det och sprider därför inte vidare det. Om respondenterna istället själva har en positiv eller 
negativ upplevelse med ett företag är chansen större att det sprider vidare upplevelsen till 
andra. De upplevelser som de vidareförmedlar i största grad är de negativa, eftersom de vill 
varna andra och hindra dem från samma upplevelse. Gina Tricot har idag en hemsida som av 
respondenterna uppfattades som tråkig och billig, vilket skulle kunna leda till att negativ 
word-of-mouth om hemsidan börjar spridas. Att ha kvar hemsidan som den är idag kan därför 
skada företagets varumärkesimage. 
 
Relationsskapande aktiviteter på Internet kan påverka kundlojaliteten hos Gina Tricot. 
Anledningen till det är att om företaget försöker engagera och fånga kunderna med aktiviteter 
som rör företaget, känner kunderna sig viktiga för företaget. Tävlingar är ett exempel som 
framkom från fokusgrupperna på en aktivitet som kan engagera kunderna. Förutom tävlingar 
har det även framkommit tecken på att data base marketing är det som är intressant för 
kunderna, eftersom respondenterna ansåg att rabatter och personliga erbjudanden skulle leda 
till en ökad kundlojalitet, eftersom kunderna då skulle handla mer från Gina Tricot. I 
fokusgrupperna framkom det att dagens konsumenter är krävande och anser att det är 
företaget som ska anstränga sig för att locka till sig dem, men att de trots allt fortfarande är 
väldigt svaga för personliga erbjudanden, eftersom de då känner sig utvalda.  
 
Sammanfattningsvis är våra slutsatser att Gina Tricot har möjlighet att stärka sin 
varumärkesimage genom relationsskapande aktiviteter på Internet under förutsättning att det 
är företaget som initierar relationen. Genom att utöka hemsidans omfattning till att innehålla 
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relationsskapande aktiviteter har Gina Tricot även möjlighet att stärka kundernas 
varumärkesvärde. Vi har även kommit fram till att kundlojaliteten kan öka genom 
relationsskapande aktiviteter, eftersom kunderna då känner sig uppmärksammade. 

6.1 Avslutande diskussion 

Av studien har det framkommit att kunderna har en liten förståelse för vad en relation till ett 
företag innebär och vad en relation kan göra för nytta. Relationer är något som kräver tid och 
engagemang från båda parter. Vi menar att det leder till att kunder, precis som i vanliga livet, 
endast klarar av att underhålla ett begränsat antal relationer. När för många företag börjar jaga 
kundernas uppmärksamhet samt deras tid och engagemang, kan det bli för mycket för 
kunderna, som då istället tar avstånd från allt vad relationer heter. Vi anser att det är en av de 
största anledningarna till att kundklubbar och dylikt har fått en negativ stämpel. Vår 
uppfattning är att företag som startar en kundklubb tror att lojaliteten kommer som ett brev på 
posten, men för att en kundklubb ska leda till lojalitet måste företaget ligga högt upp på 
kundernas lista över företag som de vill ha en relation till. Här har Gina Tricot en stor 
möjlighet, eftersom relationer faktiskt efterfrågas av kunderna. Vi anser att möjligheten inte 
handlar om att skapa lojalitet, utan istället handlar det om att samla in de redan lojala 
kunderna och skapa relationer till dem.  
 
Eftersom det framkom i fokusgrupperna att förväntningarna är låga på företaget, kan det ge 
stora utslag om Gina Tricot förnyar och förändrar. Skulle Gina Tricot starta en kundklubb 
som enkelt nås via hemsidan, där information om kunden lagras samt personliga erbjudanden 
kan förmedlas, anser vi att möjligheterna är stora att ett gott rykte sprider sig om såväl den 
nya kundklubben som hemsidan. Att kunderna skulle tycka det vara värt att sprida positiv 
word-of-mouth, baserar sig på att vi anser att en sådan förändring och utveckling skulle 
överraska kunderna positivt, och överträffa kundernas förväntningar på företaget. Genom 
utveckling av såväl lojalitetsprogram som hemsida, tas de möjligheter som undersökningen 
visade på tillvara, vilket leder till en stärkt varumärkesimage hos kunderna.  
 
För att uppmärksamma kunderna om förändringar och att samtidigt locka dem till hemsidan, 
menade respondenterna i fokusgrupp 1 att Gina Tricot kan använda sig av tävlingar. Genom 
tävlingar engageras kunderna och gör att deras attityd och inställning till företaget mer 
positiv. Gruppens specifika idé var att kunderna ska få skapa och designa något eget, 
exempelvis ett tryck på en t-shirt, och sedan tävla om att få det tyckt. Genom att ge personer 
som drömmer om att bli designers, eller bara tycker att det är roligt med mode, chansen att 
skapa något eget skulle kunna ge stort genomslag på marknaden. Med en sådan tävling, skulle 
Gina Tricot kunna visa att det är lyhört för marknaden, samtidigt som det kan dra nytta av all 
den kreativitet som idag inte ryms inom företaget. Att företaget frågar kunderna hur de vill att 
kläderna, som företaget sedan ska sälja till dem, ska se ut, är en form av tvåvägskommuni-
kation som båda parter kan dra nytta av. 
 
En slutsats vi kunde dra utifrån vår studie var att relationsskapande aktiviteter på Internet kan 
stärka kundernas varumärkesimage och lojalitet. -Dock avsågs det inte att i denna uppsats ta 
reda på om det finns en koppling mellan ökad lojalitet och ökade intäkter Gina Tricot. Inte 
heller avsågs att studien skulle ge svar på vilka resurser som skulle krävas av Gina Tricot för 
att möjliggöra en tillfredsställande hemsida.  
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6.1.1 Framtida forskning 

Syftet med denna uppsats var att ta reda på om relationsskapande aktiviteter på Internet kan 
stärka Gina Tricots varumärkesimage samt öka kundlojaliteten. Det har medfört att vi till stor 
del har försökt finna fördelar som Gina Tricot kan finna av att i större grad arbeta med 
relationsmarknadsföring. Vi anser att det vore intressant att fortsätta undersöka relations-
marknadsföring fast byta perspektiv till konsumenternas, och då ta reda på vad deras 
inställning verkligen är till relationer samt vad som gör dem lojala. Vi har påbörjat arbetet 
med att få svar på den frågan, men vi anser att genom att genomföra djupintervjuer med ett 
antal respondenter, kombinerat med en kvantitativ undersökning kan det mest trovärdiga 
resultatet uppnås. 
 
Under arbetet med uppsatsen har vi även lagt märke till att det inte finns mycket forskning om 
hur stor påverkan ett företagets hemsida har på kundernas uppfattning av ett varumärke. Det 
vore därför intressant att på ett mer genomgående sätt undersöka en hemsidas betydelse, 
utifrån ett konsumentperspektiv. På samma ämne ser vi även ett utrymme för att undersöka 
hur Kellers modell skulle kunna se ut i en modern tappning. I vår undersökning såg vi brister 
när det gällde lojalitetsprogram och hemsidor, och därför finns ett behov av att undersöka om 
det även finns fler faktorer som spelar in i utvärderingen av varumärkesvärde. Exempel på en 
sådan faktor kan vara hur företag arbetar med de områden som ingår i Corporate Social 
Responsibility, så som miljöarbete. 
 
Vi ser även möjlighet till en ämnesöverskridande undersökning, där frågan om ökat arbete 
med relationsmarknadsföring ses ur ett lönsamhetsperspektiv. Genom att följa ett företag som 
utvecklat sin relationsmarknadsföring, via ekonomiska rapporter, skulle information om ett 
eventuellt samband mellan relationsmarknadsföring och intäkter kunna genereras. 
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