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Abstract 

Oscar Jacobson was founded in 1903 in Sweden, which at the time 
was a leading country in the textile industry. During the 1960s more 
competitors  arose  as  the  fashion  industry  grew stronger  and  the 
globalization became a fact. Today there is an abundance of brands 
and products in the fashion- and textile industry. This has given the 
customers a greater range of products to choose from. We can see 
tendencies of customer not being as brand loyal as they used to. To 
attract and keep the customers loyal the fashion companies need to 
develop  a  unique  proposition  that  differentiates  them  for  their 
competition. 

It is easy to establish that satisfied customers are the foundation of a 
profitable company. It is however harder to define how a company 
creates  satisfied  customers.  During our  work  with this  paper  we 
have discovered that the customer value proposition is a subjective 
factor.  A  value  proposition  is  the  description  of  the  customer’s 
problem, the solution of the customer’s problem and the value of 
this solution from the customer’s perspective. Despite a company's 
attempts to create value in an objective way with good quality and 
service  something  is  missing.  So  the  question  is; how  will  a  
company create a relevant customer value proposition? 

The purpose with our study has been to investigate, describe and 
analyses how a Swedish textile company preferably should work to 
create  customer  value.  We  have  chosen  to  apply  our  newfound 
knowledge on our investigation company Oscar Jacobson. This will 
increase our understanding for factors affecting the customer value. 
We have used scholarly thesis and qualitative interviews with both 
Oscar  Jacobson’s  end  customers  and  retailers.  We  have  also 
conducted  an  interview with  Henrik  Schneider,  Chief  Marketing 
Officer, at Oscar Jacobson. 

We have realized that the value creating process is complex. All 
parts  within  a  company  need  to  be  pervaded  with  a  clear  and 
consistent  message.  After  our  empirical  investigation  of  Oscar 
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Jacobson’s  end  customer  and  retailers  we  can  declare  that 
safetyness  is  a  very  important  factor  for  Oscar  Jacobson’s  end 
customers and retailers. safetyness is however nothing that Oscar 
Jacobson themselves pointed out as an important factor.  We can 
also  see  that  the  attitude  towards  Oscar  Jacobson  is  different 
depending  on  the  end customer’s  age.   The  brand awareness  of 
Oscar Jacobson is lower in the younger parts of the target group, 
which  is  something  Oscar  Jacobson  needs  to  take  into 
consideration. 

Key words: marketing communication, customer value, availability, 
interactivity, Oscar Jacobsson

III



Examensarbete i Marknadsföring, Högskolan i Borås, C-nivå

Titel: Oscar Jacobson - Ett värdefullt företag för återförsäljare och 
slutkund
Författare: Frida Johannesson & Linda Kåhed
Färdigställd: Våren 2008
Handledare: Vigo Peterzon
Språk: Svenska

Sammanfattning

Oscar Jacobson startade sin textila verksamhet 1903 då Sverige var 
ledande inom produktion och sömnad. Under 1960-talet växte sig 
modeindustrin  allt  starkare  och  i  takt  med  en  tilltagande 
globalisering  intog  nya  aktörer  marknaden.  I  dag  finner  vi  ett 
överflöd  utav  varumärken  och  produkter  på  den  textil-  och 
modemarknaden. Vilket har ökat kundernas valmöjligheter och vi 
kan se en tendens till att kunder inte är lika varumärkeslojala som 
tidigare.  För  att  det  enskilda  företaget  ska  kunna  hitta  till  sina 
kunder och behålla dem krävs en ansträngning i att skapa ett värde 
för kunden, ett värde som får kunden att göra återkommande köp 
hos företaget. 

Nöjda kunder skapar ett lönsamt företag är således inte svårt att 
konstatera. Hur ett företag skapar nöjda kunder är desto svårare att 
definiera. Under arbetet med vår uppsats har vi förstått att värde är 
något subjektivt. Värde är det som kunden upplever som värde och 
ingenting annat. Trots att företag på ett objektivt sätt försöker skapa 
värde genom välgjorda produkter och bra service så krävs något 
mer. De värdeskapande åtgärderna blir inte till ett värde för kunden 
förrän denne själv upplever åtgärderna som värdeskapande. Vidare 
blir den stora frågan; hur ska ett företag skapa värde för kunden? 

Syftet med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur 
ett svenskt textilt varumärkesföretag bör arbeta för att skapa värde 
för  kunden.  Genom  att  tillämpa  vår  nyvunna  kunskap  på 
undersökningsföretaget Oscar Jacobson kan vi öka vår förståelse för 
de  faktorer  som  påverkar  kundvärdet.  Vi  har  använt  oss  av 
vetenskapliga kundvärderelaterade teorier och kvalitativa intervjuer 
med både kunder och återförsäljare till Oscar Jacobson, samt Oscar 
Jacobsons marknadschef Henrik Schneider. 

Vi har insett att värdeskapande är en komplex värld, där alla bitar i 
ett  företag  måste  genomsyras  av  ett  tydligt  och  kontinuerligt 
budskap annars riskeras företagets trovärdighet. Efter vår empiriska 
undersökning på återförsäljare och slutkunder utav Oscar Jacobson 
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kan vi urskilja  trygghet som ett prioriterat värdeskapande element 
som Oscar  Jacobson inte  själva  belyste  i  intervjun.  Vi  kan även 
identifiera att attityden gentemot Oscar Jacobson skiljer sig åt hos 
slutkunderna beroende av ålder. Vi ser en begränsad medvetenhet 
om varumärket hos den yngre målgruppen, vilket Oscar Jacobson 
bör ta i beaktning inför framtiden.

Nyckelord:  marknadskommunikation,  kundvärde,  tillgänglighet, 
interaktivitet, Oscar Jacobsson

V



Innehållsförteckning

 Frida Johannesson .................................................................................................................................... 1
 Linda Kåhed.............................................................................................................................................. 1

1 Inledning....................................................................................................................................... 1
1.1 Motivering av ämne .............................................................................................................................1
1.2 Problembakgrund ................................................................................................................................ 1
1.3 Problemdiskussion................................................................................................................................3
1.4 Problemformulering ............................................................................................................................ 5
1.5 Syfte......................................................................................................................................................5
1.6 Problemavgränsning ............................................................................................................................ 5
1.7 Nyckelord och begreppsdefinitioner.................................................................................................... 5
1.8 Disposition ...........................................................................................................................................6

2 Metoddiskussion...........................................................................................................................8
2.1 Vetenskapligt huvudinriktning  ........................................................................................................... 8

2.1.1 Positivism .....................................................................................................................................8
2.1.2 Hermeneutik .................................................................................................................................8
2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning ........................................................................................... 9

2.2 Forskningsansats...................................................................................................................................9
2.2.1 Deduktiv ansats............................................................................................................................. 9
2.2.2 Induktiv ansats............................................................................................................................ 10
2.2.3 Abduktiv ansats...........................................................................................................................10
2.2.4 Val av forskningsansats ..............................................................................................................10

2.3 Syfte ...................................................................................................................................................10
2.3.1 Explorativt syfte ......................................................................................................................... 11
2.3.2 Beskrivande syfte........................................................................................................................ 11
2.3.3 Förklarande syfte.........................................................................................................................11
2.3.4 Val av syfte................................................................................................................................. 11

2.4 Undersökningsmetoder ......................................................................................................................12
2.4.1 Kvalitativ metod .........................................................................................................................12
2.4.2 Kvantitativ metod .......................................................................................................................12
2.4.3 Val av undersökningsmetod .......................................................................................................12

2.5 Undersökningsansats ......................................................................................................................... 13
2.5.1 Fallstudie .................................................................................................................................... 13
2.5.2 Val av undersökningsansats ....................................................................................................... 13

2.6 Urval .................................................................................................................................................. 13
2.6.1 Icke-sannolikhetsurval ............................................................................................................... 14
2.6.2 Val av urval ................................................................................................................................ 14

2.7 Datakällor och datainsamlingsmetod ................................................................................................ 16
2.7.1 Primärdata................................................................................................................................... 17
2.7.2 Sekundärdata............................................................................................................................... 17
2.7.3  Val av datakällor och insamlingsmetoder ................................................................................. 17

2.8 Intervjumetod..................................................................................................................................... 19
2.8.1 Personlig intervju........................................................................................................................ 19
2.8.2 Val av intervjumetod...................................................................................................................20

2.9 Reliabilitet och validitet .................................................................................................................... 20
2.9.1  Reliabilitet
..............................................................................................................................................................20
2.9.2 Validitet.......................................................................................................................................21
2.9.3  Undersökningens reliabilitet och validitet  ............................................................................... 21

VI



3 Teoretisk referensram .............................................................................................................. 22
3.1 Marknadskommunikation ..................................................................................................................22

3.1.1 Segmentering  .............................................................................................................................22
3.1.2 Positionering .............................................................................................................................. 22
3.1.3 Nischmarknadsföring ................................................................................................................. 24
3.1.4 Utformande av budskap ............................................................................................................. 24

3.2 Kommunikationsprocessens beståndsdelar ....................................................................................... 25
3.2.1 Sändare och mottagare................................................................................................................ 25
3.2.2 Kodning och budskap .................................................................................................................26
3.2.3  Brus............................................................................................................................................ 26
3.2.4 Avkodning...................................................................................................................................26
3.2.5 Kommunikationskanaler............................................................................................................. 26
3.2.6 Respons....................................................................................................................................... 27
3.2.7 Feedback..................................................................................................................................... 27

3.3 Extern, intern och interaktiv service ..................................................................................................27
3.4 Den värdeskapande processen ...........................................................................................................28

3.4.1 Viktiga delar i den värdeskapande processen............................................................................. 28
3.5 Push- och pullstrategi ........................................................................................................................ 30

3.5.1 Pushstrategi................................................................................................................................. 31
3.5.2 Pullstrategi  .................................................................................................................................31

4 Empiri  ....................................................................................................................................... 33
4.1 Oscar Jacobson................................................................................................................................... 33

4.1.1 Målgrupper..................................................................................................................................34
4.1.2 Kommunikation ..........................................................................................................................34
4.1.3 Kundvärde................................................................................................................................... 35
4.1.4 Strategier vid val av återförsäljare ............................................................................................. 36
4.1.5 Push- och Pullstrategi..................................................................................................................37
4.1.6 Interna och externa värdeskapande aktiver ................................................................................ 37
4.1.7 Feedback .................................................................................................................................... 37

4.2 Återförsäljare......................................................................................................................................38
4.2.1 NK Herr, Herrkläder, Göteborg ................................................................................................. 38
4.2.2 Ströms, Herrkläder, Göteborg..................................................................................................... 39
4.2.3 Anestens, Herrkläder, Herrekipering, Borås............................................................................... 40
4.2.4 Mattsons Herrekipering, Herrkläder, Borås................................................................................ 40
4.2.5 CGC, Herrkläder, Karlstad..........................................................................................................42

4.3 Slutkunder    .......................................................................................................................................42
4.3.1 Sammanställning av intervjufrågor ............................................................................................ 42

5 Analys .........................................................................................................................................45
5.1 Marknadskommunikation...................................................................................................................45

5.1.1 Segmentering...............................................................................................................................45
5.1.2 Positionering .............................................................................................................................. 46
5.1.3 Nischmarknadsföring ................................................................................................................. 47
5.1.4 Utformande av budskap.............................................................................................................. 47

5.2 Kommunikationsprocessens beståndsdelar........................................................................................ 47
5.3 Extern-, intern- och interaktiv service ............................................................................................... 49
5.4 Den värdeskapande processen............................................................................................................49

5.4.1 Tillgänglighet.............................................................................................................................. 50
5.4.2 Interaktivitet ............................................................................................................................... 50
5.4.3 Kundvärde................................................................................................................................... 51

5.5 Push- och pullstrategi......................................................................................................................... 51
5.5.1 Kombinerad push- och pullstrategi............................................................................................. 52

VII



6 Slutsatser.....................................................................................................................................53
6.1 Inledande diskussion.......................................................................................................................... 53
6.2 Huvudproblem ...................................................................................................................................53
6.3 Delproblem 1...................................................................................................................................... 54
6.4 Delproblem 2...................................................................................................................................... 54

7 Avlutande diskussion.................................................................................................................56
7.1 Källkritik teori ................................................................................................................................... 56
7.2 Källkritik emperi ............................................................................................................................... 56
 Under arbetsgång med uppsatsen har både problem och lösningar uppstått. Till en början hade vi som 
ambition att  undersöka, beskriva och analysera hur ett  varumärkesföretag utan egna butiker skapar 
värde och kommunicerar värdet till både slutkund och återförsäljare. Ett fallföretag utan egna butiker 
kontaktades  och  en  inledande  intervju  gjordes  men  tyvärr  så  kunde  fallföretaget  inte  slutföra  sitt 
åtagande att hjälpa oss. Efter en utvärdering av tänkbara företag stod det klart att Oscar Jacobson var ett 
lämpligt företag som mer än gärna ville ta del utav vår undersökning. Då Oscar Jacobson inte enbart 
säljer via återförsäljare insåg vi att vi var tvungna att se vårt undersökningsproblem med nya ögon. Vi 
fann Oscar Jacobsons situation lika, om inte mer, intressant då de måste kommunicera från två håll, via 
återförsäljare och egna butiker.   ............................................................................................................. 57
7.3 Förslag till vidare forskning............................................................................................................... 58

 Källförteckning ........................................................................................................................... 59

Bilaga 1 Kundnärhetens nycklar
Bilaga 2 Push- och pullstrategi
Bilaga 3 Intervjuguide - Oscar Jacobson
Bilaga 4 Frågor till återförsäljare av Oscar Jacobson
Bilaga 5 Frågor till 
Bilaga 6 Transkribering – Intervju med Henrik Schneider  

Figurförteckning

VIII



1 Inledning

Kapitlet inleds med en ämnesmotivering och problembakgrund som 
kommer att presentera vårt valda ämnesområde. Därefter kommer 
vi att  föra en problemdiskussion kring ämnesområdet som sedan 
kommer  att  mynna  ut  i  en  problemformulering.  Även  syfte,  
problemavgränsning och begreps definitioner behandlas. Kapitlet  
avslutas med en disposition över uppsatsens delar.  

1.1 Motivering av ämne 

Oscar Jacobsen är ett svenskt textil  varumärke av herrkonfektion 
och golfkläder. Oscar Jacobson har varit verksamma i över hundra 
år i textilstaden Borås och har alltid arbetat för att leverera kläder 
med  hög  kvalitet,  snygg  design  och  bra  kundservice.  Då  Oscar 
Jacobson  började  tillverka  kläder  i  Borås  1903  var  det  främst 
arbetskläder som var i fokus men med tiden utvecklades varumärket 
till att bli ett erkänt kostymföretag. Under 1980-talet tog företaget 
en  ny  vändning  och  introducerade  även  en  golfkollektion.  Som 
ytterligare ett steg i deras utveckling har Oscar Jacobson under de 
senaste åren arbetat för att kommunicera en mer vital attityd. Den 
rådande situationen i  företaget  har väckt  vårt  intresse för  hur  ett 
textilt varumärke bör arbeta för att skapa värde för kunden. Vi har 
därför valt  att  hjälpa Oscar Jacobson med att  beskriva begreppet 
kundvärde och hur de bör kommunicera med sina återförsäljare och 
kunder. 

1.2 Problembakgrund 

I  början av  1900-talet  var  Sverige  ledande inom produktion och 
sömnad.  Under 1960-talet växte sig modeindustrin allt starkare och 
nya aktörer intog marknaden. Allt fler företag inom modeindustrin 
började importera kläder från utlandet för att  konkurrera med ett 
billigare  pris,  vilket  var  slutet  för  den  inhemska  produktionen. 
Modeföretagen tvingades  att  flytta  sin  produktion  utomlands  där 
kostnaderna var lägre för att behålla sina kunder. En ny era startade 
och  den  svenska  modeindustrin  gick  från  produktion  till  design 
(Hauge, 2007, s.28).

Det har skett stora förändringar inom den svenska modeindustrin. 
Modebranschen har alltid varit en dynamisk marknad med ständiga 
förändringar inom trender och konkurrenter. I takt med den ökade 
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globaliseringen och  den  nya  informationstekniken  står  branschen 
inför  en  rad  nya  utmaningar.  De  främsta  faktorerna  bakom den 
dynamiska  och  svårhanterliga  marknaden kan  sammanfattas  med 
fyra  faktorer;  konsumenter,  konkurrenter,  konjunkturer  och 
kostnader (Tonndorf, 1998, s.2). 

Enligt  en  regeringsutredningens  rapport  ”Mode  Svea”  överlever 
endast bara ett utav tre modeföretag sin treårsdag (Dagens Industri, 
2007). Det utökade utbudet med alla dess valmöjligheter har lett till 
en allt illojalare kundgrupp.  Vilket i sin tur leder till ett hårdare 
tryck  på  modeföretagen  att  servera  bättre  och  mer  prisvärda 
produkter. I dag möter dessa företag konkurrens från världens alla 
möjliga hörn i och med den nya informationstekniken. Internet är en 
kraftig växande handelsform som börjar locka allt fler konsumenter. 
De svenska textila varumärkena konkurrerar idag med alla andra 
varumärken  och  modekedjor  som  har  en  e-handelslösning.  Den 
rådande situationen har lett till kraftig satsning på marknadsföring 
och varumärkesbyggande (Bond, 2002, s.149).

En  annan  utveckling  som  syns  är  invasion  av  de  stora 
modekedjorna, så som GAP och Zara, som äger egna butiker och 
delar inom leverantörskedjan. Något som ger kortare ledtider och 
stora  kostandsfördelar då inga återförsäljare är  med och delar på 
vinsten. Deras affärsstrategi ligger i att producera stora kvantiteter 
som ger bättre pris åt konsumenterna. För modeföretag utan egna 
butiker blir prisbilden en helt annan då vinsten ska räcka till både 
dem själva  och  butiken.  De  sex  största  modekedjorna  i  Sverige 
innehar idag mer än en tredjedel av modemarknaden. (Hauge, 2007, 
s.29) 

I dag har modeindustrin ett överskott av varor, vilket bland annat 
visar sig i att antalet varor som säljs till reducerat pris har ökat. Det 
beror dels på att dagens konsument har ett ändrat köpbeteende och 
attityd  och  dels  på  den  konkurrensintensivering  som  skett  på 
marknaden  i  och  med  globaliseringen.  Numera  har  många 
konsumenter  en  inkomst  som överstiger  vad  som behövs  för  att 
täcka deras nödvändigaste behov. Vilket leder till att modeindustrin 
inte  bara  konkurrerar  inbördes  om  konsumenternas 
inkomstöverskott,  utan  även  med  andra  branscher  och  deras 
produkter och tjänster som de erbjuder. (Jarnow & Dickerson, 1997, 
s.10)  

Det har skett en drastisk förändring i synen på klädinköp i dagens 
samhälle.  Den allt  högre  genomsnittsinkomsten i  västvärlden har 
gjort det möjligt för konsumenterna att köpa nya kläder mer ofta än 
vad de gjorde förr,  då inkomsten hos de flesta  endast  täckte  det 
nödvändigaste. Köpbeteendet hos konsumenterna påverkas av bland 
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annat deras strävan att vara moderna och attraktiva. Numera slängs 
inte  kläder  på grund utav att  de är  obrukbara,  utan för  att  de är 
omoderna.  Konsumenter  har idag också ett  större behov utav att 
imponera  på  andra  och  bli  accepterade  utav  vänner.  Oftast  kan 
klädesval  och  varumärken  uttrycka  inkomstnivå  och  status.  Nya 
kläder kan även få konsumenterna att må psykiskt bättre, vilket ofta 
leder till impulsköp. (Frings, 1999, s.63)

Då valmöjligheterna blivit allt fler för konsumtenterna har företagen 
varken  tid  eller  råd  att  göra  fel.  Dagens  konsumenter  är,  i 
förhållande  till  gårdagens  konsumenter,  inte  alls  lika  trogna  och 
lojala gentemot företag och varumärken. Konsumenterna har idag 
högre förväntningar på vad företagen bör prestera gällande kvalitet, 
pris  och  service.  Det  räcker  inte  endast  med  låga  priser,  utan 
företaget måste även imponera med sin service och kvalitet, annars 
väljer  kunden  någon  annan.  Idag  har  begreppet 
relationsmarknadsföring  fått  en  allt  mer  betydande  roll  hos 
framgångsrika företag. Vilket innebär att företagen arbetar med att 
bygga långsiktiga relationer med sina kunder. Argument har påvisat 
att det är mer lönsamt att upprätthålla lojala kunder, än att ständigt 
leta nya. (Dahlén & Langé, 2003, s.62 -63)

Den värdeskapande processen är ett begrepp som förts fram som en 
betydelsefull  faktor  i  framgångsrika  företag.  Begreppet 
sammanfattar  ett  företags  värdeskapande  faktorer;  tillgänglighet, 
interaktivitet  och  kundvärde.(Blomqvist  et  al.  1999,  s.15) 
Modeindustrin är en konkurrensintensiv marknad där det är viktigt 
för aktörer att erbjuda något värdeskapande som särskiljer dem från 
deras konkurrenter. Kundvärde definieras som differensen mellan 
kostnaden  att  anskaffa  produkten  och  det  värdet  som  kunderna 
uppskattar genom att äga och använda den (Kotler et al, 2001, s.7). 
Reklambyråernas varumärkesbyggande har spelat en betydande roll 
i kampen om att finns rätt plats på marknaden och i konsumentens 
sinne (Bond, 2002, s.149). Vilket dock har problematiserats i och 
med konsumenternas förändrade attityder som resulterats i  att  de 
inte längre är lika märkestrogna.  

1.3 Problemdiskussion

Vår diskussion leder oss in  på problematiken kring den allt  mer 
intensiva konkurrensen på modemarknaden och hur det påverkar de 
olika  aktörerna  på  marknaden.  För  att  överleva  den  hårda 
konkurrensen  måste  företagen  inom  modeindustrin  utveckla  en 
strategi för att skapa kundvärde. 
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De  stora  modekedjorna  försöker  skapa  kundvärde  genom  att 
erbjuda  moderiktiga  kläder  till  ett  lågt  pris.  Modekedjornas 
affärsstrategi innebär en välfungerade logistik med inköp av stora 
kvantiteter för att reducera kostnaden. Många utav modekedjorna 
äger egna fabriker vilket ger kortare ledtider. För att effektivisera 
produktionsflödet ytterligare använder de sig utav IT-system som 
snabbt kan överföra viktig information, så som försäljningsstatistik 
från  butikerna  till  inköpsavdelningen.  Inköpsavdelningen  kan  då 
samma  dag  avgöra  om de  ska  beställa  mer  av  en  viss  produkt. 
Informationsflödet integreras även bakåt så att leverantörerna kan ta 
del av prognoserna. På så sätt kommer alla berörda parter att veta 
vilka produkter som säljer eller inte. Alla involverade kan då bättre 
planera sina olika aktiviteter och mindre spill  kommer att  uppstå 
under vägen från råvara till färdig produkt. Något som gynnar alla 
parter då kostnaden kan reduceras. (Van Weele, s.17) I denna grupp 
av integrerade modekedjor som själva producerar eller arbetar tätt 
med sina leverantörer ingår företag så som H&M, MQ och Zara 
(Hedén & McAndrew, 2005, s.58)

För  textila  varumärken  vars  affärsstrategi  inte  bygger  på 
logistiklösningar och låga butikspriser måste andra faktorer skapa 
ett  värde  för  kunden  (Tonndorf,  1998,  s.5).  Trots  att 
problembakgrunden visar att de stora modekedjorna har ett övertag 
på  marknaden och  att  många  nystartade  modeföretag  misslyckas 
finns  ändå  utrymme  för  textila  varumärken  att  lyckas.  För  att 
överleva måste de hitta en nischmarknad där de kan hitta en mindre 
målgrupp som är beredd att betala ett högre pris för ett exklusivt 
eller annorlunda plagg. Textila varumärken tenderar till att prestera 
bättre  än  modekedjorna  gällande  kundservice  och  kvalitet. 
(Tonndorf, 1998, s.6). 

Vad som skapar kundvärde är svårt att definiera. Kundservice och 
kvalitet kan vara faktorer som påverkar kundvärdet. Känslan av ett 
köp skiljer sig åt för varje enskild konsument och ingen kan ha rätt 
eller  fel.  Kundvärde  är  vad  kunden  själv  upplever.  (Hedén  & 
McAndrew, 2005, s.77) 

För textila varumärken som inte äger egna butiker är det svårt att 
skapa  ett  effektivt  kommunikationsflöde  mellan  dem  själva  och 
slutkunden. Det skapar en problematik då grunden till kundvärde är 
att känna sin målgrupp. Det är därför intressant att undersöka hur 
textila  varumärken  arbetar  med  att  skapa  kundvärde  då  de  inte 
endast har egna butiker utan även arbetar med återförsäljare vilket 
ger  en  begränsad  direktkontakt  med  slutkunden.  Det  faktum att 
Oscar Jacobson både säljer golf- och herrkläder gör det extra svårt 
för dem att segmentera sin kund och skapa kundvärde. Utmaningen 
för Oscar Jacobson blir således att kunna kommunicera en attityd 
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som både är affärsmässig anpassbar och sportig. Två typer av image 
som inte alltid är helt lätt att förena. 

1.4 Problemformulering 

Huvudproblem:  Hur  ska  Oscar  Jacobson  skapa  värde  för  sina 
återförsäljare och slutkunder?

Delproblem  1:  Vilka  betydelsefulla  delar  ingår  i  den 
värdeskapande processen? (Vad)

Delproblem 2: På vilket sätt ska värdet kommuniceras? (Hur) 
 

1.5 Syfte

För textila varumärken som inte äger egna butiker är det svårt att 
skapa  ett  effektivt  kommunikationsflöde  mellan  dem  själva  och 
slutkunden, vilket är ett problem då grunden till kundvärde är att 
känna  sin  målgrupp.  Det  är  därför  intressant  att  undersöka  hur 
textila  varumärken  med  få  egna  butiker  arbetar  för  att  skapa 
kundvärde åt sina återförsäljare och slutkunder.  
Syftet med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera hur 
ett svenskt textilt varumärkesföretag bör arbeta för att skapa värde 
för kunden. Vidare vill vi även öka vår förståelse för de faktorer 
som påverkar kundvärdet genom att tillämpa vår nyvunna kunskap 
på vårt undersökningsföretag Oscar Jacobson.   

1.6 Problemavgränsning 

Vi  har  valt  att  begränsa  vår  rapport  till  värdeskapande  inom 
beklädnadsbranschen  och  då  studera  ett  specifikt  textilt 
varumärkesföretag i form av Oscar Jacobson. Geografiskt kommer 
vi att begränsa oss till Borås, Karlstad och Göteborg, där vi kommer 
att intervjua Oscar Jacobsons återförsäljare och kunder. Vår studie 
kommer  dels  att  ha  ett  sändarperspektiv  och  dels  ett 
mottagarperspektiv.      

1.7 Nyckelord och begreppsdefinitioner

Marknadskommunikation - Den process då information utbyts från 
företaget till sina återförsäljare och slutkunder. 
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Kundvärde -  Den  fördel  som  företaget  och  dess  produkt  ger  i 
jämförelse med den kostnad och uppoffring som köpet innebär för 
kunden. 

Tillgänglighet - Psykisk tillgänglighet innebär en stark positionering 
i  kundens  medvetande.  Fysisk  tillgänglighet  innebär  butiker  där 
kunden kan köpa företagets produkter. 

Interaktivitet -  Samspel  där  grupper  eller  individer  genom  sitt 
agerande ömsesidigt påverkar varandra.

Värdeskapande - Innebär den process som skapar värde för kunden 
genom; kundvärde, tillgänglighet och interaktivitet. 

1.8 Disposition 

Kapitel 1: Inledning 

Kapitlet  inleds  med  en  ämnesmotivering  och  problembakgrund.  
Därefter  förs  en  problemdiskussion  kring  ämnesområdet  som 
mynnar  ut  i  en  problemformulering.  Slutligen  presenteras  
uppsatsens syfte och problemavgränsning. 

Kapitel 2: Metoddiskussion

Kapitlet avser att redogöra för det metoder som ligger till grund för  
uppsatsen.  Inledningsvis  beskrivs  uppsatsens  vetenskapliga 
huvudinriktning, forskningansats och undersökningsmetod. Vidare  
presenteras  uppsatsens  urval-  och  datainsamlingsmetod.  Kapitlet  
avslutas med en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet.  

Kapitel 3: Teoretisk referensram

Kapitlet syftar till att ge information om det valda ämnesområdet,  
som  sedan  kan  tillämpas  på  vår  empiriska  undersökning.  
Informationen består av teorier och modeller. Teori som behandlas  
är:  marknadskommunikation,  kommunikationsprocessens  
beståndsdelar,  den  värdeskapande  processen,  push-  och 
pullstrategier och extern-, intern- och interaktiv service. 

Kapitel 4: Empiri

Kapitlet  redovisar  inledningsvis  resultatet  från  vår  djupintervju 
med  Oscar  Jacobson.  Därefter  övergår  kapitlet  i  en  
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sammanställning av svaren från de intervjuer vi har ställt till Oscar  
Jacobsons återförsäljare och slutkunder. 

Kapitel 5: Analys av Oscar Jacobson

Kapitlet  analyserar  den  insamlade  empirin  i  relation  till  den  
teoretiska referensramen. Vidare analyseras även Oscar Jacobsons 
svar i relation till återförsäljarnas och slutkundernas upplevelser. 

Kapitel 6: Slutsatser

Kapitlet presentar slutsatser och egna reflektioner kring uppsatsens  
problemformulering.  Sist  ges  förslag  till  vårt  valda  
undersökningsföretag, Oscar Jacobson, om hur de bör arbeta med 
de problem som uppsatsen behandlar. 

Kapitel 7: Avslutande diskussion

Kapitlet  diskuterar  uppsatsens  tillförlitlighet  genom  en  kritisk  
granskning av källor och det empiriska materialet. Sist ges förslag  
till vidare forskning inom ämnet. 
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2 Metoddiskussion

Kapitlet beskriver det tillvägagångssätt vi kommer att använda oss 
utav  i  uppsatsprocessen.  Inledningsvis  beskriver  vi  djupgående 
uppsatsens  vetenskapliga  huvudinriktning,  forskningsansats,  syfte  
och undersökningsmetod då vi anser att de ligger tillgrund för den  
vetenskapliga metodologin. Vidare har vi valt att endast fokusera  
på  våra  val  gällande  uppsatsens  ansats,  urval,  
datainsamlingsmetod och datainsamlingstekniker. Kapitlet avslutas  
med en diskussion kring uppsatsen reliabilitet och validitet. 

2.1 Vetenskapligt huvudinriktning  

Det finns i princip två viktiga vetenskapliga förhållningssätt eller 
forskningsideal  som  delar  vetenskapssamhället  i  två  delar, 
positivism  och  hermeneutik.  Positivismen  är  ett  synsätt  som 
beskrivs  som  förklarande och  hermeneutiken  beskrivs  som 
förstående (Andersen, 1998, s.19).  

2.1.1 Positivism 

Positivismen  har  sina  rötter  i  den  naturvetenskapliga  traditionen 
som påbörjades under 1800-talet. Det positivistiska synsättet var en 
motreaktion till dåtidens metafysiska stadium, då allt förklarades i 
termer  av  högre  makter.  Med  fysiken  som förebild  skapades  en 
vetenskapligmetod  där  en  antagen  hypotes  måste  bevisas  med 
verifierbara  observationer.  Vilket  betyder  att  forskarens  studier 
skulle vara verkliga och tillgängliga för mänsklighetens sinne och 
förstånd. (Patel & Tebelius (Red), 1987, s.29-30) Det positivistiska 
förhållningssättet  kännetecknas  av  forskarens  ska  vara  objektiv  i 
relation  till  forskningsobjektet.  Forskarens  bakgrund  och 
värderingar  ska  inte  påverka  resultatet.  En  forskare  ska  kunna 
ersättas  av  en  annan  forskare  och  resultatet  ska  bli  detsamma. 
(Davidson & Patel,  2003, s.23) Positivismen tillämpas ofta inom 
den naturvetenskapligforskning där kvantifierbara metoder används, 
så som statistik (Davidson & Patel, 2003, s.26).

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken var från början en metod för tolkning av bibeltexter 
under  1600-talet.  Därifrån  utvecklades  hermeneutiken  med  sitt 
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tolkande  förhållningssätt.  (Patel  &  Tebelius  (Red),  1987,  s.32) 
Hermeneutiken  menar  att  sanningen  inte  alltid  kan  mätas  i 
verifierbara  termer,  som  den  positivismiska  skolan  hävdar,  utan 
måste tolkas. Till skillnad från positivismen, som vill förklara, vill 
hermeneutiken förstå. Hermeneutiken försöker först se helheten av 
ett  forskningsproblem  för  att  sedan  fördjupa  sig  i  de  enskilda 
faktorerna. Hermeneutiken menar att: ”Du kan inte förstå delen om 
du inte kan förstå helheten och du kan inte förstå helheten om du 
inte  kan förstå  delen”.  Därför  räcker  det  inte  att  titta  på  utvalda 
enheter  som  exempelvis  statisk  data,  som  positivismen  gör. 
Hermeneutiken  menar  att  det  alltid  finns  en  djupare  förklaring 
bakom  statistiken.  Idag  används  det  hermeneutiska 
förhållningssättet  används  främst  inom  human-,  kultur-  och 
samhällsvetenskap. (Davidson & Patel, 2003, s.25-26)

2.1.3 Val av vetenskaplig huvudinriktning 

Vi kommer att  arbeta  enligt  det  hermeneutiska förhållningssättet. 
Vår rapport kommer att bygga på intervjuer med människor vilket 
får oss att vilja tillämpa den humanistiska sidan av hermeneutiken. 
Genom att tillämpa hermeneutiska tolkningsmetoder kommer vi att 
skapa kvalitativ  förståelse  för  de  problem vi  har  formulerat.  Det 
hermeneutiska förhållningssättet lämpar sig väl för vår rapport då vi 
inte  bara  vill  peka  på  de  delar  som är  viktiga  för  att  skapa  bra 
kundvärde, utan även förstå varför. 

2.2 Forskningsansats

Med forskningsansats menas tillvägagångssättet utifrån en forskare 
drar  vetenskapliga  slutsatser.  Det  finns  två  huvudinriktningar, 
induktion och deduktion och där emellan finns en blandning som 
benämns som abduktion. (Andersen, 1998, s.29)

2.2.1 Deduktiv ansats

Deduktion  är  när  forskaren  utgår  från  redan  skrivna  teorier  och 
allmänna  principer  för  att  dra  slutsatser  om enskilda  företeelser. 
Forskaren kan sägas testa sin hypotes mot verkligheten. (Patel & 
Tebelius (Red), 1987, s.18) Om exempelvis en forskare använder 
sig  utav  en  redan  utstakad  modell  för  att  förklara  hur  en 
organisation är uppbyggd har forskaren använt sig av en deduktiv 
ansats. (Andersen, 1998, s.30) En deduktiv ansats ger inte utrymme 
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för  upptäckande  forskning  och  används  därför  oftast  inom 
naturvetenskapen (Holme & Solvang, 1997, s.51).  

2.2.2 Induktiv ansats

Induktion  är  när  forskaren  utifrån  observationer  av  verkligheten 
formar en teori. Vid ett induktivt arbetssätt är forskaren öppen för 
nya  teorier  som  eventuellt  inte  kan  skapas  av  redan  befintliga 
teorier.  Därmed  tillämpas  inga  teorier  innan  observationen  är 
genomförd.  (Andersen,  1998,  s.30)  En  induktiv  ansats  ger  mer 
utrymme för kreativt tänkande än den logiska deduktiva ansatsen. 
Därför  är  den  induktiva  ansatsen  vanligast  hos 
samhällsvetenskapligforskning,  där  forskaren  på  basis  av 
människors upplysningar drar slutsatser. (Holme & Solvang, 1997 
s.51) 

2.2.3 Abduktiv ansats

Abduktion  är  när  forskaren  inte  låser  sig  vid  en  av  de 
huvudinriktningarna, deduktion eller abduktion, utan använder sig 
utav en kombination. Forskaren utgår från induktion och observerar 
ett  fenomen och försöker sedan finna kunskap genom deduktion, 
det vill säga redan skrivna teorier. (Patel & Tebelius (Red) 1987, 
s.19)  Forskaren  pendlar  mellan  dessa  två  ansatser  för  att  finna 
svaret  på gåtan. Genom att  kombinera dessa två ansatser uppstår 
ofta ny spännande kunskap (Holme & Solvang, 1997 s.51). 

2.2.4 Val av forskningsansats 

Vi kommer att välja att arbeta utifrån en induktiv forskningsansats 
då  vi  kommer att  dra  slutsatser  utifrån vårt  insamlade empiriska 
material,  som bygger  på  våra  iakttagelser  och  intervjuer.  Vidare 
kommer vi  att  jämföra våra egna slutsatser  med redan befintliga 
teori för att se om dessa stämmer överens. 

2.3 Syfte 

Syfte kan sägas vara forskarens avsikt med sin forskning. Forskaren 
måste veta vad han eller hon ska undersöka och varför de ska göra 
det.  Undersökningar  kan  klassificeras  efter  det  de  syftar  på  att 
uppnå: explorativt  syfte,  beskrivande syfte och förklarande syfte. 
(Andersen, 1998, s.17)
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2.3.1 Explorativt syfte 

Vid ett explorativt syfte har forskaren liten eller ingen kännedom 
om undersökningsproblemet. Syftet blir därför att hitta intressanta 
infallsvinklar för vidare undersökningar. (Patel & Tebelius (Red), 
1987,  s.53)  Det  explorativa  syftet  används  ofta  i  förstudier. 
Förstudier är  till  för att  formulera hypoteser,  som senare kan bli 
föremål  för  vidare  undersökningar.  Det  centrala  blir  således  vad 
som är undersökningsproblemets kärna. (Andersen, 1998, s.18-19)

2.3.2 Beskrivande syfte

Vid  ett  beskrivande  syfte  har  forskaren  god  kännedom  om 
undersökningsproblemet. Fokus ligger på beskrivning, till skillnad 
från explorativt eller förklarande syfte.  Forskaren främsta uppgift 
är att sammanställa en tydlig och aktuell beskrivning av problemet. 
(Patel  & Tebelius (Red),  1987, s.54)  Opionundersökningar  är  ett 
exempel på en undersökning med beskrivande syfte.  Det centrala 
blir således  hur undersökningsproblemet ser ut.  (Andersen, 1998, 
s.18)

2.3.3 Förklarande syfte

Vid ett förklarande syfte har forskaren både en kännedom och en 
beskrivning av undersökningsproblemet. Forskarens roll är att finna 
orsaken  bakom problemet.  (Patel  &  Tebelius  (Red),  1987,  s.55) 
Denna typ av undersökning har ofta som uppgift att hitta generella 
orsakssamband. Orsakssambanden ska vara verifierbaraoch används 
därför  ofta  inom  naturvetenskapligforskning.  Det  centrala  blir 
således  varför ett  undersökningsproblem har  uppstått.  (Andersen, 
1998, s.20-21) 

2.3.4 Val av syfte

Vi kommer att välja ett beskrivande syfte, eftersom vår avsikt är att 
undersöka, beskriva och analysera vårt undersökningsproblem. Vi 
har sedan tidigare kännedom om problemet men vi har ingen klar 
bild över hur dess struktur och lösning ser ut. 
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2.4 Undersökningsmetoder 

Inom samhällsvetenskaplig  forskning  finns  två  huvudinriktningar 
av  undersökningsmetoder,  kvalitativa  och  kvantitativa.  Dessa  två 
metoder syftar på hur undersökningen kommer att genomföras. 

2.4.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden används för att skapa en djupare förståelse 
av det forskaren studerar. Det centrala i undersökningsmetoden är 
att  förstå problemets samband med helheten.  Forskaren använder 
sig sällan av data i form utav statistik och matematik, då syftet inte 
är att förklara utan att finna förståelse. (Andersen, 1998, s.31) En 
kvalitativ metod används inom samhällsvetenskaplig forskning, där 
forskaren vill finna förstålelse för hur människor upplever sin värld. 
Forskaren  använder  ofta  intervjuer  för  att  hitta  underliggande 
faktorer och mönster för en specifik företeelse. (Bell, 2000, s.13) 

2.4.2 Kvantitativ metod 

Den kvantitativa metoden används främst inom naturvetenskaplig 
forskning då forskaren använder sig utav statistik, matematik och 
aritmetiska  formler.  Det  huvudsakliga  syftet  är  att  hitta  orsaken 
bakom undersökningsproblemet. (Andersen, 1998, s.31) Forskaren 
ska vara objektiv i förhållande till undersökningsproblemet. Med en 
kvantitativ metod kan forskaren avgränsa undersökningsproblemet 
genom  att  generalisera  stickprov  till  en  större  bakomliggande 
population. (Jacobsen, 2002, s.147)

2.4.3 Val av undersökningsmetod 

Vi kommer att använda oss utav en kvalitativ metod med inslag av 
kvantitativt material. Anledningen till vårt val är att vi kommer att 
undersöka vårt problem genom få och strategiskt riktade intervjuer. 
Vi kommer endast att fokusera på vårt valda undersökningsföretag, 
Oscar Jacobsonoch göra djupgående kvalitativa intervjuer. Därmed 
kommer vi inte att samla in data i form utav enkätundersökningar 
som  kan  visa  på  orsak  och  samband.  Det  kommer  dock  att 
förekomma  kvantitativt  material  såsom  försäljningsstatistik  och 
andra siffror som måste tolkas genom kvantitativa metoder. 
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2.5 Undersökningsansats 

Med undersökningsansats menas hur forskaren kommer att utföra 
sin undersökning. Det finns fyra allmänna undersökningsansatser: 
tvärsnitt-, fallstudie-, longitudinell- och experimentell-ansats. Med 
utgångspunkt från vår problemformulering och syfte har vi valt att 
endast  beskriva fallstudien,  då de andra inte  är  relevanta för  vår 
undersökning. (Christensen et al, 1998, s.69-82) 
 

2.5.1 Fallstudie 

En fallstudie lämpar sig för undersökningar som vill tränga djupt 
under ytan och finna förståelse. Fallstudier är en kvalitativ ansats 
där få undersökningsenheter studeras under ett  enda tillfälle eller 
under  ett  bestämt  tidsintervall.  För  att  fånga  processer  där 
människor  interagera  med  varandra  är  fallstudien  en  lämplig 
undersökningsansats. Genom  intervjuer  och  observationer  finner 
forskaren mönster och förståelse  bakom undersökningsproblemet, 
vilket ger forskaren möjlighet att undersöka existerande teorier och 
formge  nya hypoteser.  En fallstudie kan både ha ett  explorativt-, 
beskrivande eller förklarande syfte. (Christensen et al, 1998, s.69-
82)

2.5.2 Val av undersökningsansats 

Då  vi  kommer  att  arbeta  kvalitativt  med  intervjuer  och 
observationer  av  vårt  fallföretag  Oscar  Jacobson  under  en 
tidsbestämd period finner vi att vår ansats bör vara en fallstudie. En 
fallstudie  lämpar  sig  bra  för  undersökningar  som  vill  finna 
förståelse  för  hur  människor  interagerar  med varandra.  Vilket  är 
viktigt  för oss som då vi kommer att studera den värdeskapande 
processen  mellan  Oscar  Jacobson  och  deras  återförsäljare  och 
slutkunder. 

2.6 Urval 

Med urval  menas de personer i  en undersökning som ska ingå i 
målpopulation.  Populationen  är  summan  av  de  enheter  eller 
personer som forskaren önskar få upplysningar om, exempelvis alla 
som  bor  i  en  stad.  För  att  spara  tid  och  pengar  använder  sig 
forskaren  av  att  undersöka  en  mindre  population,  det  vill  säga 
målpopulationen.  De personer som blir utvalda som målpopulation 
får sedan representera hela populationen. När forskare ska göra sitt 
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urval finns det två sätt att välja mellan; sannolikhetsurval eller icke-
sannolikhetsurval.  Vid  ett  sannolikhetsurval  väljs  varje  person 
slumpmässigt ut. Tvärtom är det för ett icke-sannolikhetsurval, då 
väljer  forskaren  själv  ut  de  som ska  få  delta  i  undersökningen. 
(Solvang  &  Holme,  1997,  s.181)  Med  utgångspunkt  från  vår 
problemformulering och syfte har vi valt att endast beskriva icke-
sannolikhetsurval,  då  vi  inte  kommer  att  använda  oss  av 
sannolikhetsurval. 

2.6.1 Icke-sannolikhetsurval 

Bekvämlighetsurval är när forskaren väljer de enheter som är lättast 
att få tag i. Målpopulationen blir oftast inte särskilt representativ för 
hela populationen. 

Strategiskt  urval  är när forskaren i  förväg bestämmer hur många 
enheter  som  ska  mätas  och  vilka  egenskaper  enheterna  ska  ha. 
Sådana  egenskaper  kan  vara  ålder  eller  kön.  Målpopulationen 
sammanställs sedan efter de önskvärda egenskaperna. Om forskaren 
har  goda  kunskaper  om undersökningsproblemet  och  vet  hur  en 
representativ målpopulation bör se ut kan det strategiska urvalet ge 
goda  resultat.   Ett  strategiskt  urval  passar  bra  för  fallstudier  där 
forskaren  vill  göra  en  djupare  analys  av  en  mindre  antal 
undersökningsenheter. (Solvang & Holme, 1997, s.184) 
  

2.6.2 Val av urval 

I vår rapport kommer vi att använda oss utav ett strategiskt urval. 
Vilket  passar  oss  och  vårt  syfte  utmärkt  då  vi  endast  vill  finna 
förståelse för Oscar Jacobson och deras situation. Vi kommer att 
intervjua sex återförsäljare som på ett bra sätt representerar Oscar 
Jacobson återförsäljare. Vi vill få en bild över hela Oscar Jacobsons 
koncept och har därför valt att intervju två återförsäljare som säljer 
golfkläder och fyra återförsäljare som säljer herrkläder. Vi har valt 
att  intervju  fler  återförsäljare  som  säljer  herrkläder  då  den 
varugruppen utger störst  procent  av Oscar Jacobsons omsättning. 
De  sex  återförsäljare  som  ingår  i  vårt  urval  har  sina  butiker  i 
Göteborg,  Borås  och  Karlstad  och  har  varit  kunder  till  Oscar 
Jacobson i mer än fem år. Vi tror att vi kommer en få en tydligare 
bild av Oscar Jacobsons återförsäljare om vi ser till återförsäljare i 
både små och större städer.  Hos respektive återförsäljare kommer 
vi  att  intervjua  inköpsansvarig  för  att  se  hur  de  ser  på  Oscar 
Jacobsons kundvärde. Vi kommer även att intervju 15 potentiella 
slutkunder  till  Oscar  Jacobson  i  varierande  åldrar.  För  att  finna 

14



slutkunder som representerar Oscar Jacobson rättvist kommer vi att 
uppsöka butiker där Oscar Jacobsons kläder säljs och utgör en stor 
del av butikens sortiment. 
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2.7 Datakällor och datainsamlingsmetod 

Efter  att  forskaren har  valt  hur  han ska  arbeta  enligt  de tidigare 
punkterna;  vetenskaplig  huvudinriktning,  forskningsansats,  syfte 
och undersökningsmetod, är det dags att specificera vilka datakällor 
och  vilken  datainsamlingsmetod  som  ska  användas  för 
undersökningsproblemet. Data är material så som intervjuer, böcker 
och artiklar. Det finns två sätt att hitta data, primärt eller sekundärt. 
(Andersen, 1998, s.150) 
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2.7.1 Primärdata

Primärdata är data som samlas in av forskaren själv under projektets 
gång.  Det  kan  exempelvis  ske  genom  intervjuer  eller 
enkätundersökningar. (Andersen, 1998, s.150)  

Primärdata samlas in av forskaren själv och det finns olika tekniker 
för  hur  det  kan ske.  De olika teknikerna kan klassificeras  enligt 
följande:  intervjuer,  observationer  och  indirekta  tekniker. 
(Andersen,  1998,  s.150) Intervjuer är  en form av stimulusteknik, 
vilket betyder att forskaren stimulerar intervjupersonen genom att 
ställa frågor. (Andersen1998, s.151) Vid observationer studerar ofta 
forskaren ett fenomen i sin rätta miljö, exempelvis hur en bakterie 
reagerar  vid  en  viss  temperatur  (Andersen,  1998,  s.  153).  En 
indirekt  teknik kan vara när  forskaren studerar  ”spår”  och sedan 
drar slutsatser. Exempelvis kan forskaren utifrån trädets årsringar 
konstatera hur gammalt trädet är. (Andersen, 1998, s.158)

2.7.2 Sekundärdata

Sekundärdata är data som samlats in av andra,  exempelvis andra 
forskare och institutioner. Vilket betyder att forskaren måste tolka 
andra forskares  undersökningar  och resultat.  Det  kan exempelvis 
vara existerande artiklar och litteratur. (Andersen, 1998, s.150)

Gällande  sekundärdata  finns  det  oändligt  många  källor  att  leta 
bland. Andersen (1998, s.158) menar att det finns tre huvudkällor 
för  att  finna  relevant  sekundärdata:  processdata,  bokföringsdata 
och forskningsdata. Processdata  är  data  som skapas  i  samverkan 
med aktiviteter  som sker i  samhället,  exempelvis tidningsartiklar, 
TV-program och arkiv.  Bokföringsdata  är  data  som produceras  i 
samband med regler och registrering, så som företagsredovisningar. 
Forskningsdata är data som samlats in av andra forskare. (Andersen, 
1998, s.158) 

2.7.3  Val av datakällor och insamlingsmetoder 

Vi  kommer  att  använda  både  primär  och  sekundär  data.  För  att 
samla  in  primärdata  kommer  vi  att  använda  oss  utav  intervjuer 
(stimulustekniker).  Vi  kommer  att  intervjua  ansvarig  inom 
marknadsföring på  Oscar Jacobson och ett antal återförsäljare och 
slutkunder.  Våra sekundära källor  kommer att  bestå  av litteratur, 
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Internetkällor,  artiklar  och  tidigare  undersökningar  av  Oscar 
Jacobson.
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2.8 Intervjumetod

De vanligaste kvalitativa intervjumetoderna är  personlig intervju,  
fokusgrupp och telefonintervju. Vi kommer att använda oss utav en 
kvalitativ  kontaktmetod  i  form  utav  personliga  intervjuer  i  vår 
undersökning.  Därför  kommer  vi  endast  att  beröra  personliga 
intervjuer och dess typer i det kommande kapitlet. 

2.8.1 Personlig intervju

En  personlig  intervju innebär  ett  samtal  mellan  forskaren  och 
respondenten  (Andersen,  1998,  s.152).  Intervjun  ger  forskaren 
utrymme  för  följdfrågor  och  den  intervjuade  har  möjlighet  att 
uttrycka sig i egna ord. För att få fram relevant information är det 
viktigt  att  tänka  på;  att  frågorna  är  rätt  formulerade  så  att  den 
intervjuade svarar på ett informativt sätt. (Christiansen et al. 1998 
s.132-133).  Det  finns  tre  typer  av  kvalitativa  intervjuer; 
informationsintervju,  öppen  intervju  och  delvis  strukturerad 
intervju. 

En Informationsintervju är relevant när forskaren är intresserad av 
ett fenomen som redan har ägt rum och inte själv har haft möjlighet 
att observera fenomenet. Forskaren behöver då en informant som 
har kunskap om det som han eller hon är intresserad utav att veta. 
Informationsintervjun är också brukbar i  början av ett  projekt då 
forskaren inte vet vilka frågor han eller hon ska ställa. (Andersen, 
1998, s.161)

En  delvis  strukturerad  intervju  används  av  forskare  vid  ungefär 
samma situationer som informationsintervjun. Skillnaden är den att 
forskaren  har  större  kunskap,  både  teoretiskt  och  empiriskt,  om 
fenomenet i fråga. Oftast är det en rad olika ämnen som ska belysas 
i  intervjun  och  därför  använder  forskaren  sig  utav  en  utarbetad 
frågeguide med stickord som anger de områden som ska belysas. 
Forskaren  antecknar  stödord  under  intervjun  som  han  eller  hon 
sedan sammanställer i ett referat som spelas in på band direkt efter 
intervjun.  Referatet  är  betydligt  kortare  än  det  referat  forskaren 
skriver efter en öppen intervju. (Andersen, 1998, s.162)        

En öppen  intervju används  ofta  i  ett  syfte  att  få  en  djupare 
förståelse. Forskaren vill kunna tolka betydelsen av det beskrivna 
fenomenet  genom  att  både  lyssna,  tolka  svaren  och  ställa 
fördjupande frågor. Det krävs då en viss skicklighet hos forskaren 
som ofta antecknar ordagrant vad som sägs i samtalet med hjälp av 
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en  bandspelare.  Referatet  fungerar  sedan  som  underlag  för 
forskarens textanalys. (Andersen, 1998, s.161-162)

2.8.2 Val av intervjumetod

Vi har valt att använda oss utav den kvalitativa personliga intervjun 
då vi kommer att intervjua anställda på  Oscar Jacobson  och deras 
återförsäljare  samt  slutkunder  för  att  få  en  förståelse  kring 
fenomenet.  En  stor  del  utav  våra  intervjuer  kommer  att  vara 
uppbyggda som en öppen intervju, där vi lyssnar, tolkar svaren och 
ställer fördjupande frågor. En öppen intervju ger oss möjlighet att få 
en  ännu  djupare  förståelse  kring  orsaker  och  samband.  Alla 
intervjuer vi gör i vår undersökning kommer att spelas in med en 
diktafon, som vi sedan kommer att lyssna av och skriva ett referat 
av. För att vara säkra på att få svar på vissa ämnen som berör vår 
uppsats kommer vi även att använda oss utav delvis strukturerade 
intervjuer, framförallt vid intervjuer av Oscar Jacobsons slutkunder. 
Vid en delvis strukturerad intervju kan vi garantera att vi kommer 
att beröra samma ämnen hos alla slutkunder vi intervjuar, vilket gör 
att vi kan ge en mer generaliserad bild av slutkunderna.   

2.9 Reliabilitet och validitet 

Det är viktigt att en forskningsrapport  är både pålitlig och giltig. 
Därför  bör  varje  forskare  kontinuerligt  ifrågasätta  sitt  arbete  och 
tillvägagångssätt,  genom  att  förstå  betydelsen  av  reliabilitet  och 
validitet. (Lekvall & Wahlbin, 1987, s.21) 

2.9.1 Reliabilitet

Med  reliabilitet  menas  undersökningens  säkerhet  mot 
slumpinflytande.  Med  slumpinflytande  menas  yttre  faktorer  som 
kan påverka slutresultat av en undersökning eller mätning. Kanske 
kan  det  vara  så  att  forskaren  inte  bandar  sin  intervju  med  en 
diktafon  och  på  så  sätt  glömmer  viktig  information.  Eller  att 
intervjun  sker  i  en  distraherande  miljö  som  påverkar 
intervjupersonen  negativt.  Om  resultatet  av  en  undersökning 
varierar  från gång till  gång kan undersökningen sägas  ha en låg 
reliabilitet. (Lekvall & Wahlbin, 1987, s.213) 
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2.9.2 Validitet

Validitet  är  ett  mått  på  hur  tillförlitlig  en  undersökning  är  i 
förhållande  till  vad  som  var  tänkt  att  mätas.  Exempelvis  som 
frågorna  vid  en  intervju  är  lämpligt  utformade  eller  inte.  Hur 
forskaren har formulerat en fråga har ofta stor betydelse för svaret. 
Vad som är korrekt är omöjligt att säga då ingen kan skapa helt 
sann  mätmetod.  Med  hjälp  från  andra  och  sunt  förnuft  måste 
forskaren  resonera  kring  undersökningens  validitet.  (Lekvall  & 
Wahlbin, 1987, s.211)   

2.9.3  Undersökningens reliabilitet och validitet  

För  att  försöka  säkerställa  vår  rapports  reliabilitet  och  validitet 
kommer vi att vara noga i vårt tillvägagångssätt. Vi kommer inte att 
generalisera våra slutsatser till andra textila varumärkesföretag, utan 
vi  kommer  endast  att  undersöka,  beskriva  och  analysera  Oscar 
Jacobson.  För  att  stärka  uppsatsens  validitet  kommer  vi  att  testa 
våra  intervjufrågor  på  andra  respondenter  än  Oscar  Jacobsons 
medarbetare,  så  att  vi  kan  se  om  frågorna  är  begripliga  och 
relevanta.  Frågorna  kommer  att  ställas  till  respondenter  som  är 
kunniga inom den textila branschen. Vidare kommer vi att banda 
alla våra intervjuer, så att vi inte missar viktig information. För att 
vår uppsats ska uppnå högsta möjliga reliabilitet och validitet krävs 
det att Oscar Jacobson är ett transparant företag som är villiga att ge 
oss en inblick i deras verksamhet. 

21



3 Teoretisk referensram 

I kapitlet redogör vi för teorier och forskning som är kopplad till  
vår problemformulering.  Syftet  är  att  öka förståelsen för hur ett  
textilt företag utan egna butiker bör arbeta för att skapa värde för  
sina  kunder  och  återförsäljare.  Teorier  som  behandlas  är;  
marknadskommunikation,  kommunikationsprocessens 
beståndsdelar,  den  värdeskapande  processen,  push-  och 
pullstrategier  och  extern-,  intern-  och  interaktiv  service.  Vår 
teoretiska  referensram  kommer  att  ligga  till  grund  för  vår  
kommande analys av empirin.

3.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kan sägas  vara  en del  utav ett  företags 
marknadsföring. Med hjälp utav marknadsföring försöker företaget 
skapa ett värde för sina kunder och bygga en stark relation som i 
slutändan genererar  i  att  kunden köper  deras  produkt.  (Kotler  & 
Armstrong, 2006, s.5) Marknadskommunikation är den process då 
information  utbyts  från  företaget  till  deras  kunder. 
Kommunikationen  syftar  till  att  uppmärksamma  kunden  om 
företaget och dess produkter. (Fill, 1995, s.23)

3.1.1 Segmentering 

För  en  effektiv  marknadskommunikation  måste  företaget  ha  en 
tydlig bild av vilka som är eller kan tänkas bli deras kunder. Första 
steget  är  att  identifiera  de  konsumenter  som  kan  klassas  som 
företagets målgrupp. En målgrupp består av konsumenter som har 
samma  intressen  eller  karaktärer,  vars  behov  företagets  produkt 
ämnar tillfredsställa. Processen med att särskilja konsumenterna åt 
till  specifika  målgrupper  kallas  för  segmentering.  (Armstrong  & 
Kotler, 2008, s.195) 

3.1.2 Positionering 

Efter att företaget har valt segment och dess målgrupp är nästa steg, 
för en effektiv kommunikationsstrategi, att positionera sin produkt 
på  marknaden.  Målet  är  att  skapa  en  tydlig  och  ledig  plats  för 
produkten på marknaden som inga konkurrenter innehar. Generellt 
sett  finns  det  fyra  olika  sätt  att  arbeta  utifrån  för  att  skapa  en 
särskiljande  position  på  marknaden;  överlägset  pris,  överlägsen 
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image,  överlägsen  kvalitet  eller  överlägsen  kundservice.  (Van 
Weele, 2000, s.140)

Då ett företag har hittat en ledig plats på marknaden är nästa steg att 
pränta  in  produkten  och  dess  fördelar  i  kundens  medvetande. 
Genom att få kunden att komma ihåg och tänka på en viss produkt 
vid ett  visst  behov är  en viktig  del  av  produktens  positionering. 
(Jobber, 1995, s.224) Det har blivit allt svårare för företag att finna 
en  naturlig  position  på  marknaden  och  en  given  plats  i 
konsumentens  medvetande,  då  dagens  konsumenter  dagligen 
överöses med reklam från alla håll och kanter. För att hantera all 
information har vi, människor, lärt oss att lagra information i form 
av olika kategorier i vårt minne. De olika kategorierna i kundens 
minne är ofta uppdelade efter behov. De olika kategorierna består 
av  en  mental  stege,  där  informationen  som tillhör  den  specifika 
kategorin  lagars  i  turordning  utifrån  kunskap  och  erfarenhet. 
Generellt sett kan en konsument komma ihåg högst sju olika namn 
eller produkter inom en specifik kategori. Det betyder att en produkt 
försvinner  snabbt  ur  konsumentens  minne  om konsumenten  inte 
regelbundet påminns om produktens existens. (Ries & Trout, 1986, 
s.30)

Två sätt som minskar risken för att ett företags produkt ska falla i 
glömska är;  att  hitta en ledig plats på markanden där inga andra 
produkter  tillhör  samma  produktkategori  eller  skapa  en  ny 
produktkategori i kundens minne för en redan befintlig produkt. Det 
första alternativet, att hitta en ledig plats, uppkommer automatiskt 
vid nya produkter  som konsumenterna inte  tidigare har  sett  eller 
upplevt. Det andra alternativet, att skapa en ny produktkategori, kan 
tillämpas  på  en  befintlig  produkt  som  redan  tillhör  en  specifik 
produktkategori.  Företaget  måste  då  tillföra  den  befintliga 
produkten med en eller flera särskiljande fördelar som inte sedan 
tidigare förknippats med den befintliga produkten. såldes skapas en 
ny produktkategori i kundens minne. (Ries & Trout, 1986, s.31) 

Enligt Perry1 är T-C-B modellen är ett bra hjälpmedel för företag att 
kartlägga vad som bör vara deras position på marknaden. Modellen 
består utav:

T: Target Customer (Målgrupp) 
C: Category Need (Behov som finns inom produktens 
kundsegment/målgrupp)
B: Brand Benefit (Produktens fördelar) 

1 William Perry, lärare Marketing Communication, föreläsning den 11 oktober 2007
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För att lyckas positionera en produkt måste företaget först veta vilka 
som är  deras  kunder  och vilket  behov det  finns inom den valda 
målgruppen. Till sist måste företag veta vad deras produkts fördelar 
består  utav.  Utifrån  dessa  svar  kan  de  sedan  utveckla  en 
positioneringsstrategi. 

3.1.3 Nischmarknadsföring 

Segment  är  en  identifierbar  grupp  inom  en  viss  marknad.  Ett 
exempel  kan  vara  att  bilmarknaden  består  av  både  sportbilar, 
ekonomiska bilar  eller  miljöbilar.  Här kan en möjlig nisch hittas 
genom att  kombinera ett  erbjudande som endast  tilltalar  en smal 
målgrupp,  exempelvis  en  miljöbil  som  endast  tilltalar  tjejer. 
Nischmarknadsföring innebär att erbjuda något som passar en smal 
målgrupp där konkurrensen är liten. 

Idag är nischmarknadsföring mer en regel än undantag. Det finns 
ingen marknad för en produkt som gillas någorlunda av alla utan 
idag  överlever  istället  produkter  som  älskas  av  få.  Nisch 
marknadsförare  måste  förstå  sina kunders  behov så  väl  att  deras 
kunder  är  villiga  att  betala  ett  högre  pris  än  konkurrenternas 
massanpassande produkter. (Kotler, 2005, s. 393)

3.1.4 Utformande av budskap 

Vidare bör  företaget  skapa ett  tydligt  och effektivt  budskap som 
förmedlar  fördelen  eller  värdet  av deras  produkt  till  den utvalda 
målgruppen.  Ett  bra  budskap  ska;  först  skapa  medvetande  om 
produkten, sedan skapa ett intresse och till sist skapa ett begär som 
leder till köp. Det är svårt att uppnå medvetande, intresse och köp 
vid ett enda kommunikationstillfälle. Budskapet bör kommuniceras 
återkommande till målgruppen. För att uppnå ett effektivt budskap 
måste företaget bestämma vad som ska sägas och hur det ska sägas. 
Det  finns  generellt  sett  tre  budskap  att  locka  en  kund  med; 
rationellt, emotionellt-, eller moraliskt. (Kotler & Armstrong, 2006, 
s.434)

Rationellt budskap lockar kunden genom att visa på alla de fördelar 
som fås genom innehav av produkten, eller de nackdelar som finns 
med  att  inte  köpa  produkten.  Exempel  kan  vara;  produktens 
kvalitet,  pris  eller  unika  lösning  av  ett  problem.  (Kotler  & 
Armstrong, 2006, s.434) 
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Emotionellt  budskap lockar  kunden  genom  att  spela  på  dennes 
emotionella  känslor,  negativa  eller  positiva,  som  kan  motivera 
kunden till köp. Exempelvis kan företag antyda att kunden skulle bli 
lyckligare av deras produkt. (Kotler & Armstrong, 2006, s.434)

Moraliskt budskap lockar kunden genom att visa upp en barmhärtig 
sida  av produkten.  Budskapet  bygger  på kundens känsla  för  vad 
som är rätt och fel. Idag lockar många företag till köp genom att 
visa sig miljövänliga. (Kotler & Armstrong, 2006, s.435)

3.2 Kommunikationsprocessens beståndsdelar 

För  att  skapa  ett  effektivt  budskap  som  kan  kommuniceras  bör 
företaget  ha  god  insikt  i  hur  den  komplexa 
kommunikationsprocessen  fungerar  (Fill,  1995,  s.23).  Kotler’s 
modell, som redovisas nedan, beskriver kommunikationsprocessens 
olika beståndsdelar. 

Figur 3:  Elements in the Communication Process (modell efter Kotler & 
Armstrong, 2006, s.431)

3.2.1 Sändare och mottagare

Kommunikationsprocessen  innehar  ett  sändarperspektiv  och  ett 
mottagarperspektiv.  Med sändare menas  den part  som skapar  ett 
budskap samt  sänder  budskapet  till  en annan part.  Sändaren kan 
antingen vare ett företag eller en individ. Med mottagare menas den 
part som tar emot det budskap som sändaren sänder. En mottagare 
kan både vara ett företag eller individ. (Fill, 1995, s.24, Kotler & 
Armstrong, 2006, s.431)
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3.2.2 Kodning och budskap 

Kodning är den process som omvandlar sändarens idéer och tankar 
till  ett  budskap som kan vara byggt  av slogans,  bilder eller  text. 
Syftet  är  att  mottagaren  ska  förstå  vad  sändare  menar,  vad 
kommunikationsprocessen  avser  att  berätta.  Det  är  ofta  svårt  att 
skapa  ett  tydligt  budskap  som  tränger  genom  det  brus  som 
mottagarens utsätts för varje dag. (Fill, 1995, s.25)

3.2.3  Brus

Med brus menas de hinder som stoppar mottagaren från att ta till sig 
det utsända budskapet. Brus kan bestå av fysiska faktorer som en 
dålig annonsplats på tunnelbanan som inte syns, eller att mottagaren 
inte orkar ta in mer information då denne redan är dränkt av reklam 
och information. (Fill, 1995, s.28) 

3.2.4 Avkodning

Avkodning betyder att mottagaren tolkar budskapet som sändaren 
har  skapat.  Avkodningsprocessen  påverkas  av  mottagarens 
erfarenheter, perception och värderingar. (Fill, 1995, s.27)

3.2.5 Kommunikationskanaler

Kommunikationskanaler  är  de  medier  eller  tillvägagångssätt  som 
används  för  att  kommunicera  ut  ett  budskap  till  mottagaren.  En 
kommunikationskanal kan exempelvis vara TV eller tidningar. Det 
finns  två  olika  typer  av  kommunikationskanaler;  personlig  och 
opersonlig. (Kotler & Armstrong, 2008, s.407)

Personliga  kommunikationskanaler  kännetecknas  av  direkt 
kommunikation  mellan  två  eller  flera  människor.  De  kan 
exempelvis  kommunicera  ansikte  mot  ansikte,  via  telefon  eller 
genom mail. Personliga kommunikationskanaler är effektiva då de 
tillåter personlig adressering och ofta ger omedelbar feedback. Då 
personlig  kommunikation  är  väldigt  effektivt  anlitar  företag  ofta 
säljpersonal som har till uppgift att kontakta utvalda kunder. Den 
personliga kommunikationen släpps fri då kunder börjar prata med 
sina  vänner,  familjer  och  grannar.  Kommunikationsprocessen  då 
kunder  själva börjar  sprida  sina  intryck av en  viss  produkt  eller 
företag kallas för mun mot mun metoden.  (Kotler  & Armstrong, 
2000, s.408) 
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Opersonliga  kommunikationskanaler  kännetecknas  av 
kommunikation  utan  personlig  kontakt.  Opersonliga 
kommunikationskanaler  kan  exempelvis  vara  TV-reklam  och 
annonser i tidningar. (Kotler & Armstrong, 2006, s.437)

3.2.6 Respons

Respons kan beskrivas som den reaktion som mottagaren åtar efter 
exponering  av  kommunikationen  och  dess  budskap.  En  reaktion 
skulle kunna vara att mottagaren faktiskt köper den produkt som 
sändaren har  gjort  reklam för.  Eller  så  kanske lagrar  mottagaren 
informationen i minnet för framtida köp. (Fill, 1995, s.27) 

3.2.7 Feedback

Feedback  är  den  information  som  mottagaren  kommunicerar 
tillbaka  till  sändaren.  Vilket  är  av  oerhört  stor  betydelse  för 
sändaren, då denne får reda på om budskapet har nått  fram eller 
inte.  En  lyckad  kommunikationsprocess  bör  ge  mottagaren 
möjlighet att sända tillbaka feedback till sändaren. (Fill, 1995, s.27)

3.3 Extern, intern och interaktiv service 

Lönsamma företag bygger på nöjda kunder och nöjd kunder skapas 
av kunnig och hjälpsam personal inom det egna företaget och hos 
sina återförsäljare. Det innebär att företag ska sträva efter att hålla 
en hög service nivå mot alla sina intressenter; kunder, personal och 
återförsäljare. Kotler (2008, s.240) beskriver det som vikten av att 
ha både extern-, intern- och interaktiv service. 

Extern service innefattas av all den positiva servicemarknadsföring 
som företaget  riktar  åt  sina kunder,  såsom garantier  vid köp och 
personlig service. (Kotler & Armstorng, 2008, s.241)

Intern  service innefattas  av  åtgärder  som  syftar  till  att  skapa 
samhörighet och trivsel på jobbet. Vilket syftar till att få en gladare 
personal  som i sin tur gör ett  bättre  arbete  gentemot slutkunden. 
(Kotler & Armstorng, 2008, s.242)   

Interaktiv  service infattas  av  utbildning  av  personalen  och 
återförsäljarna, så att de i kan hjälpa och interagera med slutkunden 
på ett professionellt sätt. (Kotler & Armstorng, 2008, s.242) 
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3.4 Den värdeskapande processen 

Alla kunder är unika och har olika behov. Såldes är det svårt att 
förutsäga vad som skapar värde för kunden och vad förtaget bör 
kommunicera för att locka kunden. Enligt Blomqvist (et al, 1999, 
s.12) är det första steget för att lösa gåtan att fokusera på kundens 
upplevda värde och inte det faktiska. Vidare menar Blomqvist att 
tillgänglighet,  interaktivitet  och  kundvärde  är  de  nycklar  som 
behövs för att skapa värde för kunden. (Blomqvist et al, 1999, s.14) 

3.4.1 Viktiga delar i den värdeskapande processen

Figur  3:   Den  värdeskapande  processens  tre  dimensioner  (modifierad 
modell efter Blomqvist et al, 1999, s.15)

Tillgänglighet innebär i stora drag att företaget ska finnas tillhands, 
samverka och vara mottaglig för förändringar hos sina kunder och 
omvärlden.  Tillgänglighet  handlar  om att  ha  en stark närvaro på 
marknaden, vilket mäts i hur starkt och tydligt varumärket uppfattas 
av befintliga och potentiella kunder. Vidare utgörs tillgängligheten 
av hur lätt det är för kunden att hitta företagets produkter, vilket 
påverkas av butiksutbud och val av återförsäljare. På en marknad 
där  flera  aktörer  konkurrerar  om  samma  konsumenter  blir  ofta 
tillgänglighetsfaktorn kritisk. Konsumenterna har då fler alternativ 
som ligger  nära  till  hands,  så  om tillgängligheten brister  hos  ett 
företag  så  står  det  flera  andra  företag  med  liknande  varor  och 
tjänster  på  tur.  Mycket  handlar  om  att  vinna  kampen  om 
konsumentens  hjärna  (att  konsumenten  tänker  på  företaget)  och 
hjärta  (att  konsumenten  känner  positivt  för  företaget)  och 
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tillsammans med fysisk närhet lyckas fånga konsumenten och knyta 
denne till företaget och dess produkter. (Blomqvist et al, 1999, s.15)

Interaktivitet  kan definieras som två parter i dialog med varandra. 
För  ett  företag betyder  det  att  engagera sig  i  sina  befintliga  och 
potentiella kunder genom att föra en dialog, lyssna och uppmana till 
handling.   Ett  villkor  för  att  skapa  god  interaktivitet  är  att 
tillgänglighetsfaktorn  hos  företaget  är  tillfredställd.  Interaktivitet 
kan ta sig olika uttryck beroende mötesplats, men viktigt att beakta 
är  att  mötet  med  kunden  alltid  är  kärnan  i  hur  kundrelationen 
kommer att utvecklas. Kommunikation är den aktivitet som skapar 
relationer  och  är  därför  grundbulten  för  att  skapa  en  god 
kundrelation.  Idag  söker  företag  alternativa  mötesplatser  för  att 
kunna  sprida  och  utbyta  information  och  kunskap.  Internet  har 
utvecklats till att bli en av de mötesplatser som företag satsar allt 
mer pengar på. (Blomqvist et al, 1999, s.16-17)

Kundvärde kan  beskrivas  som  skillnaden  mellan  de  fördelar  en 
produkt eller tjänst ger och den kostnad som uppstår vid köpet av 
produkten eller tjänsten i jämförelse med konkurrenternas alternativ 
(Kotler & Armstrong, 2008, s 13). Kundvärde utvärderas personligt 
av kunden och de föreväntningar kunden har haft på produkten eller 
tjänsten ligger till grund för det upplevda värdet. Ett högt kundvärde 
ger företaget en större chans att både kunna locka till sig nya kunder 
och behålla dem. (Kotler & Armstrong, 2008, s.7) 

Ett värde skapas genom att utvärdera ersättningen i förhållande till 
det  åtagande  som  kunden  måste  göra  för  att  denne  ska  erhålla 
produkten eller tjänsten. Är ersättningen värt uppoffringen uppstår 
ett positivt värde. I definitionen av kundvärde finns det två typer av 
värde som kan skapas; ett direkt värde och ett indirekt värde. Ett 
direkt värde betyder den omedelbara ersättningen kunden får efter 
att ha införskaffat en viss produkt eller tjänst. Medan ett indirekt 
värde är av mer emotionellt slag, exempelvis att kunden upplever 
trygghet i att ha valt en specifik leverantör. (Blomqvist et al, 1999, 
s.18)  

Den  värdeskapande  processens  tre  dimensioner;  Tillgänglighet,  
Interaktivitet och  Kundvärde  kan även ses  utifrån  ett  hierarkiskt 
perspektiv: 
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 Tillgänglighet         Interaktivitet          Kundvärde      

Figur 3:   Kundnärhetens tre dimensioner (Blomqvist et al, 1999, figur 2, 
s.19)

Det första och grundläggande steget för en lyckad värdeskapande 
process  kräver  att  företaget  har  en  tillgänglighet på  marknaden, 
vilket betyder att kunden ska ha möjlighet att på ett lätt och smidigt 
sätt köpa de varor och tjänster som företaget erbjuder. Oftast räcker 
det inte med en god tillgänglighet, utan det krävs även ytterligare ett 
steg;  interaktivitet med kunderna. Dialogen och samspelet mellan 
kunderna och företaget skapar i sin tur mycket goda förutsättningar 
till ett högt upplevt kundvärde. (Blomqvist et al, 1999, s.19)

3.5 Push- och pullstrategi 

Push  och  pull  är  två  grundläggande  kommunikationsstrategier. 
Strategierna behandlar hur ett företag når ut sitt varumärke och sina 
produkter på marknaden.  Strategierna skiljer sig åt i den meningen 
att  de har  olika  mottagare  i  kommunikationsprocessen.  Antingen 
väljer  företaget  att  rikta  sina  marknadsföringsaktiviteter  mot 
återförsäljarna  och  försöker  på  så  sätt  trycka  sina  varor  ut  på 
marknaden,  eller  så  bygger  företaget  upp  en  efterfrågan  utav 
produkten  på  marknaden  och  riktar  då  sina  aktiviteter  mot 
slutkonsumenten.  
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3.5.1 Pushstrategi

En  pushstrategi  innebär  att  företaget  trycker  ut  sina  produkter 
genom  kommunikationskanalerna  till  slutkonsumenten.  Företaget 
riktar huvudsakligen sin marknadsföring mot återförsäljarna, främst 
genom  personlig  försäljning  och  förmånliga  erbjudanden,  så  att 
återförsäljarna i sin tur tillhandahåller och marknadsför produkten 
till slutkonsumenten. Vid en pushstrategi producerar produkten mot 
ett  lager,  snarare  än  mot  en  efterfrågan  hos  slutkunden.  (Kotler, 
2008 s.415)

3.5.2 Pullstrategi  

En pullstrategi innebär att företaget riktar sin marknadsföring direkt 
till slutkunden för att skapa en efterfrågan av produkten. Företaget 
använder sig då oftast utav marknadsföringsformer såsom reklam, 
annonsering och erbjudanden riktade mot slutkunden för att inbjuda 
dem till att köpa produkten. Om pullstrategin är effektiv så skapas 
en efterfrågan, ett sug, som slutkunden förmedlar till återförsäljarna 
som  i  sin  tur  beställer  produkten  från  företaget.  Produkten 
produceras,  i  motsats  till  en  pushstrategi,  utefter  marknadens 
efterfrågan. (Kotler, 2008 s.415)    

Modellerna nedan redogör för hur de olika strategierna skiljer sig åt. 
Den första modellen visar en pushstrategi och den andra modellen 
demonstrerar en pullstrategi.
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Figur 3:   Push- och pullstrategi (modifierad modell från Kotler, 2008, s 
415)

Idag är det är vanligt att företag inte använder sig utav en renodlad 
push-  eller  pullstratergi  utan  kombinerar  dessa.  I  synnerhet  hos 
varumärken  som  inte  äger  egna  butiker  utan  arbetar  med 
återförsäljare som försäljningskanal är en kombinerad strategi den 
mest  effektiva.  Med  en  kombinerad  strategi  menas  att  företaget 
arbetar  med  marknadsföringsaktiviteter  riktade  mot  både 
återförsäljare och slutkund. Genom att övertyga återförsäljarna att 
tillhanda hålla sina kunder företagets varumärke pressar företaget ut 
sina  produkter  på  marknaden.  Samtidigt  riktar  företaget 
kommunikation mot kunden vilket skapar ett sug efter produkten. 
Som i  sin tur  skapar  en efterfrågan av företagets  varumärke och 
dess produkter och på så sätt lyckas företaget sälja sina produkter på 
marknaden. 

En kombinerad push- och pullstrategi är uppbyggd på följande vis: 

 

Figur 3:   Push-  och  pullstrategi  (modifierad  modell  från  Kotler,  2008, 
s.415) 
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4 Empiri  

Kapitlet  sammanställer  och  redovisar  den  insamlade  empirin.  
Inledningsvis  presenteras resultatet  från vår djupintervju med en 
representant  för  Oscar  Jacobson.  Därefter  övergår  kapitlet  i  en  
sammanställning av svaren från de intervjufrågor vi har ställt till  
Oscar  Jacobsons  återförsäljare  och  slutkunder.  En  närmare  
förklaring  av  intervjuerna  och  dess  karaktär  beskrivs  under  
respektive stycke.  

4.1 Oscar Jacobson

Oscar Jacobson är ett svenskt textilt varumärke av herrkonfektion 
och  golfkläder  som  grundades  år  1903  i  textilstaden  Borås.  Då 
Oscar  Jacobson började tillverka  kläder  var  det  arbetskläder  och 
enklare  skjortor  som  stod  högt  i  kurs.  År  1913  började  Oscar 
Jacobson att producera kostymer för att med tiden bli Sveriges mest 
erkända herrkonfektionsföretag. Men under 1980-talet kom en ny 
vänding  för  företaget,  då  Oscar  Jacobson  även  introducerade  en 
golfkollektion.  Vilket  var  ett  utmärkt  komplement  till  företagets 
herrkonfektion, då kostymmarknaden hade kommit att bli allt mer 
konkurrensintensiv.  I  dag  är  Oscar  Jacobson ledande  inom både 
golf- och herrkonfektion. (Dahlin-Ros, 2002, s.84) 

Oscar Jacobson äger ett 10-tal egna butiker, vilka motsvarar cirka 
50 % av deras omsättning. Oscar Jacobsons golflinje består av både 
herr-  och  damkläder.  Däremot  består  herrkonfektionen endast  av 
kläder  för  män  såsom  kostymer  och  finare  vardagskläder.  På 
herrkonfektionen har Oscar Jacobson flera fast anställda säljare som 
reser runt och säljer in de senaste kollektionerna till återförsäljare. 
Herravdelningen  har  även  egna  butiker  med  personal  som 
rekryteras av Oscar Jacobson. Oscar Jacobsons golfavdelning har 
endast fyra anställda säljare. Utöver denna uppsättning har Oscar 
Jacobson agenter och distributörer som arbetar åt golfavdelningen. 
Agenterna  arbetar  på  provision  åt  Oscar  Jacobsson  medan 
distributörerna köper in kläder från Oscar Jacobson som de sedan 
säljer vidare till återförsäljare världen över. Tillsammans ansvarar 
agenterna och distributörerna för cirka 500-700 återförsäljare. 2

Vi  har  intervjuat  Henrik  Schneider  (HS)  som  arbetar  som 
marknadschef  på  Oscar  Jacobsons  golfavdelning.  (HS)  Har  en 

2 Schneider Henrik, Marknadschef, Oscar Jacobsson, 
intervju 2008-04-29 Borås
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gedigen bakgrund i företaget och kan ge en övergripande bild av 
Oscar Jacobsons verksamhet. Nedan följer en sammanställning av 
vår intervju med Henrik Schneider (HS) som avser att spegla både 
Oscar Jacobsons golf- och herravdelningen. 

4.1.1 Målgrupper

Oscar Jacobson har en bred målgrupp med män i alla åldrar. Dock 
menar (HS) att den typiska slutkunden har en mental ålder av 30-35 
år.  Oscar  Jacobson  har  skapat  en  påhittad  karaktär  vid  namn 
Framgångs-Erik som ligger till grund för allt de gör gällande design 
och kommunikation. Framgångs-Erik är den ideala slutkunden som 
många  män  vill  identifiera  sig  med;  35  år,  gift  och  har  en 
framgångsrik karriär samtidigt som han är sportig.  (HS) menar att 
Framgångs-Erik  ringar  in  båda  utav  Oscar  Jacobsons  kunder, 
golfaren och karriärsmannen. På dagen bär Framgångs-Erik gärna 
en välsittande kostym men på fritiden gillar han att klä sig snyggt 
och sportigt på golfbanan.

4.1.2 Kommunikation 

Oscar Jacobson vill att all kommunikation ska bygga på deras tre 
ledord; personlighet, stil  och kvalitet.  Med en trevlig och lättsam 
attityd vill de förmedla en glad personlighet som genomsyrar allt de 
gör. Stil och kvalitet är två grundpelare som Oscar Jacobson alltid 
har  prioriterat  och  som  har  kommit  och  blivit  något  av  ett 
kännetecken  för  deras  verksamhet.  Oscar  Jacobson  har  en  lång 
tradition av skrädderikunskaper som de gärna framhäver. 

Enligt  (HS)  delar  inte  Oscar  Jacobson  upp  sin 
kommunikation/marknadsföring mot olika målgrupper. Med tanke 
på att nästan alla potentiella slutkunder har en mental ålder mellan 
30-35  år  kan  de  använda  samma  typ  av  kommunikation  åt  alla 
oavsett  ålder.  Trots  att  Oscar  Jacobson  inte  särskiljer  sin 
kommunikation åt  olika målgrupper säger (HS) att  golfen har en 
tuffare attityd som passar för en sportigare målgrupp. (HS) berättar 
att golfen arbetar för att få fram en tuffare attityd i sina annonser 
genom att använda ett annat fromspråk och yngre modeller. 

De kommunikationskanaler som Oscar Jacobson använder är främst 
annonser i magasin och på webben. Oscar Jacobson väljer att synas 
i  specialiserade  tidningar  som  passar  deras  målgrupp,  såsom 
välkända golftidningar och affärstidningar.  (HS) menar att  det  är 
viktigt  för  Oscar  Jacobson  att  arbeta  med  nischmarknadsföring. 
Oscar Jacobson är ett internationellt varumärke som säljs världen 
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över och annonserar därför mycket i internationella tidningar. Enligt 
(HS)  är  Oscar  Jacobson  som  golf-  och  herrmärke  mer  känt 
utomlands  än  hemma  i  Sverige.  På  webben  annonserar  Oscar 
Jacobson på nationella och internationella webbsidor, bland annat 
på  svenska  hemsidor  så  som  golf.se  och  sportfack.se.  Oscar 
Jacobson använder sig också utav T. Då främst genom den kända 
svenska  golfaren  Niklas  Fasth  som  har  blivit  Oscar  Jacobsons 
ansikte  utåt,  något  som,  enligt  (HS),  har  haft  en  stor 
genomslagskraft på försäljningen av golfkläder. Oscar Jacobson har 
sedan haft turen, eller skickligheten, på sin sida då deras kläder ofta 
bärs av sportkommentatorer utan att de har blivit sponsrade. Oscar 
Jacobson arbetar sedan några år tillbaka med en Stockholmsbaserad 
PR-byrå som  har  hjälpt  dem  med  strategisk  placering  av  sina 
herrkläder  i  rikstäckande  TV-program,  så  som  i  talkshow-
programmet  Studio  Virtanen  med  Fredrik  Virtanen  och 
underhållningsprogrammet  Glasklart  med  Ola  Lindholm.  Enligt 
(HS) har det varit en oerhört lyckad satsning då deras kunder vill 
förknippas med sportiga, verbala och framgångsrika män. Mässor är 
en annan viktig kommunikationskanal för Oscar Jacobson och då i 
första  hand  mot  återförsäljare.  Oscar  Jacobsson  besöker  årligen 
mässor i Tyskland, Holland, Florida och Sverige. 

Oscar  Jacobson  vill  att  deras  tre  ledord;  personlighet,  stil  och 
kvalitet ska genomsyra all kommunikation. Oavsett om det handlar 
om golf eller herrkläder, ska dessa tre ståndpunkter alltid förmedlas 
i  kommunikationen.  (HS)  menar  att  Oscar  Jacobsons 
kommunikation inte har förändrats under de senaste åren, utan att 
de fortfarande vill förmedla samma budskap. Å andra sidan berättar 
(HS) att golfförsäljningen har ökat och då även andelen av ”mer 
sportig” kommunikation i form av tuffare attityder i annonserna. En 
förändring som har pågått i tre till fem år. 

(HS) berättar  att  de på Oscar Jacobsson försöker  skapa en varm 
emotionell känsla i deras kommunikation. De vill inte använda ett 
rationellt budskap som hävdar att kunden blir en bättre golfspelare 
om de  använder  Oscar  Jacobsons  kläder  och  det  ska  heller  inte 
finnas några moraliska pekpinnar i annonserna som visar på varför 
kunden ska välja  just  deras  varumärke.  Utan återigen ska de  tre 
orden; personlighet, stil och kvalitet genomsyra kommunikationen. 

4.1.3 Kundvärde

Oscar  Jacobson försöker  skapa  värde  för  slutkunden genom hög 
kvalitet  och  modegrad.  Deras  modegrad  reglerar  de  genom  att 
använda säsongens modefärger, snitten är däremot ganska lika år 
för år. Enligt (HS) är Oscar Jacobson väldigt duktiga på att förutspå 

35



trenderna  inför  en  kommande  säsong.  Hemligheten  ligger  i  att 
herrkläder  generellt  sett  ligger  en säsong efter  dammodet.  Vilket 
innebär att Oscar Jacobson då kan snegla på vad som händer inom 
dammodet  och  sedan  adaptera  de  rådande  trenderna  på  deras 
kommande  kollektioner.  (HS)  berättar  att  för  våren  2008  är  det 
starka färger som gäller, såsom lila och orange. 

Vidare berättar (HS) att Oscar Jacobson arbetar för att alla bitar i 
pusslet,  såsom  återförsäljare,  kommunikationen  och  produkterna 
ska skapa ett värde för slutkunden. En bra helhet skapar en nöjd 
slutkund. 

4.1.4 Strategier vid val av återförsäljare 

Oscar  Jacobson  vill  ha  återförsäljare  som  tar  ansvar  för  sina 
relationer till både slutkunder och leverantörer. Det är även viktigt 
att återförsäljarna har en stabil ekonomi. Oscar Jacobson har valt att 
inte sälja sina golfkläder och herrkläder i lågprisbutiker, då dessa 
inte  avspeglar  deras  varumärke  gällande  kvalitet  och  pris. (HS) 
menar att  golfkläderna och herrkläderna endast säljs i butiker som 
har ett  gott  rykte  om att  ge bra service och som erbjuder kläder 
inom samma prisklass och kvalitet.  Annars säger (HS) att  Oscar 
Jacobson  inte  har  några  egentliga  krav  på  sina  återförsäljare. 
Återförsäljarna  behöver  inte  exempelvis  inte  beställa  några 
minimumkvantiteter. 

Gällande  golfen  så  säljer  Oscar  Jacobson  sina  kläder  främst  i 
specialiserade golfbutiker i anslutning till större golfklubbar. (HS) 
berättar att det är säljarna har fria händer att kontakta de butiker de 
tycker passar för Oscar Jacobsons golfkläder. Oscar Jacobson säljer 
även sina golfkläder i nyöppnade sportbutiken Stadium i Göteborg. 

Oscar  Jacobson  arbetar  hårt  för  att  ge  sina  slutkunder  och 
återförsäljare bästa möjliga service. Varje år skapar Oscar Jacobson 
två kollektioner per år, varje vår och höst, i respektive inriktning; 
golf och herr. Vid varje ny kollektion anordnar Oscar Jacobsons en 
visning för sina återförsäljare. På plats får återförsäljarna möjlighet 
att beställa kläder inför kommande säsong. Oscar Jacobson erbjuder 
även  återförsäljarna  att  lägga  kompletteringsordrar  under  hela 
säsongen.  Vidare  kräver  inte  Oscar  Jacobson  några 
minimumkvantiteter, alla återförsäljare får bestämma hur stora eller 
små mängder de vill beställa. Det innebär att Oscar Jacobson måste 
köpa  in  kläder  på  spekulation.  Därför  arbetar  Oscar  Jacobson 
kontinuerligt med att försöka prognostisera kommande efterfrågan. 
(HS) menar att det är en ekonomisk risk då Oscar Jacobson riskerar 
att  få  ett  överskott  av  osålda  varor.  Det  är  en  risk  som  Oscar 
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Jacobson är villiga att ta, då det i längden ger nöjdare återförsäljare 
och slutkunder. Oscar Jacobson äger två egna outlet-butiker där de 
säljer ut de överblivna varorna till rabatterade priser. Enligt (HS) är 
det inget som skadar Oscar Jacobsons varumärke. 

4.1.5 Push- och Pullstrategi

I och med att Oscar Jacobson köper in kläder både på beställning 
och  spekulation  använder  de  sig  utav  en  mix  av  push-  och 
pullstrategier  vid deras marknadskommunikation.  Oscar  Jacobson 
försöker  inte  skapa  en  efterfrågan  (pull)  på  samma  sätt  som 
exempelvis  mobilföretaget  Nokia skulle  använda sig  utav vid en 
nylansering.  (HS)  menar  att  Nokia  skulle  försöka  placera  sin 
produkt  i  exempelvis en ny häftig film för att  skapa ett  sug hos 
biopubliken.  Oscar  Jacobson  arbetar  inte  med  den  typen  av 
produkter  som  skapar  ett  sådant  ”sug”  från  marknaden.  (HS) 
berättar  vidare  att  Oscar  Jacobson  försöker  trycka  ut  (push)  så 
många plagg som möjlig via deras egna butiker och återförsäljare. 

4.1.6 Interna och externa värdeskapande aktiver 

Två gånger om året informerar och utbildar Oscar Jacobson all sin 
personal  om  företagets  kärnvärden  och  marknadsplan.  Oscar 
Jacobsons  säljare  informeras  och  utbildas  löpande  om  nya 
kollektioner, materialval och budgetmål. Oscar Jacobson har även 
anordnat  utbildningar  för  sina  återförsäljare.  Oscar  Jacobson vill 
utveckla  och  göra  utbildningen till  en  kontinuerlig  möjlighet  för 
återförsäljarna, då det har varit mycket uppskattat. 

Enligt (HS) är Oscar Jacobson sämre på att arrangera andra typer av 
värdeskapande  aktiviteter  såsom;  festliga  tillställningar  och 
modevisningar. Anledningen till att Oscar Jacobson är dåliga på att 
arrangera  modevisningar  beror  på  att  de  endast  syr  upp  en 
försäljningskollektion per säljare som består utav en storlek. Oscar 
Jacobson  funderar  över  att  börja  med  att  producera  både  en 
försäljningskollektion och en modevisningskollektion. Orsaken till 
Oscar Jacobson inte syr upp en modevisningskollektion i dagsläget 
är på grund av brist på tid och resurser. 

4.1.7 Feedback 

Från sina egna butiker får Oscar Jacobson feedback varje vecka i 
form av försäljningsstatistik. Från deras fristående återförsäljare får 
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de ingen form av feedback på kontinuerlig basis. (HS) berättar att 
de är  svårt  för Oscar Jacobson att  få in feedback från fristående 
butiker som då många av dem köper in kläder från Oscar Jacobsons 
distributörer. Distributörerna äger själva det lager av kläder de har 
köpt  från  Oscar  Jacobson  och  förbinder  sig  därför  inte  till  att 
redovisa försäljningsstatistik.  Då distributörerna  tillsammans med 
agenterna ansvarar för ungefär 500-700 återförsäljare är det en stor 
andel av butiker Oscar Jacobson inte har uppsikt över. 

För att få del av kundernas feedback använder sig Oscar Jacobson 
exempelvis utav frågetävlingar i magasin, där kunderna kan vinna 
ifall  de svarar på ett  antal  frågor och sänder sina svar till  Oscar 
Jacobson. På så sätt lockar Oscar Jacobson till sig kunderna till sin 
hemsida. Oscar Jacobson arbetar även med att försöka länka deras 
egen hemsida till så många andra relevanta hemsidor som möjligt, 
som exempelvis golf- och affärshemsidor. 

Enligt  Oscar  Jacobson  använder  återförsäljarna  hemsidan  väldigt 
mycket för kontakt och förfrågningar. (HS) berättar att han dagligen 
får 10-20 kontakter via hemsidan i form av förfrågningar. I dagarna 
(någon gång i maj 2008) kommer Oscar Jacobson att lansera en ny 
hemsida med ett helt nytt typsnitt och utseende. (HS) är noga med 
att  poängtera  att  de  inte  kommer  att  försöka  göra  sidan  mer 
ungdomlig,  utan  att  den  ska  vara  i  enhet  med  all  annan 
marknadskommunikation som de använder. Oscar Jacobsons mål är 
att hemsidan ska bli mer användarvänlig för både återförsäljare och 
kunder. 

4.2 Återförsäljare

Vi  har  intervjuat  fem  återförsäljare  som  representerar  Oscar 
Jacobsons  återförsäljare  i  föreliggande  uppsats.  De  fem 
återförsäljare  som vi  har  intervjuat  har  sina  butiker  i  Göteborg, 
Borås och Karlstad och har varit kunder till Oscar Jacobson i mer 
än  fem  år.  Hos  respektive  återförsäljare  har  vi  intervjuat 
inköpsansvarig  för  att  få  en  klar  bild  över  hur  de  ser  på  Oscar 
Jacobsons kundvärde. 

4.2.1 NK Herr, Herrkläder, Göteborg 

NK Herr  i  Göteborg  är  en  profilstark  butik  som säljer  de  mest 
välkända och kvalitetsinriktade varumärkena inom herrkonfektion. 
Oscar Jacobson har ett partnerskap med butiken och utgör cirka 10 
%  av  butiksortiment.  Markus  Anderhell  (MA)  som  är 
butiksansvarig  och  delvis  inköpsansvarig  uppskattar  att  butikens 
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målgrupp rör sig mellan 20-50 år. Utöver (MA) jobbar sju stycken 
heltidsanställda  i  butiken.  Mestadels  av  butikens  inköp  och 
butikssortiment styrs utav NK´s huvudkontor i Stockholm, dock har 
(MA)  en  viktig  del  i  inköpsbesluten  då  han  är  välbekant  med 
butikens lokala slutkunder och deras önskemål. (MA) har valt att 
sälja  Oscar  Jacobsons  kläder  på  grund  av  dess  höga  kvalitet, 
passform  och  utmärkta  leveransservice.  NK  Herr  i  Göteborg 
tillhandahåller  kostymer,  kavajer,  skjortor,  byxor  och  ytterplagg 
från Oscar Jacobson, med fokus främst på kostymkategorin. Oavsett 
ålder  är  butikens  slutkunder  enligt  (MA)  mycket  välbekant  med 
Oscar Jacobson och förknippar märket med klassiska snitt och hög 
kvalitet. 

Kontakten mellan NK Herr och Oscar Jacobson sker via mail och 
telefon. Eftersom butiken har ett så kallat partnerskap med företaget 
rapporteras  försäljningssiffror  veckovis  till  huvudkontoret.  Oscar 
Jacobson har också kontroll över vilka varor som skall prissänkas 
och omplaceras. 

4.2.2 Ströms, Herrkläder, Göteborg

Ströms är  en  kombinerad  dam-  och  herrbutik  belägen  i  centrala 
Göteborg. Med en personalstyrka på 24 personer som är anställda 
på  heltid  och  ett  stort  antal  extrapersonal  har  butiken  en  årlig 
omsättning på 70 miljoner kronor. Carl-Henrik von Harpen som är 
ansvarig på herravdelningen uppskattar  att  butiken har  två större 
målgrupper; 20-35 år och 50-75 år. Ströms är en kontinuerlig kund 
till Oscar Jacobson och tillhandahåller hela konfektionssortimentet; 
kavaj,  byxa,  blazer,  skjorta,  jeans, stickat,  tröjor,  accessoarer och 
ytterplagg. Utav Ströms totala  omsättning utgör Oscar  Jacobsons 
produkter ca 10 %. Ströms har delvis valt att köpa in kläder ifrån 
Oscar Jacobson på grund av den goda kvaliteten och passformen. 
Ett  starkt  argument  till  att  sälja  Oscar  Jacobson är  att  det  är  ett 
svenskt märke och Ströms vill stödja det. (CH) tycker också den 
långa relationen till företaget har en viktig del i beslutet till att sälja 
produkterna.  Butikens  slutkunder  uppskattar  också  det  svenska 
ursprunget och den goda kvaliteten. Pris och passform är ytterligare 
två  faktorer  som kunden prioriterar  vid  köp av  Oscar  Jacobsons 
produkter. (CH) förmodar att Oscar Jacobson tycker Ströms är en 
bra återförsäljare på grund av att butiken representerar god kvalitet 
och suverän service.  

Kontakten  mellan  Ströms  och  Oscar  Jacobson  sker  dagligen  via 
telefon. Oscar Jacobson ställer dock inga krav på feedback i form 
utav försäljningssiffror och reducerade priser. Ströms använder inte 
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företagets hemsida i  sitt  dagliga arbete.  Annonsbilder,  kampanjer 
med mera sänds via post på en CD-ROM-skiva till butiken. 

4.2.3 Anestens, Herrkläder, Herrekipering, Borås

På Anestens  Herrekipering i  Borås jobbar  4  stycken varav Evert 
Persson  (EP)  är  den  ansvariga  inköparen  av  Oscar  Jacobsons 
produkter. Butiken öppnade för drygt 150 år sedan och i dagsläget 
har den en omsättning på 7 miljoner kronor. Målgruppen är män 
från 20 år och uppåt. I butikens sortiment finner kunden ett varierat 
utbud av märken och produktkategorier.  Oscar Jacobson är långt 
ifrån  huvudmärket  fast  har  funnits  i  sortimentet  sedan  lång  tid 
tillbaka. (EP) uppskattar att mindre än 10 % utav sortimentet utgörs 
av Oscar Jacobsons produkter. Anestens Herrekipering har valt att 
endast tillhandahålla produkter ur konfektionskategorin; kostymer, 
byxor, rockar och jackor. Anledningen till att Oscar Jacobson finns 
kvar i butikssortimentet handlar om tradition och en stark relation 
till  märket. (EP) anser att butikens slutkunder uppskattar den bra 
passformen, den snygga designen och att Oscar Jacobsons plagg är 
mycket  välsydda.  Han  har  inte  lagt  märke  till  att  slutkunderna 
saknar något hos Oscar Jacobson, utan märket har ett bra rykte och 
igenkännedom bland butikens kunder. 

Anestens  Herrekipering  har  mycket  liten  kontakt  med  Oscar 
Jacobson.  Två  säljmöten  per  år,  ett  på  våren  och  ett  på  hösten, 
arrangeras  i  Göteborg.  Evert  Person  med  personal  besöker  då 
försäljningskontoret och beställer varor för kommande säsong. Vid 
behov av komplettering av storlekar och färger, eller om en kund 
har en speciell förfrågan av en annan produktkategori som ej ingår i 
butikens  ordinarie  sortiment  kan  Anestens  Herrekipering  beställa 
direkt från Oscar Jacobsons kontor i Borås. Om varan finns i lager 
kan leverans ske redan samma eftermiddag, om beställningen lagts 
på förmiddagen. 

Anestens  Herrekipering  använder  inte  sig  utav  Oscar  Jacobsons 
hemsida  i  sitt  dagliga  arbete.  Däremot  tillhandahåller  butiken  en 
produktkatalog  med  säsongens  nya  modeller.  Produktkatalogen 
delas  ut  till  intresserade  kunder  och  innehåller  samma 
modefotografier  som  finns  på  hemsidan  och  även  adressen  till 
hemsidan.  

4.2.4 Mattsons Herrekipering, Herrkläder, Borås
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Mattsons  Herrekipering  har  en  lång  tradition  av  att  sälja  Oscar 
Jacobsons  produkter.  Bara  ett  stenkast  från  Oscar  Jacobsons 
huvudkontor ligger denna butik som tillhandahåller ett mycket brett 
sortiment av herrkläder. Butiken omsätter cirka 4,5 miljoner årligen 
och har en personalstyrka på tre man, varav Juri Veermets (JV) är 
ansvarig för mestadels av inköpen. Butikens målgrupp är män från 
30 år. Utöver den långa relationen till Oscar Jacobson har (JV) valt 
att sälja deras kläder på grund av att varorna håller god kvalitet, bra 
passform  och  att  butikens  kundkrets  är  väl  förankrad  i  märket. 
Mattsons  Herrekipering  tillhandahåller  ett  mycket  brett  sortiment 
utav Oscar Jacobson. Juni uppskattar att 70 % av butikens utbud 
utgörs  av  Oscar  Jacobsons  produkter.  I  sortimentet  ingår  hela 
konfektionskollektionen;  kostym,  blazer,  byxa,  jeans,  skjorta, 
smoking,  stickat,  bälten,  strumpor,  slipsar,  skor  och  underkläder. 
Dock säljer inte Mattsons Herrekipering golfkollektionen. (JV) tror 
butikens slutkunder uppskattar  främst  varornas  kvalitet,  passform 
och  prisläge,  dock  har  han  märkt  att  rockarnas  nya  smalare 
passform är  svårsåld bland den  äldre  målgruppen.  Inte  heller  de 
yngre slutkunderna tilltalas av de nya modellerna.  (JV) har även 
märkt  av  en  viss  besvikelse  från  sina  slutkunder  gällande  Oscar 
Jacobsons jeans och dess utveckling i den produktkategorin. 

Mattsons  Herrekipering  har  daglig  kontakt  med Oscar  Jacobson, 
ibland flera gånger per dag, dock finns det inget uttalat krav ifrån 
företagets  sida  på  feedback  från  återförsäljaren.  (JV)  och  hans 
kollegor förser Oscar Jacobson med information om försäljning och 
kommentarer om sortimentet på eget initiativ, vilket de själva tror är 
uppskattat av företaget. Hemsidan har butiken ingen vidare nytta av 
i deras dagliga arbete, men de förser gärna sina kunder med Oscar 
Jacobsons produktkatalog där hemsidan är utskriven.
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4.2.5 CGC, Herrkläder, Karlstad

CGC har  funnits  sedan  1924  i  Karlstad  och  har  idag  8  stycken 
anställda,  varav  Krister  Malmer  (KM)  är  ansvarig  för  butikens 
inköp. CGC är en stor återförsäljare av Oscar Jacobson och kan ses 
som  en  utav  de  största  återförsäljarna  av  Oscar  Jacobson  i 
Värmland, då de köper in hela sortimentet förutom golfkollektionen 
kontinuerligt varje säsong. Butikens målgrupp är mycket bred; män 
och kvinnor i åldrarna 25-70 år. (KM) har valt att köpa in Oscar 
Jacobson på grund av märket fungerar bra försäljningsmässigt då 
kvalitén, passformen och modellerna är mycket uppskattade bland 
butikens slutkunder. (KM) nämner även att Oscar Jacobson har bra 
leveransservice. Anledningen till att Oscar Jacobson väljer att sälja 
sina produkter genom CGC tror (KM) ligger i butikens goda rykte.  

För  varje  ny  säsong  besöker  (KM)  Oscar  Jacobsons  säljmöte  i 
Göteborg där han får kollektionen presenterad. Utöver säljmötet är 
kontakten  mellan  CGC  och  Oscar  Jacobson  begränsad.  Oscar 
Jacobson ställer heller inga krav på feedback från återförsäljaren, 
varken  under  säsongen  eller  efter.  CGC  använder  inte  Oscar 
Jacobsons hemsida i sitt dagliga arbete, dock länkar de till denna 
via en egen hemsida.  

4.3 Slutkunder    

Vi intervjuade 15 män i åldrarna 19-64 år som alla befann sig på 
Nordiska  Kompaniets  herravdelning  i  Göteborg  som sålde  Oscar 
Jacobsons kläder  vid intervjutillfället.  Vårt  mål  med intervjuerna 
var att få en inblick i hur de olika männen såg på Oscar Jacobsons 
kundvärde  och  kommunikation.  Svaren  från  undersökningen 
redovisas i en sammanhängande text där alla deltagare är anonyma. 
Vi har valt att redovisa relevanta samband och synpunkter som kan 
vara tillnytta för Oscar Jacobson. För att lättare se samband har vi 
valt att dela upp männen i två kategorier, en yngre grupp bestående 
av åldern 19-40 år och en äldre grupp bestående av åldern 41-64 år. 

4.3.1 Sammanställning av intervjufrågor 

Alla de intervjuade männen hade kännedom om varumärket Oscar 
Jacobson. Vid en sammanställning av de svar som männen uppgav 
kan vi se en tydlig uppdelning av männen som gillade och kunde 
identifiera sig själva med Oscar Jacobson och de som inte kunde 
identifiera sig själv som en slutkund. Generellt sett kan vi se att alla 
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de äldre männen (41-64 år) kunde se sig själva som en slutkund till 
Oscar  Jacobson.  Vidare förklarade  de att  de såg Oscar  Jacobson 
som ett pålitligt varumärke som levererar produkter av hög kvalitet 
och bra passform både gällande kostymer och golfkläder. De yngre 
männen (19-40 år) hade dock svårare med att identifiera sig själv 
med Oscar Jacobson och deras utbud av kostymer. Däremot hade de 
positiv attityd gentemot golfkläderna. 

Det var svårt för de tillfrågade männen att urskilja hur ofta de köpte 
kläder från Oscar Jacobson. Den allmänna uppfattningen var att de 
någon gång året eller vartannat år köpte kläder från Oscar Jacobson 
för att uppgradera garderoben. Vid frågan om varför de köpte kläder 
från Oscar Jacobson var det vanligaste svaret att kläderna hade bra 
passform och att kläderna var stilrena. Några av de äldre männen 
(41-64 år) gav intrycket av att de köpte Oscar Jacobson kläder för 
att det inte kunde bli ”fel”, de visste att plagget skulle ha en bra 
passform och hög kvalitet. 

Då vi frågade om männens behov av vägledande och rådgivande 
personal vid köp av kläder var den allmänna åsikten att de själva 
ville kika runt i butiken och själva be om hjälp vid behov. Generellt 
sett  tyckte  männen att  butikspersonalen kunde vara för ivriga att 
hjälpa.  De  skulle  uppskatta  om  personalen  väntade  på  deras 
initiativ, dock verkade alla männen vara öppna för att be om hjälp. 
En av männen var av uppfattningen att butikspersonalen allt för ofta 
var okunnig inom området material och storlek gällande kostymer. 

Vid frågan om vad Oscar Jacobsons varumärke kommunicerar var 
de  vanligaste  kommentarerna;  traditionellt,  stilrent  och  elegant. 
Vissa av de yngre männen valde att beskriva Oscar Jacobson med 
orden; intetsägande och snobbigt. 

Alla,  utom en,  av  de  äldre  männen  (41-64  år)  tyckte  att  Oscar 
Jacobson riktade sin marknadsföring mot deras egen målgrupp. Den 
enda av de äldre männen som inte ansåg att marknadsföringen var 
riktad mot honom var av uppfattningen att Oscar Jacobson riktade 
sig mot yngre män. Av de yngre männen (19-40 år) var det ingen 
som ansåg att Oscar Jacobson riktade sin marknadsföring mot dem. 

De flesta av männen kunde säga att  de har sett  Oscar Jacobsons 
varumärke i tidskrifter och tidningar. Framförallt verkade männen 
ha sett reklam för Oscar Jacobson i golftidningar. En av de yngre 
männen (19-40 år)  sa att  han sett  annonser i  tidningen Café.  De 
flesta av männen var av uppfattningen att de såg Oscar Jacobssons 
varumärke några gånger i månaden eller någon gång i halvåret. En 
av de äldre männen hade aldrig sett en annons för Oscar Jacobson. 
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Ingen av männen hade någonsin besökt Oscar Jacobsons hemsida. 
Då vi visade en bild av hemsidan och frågade hur de uppfattade den 
var den allmänna kommentaren; väldigt traditionell. 
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5 Analys 

I följande kapitel kommer vi att analysera vårt empiriska material  
med hjälp utav vår teoretiska referensram. Vi strävar efter att hitta  
samband mellan teorin och empirin som vi senare ska kunna dra 
slutsatser  ifrån  och  på  så  sätt  komma  fram  till  förslag  på 
förbättringar Oscar Jacobson bör göra. För att få en lättläst och 
strukturerad uppsats kommer vi att dela in analyskapitlet styckevis  
utifrån den teoretiska referensramens uppbyggnad. I varje stycke 
analyserar vi Oscar Jacobsons svar i relation till återförsäljarnas 
svar och slutkundernas upplevelser. 

5.1 Marknadskommunikation

Marknadskommunikation är den process då information utbyts från 
företaget  till  deras  kunder.  En  lyckad  marknadskommunikation 
utifrån ett företagarperspektiv genererar i att slutkunden köper dess 
produkt. 

5.1.1 Segmentering

För  att  utforma  en  anpassad  kommunikation  till  kunden  bör 
företaget ha en klar bild utav målgruppen; vilka behov den har, hur 
den  tänker  och  agerar.  Första  aktiviteten  i 
markandskommunikationsprocessen  är  segmentering.  Då  finner 
företaget den målgrupp vilken kommunikationen ska riktas mot. En 
målgrupp består  av konsumenter  som har  liknande intressen och 
karaktär,  vars  behov företagets  produkt  är  tänkt  att  tillfredställa. 
(Kotler & Armstrong, 2008, s.195) 
 
Oscar Jacobson jobbar utifrån en mental ålder av 30-35 år när de 
utformar  sin  marknadskommunikation,  vilket  de  anser  prickar  in 
samma intressen och karaktärsdrag som deras  kunder  har.  Oscar 
Jacobsons  marknadschef  Henrik  Schneider  (HS)  beskriver 
företagets  ”mentala”  målgrupp  med  en  påhittad  karaktär; 
Framgångs-Erik  vilket  är  en  man  på  35  år  som är  som namnet 
antyder;  framgångsrik  men  inte  bara  karriärmässigt  utav  även 
familjelivsmässigt. Han har ett välbetalt arbete och är gift. Han har 
ett aktivt liv, då han spelar golf och sportar på sin fritid. Framgång-
Erik är, enligt (HS), den man som de flesta män vill vara och kan 
identifiera sig med. (HS) menar att  Framgångs-Erik väl ringar in 
båda utav Oscar Jacobsons kunder, golfaren och karriärsmannen. På 
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dagen  bär  Framgångs-Erik  gärna  en  välsittande  kostym  men  på 
fritiden gillar han att klä sig snyggt och sportigt på golfbanan.  

Eftersom  Oscar  Jacobson  inte  har  någon  konkret  ålder  på  sin 
målgrupp utan använder sig utav en mental ålder, så är det svårt att 
uppskatta hur nära butikernas målgrupper ligger i jämförelse med 
Oscar Jacobsons vision. De återförsäljare vi har varit i kontakt med 
har alla haft en väldigt bred målgrupp; män i åldrarna 25-70 år.

5.1.2 Positionering 

Nästa  steg  i  att  skapa  en  lyckad  marknadskommunikation  är  att 
finna  sin  rätta  position  på  marknaden  och  i  återförsäljarens  och 
slutkundens medvetande. (Jobber, 1995, s.224) Oscar Jacobson vill 
med sitt varumärke kommunicera tre ledord; personlighet, stil och 
kvalitet. Med personlighet menar (HS) en glad sådan med en positiv 
attityd.  Stil  och kvalitet  ligger  i  företagets  tradition  och gedigna 
historia. Vi kan konstatera efter intervjuer med både återförsäljare 
och slutkunder att Oscar Jacobson har lyckats med att positionera 
sig som ett svenskt kvalitetsmärke med bra stil och passform på sina 
produkter.  Alla  de  intervjuade  slutkunderna  kände  väl  till  Oscar 
Jacobson  och  återförsäljarna  kunde  också  konstatera  att  deras 
kunder  sällan  behövde  vägledning  bland  Oscar  Jacobsons 
produkter,  utan  kände  till  deras  sortiments  goda  kvalitet  och 
passform.      

För att kunna göra en analys av vilken position Oscar Jacobsons 
innehar  på  marknaden  har  vi  valt  att  tillämpa  Perry’s3 T-C-B 
modell, vilket får följande resultat:

T: Target Customer (Målgrupp) = medelålders man i karriären med 
smak för det goda livet.  

C:  Category  Need  (Behov  som  finns  inom  produktens 
kundsegment/målgrupp) =  bra  passform,  kvalitet  och  stilrenhet 
uppskattas.  Slutkunden vill vara säker på att det inte blir fel vid 
köp; att kläderna uppnår deras förväntningar.    

B: Brand Benefit (produktens fördelar) = skapar ett gott intryck av 
bra personlighet, samt innehar god stil och bra kvalitet. 

3 William, Perry, lärare Marketing Communication,
 föreläsning den 11 oktober 2007
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5.1.3 Nischmarknadsföring 

Oscar  Jacobson  använder  sig  främst  av  kommunikationskanaler 
såsom annonser i magasin och på webben. Oscar Jacobson har valt 
att  synas  i  specialiserade  och  välkända  golftidningar  och 
affärstidningar som passar deras målgrupp. Oscar Jacobson menar 
att det är viktigt att arbeta med nischmarknadsföring. Golfkläderna 
säljs  främst  i  specialiserade  golfbutiker  i  anslutning  till  större 
golfklubbar.  Herrkläderna  säljs  endast  i  butiker  som har  ett  gott 
rykte om att ge bra service och som erbjuder kläder inom samma 
prisklass och kvalitet som Oscar Jacobsons egna kläder.
 

5.1.4 Utformande av budskap

Ett  bra  marknadskommunikationsmässigt  budskap  ska  skapa 
medvetande  om produkten,  sedan  skapa  intresse  och  begär  som 
leder till köp. (Kotler & Armstrong, 2006, s.434) Oscar Jacobson 
har  valt  att  locka  sina  återförsäljare  och  slutkunder  med  ett 
emotionellt budskap snarare än ett rationellt budskap då de försöker 
att spela på positiva känslor som kan motivera återförsäljaren och 
slutkunden  till  köp.  Oscar  Jacobson  har  medvetet  använt 
framgångsrika golfspelare i medelåldern för att attrahera män som 
kan  identifiera  sig  i  samma  mentala  ålder.  Enligt  de  tillfrågade 
slutkunderna  som  fått  se  imagebilder  från  varumärket  uttrycker 
Oscar  Jacobson  som  traditionell,  stilren  och  elegant  i  sin 
kommunikation.   

5.2 Kommunikationsprocessens beståndsdelar

För att Oscar Jacobson som sändare ska lyckas med att förmedla sitt 
budskap  bör  de  vara  medvetna  om  hur  den  komplexa 
kommunikationsprocessen fungerar. Oscar Jacobson har två olika 
mottagare  som  de  fokuserar  sin  marknadskommunikation  mot: 
slutkunden och återförsäljaren. 

Enligt Oscar Jacobson skiljer sig inte budskapet åt mellan de två 
mottagarna,  när  det  gäller  att  förmedla  deras  tre  ledord; 
personlighet,  stil  och  kvalitet.  Oscar  Jacobson  har  valt  om  att 
omvandla,  koda,  sina  ledord  till  ett  budskap  med  hjälp  av 
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emotionella annonser i magasin. Oscar Jacobson använder sig också 
utav  produktplacering  av  både  golfkläder  och  kostymer.  Oscar 
Jacobson  arbetar  främst  med  golfprofilen  Niklas  Fasth  och 
programledarna  Ola  Lindholm  och  Fredrik  Virtanen  (Fill,  1995, 
s.25). Enligt Oscar Jacobson har det varit en oerhört lyckad satsning 
då  deras  kunder  vill  förknippas  med  sportiga,  verbala  och 
framgångsrika män. 

Hur  slutkunderna  och  återförsäljarna  har  valt  att  tolka,  avkoda, 
budskapet skiljer sig inte markant åt. Enligt vår undersökning var 
alla återförsäljare villiga att hålla med om de tre ledord som Oscar 
Jacobson arbetar utifrån stämmer. Däremot var inte alla slutkunder 
eniga om Oscar Jacobsons budskap. Den äldre målgruppen (41-64 
år) var samstämmiga om att Oscar Jacobson förmedlar en trygghet 
som bygger  på  stilrena  kläder  av  hög  kvalitet.  Inom den  yngre 
målgruppen (19-40 år) gick åsikterna isär. Några menade att Oscar 
Jacobson var ett intetsägande och snobbigt varumärke. 

Oscar  Jacobson  är  ett  nischat  varumärke  och  så  även  deras 
marknadskommunikation.  Oscar  Jacobson  undviker  att  använda 
masskommunikationskanaler såsom reklam i TV och radio för att 
nå sina slutkunder (Kotler & Armstrong, 2006, s.437) då det enligt 
Oscar Jacobson inte är den stora massan som köper produkterna. 
Däremot  använder  sig  Oscar  Jacobson  opersonliga 
kommunikationskanaler  i  egenskap  av  annonser  i  specialiserade 
magasin  och  produktplacering  av  kläder  på  programledare  i  TV. 
Gällande  återförsäljarna  använder  sig  Oscar  Jacobson  utav 
personlig  kommunikation  i  form  av  fysiska  säljmöten  och 
telefonsamtal. 

För  att  en  lyckad  kommunikationsprocess  bör  sändaren  ha 
möjlighet att få feedback från mottagaren (Fill, 1995, s.27). Oscar 
Jacobson  har  en  begränsad  tillgång  till  feedback  från  sina 
slutkunder och återförsäljare. I många fall har Oscar Jacobson liten 
till nästan obefintlig tillgång till information från slutkunden, då de 
fristående  återförsäljarna  och  distributörerna  inte  har  någon 
skyldighet att rapportera tillbaka information till Oscar Jacobson då 
de  inte  längre  äger  produkterna.  Däremot  får  Oscar  Jacobson 
veckovis försäljningsrapporter från sina egna butiker och agenter. 

Enligt (HS) använder Oscar Jacobson sig inte av någon personlig 
direktreklam  till  sina  slutkunder,  utan  använder  sig  endast  av 
opersonliga  kommunikationskanaler  såsom  magasin  och  deras 
sponsorprofiler  Niklas  Fasth  (golfare),  Ola  Lindholm 
(programledare)  och  Fredrik  Virtanen  (programledare).  Med  få 
kommunikationskanaler  lyckas  Oscar  Jacobson  att  hålla  en  enad 
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fasad utåt och förmedla ett kontinuerligt budskap. Under det senaste 
tre åren har Oscar Jacobson arbetat  för att  få en tuffare attityd i 
deras annonser med ett annat formspråk och yngre modeller, något 
som enligt (HS) har ökat försäljningen, inte allra minst på golfsidan. 

5.3 Extern-, intern- och interaktiv service 

Kotler  (2008,  s.240)  beskriver  vikten  av  extern-,  intern-  och 
interaktiv  service.  Extern  service  innefattas  av  all  den  positiva 
service  som  ett  företag  är  villig  att  ge  sina  återförsäljare  och 
slutkunder. Oscar Jacobsons arbetar ständigt för att bibehålla och 
höja  sin  service,  vilket  innefattar  flexibel  orderhantering  och 
personlig  kontakt  med  återförsäljare.  Slutkunderna  i  Oscar 
Jacobsons  egna  butiker  ska  alltid  bemötas  av  tillmötesgående 
personal vid reklamationer.

Interaktiv  service  betyder  att  företaget  utbildar  sin  personal  och 
återförsäljare, så att de kan hjälpa och interagera med slutkunden på 
ett  professionellt  sätt  (Kotler  &  Armstrong,  2008,  s.242)  Oscar 
Jacobson arbetar med att utbilda all sin personal och informera dem 
om förändringar och mål inom företaget. Oscar Jacobsons säljare 
utbildas  kontinuerligt  flera  gånger  om  året  gällande 
materialkännedom och branschnyheter. Oscar Jacobson arbetar för 
att  bli  bättre  på  att  interagera  med  sina  återförsäljare  i  form av 
utbildningar,  mässor  och  modevisningar.  (HS)  säger  att  Oscar 
Jacobson är medvetna om att de måste arbeta mer med att främja 
sina  relationer  till  återförsäljarna.  Men  det  krävs  mer  resurser,  i 
form av personal och tid, vilket Oscar Jacobson i dagsläget inte har. 
 
Intern  service  innefattas  av  åtgärder  som  syftar  till  att  skapa 
samhörighet  och  trivsel  på  jobbet,  vilket  syftar  till  att  få  en 
trevligare  och  gladare  personal  som gör  ett  bra  arbete  gentemot 
slutkunden. (Kotler  & Armstrong, 2008, s.242) Vår intervju med 
(HS)  lyfter  inte  fram  några  åtgärder  som  syftar  till  att  främja 
arbetsklimatet då ingen intervjufråga berörde ämnet. 

5.4 Den värdeskapande processen

Den  värdeskapande  processen  är  uppdelad  i  tre  dimensioner  i 
hierarkisk  inbördes  ordning;  tillgänglighet,  interaktivitet  och 
kundvärde. 
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5.4.1 Tillgänglighet

För att ha en god interaktivitet mellan kund och företag krävs det att 
företaget gör sig tillgänglig på marknaden (Blomqvist et al, 1999, 
s.15). Oscar Jacobson äger ett 10-tal egna butiker, vilket motsvarar 
ca  50  %  av  deras  omsättning.  Företaget  har  en  vision  om  att 
omsättningen ska öka i framtiden för att uppnå en bättre kontroll på 
sin försäljning och kundservice. Varumärket säljs via agenter och 
distributörer i ett 20-tal länder världen över. 

Oscar  Jacobson  är  ett  av  de  få  textila  varumärken  som  kan 
tillhandahålla  ett  större  lager,  vilket  gör  det  möjligt  för 
återförsäljare  att  lägga  en  kompletteringsorder  mitt  i  säsong. 
Återförsäljare  i  närområdet  kan  få  varorna  så  snabbt  som redan 
samma eftermiddag om kompletteringen gjorts samma förmiddag. 
Majoriteten  av  de  tillfrågade  återförsäljarna  nämnde  Oscar 
Jacobsons utmärkta leveransservice som en av anledningarna till att 
jobba med varumärket. Kundservicegraden hos återförsäljaren ökar 
påtagligt då det är möjligt att komplettera varor som tagit slut eller 
inte  funnits  i  butiksortimentet.  På  samma  sätt  ökar 
kundservicegraden hos Oscar Jacobson gentemot sina återförsäljare. 

För att uppnå fullständig tillgänglighet på marknaden krävs det inte 
bara  en  fysisk  tillgänglighet  utan  även  en  psykisk.  Psykisk 
tillgänglighet handlar att vara nära i återförsäljaren och slutkundens 
medvetande, det vill säga inneha en stark positionering. Företaget 
strävar då efter att slutkunden ska kunna känna igen varumärket när 
de ser det och att slutkunden kan förnimma sig varumärket när de 
tänker  på  en  produktkategori.  (Jobber,  1995,  s.224)  Efter  de 
slutkundintervjuer  vi  gjort  kan vi  konstatera  att  Oscar  Jacobsons 
igenkännlighetsfaktor  är  hög inom varumärkets  slutkundsegment, 
det vill säga att deras slutkunder känner väl till varumärket.  

5.4.2 Interaktivitet 

En  god  relation  till  både  återförsäljare  och  slutkunder  skapar 
företaget bäst genom en god interaktivitet. Interaktivitet är en dialog 
två parter emellan (Blomqvist et al, 1999, s16). Oscar Jacobson har 
varierande  interaktivitet  med  sina  återförsäljare,  då  ett  par 
inköpsansvariga uppgav att de hade en daglig telefonkontakt med 
företaget, medan vissa uppgav en mer sällan kontakt med företaget. 
Oscar Jacobsons hemsida är i dagsläget under uppbyggnad. Enligt 
(HS) ska hemsidan bli mer användarvänlig både för återförsäljare 
och för slutkunder. I dagsläget får Oscar Jacobson 10-20 mail från 
återförsäljare  via  hemsidan.  En  av  återförsäljarna  uppgav  att  de 
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inom den närmaste tiden skulle kunna hämta annonskampanjer och 
bilder  från  hemsidan.  Det  skulle  då  ersätta  de  CD-skivor  som 
skickas idag, vilket skulle underlätta både för Oscar Jacobson och 
både återförsäljarna.

5.4.3 Kundvärde

Kundvärde  skapas  subjektivt  i  relation  till  slutkundens  och 
återförsäljarens förväntningar och upplevda erfarenheter.  Om den 
ersättning som slutkunden eller återförsäljaren lagt ut för att erhålla 
produkten stämmer överens med slutkundens och återförsäljarens 
förväntningar  innan  köpet  uppnås  ett  bra  kundvärde.  (Kotler  & 
Armstrong,  2008,  s.13)  Bland  de  tillfrågade  slutkunderna 
påträffades bevis på att Oscar Jacobson uppnått ett högt kundvärde. 
En vanlig kommentar från slutkunderna var: 

”Det kan inte bli fel när jag köper Oscar Jacobsons kläder, jag vet  
att jag får bra passform och hög kvalitet”4

Utifrån intervjuerna  i  undersökningen lyckas  Oscar  Jacobson bra 
med  att  uppnå  både  direkt  och  indirekt  kundvärde.  Det  direkta 
värdet är den omedelbara ersättningen som slutkunden fått efter att 
ha  införskaffat  sig  en  produkt  från  Oscar  Jacobson.  Bland  de 
tillfrågade slutkunder uppgav nästan samtliga att  de upplevde att 
produkterna hade god kvalitet, design och passform. Det indirekta 
värdet  är,  till  skillnad  från  det  konkreta  direkta  värde,  av 
emotionellt  slag.  Majoriteten  av  de  tillfrågade  återförsäljarna 
poängterade Oscar Jacobsons goda leveransservice, vilket tyder på 
att de känner trygghet i val av leverantör och har stort förtroende för 
företaget. Återförsäljarna vet med säkerhet att produkterna levereras 
i  utsatt  tid  och  att  även  möjlighet  till  komplettering  finns.  En 
återförsäljare  prioriterade  att  Oscar  Jacobson  var  ett  svenskt 
varumärke.  Han litade på den svenska kvaliteten och ville stödja 
den svenska textilbranschen. 

5.5 Push- och pullstrategi

Varumärken  som  inte  enbart  äger  egna  butiker  utan  som  även 
arbetar i stor utsträckning med mellanhänder som försäljningskanal 
kombinerar  oftast  en  pull-  och  pushstrategi  vid  deras 
marknadskommunikation.  En  pushstrategi  betyder  att  företaget 
trycker  ut  sina  produkter  genom  kommunikationskanlerna  till 
slutkunden. (Kotler,  2008, s.415) En pullstrategi däremot innebär 

4 Kundintervju med en man i 60-år åldern, NK, Göteborg, 2008-04-26
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att  företaget  riktar  sin  marknadskommunikation  och 
marknadsföring direkt till slutkunden för att skapa en efterfrågan av 
produkten (Kotler, 2008, s. 415).  

5.5.1 Kombinerad push- och pullstrategi

Oscar Jacobson använder sig främst utav en pushstrategi, men riktar 
även  marknadsföringsaktiviteter  direkt  till  slutkunden.  Företaget 
producerar inte endast på beställning från återförsäljare som många 
textila varumärken gör för att minska risken för kapitalbindning i 
lagerhållning. Oscar Jacobson tillhandahåller ett relativt stort lager i 
anslutning till sitt huvudkontor. Lagerhållningen, som delvis utgör 
en kostnad för företaget,  gör det däremot möjligt  att  kunna förse 
sina  återförsäljare  med  kompletteringar.  Inför  varje  ny  säsong 
bjuder Oscar Jacobson in sina återförsäljare för ett säljmöte där de 
visar  upp  den  nya  kollektionen.  Företaget  anordnar  även 
utbildningar  för  sina  återförsäljare  i  t.ex.  materiallära,  vilket  har 
varit mycket uppskattat och ska utvecklas mer inom den närmaste 
framtiden.  
 
Oscar  Jacobson  tillämpar  pullstrategi  i  den  meningen  att  de 
marknadsför  sig  mot  slutkunden  i  magasin,  via  Internet, 
produktkataloger  och  TV-program.  Marknadskommunikationen 
gentemot slutkunden ökar företagets positionering och slutkundens 
medvetande  om  varumärket.  Oscar  Jacobson  arbetar  med  en 
Stockholmsbaserad  PR-byrå  som  produktplacerar  bland  annat 
kostymer  och  golfkläder  i  diverse  program  och  talkshows. 
Vanligtvis klär sig golfkommentatorer självmant i Oscar Jacobsons 
kläder utan påtryckningar från företaget. Eftersom det är viktigt att 
märket kommunicerar framgång till slutkonsumenten medger (HS) 
att de försöker visa upp sig vid rätt tillfällen, t.ex. golfturneringar. 
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6 Slutsatser

I kapitlet presenteras svaren för de problemformuleringar som har 
behandlats i uppsatsen utifrån våra egna synpunkter. Vi redogör 
även för vår syn på hur Oscar Jacobson bör arbeta i fortsättningen.  

6.1 Inledande diskussion

Att nöjda kunder skapar ett lönsamt företag är inte svårt att 
konstatera, men hur ett företag skapar nöjda kunder är desto svårare 
att definiera. Under arbetet med vår uppsats har vi förstått att värde 
är något subjektivt. Värde är det som kunden upplever som värde 
och ingenting annat. Trots att företag på ett objektivt sätt försöker 
skapa värde genom välgjorda produkter och bra service så krävs 
något mer. De värdeskapande åtgärderna blir inte till ett värde för 
kunden förens denne själv upplever åtgärderna som värdeskapande. 
Således frågor vi oss hur kan ett företag skapa värde för kunden? 

6.2 Huvudproblem 

Hur ska Oscar Jacobson skapa värde för sina återförsäljare och 
slutkunder?

I vår teoretiska del av uppsatsen har vi behandlat en rad olika 
teorier som alla syftar till att skapa kundvärde och visa på hur ett 
värde bör kommuniceras. Vi har sett att en kundorienterad strategi 
är grunden för företag som vill arbeta för att skapa värde för 
kunden. Som ett första steg för att skapa en nöjd kund är att 
tillhanda hålla en produkt som har ett värde för kunden. Vanligtvis 
utgörs produktens ”unika” värde av en överlägsen kvalitet, service, 
image eller pris. Vi tror att ett företag måste se förbi de givna 
normerna och tänka ett steg längre.  Värdet måste vara relevant för 
återförsäljaren och slutkunden. Således måste företaget hitta den 
innersta kärnan till varför återförsäljaren och slutkunden ska köpa 
deras produkt. Det kan även liknas vid ett outtalat behov som 
företaget bör omvandla till ett unikt värde som kan kommuniceras. 
Det unika värdet måste kunnas ses eller upplevas av återförsäljaren 
och slutkunden. Företaget måste få återförsäljaren och slutkunden 
att förstå det unika värdet av just deras produkt eller service inte 
kan återfinnas hos liknande konkurrenter. Vidare måste företaget 
och produktens unika värde stämma överens med företagets 
kommunikation, interaktivitet och tillgänglighet gentemot kunden. 
Ett positivt värde skapas i samma ögonblick som alla 
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kundrelaterade stämmer överens och är i harmoni med företagets 
kommunikation. 

Vi kan konstatera att merparten av Oscar Jacobsons återförsäljare 
och slutkunder uppfattar Oscar Jacobson som ett tryggt och pålitligt 
företag som alltid levererar god kvalitet. Då återförsäljarna och 
slutkunderna prioriterar trygghet bör Oscar Jacobson arbeta med 
trygghet som ett unikt värde.

Vi har insett att värdeskapande är en komplex värld, där alla bitar i 
ett företag måste genomsyras av ett tydligt och kontinuerligt 
budskap annars riskeras företagets trovärdighet. Vidare måste Oscar 
Jacobson inse att det är svårt att vara alla till lags. Där med bör 
Oscar Jacobson utvärdera vem deras verkliga slutkund är, då vi kan 
se att de inte har en tydlig bild av deras slutkunder och hur de vill 
bli tilltalade. 

6.3 Delproblem 1

Vilka betydelsefulla delar ingår i  den värdeskapande processen? 
(Vad)

Oscar  Jacobson  kunder  består  utav  både  återförsäljare  och 
slutkunder i butik. Därmed måste Oscar Jacobson tänka på att både 
återförsäljare  och  slutkunder  ska  gynnas  av  den  värdeskapande 
processen. Vi kan se att Oscar Jacobson kan skapa värde för sina 
återförsäljare  och  kunder  främst  genom  god  lagerhållning,  
interaktivitet, feedback och kvalitet.

Oscar  Jacobsons  lagerhållning  särskiljer  dem från  konkurrerande 
företag  på marknaden.  En annan viktig  del  i  den  värdeskapande 
processen för Oscar Jacobson är att hålla en god interaktivitet med 
sina återförsäljare och slutkunder. Oscar Jacobson bör kräva mer 
feedback  från återförsäljarna för att lyckas sammanställa framtida 
försäljningsprognoser då de producerar både mot ett lager och mot 
beställning.  Sist  men  inte  minst  kan  vi  konstatera  att  Oscar 
Jacobsons goda kvalitet är av stor betydelse för både återförsäljaren 
och slutkunden i den värdeskapande processen.  

6.4 Delproblem 2

På vilket sätt ska värdet kommuniceras? (Hur)
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Vi kan urskilja fyra delar som är extra viktiga för Oscar Jacobsons 
marknadskommunikation;  positionering,  budskap,  
kommunikationskanaler och interaktiv service. 

Oscar Jacobson bör främst kommunicera via sina återförsäljare för 
att nå ut till sina slutkunder. Oscar Jacobsons kund måste upplysas 
om att produkten och dess fördelar inte kan återfinnas hos någon 
liknande konkurrent  genom en stark  positionering som ett  tryggt 
varumärke.  Produktens  unika  värde  ska  omvandlas  till 
kommunicerbart  budskap.  Nischade kommunikationskanaler är 
viktigt för Oscar Jacobson då de riktar sig mot en smal målgrupp. 
Vi kan konstatera att de mest effektiva kommunikationskanalerna 
för  Oscar  Jacobson  är  butiker,  golf-  och  affärsmagasin, 
produktplacering  och  sponsring.  Till  sist  är interaktiv  service 
betydelsefullt för Oscar Jacobson i arbetet med att stärka moralen 
hos  återförsäljare  och  personal  så  att  de  gör  ett  bra  arbete  mot 
slutkunden. 
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7 Avlutande diskussion

Följande kapitel kommer att diskutera uppsatsens tillförlitlighet. I  
kapitlet ingår en kritisk granskning av våra källor och en reflektion 
över vårt empiriska material. Vidare ges förslag på fortsatt  
forskning inom ämnet.

7.1 Källkritik teori 

I vår uppsats har vi använt oss utav både primära och sekundära 
källor. Teorierna är främst hämtade ifrån litteratur skriven utav 
erkända författare med expertis inom området marknadsföring. För 
att kunna tillämpa modeller direkt till vårt forskningsproblem har vi 
valt att modifiera de flesta. Utformningen av egna modeller har 
gjorts med stor hänsyn till originalet och vi redovisar även 
originalmodellerna i medföljande bilagor. Den muntliga teoretiska 
källan som vi valt att använda oss utav anser vi vara mycket pålitlig 
då personen fråga har en gedigen utbildning och erfarenhet inom 
ämnesområdet. Vi anser även att vår internetkälla som en högt 
pålitlig källa, då ursprunget kommer ifrån en av Sveriges största 
ekonomitidningar.  

7.2 Källkritik emperi 

Som källkritik till empirin kan vi konstatera att det är omöjligt som 
forskare att utläsa om intervjuobjektens svar är en förskönad 
version av den egentliga situation, vilket kan skada uppsatsens 
reliabilitet. Vi anser dock att våra intervjufrågor besuttit stor 
validitet då de avspeglat vårt problemområde på ett rättfärdigt sätt. 

Efter avslutat arbete med uppsatsen har vi insett att vårt insamlade 
empiriska material var något bristfälligt. Under arbetets gång med 
analys och slutsats uppstod nya relevanta frågor som inte kunde 
besvaras med hjälp av empirin. Vi skulle exempelvis gärna ha gått 
in djupare på respondenternas bakgrund i slutkundsintervjun för att 
se om det kunde ha haft någon inverkan på svaren.
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Under  arbetsgång  med  uppsatsen  har  både  problem  och 
lösningar uppstått.  Till  en början hade vi  som ambition att 
undersöka, beskriva och analysera hur ett varumärkesföretag 
utan egna butiker skapar värde och kommunicerar värdet till 
både  slutkund  och  återförsäljare.  Ett  fallföretag  utan  egna 
butiker  kontaktades  och  en  inledande intervju  gjordes  men 
tyvärr  så  kunde  fallföretaget  inte  slutföra  sitt  åtagande  att 
hjälpa oss. Efter en utvärdering av tänkbara företag stod det 
klart att Oscar Jacobson var ett lämpligt företag som mer än 
gärna ville ta del utav vår undersökning. Då Oscar Jacobson 
inte enbart säljer via återförsäljare insåg vi att vi var tvungna 
att  se  vårt  undersökningsproblem  med  nya  ögon.  Vi  fann 
Oscar Jacobsons situation lika, om inte mer, intressant då de 
måste kommunicera från två håll, via återförsäljare och egna 
butiker.   

För  att  öka  uppsatsens  relevans  valde  vi  att  intervjua  Oscar 
Jacobson, deras återförsäljare och slutkunder för att få en tydlig bild 
av situationen. 

Vid vårat intervjutillfälle på Oscar Jacobsons huvudkontor visade 
det  sig  att  endast  Henrik  Schneider  var  tillgänglig.  Henrik 
Schneider  arbetar  huvudsakligen  med  Oscar  Jacobsons 
golfsortiment men han ansåg sig tillräcklig insatt i  företaget som 
helhet  för  att  kunna  besvara  våra  frågor.  I  efterhand  kan  vi 
konstatera att hans svar i vissa fall känns bristfälliga då vår uppsats 
har  fokus  på  herrkonfektion,  därmed  kan  uppsatsens  validitet 
ifrågasättas. Vi har inte till punkt och pricka mätt det som vi har 
avsett att  mäta. Vi anser dock att  det  finns relevans i uppsatsens 
kontenta då vi har besvarat vår problemformulering och fått lärdom 
i hur ett företag bör skapa värde för återförsäljare och slutkund samt 
hur värdet bör kommuniceras. 

Vidare har uppsatsen tillförlitlighet försvagats då inte någon av de 
tillfrågade återförsäljarna tillhandahöll Oscar Jacobson 
golfkollektion. När vi insåg att återförsäljarna inte tillhandahöll 
golfkollektionen försökte vi styra om uppsatsens inriktning genom 
att fokusera mer på företagets herrkonfektion. Vi ansåg ändå Henrik 
Schneider och hans gedigna erfarenhet av Oscar Jacobson vara 
tillräckligt insatt i företagets marknadskommunikation i helhet. Då 
golfkollektionens och herrkonfektionens marknadskommunikation 
ska förmedlas genom samma strategi anser vi att Henriks 
Schneiders kunskap om företagets kommunikationsstrategier har 
styrkt uppsatsens validitet och reliabilitet. Dock hade det varit 
önskvärt att styrka uppsatsens tillförlitlighet genom att intervjua 
återförsäljare som tillhandahåller Oscar Jacobsons golfkollektion 
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för att få en djupare förståelse för de olika kollektionerna och 
kundgrupperna.  Även en intervju med marknadsansvarig på Oscar 
Jacobsons herrkonfektionsavdelning hade stärkt uppsatsens 
tillförlitlighet. 

7.3 Förslag till vidare forskning

För vidare arbete inom vårt valda problemområde anser vi att en 
smalare avgränsning med mer djup skulle ge en mer relevant insikt i 
ämnet. Att avgränsa problemområdet till antingen återförsäljare 
eller slutkund vore att rekommendera. Förslag till vidare forskning 
kan vara att fokusera på betydelsen av intern och extern service för 
producerande företag gentemot sina återförsäljare.

Genom att koncentrera sig på och stärka de faktorer som fått vår 
uppsats validitet och reliabilitet att svikta kan en vidare forskning 
med liknande ingång få ett mycket tillfredställande resultat och 
givande slutsatser. Därmed rekommenderar vi framtida forskare att 
utnyttja våra kunskaper till att finna intressanta och mer djupgående 
kunskaper inom forskningsområdet.  
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Bilga 1

Figur 3.2  Kundnärhetens nycklar, figur 1, Blomqvist et al, 1999, sid. 15
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Bilaga 2

Push strategi

 
Producer marketing activities                                  Reseller marketing activies 

(Marketing  activities:  personal  selling,  trade  promotion, 
advertising, etc.) 

Pull strategi

Demand Demand

 Producer marketing activities (consumer advertising, sales 
promotion, other)

 

Figure 3:4 Push versus pull promotion strategi, figure 14.4, Kotler, 2008, s 415

63

Producer Retailers and 
wholesalers Consumers

ConsumersRetailers and
wholesalersProducer



Bilaga 3
 
Intervjuguide - Oscar Jacobson 

1. Vilka målgrupper riktar ni er till? (ålder, livsstil)

2. Vad vill ni kommunicera med ert varumärke?

3. Har ni olika typer av reklam/kommunikation för olika typer av 
målgrupper?

4. Hur ser er strategi ut bakom era val av kommunikationskanaler?

5. Om ni har olika typer av kommunikation, vad är i sådana fall den 
gemensamma nämnaren ni förmedlar? Finns det någon? 

6. Har er kommunikation förändrats under de senaste åren? 

7. Hur kommunicerar ni ert budskap (emotionellt, rationellt, 
moraliskt)?

8. Vad anser ni skapar värde (tillfredställelse) för er kund (kvalitet, 
hög modegrad m.m.)?

9. Vad är er strategi vid val av återförsäljare? (avspeglar, status, 
etablerade, push/pull)

10. Era kunder efterfrågar säkerligen flexibilitet, hur hanterar ni det? 
(orderläggning, minimum kvantiteter)

11. Hur ser er interna utbildning ut inom företaget? 

12. Utbildar ni era återförsäljare? (materialkännedom, aktiviteter)

13. Hur arbetar ni för att stärka era relationer till era återförsäljare? (hur 
arbetar säljarna, modevisningar)

14. Hur får ni feedback från era återförsäljare? (när och vad)

15. Hur får ni feedback från era kunder? (när och vad)

16. Vilken betydelse har er hemsida? 
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Bilaga 4

Frågor till återförsäljare av Oscar Jacobsson

Butiksnamn:
Ort:
Omsättning:
Antal anställda:

1. Vilka målgrupper har er butik?

2. Är ni en kontinuerlig kund hos Oscar Jacobson? 

3. Varför har ni valt att köpa in kläder från Oscar Jacobson?

4. Varför tror ni Oscar Jacobsson vill sälja sina kläder hos er?

5. Hur stor andel av er omsättning utgörs av Oscar Jacobson 
produkter? 

6. Hur brett sortiment har ni? Hur många produktsorter tillhandahåller 
ni? Kostymer, skjortor, piké, byxor, jeans m.m.

7. Vad anser ni att era kunder uppskattar hos Oscar Jacobsons kläder?

8. Är det något som ni uppmärksammat att era kunder saknar gällande 
Oscar Jacobsons kläder? (sortiment, material)

9. Hur sker er kontakt med Oscar Jacobson? (telefon, mejl, hur ofta)

10. Har Oscar Jacobson några speciella krav på feedback? (fullpris, 
reducerat, efterfrågningar)

11.  Utnyttjar ni Oscar Jacobsons hemsida på något sätt i ert arbete? 
(order, förfrågningar)
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Bilaga 5

Frågor till kunden

Ålder:
Kön:
Civilstånd:
Sysselsättning:

Hur ofta köper du kläder från Oscar Jacobson? 

Varför köper du kläder från Oscar Jacobson?

Vad prioriterar du hos en butik som säljer Oscar Jacobson? Ett brett 
sortiment utan vägledning av personal eller ett mindre sortiment 
med kunnig personal?

Påverkar butikspersonalen ditt köpbeslut?

Vad tycker du att Oscar Jacobsson kommunicerar med sitt 
varumärke? (visa annons)

Tycker du att Oscar Jacobson riktar sin marknadsföring mot din 
målgrupp?

Om inte, till vilka i så fall?

Var ser du oftast Oscar Jacobsons märke, i vilket/vilka 
sammanhang? (Magasin, dagstidningar, TV, butiker m.m.)

Hur ofta uppskattar du att du ser Oscar Jacobson varumärke? 
Flera gånger i månaden
En gång i månaden
En gång i halvåret 
Aldrig

Har du varit inne på Oscar Jacobsons hemsida? 

Om ja, hur ofta?

Vad får ni för intryck av Oscar Jacobson hemsida? (visa bild)
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Bilaga 6

Intervju med Henrik Schneider på Oscar Jacobson 2008-
04-29 Borås

Vi äger ett 10-tal egna butiker. Vilket innebär att vi kan kontrollera 
cirka 50 procent av vår omsättning. Vi ser att det ökar, men det är  
ingen uttalad strategi. I dagsläget ligger fokus på återförsäljare. 

Vilka målgrupper riktar ni er till? (ålder, livsstil)

Män i en mental ålder av 30-35 år. Vi har till och med ett namn på 
honom  –  han  heter  Framgångs-Erik  och  är  35  år,  gift,  
framgångsrik och är den man som de flesta män vill vara och kan  
identifiera  sig  med  på  ett  eller  annat  sätt.  Han  har  en  sportig  
livsstil  men är ändå en karriärsman. Vilket prickar in båda våra  
kunder,  den  sportigare  golfaren  och  den  något  striktare  
karriärsmannen. Vi har ju faktiskt  Niklas Fasth som vårt ansikte 
utåt. Han är ju en av Sveriges kändaste golfprofiler. Passande nog  
är han 36 år och väldigt framgångsrik. 

Vad vill ni kommunicera med erat varumärke?

Vi  arbetar  efter  tre  ledord;  personlighet,  stil  och  kvalitet.  Med 
personlighet  menar  vi  en  glad,  positiv  attityd.  Stil  och  kvalitet  
ligger i våran tradition. Vi startade ju 1903. Många företag skulle  
betala  mycket  för  att  ha  den  gedigna  historien  bakom  sig.  
Exempelvis GANT som startade för 20 år sedan försöker ju också 
kommunicera en bild av ett starkt och anrikt märke. 

Har ni olika typer av reklam/kommunikation för olika typer av 
målgrupper?

Både  ja  och  nej.  Vi  delar  inte  upp  vår  reklam  mot  olika  
målgruppen, men golfen har en sportigare touch och kan därför  
uppfattas som mer ungdomlig och har en aggressivare attityd, men  
vi arbetar som sagt med en mental ålder. Män i dag är oftast yngre 
i sinnet än förr.  

Hur ser er strategi ut bakom era val av kommunikationskanaler?

Våra kanaler  är  främst  magasin  och  webben.  Genom att  kända 
golfare och sportkommentatorer klär sig i våra kläder,  så får vi  
även  gemomslagskraft  i  TV.  På  webben  använder  vi  sidor  som 
handlar om golf, exempelvis golf.se och sportfack.se. Fast mässor  
är  också  en  väldigt  viktig  del.  Då  är  det  ju  riktat  mot  
återförsäljarna och inte slutkunden. Mässorna vi besöker ligger i  
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Tyskland, Holland, Florida och Jönköping. I  Jönköping är vi  på 
Elmia. 

Om ni har olika typer av kommunikation, vad är i sådana fall den 
gemensamma nämnaren ni förmedlar? Finns det någon? 

Ja det var som jag nämnde tidigare; personlighet, stil och kvalitet. 

Har er kommunikation förändrats under de senaste åren? 

Nja, det kan jag inte riktigt påstå. Däremot har golfen ökat och där  
har vi en mer ungdomligare stil. Man kan faktiskt säga att vi lite  
mer aktivt har under de tre till fem senaste åren har marknadsfört  
oss med en ungdomligare attityd. Vi har använt oss av en något  
tuffare  attityd  i  våra  annonser  genom  ett  annat  formspråk  och 
yngre  modeller.  Vi  kan  se  att  det  har  fått  bra  genomslagskraft  
eftersom det har ökat vår försäljning.   

Hur kommunicerar ni ert budskap (emotionellt, rationellt, 
moraliskt)?

Vi kommunicerar främst  emotionellt.  Vi säger inte  till  någon att  
man måste ha de här kläderna för att kunna spela golf, utan vi vill  
förmedla en positiv känsla. 
  
Vad anser ni skapar värde (tillfredställelse) för er kund (kvalitet, 
hög modegrad m.m.)?

Ja det är kvaliteten främst som kunden prioriterar. Vår modegrad  
reglerar  vi  genom  att  använda  genomgående  färgteman  från 
säsong till  säsong.  Och här  brukar  vi  sällan  ha  fel.  Herrkläder  
ligger ofta en säsong efter dammodet. Därför är det tacksamt för  
oss, då vi kan lätt förutse färgtrenderna. I år är det ju främst starka  
färger som lila och grönt. Lila är däremot en färg som lätt går ur  
modet.  Däremot  kommer  den  lilanyansen  gå  mer  mot  blått  till  
hösten. Gunnel är vår designtjej. Hon designar faktiskt både herr- 
och golfkläderna. 

Vad är er strategi vid val av återförsäljare? (avspeglar, status, 
etablerade, push/pull)

Vi  vill  ha  återförsäljare  som  tar  ansvar  för  sina  relationer  till  
kunderna och även till oss som leverantörer. Vi ser även till om de  
har en stabil  ekonomi.  De behöver inte  beställa några minimum 
kvantiteter.  Vi  säljer  ej  mot  lågprisbutiker,  eftersom  det  inte  
matchar vårt koncept. Vår golfkläder och herrkläder säljs endast i  
butiker  som  har  ett  gott  rykte  om  att  ge  bra  service  och  som  
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erbjuder kläder inom samma prisklass och kvalitet.  Men vi säljer 
golfkläder  på  det  nya  Stadium i  Göteborg.  Fast  det  är  främst  i  
specialiserade golfbutiker i anslutning till golfklubbar som vi säljer  
våra kläder. Det är faktiskt något som våra säljare är ansvarig för,  
då de väljer att sälja in mot dessa butiker. En tredje del av Oscar  
Jacobsons omsättning består utav golf. Och vi ser att det är den  
linje som växer mest. Vi har ingen uttalad strategi att golfen ska ta  
över. 

När ni nämner strategier som push och pull så kan jag säga att vi  
faktiskt arbetar mer efter en push-strategi. Vi försöker inte skapa en  
efterfrågan  som  kanske  Nokia  gör  när  det  placerar  sina  nya,  
häftiga produkter i filmer. Jag menar, vi arbetar inte med den typen  
av produkter. Vi försöker mest visa upp oss vid rätt tillfällen, som 
vid  golfturneringar  och  så.  Vårt  märke  ska  skapa  avspegla  
framgång. Vi har faktiskt en PR-byrå i Stockholm som jobbar med 
att få med våra herrkläder i olika TV-program. Vi syns i Fredrik  
Virtanens talk-show på åttan och Ola bär våra kläder i Glasklart  
på SVT. 

Era kunder efterfrågar säkerligen flexibilitet, hur hanterar ni det? 
(orderläggning, minimum kvantiteter)

Vi  är  ett  av  de  få  företag  som  erbjuder  våra  återförsäljare 
kompletteringsmöjligheter.  Vi  har  två  kollektioner  per  år  i  
respektive kategori- golf och herr. Vi köper även in på spekulation,  
alltså  att  vi  tradear  på  prognos.  Detta  ger  våra  återförsäljare 
riktigt bra service och vi anser att bra service ger nöjdare kunder.  
Däremot finns det en risk med att köpa in på spekulation eftersom  
man kan få ett överskott av produkter. Det hanterar vi genom att ha  
två outlet butiker i Gällstad och Helsingborg. Vi tror inte att våra  
outlet-butiker  sänker  vårt  varumärke  eftersom vi  har  fullständig 
kontroll  över  dem.  Vi  äger  dem  alltså.  Visst,  det  är  en  
ekonomiskrisk att ha ett sådant stort lager som vi har. 

Hur ser er interna utbildning ut inom företaget? 

Vi har  interna möten två gånger om året  då vi  går  igenom vår  
marknadsplan och kärnvärden. Vi har även löpande utbildning för  
våra säljare. Golfsidan är mer materialinriktad. 

Utbildar ni era återförsäljare? (materialkännedom, aktiviteter)

Vi  har  även  utbildningar  för  våra  återförsäljare.  Något  som vi  
märker är populärt. Detta är något som vi håller på att utveckla 
mer. 
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Hur arbetar ni för att stärka era relationer till era återförsäljare? (hur 
arbetar säljarna, modevisningar)

Däremot har  vi  varit  dåliga på att  anordna modevisningar.  Det  
beror på att vi bara syr upp en provkollektion som bara består av 
en storlek. Det är något som vi måste ställning till, ifall vi ska göra  
(sy) både en säljkollektion och en kollektion som kan användas vid  
modevisningar. Det är en ju en kostnadsfråga. Vi har faktiskt varit  
med  på  Åhagas  mässa  när  Nordisk  Design  skola  var  med.  Det  
kräver ju tid och planering, vilket vi inte alltid kan prioritera.  

Hur får ni feedback från era återförsäljare? (när och vad)

Alltså  Oscar  Jacobson har  olika  ben.  Ett  ben  är  golfen  och  ett  
annat  är  business.  På  business  har  vi  fastanställda  säljare  som 
reser runt och säljer in våra kollektioner. Sedan har vi ytterligare  
ett  ben,  våra  egna  butiker  och  outlet-butiker.  Här  har  vi  egen  
personal som ansvara för försäljningen. På golfen däremot är det  
bara  jag  som  är  ansvarig  för  säljsidan.  Jag  kallas  för  
marknadsdirektör och jag har två medarbetare på kundtjänst och  
tre medarbetare i London. Sedan använder vi oss utav agenter och  
6 distributörer över hela världen. Eftersom våra distributörer köper 
in kläder från oss och säljer i sin hand vidare till butiker har vi  
ingen kontakt med våra egentliga återförsäljare. Våra distributörer  
får ut ungefär 30 procent. Medan våra agenter får en provision på  
10-15  procent.  Och  de  säljer  ju  för  oss.  Så  där  finns  det  
information  att  hämta.  Tillsammans  säljer  våra  agenter  och 
distributörer till cirka 500 till 700 butiker. Från våra egna butiker  
får vi rapporter veckovis. Då vi säljer mycket via våra distributörer  
är det svårt för oss att veta hur mycket vi ska producera, då vi inte 
har några prognoser att gå efter. 

Hur får ni feedback från era kunder? (när och vad)

Vi  har  till  exempel  frågetävlingar  i  olika  magasin  för  att  få  en 
närmare kontakt med slutkunderna. Det här är något som vi jobbar 
på. Vi försöker också länka vår hemsidaadress på andra webbsidor 
för att på så sätt locka in kunder på vår hemsida. 

Vilken betydelse har er hemsida? 

Våra återförsäljare använder hemsidan mycket. Jag får dagligen 
10-20 kontakter via hemsidan i form av förfrågningar. Vi kommer  
att göra en nylansering av hemsidan nu i  maj, med ett  helt  nytt  
typsnitt och utseende. Fast jag menar inte att vi försöker göra den 
mer  ungdomligare,  utan  den  ska  vara  i  enhet  med  all  annan  
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marknadsföring  vi  sänder  ut.  Sidan  kommer  att  bli  mer  
användarvänlig. Våra återförsäljare ska kunna använda den mer. 

 

71



Kandidatexamen från Institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås
2008: nummer

INSTITUTIONEN TEXTILHÖGSKOLAN

Textilhögskolan  i  Borås  är  Sveriges  enda 
textilhögskola  och  tillhör  det  fåtal  högskolor 
och universitetsutbildningar i världen som har 
en egen textilindustriell fullskalemiljö.

Bo rås  har  en  lång  tex t i l  t rad i t i o n  och  är  et t  
natu r l i g t  cen t r u m  för  pro d u k t u t v e c k l i n g,  
design  och  hande l,  vilke t  gö r  at t  studen t e r n a  
får  en  bra  kon ta k t  med  bransch f o l k.

HÖGSKOLAN I BORÅS

Högskolan  i  Borås  är  nationellt  rekryterande 
och spelar samtidigt en viktig roll i regionens 
utveckling.  Högskolan  i  Borås  växer  och  ett 
spännande campus tar form mitt i stadskärnan. 
År 2007 studerar 11 000 studenter här.

Högskolan  i  Borås  bedriver  utbildning  och 
forskning inom sex huvudområden: Biblioteks- 
och informationsvetenskap, ekonomi och data, 
lärarutbildningar och pedagogik, teknik, textil 
samt vård och omsorg.

Flera av utbildningsprogrammen är unika och 
studenterna  är  eftertraktade  på 
arbetsmarknaden. En ny undersökning visar att 
95 procent får arbete inom sex månader efter 
examen inom de områden de utbildats till.

Läs  me r  på  högsk o la n  hemsi da:  www.hb.se

Postad r e ss:  501  90 Bo rås
Besöksad r e ss  Brygga r ega ta n  17

Tel:  033-435  40  00 vxl
Fax:  033-435  40 09
E-pos t:  Info @ h b .se

In te r n e t :  ww w. h b.se/ths

72

http://www.hb.se/

	Frida Johannesson 
	Linda Kåhed
	1Inledning
	1.1Motivering av ämne 
	1.2Problembakgrund 
	1.3Problemdiskussion
	1.4Problemformulering 
	1.5Syfte
	1.6Problemavgränsning 
	1.7Nyckelord och begreppsdefinitioner
	1.8Disposition 

	2Metoddiskussion
	2.1Vetenskapligt huvudinriktning  
	2.1.1Positivism 
	2.1.2Hermeneutik 
	2.1.3Val av vetenskaplig huvudinriktning 

	2.2Forskningsansats
	2.2.1Deduktiv ansats
	2.2.2Induktiv ansats
	2.2.3Abduktiv ansats
	2.2.4Val av forskningsansats 

	2.3Syfte 
	2.3.1Explorativt syfte 
	2.3.2Beskrivande syfte
	2.3.3Förklarande syfte
	2.3.4Val av syfte

	2.4Undersökningsmetoder 
	2.4.1Kvalitativ metod 
	2.4.2Kvantitativ metod 
	2.4.3Val av undersökningsmetod 

	2.5Undersökningsansats 
	2.5.1Fallstudie 
	2.5.2Val av undersökningsansats 

	2.6Urval 
	2.6.1Icke-sannolikhetsurval 
	2.6.2Val av urval 

	2.7Datakällor och datainsamlingsmetod 
	2.7.1Primärdata
	2.7.2Sekundärdata
	2.7.3 Val av datakällor och insamlingsmetoder 

	2.8Intervjumetod
	2.8.1Personlig intervju
	2.8.2Val av intervjumetod

	2.9Reliabilitet och validitet 
	2.9.1Reliabilitet

	2.9.2Validitet
	2.9.3 Undersökningens reliabilitet och validitet  


	3Teoretisk referensram 
	3.1Marknadskommunikation 
	3.1.1Segmentering 	
	3.1.2Positionering 
	3.1.3Nischmarknadsföring 
	3.1.4Utformande av budskap 

	3.2Kommunikationsprocessens beståndsdelar 
	3.2.1Sändare och mottagare
	3.2.2Kodning och budskap 
	3.2.3 Brus
	3.2.4Avkodning
	3.2.5Kommunikationskanaler
	3.2.6Respons
	3.2.7Feedback

	3.3Extern, intern och interaktiv service 
	3.4Den värdeskapande processen 
	3.4.1Viktiga delar i den värdeskapande processen

	3.5Push- och pullstrategi 
	3.5.1Pushstrategi
	3.5.2Pullstrategi  


	4Empiri  
	4.1Oscar Jacobson
	4.1.1Målgrupper
	4.1.2Kommunikation 
	4.1.3Kundvärde
	4.1.4Strategier vid val av återförsäljare 
	4.1.5Push- och Pullstrategi
	4.1.6Interna och externa värdeskapande aktiver 
	4.1.7Feedback 

	4.2Återförsäljare
	4.2.1NK Herr, Herrkläder, Göteborg 
	4.2.2Ströms, Herrkläder, Göteborg
	4.2.3Anestens, Herrkläder, Herrekipering, Borås
	4.2.4Mattsons Herrekipering, Herrkläder, Borås
	4.2.5CGC, Herrkläder, Karlstad

	4.3Slutkunder    
	4.3.1Sammanställning av intervjufrågor 


	5Analys 
	5.1Marknadskommunikation
	5.1.1Segmentering
	5.1.2Positionering 
	5.1.3Nischmarknadsföring 
	5.1.4Utformande av budskap

	5.2Kommunikationsprocessens beståndsdelar
	5.3Extern-, intern- och interaktiv service 
	5.4Den värdeskapande processen
	5.4.1Tillgänglighet
	5.4.2Interaktivitet 
	5.4.3Kundvärde

	5.5Push- och pullstrategi
	5.5.1Kombinerad push- och pullstrategi


	6Slutsatser
	6.1Inledande diskussion
	6.2Huvudproblem 
	6.3Delproblem 1
	6.4Delproblem 2

	7Avlutande diskussion
	7.1Källkritik teori 
	7.2Källkritik emperi 
	Under arbetsgång med uppsatsen har både problem och lösningar uppstått. Till en början hade vi som ambition att undersöka, beskriva och analysera hur ett varumärkesföretag utan egna butiker skapar värde och kommunicerar värdet till både slutkund och återförsäljare. Ett fallföretag utan egna butiker kontaktades och en inledande intervju gjordes men tyvärr så kunde fallföretaget inte slutföra sitt åtagande att hjälpa oss. Efter en utvärdering av tänkbara företag stod det klart att Oscar Jacobson var ett lämpligt företag som mer än gärna ville ta del utav vår undersökning. Då Oscar Jacobson inte enbart säljer via återförsäljare insåg vi att vi var tvungna att se vårt undersökningsproblem med nya ögon. Vi fann Oscar Jacobsons situation lika, om inte mer, intressant då de måste kommunicera från två håll, via återförsäljare och egna butiker.   
	7.3Förslag till vidare forskning

	Källförteckning 

