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Förord
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under vår arbetsprocess. Vi vill även tacka Sofie Dahl vid marknadsavdelningen 
på Gina Tricot som ställt upp med svar på våra frågor. Slutligen vill vi även rikta 
ett tack till alla våra respondenter som tagit sig tid att ställa upp i vår 
marknadsundersökning.
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Abstract

The competition today is fierce in the fashion business. Several large players are fighting 
to attract customers and a wide range, quick deliveries and ability to effectively meet the 
demand is of great importance. Progress and globalization has made it easy for 
individuals to find information.  Consumers can compare prices, ranges and other things 
at home at the Internet. 

Nowadays people do not only pick garments because of their function or quality but 
because they symbolize a certain interest, life style and other factors. A costumer’s view 
of different brands is not always affected by the company but also by other phenomena. 
Blogs, sites like pricerunner and other interaction is examples of such things the 
companies cannot control. 

In our study we investigate young female consumers’ attitudes to see what kind of 
buyer’s behavior it leads to. 
Questions we work with are for example what kind of factors costumers favors when 
she’s purchasing clothing. It’s important for companies to know their target group well 
and to know their wishes and needs. We explore the priorities of consumers and if they 
are for example a reasonable price, good quality and fit or how the garments have been 
manufactured. We focus our study on one segment in Gina Tricots target group, young 
girls between 14-24 years.

Our intention is to investigate, describe and analyze which important elements are 
included in the process between Gina Tricot and their customers to achieve a positive 
response? To be able to do this we choose to connect two further questions.

• Which important elements does the consumers find particularly interesting?
• What parts in the marketing mix does Gina Tricot focus on primarily?

By collecting information and implement a market survey are we able to answer our 
questions. Our study shows that the two factors young female customers’ favors the 
most is the garments quality and a reasonable price. 
In our chosen segment many respondents’ associates Gina Tricot and their concept with 
expressions like “cheap”, “young” and “fast fashion”. A lot of the respondents think that 
the Company quickly responds to new trends. Gina Tricot states that their main focus is 
on price, quality and fit. The Company’s marketing strategy is based on recognition.  The 
black and white commercials with a smiling girl are well known. The majority of our 
respondents state that they have seen the Gina Tricot commercial on for instance 
television and in newspapers. 

Key words: Marketing, attitudes and buyers’ behavior, young consumers



Sammanfattning

Konkurrensen är idag hård inom modebranschen. Flera stora aktörer slåss om kunderna 
och ett brett utbud, snabba leveranser och att effektivt möta efterfrågan är av stor vikt. 
Utveckling och globalisering har lett till att privatpersoner snabbt och enkelt kan leta 
fram information själva. Konsumenterna kan jämföra priser, utbud och annat hemma på 
internet. 

Människor väljer idag kläder inte bara utifrån funktion och kvalitet utan utifrån 
intressen, livsstil och andra faktorer. Konsumenter syn på olika varumärken påverkas 
inte bara av företagen själva utan också av andra företeelser. Bloggar, sajter som 
pricerunner och andra mellanmänskliga aktiviteter är exempel på faktorer som 
företagen inte kan kontrollera. 

I vår studie undersöker vi unga kvinnliga konsumenters attityder för att se vad det leder 
till för slags köpbeteende. 
Frågor vi arbetar med är till exempel vilka variabler kunder prioriterar vid ett 
klädinköp. För respektive företag är det viktigt att känna sin målgrupp väl och veta vad 
de har för önskemål och behov.  Vi undersöker vad kunderna prioriterar och om det 
handlar om t.ex. pris, kvalitet eller tillverkningsförhållanden. Är det bara ett bra pris och 
kvalitet som prioriteras när kunden väljer vad som ska köpas eller spelar andra saker 
in? Vi inriktar oss på en del av Gina Tricots målgrupp, unga tjejer mellan 14-24.

Vårt syfte med studien är att undersöka, beskriva och analysera vilka viktiga delar som 
ingår i processen mellan Gina Tricot och deras kunder för att åstadkomma positiv 
respons?
För att kunna svara på problemet väljer vi att ansluta två delproblem. 

• Vilka viktiga delar i erbjudandet uppfattar konsumenterna som särskilt intressanta?
• Vilka delar i marknadsmixen fokuserar Gina Tricot på i första hand?

Genom att samla fakta och utföra marknadsundersökningar kan vårt problem besvaras. 
Vår undersökning påvisar att de två faktorerna unga kvinnliga kunder prioriterar högst 
vid klädinköp är plaggets kvalitet och ett rimligt pris.  
I den valda gruppen förknippar många Gina Tricot och företagets koncept med ”billigt”, 
”ungt” och ”snabbt mode”. Många tycker att företaget är snabba på att hänga med i 
trender. 
Gina Tricot uppger att deras fokus på ligger på pris, kvalitet och passform. 
Företagets marknadsföring är inriktad på igenkänning. De svart-vita reklamerna med en 
leende tjej är välkända. Majoriteten av våra respondenter uppger att det sett reklamen 
från Gina Tricot på bl.a. tv, tidningar och reklampelare. 

Nyckelord: Marknadsföring, attityder och köpbeteende, unga konsumenter.
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1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Vi har valt att i vårt examensarbete kartlägga ett fenomen inom textil detaljhandel. Det 
vi har tänkt undersöka är kommunikationsfrågor mellan konsumenter och företag.  Vi 
kommer att basera undersökningen på köpbeteenden och attityder bland unga tjejer.
Vår inriktning är modebranschen i Sverige och dess konsumenter.
Med den hårda konkurrens som finns mellan flera stora modeaktörer idag så är det 
viktigt att kunna leverera snabbt. Att dessutom kunna erbjuda ett stort utbud ökar 
företagens konkurrensfördelar. En svårighet inom branschen är att företagen måste 
vara snabba för att kunna sälja varorna innan de hunnit bli omoderna.  För att kunna 
vara det så är det lätt hänt att företagen bortprioriterar miljövänliga transporter, 
kontroll av fabriker eller kvalitetskontroller.

2007 handlade svenska konsumenter modevaror för 73,8 miljarder SEK och vi 
konsumerar ca 20 kg textilier per person varje år. 1 2

Enligt grundaren av företaget Patagonia, Yvon Chouinard, köps och slängs en produkt i 
snitt inom 90 dagar.3 Vi utgår ifrån att det är en snittlivslängd på alla typer av produkter 
och att textiliers livslängd kan vara något längre. Då det gäller kläder kan konsumenter 
köpa återanvända plagg och skänka bort det som inte används till vänner eller 
välgörenhet och på så sätt öka livslängden på plaggen. Även om ett plagg har en relativt 
lång livslängd så spelar plaggets utformning, färg och andra egenskaper in. Stilmässigt 
kan livslängden vara betydligt kortare.

Vi ser i dag att miljöfrågan blir mer och mer aktuell. Många företag väljer att profilera sig 
som miljömedvetna och arbetar för en hållbar utveckling.
H&M:s senaste kollektion ”The Garden Collection” är tillverkad med minsta möjliga 
miljöpåverkan i bland annat återvunna material. Enligt Andrea Roos på H&M:s 
pressavdelning beror materialvalet på efterfrågan hos kunderna.4  Vi konsumerar i allt 
snabbare takt och den utvecklingen gör kanske att människor blir medvetna om hur 
konsumtionen påverkar natur och människor. 5

1Modeåret 2007, http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=99816 , 2010-04-12, Habit, Modefacktidskrift
2Ekoguiden, http://www.naturskyddsforeningen.se/Regional%2520Office%2520Files/Kretsar%2520och
%2520l%25C3%25A4nsf%25C3%25B6rbund/Stockholm/Symbios/Dokument/ekoguiden.pdf, 2010-04-
12, Naturskyddsföreningen
3 http://www.hb.se/wps/portal/pressmeddelanden/pressmeddelande?name=hb2009-11-
10_design_prosp, 2010-03-24, Ansvarig utgivare Högskolan i Borås 
4Gamla kläder blir nya, http://www.gp.se/konsument/1.324971-gamla-klader-blir-nya, 2010-04-12, 
Göteborgs-posten Konsument
5 SCB: Hushållens konsumtion ökar, http://www.e24.se/makro/sverige/scb-hushallens-konsumtion-
okar_1893781.e24, 2010-04-12, E24, Affärstidning
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Utveckling och globalisering har lett till att privatpersoner snabbt och enkelt kan leta 
fram information själva. Konsumenterna kan jämföra priser, utbud och annat hemma på 
internet. Målgrupper har också förändrats till att bli fler och kanske med större 
variationer inom gruppen. Människor väljer idag kläder inte bara utifrån funktion och 
kvalitet utan utifrån intressen, livsstil och andra faktorer. Inom en grupp som till 
exempel tonårstjejer så finns det flera undergrupper. Tonårstjejer klär sig i allt från 
jeans och t-shirt, svarta tröjor med hårdrockstryck till rosa miniklänningar. Man klär sig 
olika för att visa tillhörighet och för att visa vem man är. 

Genom media kommer företeelser och skandaler inom textilindustrin till kundernas 
kännedom. Skandalen runt fotbolls-VM 1998 då det kom till allmänhetens vetskap att 
den officiella matchbollen var tillverkad av barnarbetare fick till exempel stor 
uppmärksamhet i media. 

Dessutom har konsumenter börjat organisera sig. På nätet finns mängder av nätverk och 
organisationer som verkar för medveten konsumtion, bojkotter och fanklubbar av 
företag eller produkter. Konsumenten har stor makt idag. Ett exempel på ett nätverk är 
CarrotMob. De jobbar med en slags omvänd bojkott genom att välja att handla med 
företag som tar socialt ansvar och därmed välja bort företag som de anser inte tar sitt 
samhällsansvar. De är spridda över stora delar av världen och finns också i Stockholm. 6 

Det är väldigt viktigt för företag att profilera sig tydligt och visa vad varumärket står för. 
Företagen måste kunna locka sin målgrupp som ska känna sig träffad av budskapet och 
kunna erbjuda en mycket attraktiv produkt. Men att inte lyckas att synas i rätt 
sammanhang eller förknippas med det man önskar kan vara avgörande. Ett exempel är 
Burberry som slutade att sälja sina storsäljande kepsar på grund utav att kepsen 
förknippades med fotbollshuliganer och läktarvåld.7

1.2 Problemdiskussion
Anledningen till att vi vill undersöka konsumenters attityder är för att se vad det leder 
till för slags köpbeteende. För respektive företag är det viktigt att känna sin målgrupp 
väl och veta vad de har för önskemål och behov.  Frågor vi kommer att undersöka är till 
exempel vilka variabler kunder prioriterar vid ett klädinköp.

Bryr sig allmänheten överhuvudtaget om hur företaget individen handlar hos väljer att 
hantera etik och miljöfrågor, eller hur den snabba konsumtionen påverkar miljön på 
lång sikt? Kanske är kunden helt enkelt ovetandes om konsekvenserna. En vanlig 

6 http://carrotmob.org/about/, 2010-04-14, CarrotMob
7 Burberry Drops 'Hooligan' Baseball Cap, http://news.sky.com/skynews/Home/Sky-News-
Archive/Article/200806413218423, 2010-04-15, Sky News
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reaktion hos människor när man pratar om att ta ansvar i viktiga frågor kan lätt bli 
ointresse på grund av uppfattningen att individen inte själv påverkas. 

I dag finns det fler målgrupper för företagen att inrikta sig på jämfört med vad det 
funnits tidigare. Fler alternativa stilar har utvecklats beroende på intressen, social 
tillhörighet och livsstil. Viljan att ha en egen stil öppnar möjligheter för företagen att 
erbjuda ett bredare utbud för att kunden ska kunna skapa sig en unik stil. 
Det är viktigt som företag att ha en god kunskap om sina kundgrupper för att kunna lära 
känna och förstå en marknad. För att kunna matcha nya målgrupper är det viktigt att 
man lyckas med att identifiera kundernas behov. 
Det finns möjligheter för företagen att marknadsföra sig effektivt och på helt nya sätt 
med hjälp av medier som satsar på speciella målgrupper.8

 Vi vill veta vad kunderna prioriterar och om det handlar om t.ex. pris, kvalitet eller 
tillverkningsförhållanden. Ägnar kunden någon tanke på hur plagget har kommit till 
butiken, eller är det bara ett bra pris och kvalitet som prioriteras när kunden väljer vad 
som ska köpas? Kanske beror det här på hur insatt och engagerad varje person är i 
miljöfrågor och hållbar utveckling. Men något annat som självklart påverkar kundernas 
beslut är deras ekonomiska tillgångar och viljan att ta reda på en produkts bakgrund.  
Något som har satt större press på dagens företag är hur deras marknadsföring 
uppfattas ur etiska perspektiv och ur miljösynpunkt. Det har kommit rapporter från bl.a. 
nätverket Rena kläder som jobbar för bättre arbetsvillkor för arbetarna inom 
textilindustrin, där missförhållanden inom textilbranschen uppdagats.9

Den delen påverkar naturligtvis konsumenternas syn på företagen som undersökts. Som 
konsument behöver det inte vara så svårt att ställa krav eller frågor till företagen.10

En förändring som skett på senaste tiden och som hela tiden sker är att konsumenternas 
kunskaper ökar om de produkter de väljer att köpa. Det har blivit enklare att själv kunna 
söka information om varorna. Exempel på detta är internetsajter som Pricerunner där 
det går att jämföra priser mellan olika företag. De populära bloggarna är också ett 
användbart verktyg för konsumenten för att finna information om kvalitet och 
hållbarhet exempelvis. 
Marknadsföringen från företagen har ökat och blivit allt mer intensiv och konsumenten 
påverkas också av andra faktorer. Modet är en viktig faktor. Även om inte företagen har 
valt att annonsera om ett visst plagg blir vi påverkade av att se det på många människor 
på gatan och som konsument bidrar man på så vis till företagens marknadsföring, 
medvetet eller ej. 

8En mångfaldig marknad – hur matchar vi nya målgrupper?, 
http://sn.svensktnaringsliv.se/sn/publi.nsf/Publikationerview/B66C559D479DABABC1256C1400442EE
9/$File/PUB200208-001-1.pdf, 2010-04-12, Svenskt näringsliv
9 http://www.renaklader.org/, 2010-04-12, Rena kläder
10 http://www.renaklader.org/agera, 2010-04-12, Agera, Rena kläder
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1.3 Problemformulering
Vi har utgått från problemdiskussionen när vi sammanfattat vad det är vi vill undersöka 
och ta reda på i vår uppsats. Vi har valt att dela upp formuleringen i ett huvudproblem 
med tillkommande delproblem som utvecklar och kompletterar själva huvudproblemet.  
Det är utifrån följande problemformuleringar och teorier vi har tänkt genomföra vårt  
arbete.

Huvudproblem
Det vi har valt att lägga fokus på i uppsatsen är följande frågeställning:

• Vilka viktiga delar ingår i processen mellan Gina Tricot och deras kunder för att 
åstadkomma positiv respons?

Delproblem
För att kunna utveckla vårt undersökande har vi valt att formulera följande delproblem:

• Vilka viktiga delar i erbjudandet uppfattar konsumenterna som särskilt intressanta?

• Vilka delar i marknadsmixen fokuserar Gina Tricot på i första hand?

Det vi har tänkt undersöka är frågor inom området köpbeteende och attityder hos Gina 
Tricots primära kundgrupp. Valet av företag gjordes på grund av vår bild av Gina Tricot 
som ett företag som snabbt hänger med i trender. Vår uppfattning är att företaget vill ha 
kunder som konsumerar snabbt och ofta köper nytt. Med det globala 
kommunikationssystem som finns idag finns alla möjligheter att snabbt fånga upp nya 
trender vilket Gina Tricot är skickliga på. 

Vi ser i dagens samhälle att miljöfrågan blir mer och mer aktuell. Många företag väljer 
att profilera sig som miljömedvetna och arbetande för en hållbar utveckling. Detta är 
inget vi kopplar samman med Gina Tricot i första taget. Frågan är då hur miljömedvetna 
och engagerade Gina Tricots kunder är?

En presentation av företaget kan ses i bilaga nr. 1. 

1.4 Syfte
Syftet med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera huvudproblemet.
Vilka viktiga delar ingår i processen mellan Gina Tricot och deras kunder för att 
åstadkomma positiv respons? Delproblemen kommer att ha en viktig roll för att kunna 
besvara huvudproblemet. 
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1.5 Problemavgränsning
För att kunna genomföra vårt arbete med de resurser vi har, måste vi göra vissa 
avgränsningar. För att kunna avgränsa utgår vi ifrån vår problemformulering.

• Vi avgränsar oss till att undersöka kommunikationen mellan kunder och 
företaget Gina Tricot.

• Vår uppsats kommer att fokusera på en utvald grupp av Gina Tricots kunder, 
tjejer i åldrarna 14-24 år i Sverige och deras attityder och köpbeteende.

• Vi kommer att avgränsa oss till att fokusera på konkurrensvariablerna pris, plats, 
produkt och påverkan. Det vill säga att vi inte kommer att undersöka kulturella, 
sociala, personliga, eller psykologiska faktorer som påverkar vid ett klädinköp. 

1.6 Disposition

Kapitel 1: Inledning
Det inledande kapitlet av rapporten består av problembakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering med ett huvudproblem och delproblem, syfte, 
problemavgränsningar samt definitioner och nyckelbegrepp.

Kapitel 2: Studiens metod och genomförande
Metoddelen består av undersökningens syfte, litteraturöversikt, undersökningsmetod, 
val av undersökningsmetod, urvalsmetod, Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval, 
ram och bortfallsfel, val av urvalsmetod, datainsamlingsmetod, val av data, 
Datainsamlingstekniker och undersökningens tillförlitlighet. 

Kapitel 3: Teoretisk referensram
Här har vi valt att använda en kommunikationsmodell och marknadsmixen de 4 P.  

Kapitel 4: Empiriskt undersökningsområde och analys
Här redovisas samt analyseras resultatet av vår undersökning.

Kapitel 5: Slutsats
Här presenterar vi de slutsatser vi har dragit med utgångspunkt i vår empiriska 
undersökning och analys som i grunden bygger på vår problemformulering. 

Kapitel 6: Avslutande diskussion
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Här diskuteras vår undersöknings validitet och reliabilitet, källkritik, våra egna 
reflektioner samt förslag på vidare forskning. 

1.7 Definitioner och nyckelbegrepp
Köpbeteende – Avser kundernas prioriteringar vid ett inköp.

Hållbart miljötänkande – Med detta menar vi en medvetenhet om vår konsumtions och 
livsstils påverkan på natur och människor. 

Marknadsföring, åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, 
t.ex. reklam. 11

Produktlivscykel, tiden från varans tillverkning till dess att den slängs. 

Marknadsmix, de konkurrensmedel som ett företag använder sig utav. Vi utgår i 
rapporten från de 4 P, produkt, pris, plats och promotion. 

Konkurrentuppdatering, med det menas att företag bevakar sina konkurrenter och deras 
utveckling.

Twittra, att skriva blogginlägg med ett begränsat antal ord.

11 http://www.ne.se/marknadsf%C3%B6ring, 2010-03-11, Nationalencyklopedin 
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2. Studiens metod och genomförande
I metodkapitlet diskuteras undersökningens syfte, val av syfte samt metod och metodval.

2.1 Undersökningens syfte
Vid val av syfte finns det tre olika alternativ att välja mellan. Förklarande, explorativt eller  
beskrivande. Dessa beskrivs nedan.

2.1.1 Explorativt syfte

”När det finns begränsat med kunskap om undersökningsproblemet, bör 
undersökningen ha ett explorativt syfte. Det innebär att undersökningen får en 
utforskande karaktär. Undersökningen ämnar således skapa en övergripande bild av 
undersökningsproblemet. Denna typ av undersökning ger sällan konkreta svar. 
Explorativa undersökningar brukar förknippas med ”vad” frågor.”12

2.1.2 Beskrivande syfte

”När det finns god kännedom om undersökningsproblemet, kommer undersökningen 
förmodligen att ha en beskrivande eller deskriptiv karaktär. Det innebär att 
undersökningens syfte är att beskriva ”hur” ett fenomen ser ut. Det kan röra 
omständigheter som är rådande eller som har ägt rum. Syftet är att ge en klar bild av det 
undersökta fenomenet.”13

2.1.3 Förklarande syfte

”När det finns omfattande kunskap om ett fenomen, men ingen distinkt förklaring på 
”varför” fenomenet fungerar på ett visst sätt, bör undersökningen präglas av ett 
förklarande syfte. En förklarande undersökning söker efter orsakssamband, vilket 
innebär att undersökningen försöker att hitta orsaker till ”varför” någonting sker på ett 
visst sätt.” 14 

2.1.4 Val av syfte

Vi vill skapa en övergripande bild av hur unga tjejer tänker vid ett klädinköp. 
Vår undersökning är därför av beskrivande karaktär beroende på att det finns tillgänglig 
information om delar av vårt undersökningsområde. Vi har då möjlighet att närmare 
beskriva och ge en tydlig bild av hur vårt valda ämne ser ut för tillfället samt hur det 
tidigare sett ut. 
Studien har även inslag av explorativt syfte då ingen undersökning med samma 
frågeställning kommit till vår kännedom. Vi har endast funnit liknande tidigare 
undersökningar vilket därför gjort det nödvändigt att skaffa mer kunskap om 

12 Christensen et al 2001, s.55-56
13 Ibid., s.56-57
14 Ibid., s.57-58
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undersökningsområdet. Genom att utföra bl.a. en marknadsundersökning har vi försökt 
skapa oss en övergripande bild av undersökningsproblemet.    

2.2 Metoddiskussion 
Här kommer vi att beskriva olika metoder för datainsamling och urval som används i  
studien. Vi har valt ut de metoder vi funnit användbara och nödvändiga.  Vi redogör även 
vilka datainsamlingstekniker vi har använt oss utav.

2.3 Litteraturöversikt
Det finns en mängd artiklar om Gina Tricot och deras arbete med etik- och miljöfrågor. 
De förekommer också i rapporter från Naturskyddsföreningen och organisationen Rena 
Kläder. Det finns också ett antal uppsatser både inom ämnet attityder och köpbeteenden 
och om miljöaspekter. Vi har inte haft några större problem med att få fram de fakta vi 
behöver från litteraturen för att nå vårt mål. 

2.4 Undersökningsmetod
Det finns flera undersökningsmetoder att använda sig utav. Även insamling av data kan 
ske med hjälp av olika metoder. Nedan kommer vi att redogöra vilka metoder vi valt att  
använda oss utav och varför vi valt just dessa. 

2.4.1 Kvantitativ metod

”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de 
arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, 
sammanfattar dessa i statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet 
med utgångspunkt i testbara hypoteser. De kvantitativa arbetssätten är som regel 
formaliserade, med varje steg i forskningsprocessen väl definierat och avskilt från de 
övriga. Man utgår från representativa urval i en befolkning eller grupp och undersöker 
dessa med olika former av mätinstrument som skall fånga samband, fördelning och 
variation i det som studeras. Kvantitativa metoder och därtill kopplade tekniker, såsom 
postenkät, är något av ett villkor vid studiet av stora populationer.”15 

Det kan vara svårt att få personliga, nyanserade svar i kvantitativa undersökningar men 
de är effektiva när man vill undersöka en stor grupp. Vi har själva valt att genomföra en 
kvantitativ undersökning i form av en enkät inom kundgruppen som vi avgränsat oss till. 
Genom att skicka ut enkäten till olika platser som grundskola, gymnasium, högskola och 
på sociala medier som exempelvis bloggar så tror vi att vi kunnat få svar från olika 

15 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod, 2010-03-11, Nationalencyklopedin  
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undergrupper inom den valda gruppen. Mer om detta kan läsas under rubriken 
Marknadsundersökning. 

Vi har själva samlat in de data vi behövt för vår studie. De data vi samlat in är mätbar så 
att vi enkelt har kunnat sammanställa och analysera den på ett förståeligt och 
översiktligt vis.  Det har gjorts ett representativt urval i den målgrupp vi valt att 
undersöka i vårt arbete. 

2.4.2 Kvalitativ metod

”En annan grupp av metoder betecknas som kvalitativa och kännetecknas av de inte 
använder sig av siffror eller tal. De inbegriper eller resulterar i verbala formuleringar, 
skrivna eller uttalade. Utsagor sker verbalt och instrumenten består av det 
”traditionella” ordet.”16

För att komma åt mer djuplodande svar från vår valda kundgrupp har vi valt att i tillägg 
till den kvantitativa undersökningen även utföra fem individuella intervjuer. När man 
utför t.ex. en enkätundersökning kan det vara lätt att frågorna är ledande eller 
missuppfattas av respondenten. En kvalitativ undersökning kan då vara till hjälp. Vi 
kontaktade fem tjejer mellan 14 och 22 år för personliga intervjuer. Intervjun bestod av 
ungefär samma frågor som enkäten men med ett större utrymme för reflektioner och 
tankar. Valet att genomföra intervjuerna individuellt gjordes för att vi inte ville riskera 
att intervjuobjekten skulle påverka varandras svar. 
Vi har också haft mailkontakt med marknadsavdelningen på Gina Tricot för att få 
ytterligare svar och mer ingående information. 

2.4.3 Val av undersökningsmetod

För att nå vårt syfte och besvara våra frågeställningar har vi valt att använda flera olika 
metoder. Vi har använt oss utav både kvantitativ och kvalitativ metod då vi ansåg att det 
behövdes för att få en helhetsbild och ett så objektivt perspektiv som möjligt. Eftersom 
vi bland annat har undersökt attityder så är utrymme för personliga reflektioner och 
aspekter enligt oss mycket viktiga.

2.6 Urvalsmetod
Då det finns flera urvalsmetoder kommer vi nedan att redogöra för dessa samt motivera 
varför vi valt det alternativ vi valt. 
Då ett representativt urval har gjorts för den undersökta målgruppen, finns risk för att  
vissa fel kan infinna sig när man drar slutsatser som antas gälla för hela målgruppen. För 
att undersökningen ska vara representativ så bör hänsyn tas till brister i urvalet. 
Hur det ska gå till beskriver vi under ram- och bortfallsfel.

16 Rapporter och uppsatser, Jarl Backman, upplaga 1:19, Studentlitteratur, 2007, sidan 31
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2.6.1 Sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval

”Det finns två olika typer av urval, sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Ett 
sannolikhetsurval innebär att varje respondent eller enhet väljs slumpmässigt och har 
en känd chans att komma med i urvalet. Ett icke sannolikhetsurval innebär att chansen 
att respondenterna blir utvalda inte kan förutses, samt att de inte väljs slumpmässigt.”17

2.6.2  Ram och bortfallsfel

Vi måste när vi genomför våra marknadsundersökningar räkna med ram- och 
bortfallsfel. Utvalda undersökningsobjekt kan välja att inte medverka, låta bli att svara 
eller vara okontaktbara. Detta kan göra att undersökningen blir felaktig eller skev och 
det måste vi vara förberedda på. För att motverka detta har vi skickat ut fler enkäter än 
vi behöver svar ifrån och även intervjuat fem personer. 

2.6.3 Val av urvalsmetod

Eftersom vi har inriktat vår undersökning enbart mot unga tjejer så var inte urvalet helt 
slumpmässigt. Vi anser att kön och ålder är viktiga kriterier för att svara på vårt 
problem. De tjejer som utfrågats i vår undersökning visste inte om i förväg att de kunde 
komma att bli utfrågade så vi utgick ifrån ett icke sannolikhetsurval.  Vid urvalet till 
intervju har vi försökt få intervjuer med personer i olika åldrar för att få en bättre bild av 
hela gruppen. 

Genom att vi skickade ut enkäten till flera olika grund- och gymnasieskolor, sociala 
nätverk samt våra egna kontaktnät så tror vi att vi lyckades nå en representativ del av 
hela gruppen vi valt att undersöka.

2.10 Datainsamlingsmetod
Det finns två olika typer av datainsamling. Nedan förklarar vi vad dessa innebär.

2.10.1 Sekundärdata

”Sekundärdata är data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat 
sammanhang och med ett annats syfte än för den aktuella undersökningen.”18 
Det kan innebära tidigare publicerade fakta t.ex. artiklar och böcker i ämnet. 
Fördelen med sekundärdata är att den är billig eftersom den redan finns och inte kräver 
så mycket tid, resurser och kompetens av undersökaren. Dock betyder detta också att 
informationen kan vara inaktuell och dåligt anpassad för undersökningens syfte.

17 Marknadsundersökningar –en handbok, Lars Christensen et al, upplaga 2:11, Studentlitteratur, 2010, s. 
109
18 Ibid, ss.88 och 102
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2.10.2 Primärdata

”Primärdata är data som samlas in av marknadsundersökaren själv, med hjälp av olika 
insamlingstekniker som är anpassade för att lösa det aktuella problemet.”19

Det är de fakta vi själva kommer att samla in i våra marknadsundersökningar och genom 
intervjuer. 
Om fallet är att det inte finns användbar information att tillgå är då primärdata att 
föredra. 

2.10.3 Val av data 

Vi har enbart använt oss utav data som vi kunnat dra nytta av först i 
problembakgrunden samt problemdiskussionen för att kunna utforma vår 
problemformulering. De data vi använt har även varit till hjälp för att nå vårt syfte och 
besvara våra frågeställningar. 
Både sekundärdata och primärdata har använts i vår studie. Sekundärdata består av de 
böcker, uppsatser, sökningar i databaser och artiklar vi använt oss av, medan den 
marknadsundersökning och de intervjuer vi gjort tillhör primärdata. 

2.12 Datainsamlingstekniker
Det finns flera olika sätt att samla in de data som krävs för vår undersökning. Valet av 
teknik har baserats på den vi har antagit ge bäst svar på den frågeställning vi valt.  
Eftersom vi valt att göra en undersökning av beskrivande och explorativ karaktär så har vi  
även valt att göra både kvalitativa och kvantitativa undersökningar.  

2.12.1 Marknadsundersökning

Det underlag vi själva har framställt och använt oss av vid vår marknadsundersökning 
samt resultatet av den kan ses i bilaga nr. 4.

2. 12.2 Intervjuer

Vi har valt att göra fem intervjuer med tjejer i åldrarna 14 – 22. Detta för att få en lite 
djupare diskussion än vid enkätundersökningssvaren. Vi som intervjuade hade då också 
möjligheten att fråga mer ingående för att få mer utvecklade svar från respondenten. 
Vårt intervjuunderlag kan ses i bilaga nr. 3. 

2. 12.3 Litteratur

De litterära källor vi har använt oss av bestod av böcker, uppsatser och artiklar hämtade 
på internet. En fullständig översikt finns att se i källförteckningen. 

19 Ibid., ss. 88 och 102
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2.12.4 Val av datainsamlingstekniker

Primärdata har vi själva inhämtat med hjälp av våra kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar. Detta skedde genom en utförd marknadsundersökning samt intervjuer. 
Enkäten för marknadsundersökningen skickades till högstadie- och gymnasieskolor i 
Borås, Falun och Åmål. Den skickades också ut på Högskolans i Borås internmejl och till 
vårt övriga kontaktnät. Även intervjuobjekten kommer ifrån dessa kommuner. 
I tillägg har vi haft kontakt med Sofie Dahl från marknadsavdelningen på Gina Tricot 
som vi kunnat ställa frågor till.

Sekundärdata har vi samlat in med hjälp av litteraturstudier, tidigare uppsatser och 
sökning i olika databaser och på internet. 

2.13 Undersökningens tillförlitlighet 
Vår undersöknings tillförlitlighet baseras på reliabilitet och validitet, alltså den insamlade 
informationens pålitlighet och giltighet. 

2.13.1 Reliabilitet 

Vi har jämfört liknande information från flera olika källor för att vara säkra på att det är 
samma eller liknande resultat som framkommit. För att vara säkra på att de fakta vi 
använt inte är inaktuella har de källor som inte uppdaterats de senaste åren inte setts 
som tillförlitliga. 
På grund av att vi inte har haft några andra liknande resultat att jämföra med kan vår 
exakthet i bedömningen av enkätundersökningen ha påverkats, vilket kan leda till att 
reliabiliteten är något lägre. Det har i några få fall varit svårt att få ut konkreta svar ur 
enkätundersökningen. Det har förekommit slanguttryck eller liknande. Därför har vi i 
några fall försökt tolka svaren själva samt använda och jämföra svaren från våra 
intervjuer för att komplettera det hela. Vi har frågat ett representativt urval för att få ett 
tillförlitligt resultat. Från detta har vi sedan kunnat dra slutsatser som sammanställts att 
gälla för hela vår utvalda målgrupp. 

2.13.2 Validitet 

När vi endast mäter resultat för ett specifikt tänkt område ökar chanserna för att få fram 
ett resultat av validitet. 
Vi har förlitat oss på de svar vi får från våra enkäter och intervjuer, och utifrån detta 
skapat oss en egen teori. För att få tillförlitliga svar tog vi fram en testenkät som ett antal 
personer fick utföra för att se om den var begriplig. Vi ville att respondenterna skulle 
förstå frågorna och att vi skulle kunna få ut användbar information. 
När man utför en intervju så kan intervjuaren komma att påverka respondenten genom 
sitt beteende, både medvetet och omedvetet.  Detta kan skada intervjuns tillförlitlighet. 
För att motverka detta har vi försökt utforma våra frågor på ett sätt så att validiteten 
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inte påverkas. Ingen av de som medverkade i intervjun läser på Högskolan i Borås då det 
fanns risk att de är för insatta i ämnet och att svaren därför inte skulle bli representativa 
för hela gruppen. 
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3.  Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen är utformad med utgångspunkt från vår  
problemformulering.  Kapitlet består av modeller och teorier som vi anser nödvändiga för  
att kunna tolka empirin i undersökningen. 

3.1 Viktiga delar i kommunikationsprocessen

Vi har här använt oss utav en egen fritt översatt version av Kotlers modell elements in the 
communication process. 20 Nedan förklaras modellens olika delar.

Figur 3:1

Sändare- Parten som sänder meddelandet till en annan part, i vårt fall Gina Tricot. 

Kodning- Processen att översätta det avsedda meddelandet till en symbolisk form, till 
exempel med ord och bilder i en annons.

Erbjudande- Blandningen av ord, bilder eller symboler som sändaren överför, det vill 
säga den verkliga annonsen. 

Kanal- Den kommunikationskanal där meddelandet överförs från sändare till 
mottagare. Exempelvis dagspress eller tv.

Avkodning- Den process där mottagaren tar del av meddelandet. Mottagaren läser 
annonsen eller ser tv-reklamen. 

20 Modell, Munther och Jireskog , 2010, originalmodell, se bilaga 2
Principles of marketing, s. 729, 4:e Europeiska upplagan, Philip Kotler, 2005
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Mottagare- Den part som mottar meddelandet, konsumenten som läser annonsen.

Respons- Reaktionen från mottagaren efter att hon tagit del av annonsen. Responsen 
kan yttra sig på många olika sätt. Exempelvis kan kunden bli medveten om de olika 
egenskaper som produkten eller tjänsten erbjuder. 

Feedback- Den del av mottagarens respons som kommuniceras tillbaka till sändaren. 
Företaget kan utföra undersökningar för att få reda på hur annonsen har påverkat 
konsumenterna, om försäljningen eller kundtillströmningen har ökat och så vidare. 

Surr- En oplanerad snedvridning under kommunikationsprocessen som resulterar i att 
mottagaren mottar ett annat meddelande än det som sändare överfört.  Kan vara att 
konsumenten blir distraherad under läsningen och missar annonsen eller dess budskap.

3.2 Marknadsmixen 4 P
Nedan förklarar vi marknadsmixen de 4 P. 21 Marknadsmixen är en modell som beskriver  
blandningen av konkurrensmedlen produkt, pris, plats och promotion. Det är viktigt för företag att  
ha en väl utvecklad strategi och känna till sina kunders behov samt tillfredsställa dessa genom en 
välanpassad marknadsmix. Vi har valt att begränsa förklaringen av marknadsmixen för att det ska  
vara lättare för ej insatta läsare att få en lättare överblick. 

3.2.1 Produkt

Produkten är enligt Nancy Holmström det viktigaste konkurrensmedlet.22 Den kan delas 
upp i tre delar. Produktens attraktionsvärde ligger i kundens nytta och nöje av den och i 
kundens tillfredsställelse.
Kärnprodukten är nyttan eller tjänsten som tillfredställer kundens behov. 
Verklig produkt är de attribut som kännetecknar produktens fördelar jämfört med 
konkurrenters produkter. Det kan vara till exempel färg, varumärke, förpackning eller 
modell.
Utökad produkt är de tjänster och den extra service som omger produkten. Exempelvis 
garantier, installation eller leverans.

3.2.2 Pris

Pris är det totala belopp som kunden är redo att betala för att äga eller kunna använda 
en produkt eller service. 
Prissättningen kan ske på olika sätt. Det vanligaste är kostnadsbaserad prissättning då 
man utgår från produktens självkostnad. Man kan också utgå från det värde som 
kunderna uppfattar att produkten har i en s.k. värdebaserad prissättning. 

21 Marknadsföring – Modeller och principer, Carl Gezelius och Per Wildenstam, s. 168, Bonniers utbildning, 
Stockholm, 2007, 1:a upplagan.
22 Företagsekonomi – Från begrepp till beslut, Nancy Holmström, Bonniers, 4:e upplagan, 2001, s. 171

15



En konkurrensbaserad prissättning utgår från kundernas värdering av produkten med 
hänsyn till konkurrenters pris. 

3.2.3 Plats

Plats är var och hur företaget väljer att göra sina produkter tillgängliga för sina kunder. 
Denna del innefattar hela ledet med leverantör, grossist och detaljist. Distributionssättet 
måste utgå ifrån var företagets kunder befinner sig, hur de handlar och produkttyp. 

3.2.4 Promotion

Promotion är kommunikationen från ett företag mot sina kunder. Den kan ske på många 
olika sätt men t.ex. tv-reklam, annonser, skyltning, tävlingar och personlig försäljning är 
vanligt. Ett företag vill synas i rätt forum där man kan träffa sina potentiella kunder. 
Företaget har en bild av hur man önskar att bli uppfattad och det är dit man strävar med 
promotion.  

3.3 Kunden
Kunden påverkas av många olika faktorer som kan delas upp i kulturella, sociala, 
personliga eller psykologiska. Kundernas köpbeteende och attityder påverkas av alla 
dessa faktorer. Det är viktigt att vara medveten om det här men vi kommer inte att 
undersöka dessa eller redogöra för dem då vårt arbete har en annan inriktning. 
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4. Empiriskt undersökningsområde och analys
I den här delen av uppsatsen presenterar det resultat vi fått fram av våra undersökningar 
som vi anser vara relevanta för uppsatsens problemformulering. Resultatet består av en  
sammanställning av vår enkätundersökning, intervjuer och faktasamling. 
Utifrån denna sammanställning analyserar vi resultatet. Vi har valt att föra vårt  
resonemang uppdelat efter den kommunikationsmodell vi valt att använda oss av samt 
efter marknadsmixens olika delar. Vi har skrivit ihop resultat och analys vilket kan leda till  
en del upprepningar men läser får förhoppningsvis en bättre uppfattning och överblick av  
vad vi kommit fram till.

4.1 Inledning

4.1.1 Marknadsundersökning 

Vi har skrivit arbetet självständigt. Vårt informationsbehov har till stor del bestått av 
marknadsundersökningens resultat. Det är detta resultat vi sammanställt och utgått 
ifrån för att kunna svara på vår problemformulering. En sammanställning av resultatet 
från enkätundersökningen finns att läsa i bilaga 4. Vi valde att avsluta vår undersökning 
efter137 genomförda enkäter.

4.1.2 Modeller 

Vi har utgått ifrån de kommunikations- och marknadsföringsmodeller vi beskrivit 
tidigare i arbetet när vi sammanställt vårt resultat och analys. Eftersom vi använt oss 
utav två olika marknadsföringsmodeller kan upprepningar förekomma i texten.

4.1.3 Intervjuer 

Vi har varit i kontakt med marknadsavdelningen på Gina Tricot som hjälpt oss med svar 
på de frågor vi haft. Vi har också utfört fem personliga djupgående intervjuer med tjejer i 
åldrarna 14 – 22 då vi använt vår enkät som underlag.

4.1.4 Övriga källor

För att ytterligare komplettera faktabehovet har vi använt oss av olika slags litterära och 
elektroniska källor. 
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4.2 Viktiga delar i kommunikationsprocessen

Sändare- Parten som sänder meddelandet till en annan part, i vårt fall Gina Tricot. 
Sändaren är företaget Gina Tricot som vill nå ut med sin marknadsföring till 
modeintresserade kvinnor i alla åldrar. 

Kodning- Processen att översätta det avsedda meddelandet till en symbolisk form, till  
exempel med ord och bilder i en annons.
Företaget använder sig inte av någon reklambyrå utan all marknadsföringsproduktion 
sker ”inhouse”. Detta sker i ett högt tempo som ställer höga krav på 
marknadsavdelningens medarbetare.23

Man vill att deras målgrupp ska uppfatta Gina Tricot som ett företag som erbjuder 
nyheter varje vecka till attraktiva priser. 

Erbjudande- Blandningen av ord, bilder eller symboler som sändaren överför, det vill säga 
den verkliga annonsen. 
Gina Tricot har valt att ha en tydlig inriktning på all sin reklam. Kärnan utgörs av 
färgerna vitt och svart, med en glad och sund tjej som bär deras plagg. Igenkännande för 
deras tv-reklamer är att samma musik används i alla reklamfilmer.24

I våra intervjuer har samtliga deltagare sett tv-reklamen och de känner igen musiken 
och konceptet med vit bakgrund, en modell och ett enkelt buskap. 

Kanal- Den kommunikationskanal där meddelandet överförs från sändare till mottagare.  
Exempelvis dagspress eller tv.
Enligt egna observationer använder sig Gina Tricot av följande kommunikationskanaler 
för att nå ut till sin målgrupp med sin marknadsföring:

- Dagstidningar
- Modetidningar
- Internet
- Reklampelare
- Tv-reklam

Avkodning- Den process där mottagaren tar del av meddelandet. Mottagaren läser 
annonsen eller ser tv-reklamen. 
Den kanske mest välkända reklamen från Gina Tricot är deras tv-reklam. Detta visade 
vår marknadsundersökning där 94 % av de tillfrågade någon gång sett en av dessa 
filmer. På andra plats bland de ställen de tillfrågade sett reklam från företaget kom 
reklampelare i det offentliga rummet. Därefter var det ganska jämt mellan 

23 Ibid.
24 Enkelt och rent, Renée Säverot & Marika Trygg Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot, VT 2009, 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/5144/1/2009KF51.pdf , 2010-04-21, Högskolan i Borås
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dagstidningar, modetidningar och internet. Endast en person hade aldrig sett någon 
reklam från Gina Tricot. 

Mottagare- Den part som mottar meddelandet, konsumenten som läser annonsen.
Företaget själva vill rikta sin marknadsföring till modeintresserade kvinnor i alla åldrar. 
25 Eftersom vi inte har undersökt vilka som mottar meddelandet från företaget kan vi 
inte svara vem som mottar meddelandet.  Dock har vi genom vår 
marknadsundersökning fått fram ett resultat som visar att alla tillfrågade utom en, av 
det åldersintervallet vi inriktat oss på någon gång sett reklam från Gina Tricot. Av alla 
svarande anser 57 % att de själva tillhör den grupp som Gina Tricot riktar sin 
marknadsföring emot. 

Respons- Reaktionen från mottagaren efter att hon tagit del av annonsen. Responsen kan 
yttra sig på många olika sätt. Exempelvis kan kunden bli medveten om de olika egenskaper  
som produkten eller tjänsten erbjuder. 
En stor del av Gina Tricots marknadsföring går ut på att framföra deras låga attraktiva 
priser.26

Det billiga priset är något som 57 % av de tillfrågade i vår enkätundersökning svarat i en 
öppen fråga vad de förknippar med Gina Tricot. Som vi tidigare nämnde så svarade 57 % 
att de känner att reklamen är riktad mot dem. 48 % menar också att reklamen de sett 
från företagen någon gång, eller flera gånger fått dem att besöka företagets butiker eller 
webbshop på grund av något som fångat deras intresse. 

Feedback- Den del av mottagarens respons som kommuniceras tillbaka till sändaren.  
Företaget kan utföra undersökningar för att få reda på hur annonsen har påverkat  
konsumenterna, om försäljningen eller kundtillströmningen har ökat och så vidare. 
Genom att bjuda in unga tjejer till en informell fokusgrupp kan företaget ta del av den 
feedback de får från sina kunder, som här får möjlighet att tycka till om nya plagg. 

I vår enkät frågade vi om de tillfrågande någon gång hade låtit bli att köpa ett plagg 
någon gång på grund utav missförhållanden i produktionen. 48 % svarar ja, medan 14 % 
svarar nej trots vetskap. Resterande hade inte fått kännedom om några sådana 
missförhållanden.
Vi frågade också om man låtit bli att köpa ett plagg på grund av negativ miljöpåverkan 
som till exempel giftiga kemikalier i tryckfärg. Då svarade 46 % ja och 13 % nej trots 
vetskap. Övriga hade inte kännedom om några oegentligheter. De här svaren visar att 
miljö- och etikfrågor står högt upp på agendan för unga tjejer. Nära 50 % har alltså 
avstått från inköp av kläder på grund av missförhållanden i produktionen. Men en för 
oss förvånade stor andel har trots vetskap om sådana missförhållanden fortsatt att 
handla som vanligt. Vi vet inte och kan omöjligt gissa varför en del konsumenter inte 
bryr sig om problemen. Det kan vara att kunderna tror att de inte kan förändra saker på 

25 Ibid.
26 Ibid.
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egen hand eller att de inte anser sig vara tillräckligt insatta för att göra aktiva val och 
ändra sitt beteende. Eller kan det vara så att de helt enkelt inte bryr sig?

Surr- En oplanerad snedvridning under kommunikationsprocessen som resulterar i att  
mottagaren mottar ett annat meddelande än det som sändare överfört.  Kan vara att  
konsumenten blir distraherad under läsningen och missar annonsen eller dess budskap.
Det uppmärksammade modellbytet kan ha gjort att fokus flyttades från Gina Tricots 
koncept och sortiment då det orsakade starka reaktioner från deras kunder. Risken 
finns att betraktaren till reklamen observerar och reagerar mer på själva modellen 
istället för reklamens budskap. 
Bloggare har även fått en betydande roll och stort inflytande den senaste tiden. Bloggas 
det något negativt om företagets produkter kan detta påverka bilden av Gina Tricot och 
dess kläder på ett sätt som står utanför företagets kontroll. 

4.3 Marknadsmixen 4 P

4.3.1 Produkt 

4.3.1.1 Intervju

Under de intervjuer vi gjort så framkommer det att unga tjejer tycker att Gina Tricots 
produkter är trendiga, färgglada men också att de ofta har en sämre kvalitet än 
jämförbara produkter från andra producenter.  Många tycker att produkterna har en 
hög modegrad vilket respondenterna uppskattar men de anses ha en kortare 
produktlivscykel då trenderna snabbt förändras. Enfärgade basplagg anses ha en längre 
produktlivscykel.

4.3.1.2 Enkät

Resultatet från enkätundersökningen är mer varierande.  
I en öppen fråga utan alternativ ombeds respondenterna att med minst två ord förklara 
vad de förknippar med företaget Gina Tricot och deras koncept. 42 av respondenterna 
svarar dålig kvalitet. Samtidigt är svaren varierande på frågan ”Vad tycker du om 
kvaliteten på Gina Tricots kläder?”. Över hälften, 54 % svarar att den är bra i förhållande 
till priset och 21 % att den är dålig i förhållande till priset. 25 % svarar att de inte har 
någon åsikt i frågan.

35 personer svarar att de förknippar företaget med mode, hög modegrad och trender. 
19 respondenter skriver färgglatt och 14 svarar att Gina Tricot har bra variation och 
brett utbud.  
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På frågan ”Vilka två av följande alternativ prioriterar du vid ett klädinköp?” med 8 
alternativ svarar 74 % att ett rimligt pris är bland de två viktigaste faktorerna. Plaggets 
kvalitet, till exempel passform, material och färg hamnar på andra plats med 68 %.  Även 
modegrad hamnar högt upp med 27 %. 

Figur 3:2 

När respondenterna ombeds att välja mellan att köpa fler billiga plagg med en något 
sämre kvalitet eller färre dyrare plagg med bättre kvalitet blir fördelning relativt jämn. 
51 % väljer det första alternativet och återstående 49 % väljer det sistnämnda. 
På frågan ”Vad tycker du är viktigast? – att plagget är moderiktigt länge eller att plagget 
håller en bra kvalitet länge?” prioriterar hela 74 % kvalitet. 

Att 21 % tyckte att Gina Tricots plagg hade dålig kvalitet i förhållande till priset är 
förvånande då hela 57 % nämnde ”billigt” som en sak de förknippar med Gina Tricot. Då 
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vi i enkätundersökningen inte kunnat få ut djupare svar så utgår vi ifrån att ”billigt” sätts 
i relation till konkurrerande leverantörers priser. 
Uppfattningen om att det är billigt men håller en sämre kvalitet är stark. Meningen ”man 
får det man betalar för” dyker upp både i intervjuer och i enkäten. Endast 3 % av de 
tillfrågade tror att Gina Tricots plagg har en stilmässig hållbarhet på över 3 år. 

Att Gina Tricot är med i svängarna då det gäller nya trender verkar vara något som 
respondenterna uppskattar. Företaget anses hålla hög modegrad på sina plagg men 
detta påverkar också hur länge plaggens känns moderna och fräscha. 

4.3.1.3 Gina Tricots syn på produkten 

Ett sätt för företaget att hålla sig uppdaterade om vad det är som kunderna efterfrågar 
är att bjuda in unga tjejer till en slags informell fokusgrupp där de får uttrycka sina 
åsikter om nya plagg. För att aldrig ligga efter sina konkurrenter använder sig Gina 
Tricot av konkurrentuppdatering. 27

Emma Garrote på Gina Tricot, menar att alla kunder alltid ska kunna hitta något de gillar 
i butiken. Detta tillsammans med nyheter i butik varje vecka tror hon gör att företaget 
uppfattas som fräscht och unikt jämfört med deras konkurrenter. Att man som kund ska 
känna att man har råd med plaggen från Gina Tricot är också en mycket viktig del enligt 
Garrote.28

4.3.2 Pris

Majoriteten i vår enkätundersökning och av de personer vi intervjuat anser att Gina 
Tricots priser är rimliga eller billiga i förhållande till kvaliteten på plaggen. 
Som vi tidigare skrivit så anser många att priset är rimligt i förhållande till kvaliteten 
man får för sina pengar. I den tidigare nämnda öppna frågan skrev 57 % av 
respondenterna ordet ”billigt”. 

27 Enkelt och rent, Renée Säverot & Marika Trygg, VT 2009,Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot, 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/5144/1/2009KF51.pdf, 2010-04-21
28 Ibid
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Figur 3:3

Enligt Victor Appelqvist, marknadschef på Gina Tricot, eftersträvar företaget att kunna 
erbjuda ”så bra produkter som möjligt, till så lågt pris som möjligt”. Han säger också att 
priset baseras på hur pass bra kvalitet och passform det är på ett plagg. Appelqvist 
rangordnar viktiga faktorer i följande ordning: Pris, kvalitet, passform.29

4.3.3 Plats

Alla de personer vi intervjuat anser att Gina Tricots butiker ligger på riktiga A-lägen 
nära butiker med liknande målgrupp. Butikerna ligger i stadskärnan och i köpcentrum 
där många människor är i rörelse. Att de har en relativt nystartad nätbutik ökar 
tillgängligheten ytterligare. 65 % av respondenterna i enkäten har någon gång besökt 
företagets hemsida vilket tyder på att det finns ett behov av en aktiv roll även på nätet. 
Endast 7 % har vid något tillfälle handlat i företagets nätbutik.30 

Gina Tricot vill själva ligga på de bästa lägena och det har de lyckats bra med.  En 
nätbutik känns nödvändig för att vara så tillgänglig som möjligt. Att utbudet är större 
och att det är lättare att skaffa sig en överblick över hela sortimentet är fördelar med att 
finnas på nätet. 

29 Kundvärde – Gina Tricots förmåga att tillfredsställa konsumenter över 30 år, Kandidatuppsats i 
textilekonomi, 2006:1.4, Johanna Ottosson & Karolina Wejedal, Högskolan i Borås
30Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, ansvarig utgivare Robert 
Brännström, 2008-05-02, 2010-04-19 
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Figur 3:4

Det kan kanske kännas bättre att handla i en fysisk butik för att man kan prova plagget 
och känna på dess material och kvalitet med mera. Att den fysiska butiken är så lätt att 
hitta och ta sig till gör att man hellre besöker den än en hemsida.

82 % av respondenterna föredrar att butikerna är uppbyggda så att man enkelt själv 
hittar det man söker istället för bra hjälp från personalen. 5 personer skrev i den öppna 
frågan att de förknippar Gina Tricot med otrevlig personal.  

Gina Tricots butiker ligger ofta bra placerade i de bästa shoppingcentren. 31 Platsen på 
företagets butiker spelar en viktig roll då det handlar om att finnas tillgängliga för 
kunderna på rätt ställen. Det gäller att som företag kunna erbjuda sina produkter där 
kunderna befinner sig och veta hur de handlar och hur deras köpbeteenden ser ut. 
Genom att placera sina butiker i de bästa shoppingcentren finns företaget också nära 
andra företag som erbjuder liknande produkttyper vilket lockar fler konsumenter till 
platsen. 
Deras inredning ska vara ljus, luftig och modern. För att uppnå detta har man använt sig 
av inredare som butiksplanerare.32 Enligt Gina Tricots administrativ chef Per Johan 
Swartling strävar man på företaget efter att hela tiden ligga steget före och vara 
snabbare än deras konkurrenter när det gäller både lagerhållningsomsättning och 
omsättning av sortimentet. 

31 Ibid 
32 Kundvärde – Gina Tricots förmåga att tillfredsställa konsumenter över 30 år, Kandidatuppsats i 
textilekonomi, 2006:1.4, Johanna Ottosson & Karolina Wejedal, Högskolan i Borås
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Gina Tricot jobbar endast med egna designers. För att kunna veta vad som behövs köpas 
in och hålla rätt lagerstatus har man kompetent personal som kvantifierar, tar hand om 
idéer och håller lagret litet så att de kommande nyheterna får plats. Företaget har också 
möjlighet att med hjälp av kassasystem och försäljningssystem kunna hålla koll på vad 
som säljs i butikerna minut för minut. Logistikfunktionen sköts av en 
fördelningsavdelning som vet vad som ska vart och tar hand om leverantörsorder. Gina 
Tricot har affärssystem som hjälpmedel men mycket styrs också av deras egna 
kunskaper och uppskattningar.33

4.3.4 Promotion 

I vår enkätundersökning är det endast en person som har svarat att hon inte sett någon 
marknadsföring/reklam från Gina Tricot. Då våra intervjuobjekt och respondenter inom 
den valda gruppen är spridda både i ålder, livssituation och geografiskt så kan man slå 
fast att företaget lyckats att nå ut till denna målgrupp.
De allra flesta, 94 % har sett tv-reklam och 72 % har sett reklampelare. Även reklam i 
modemagasin och på internet verkar ha stor genomslagskraft.  

Figur 3:5

I den öppna frågan som vi skrev om tidigare svarar 26 respondenter att de associerar 
företaget med en ung målgrupp, 15 av dem använder ordet ”fjortis”.
Av de tillfrågade är det 15 som på samma öppna fråga har svarat ”dåligt miljötänk” och 
begreppet ”slit- och slängmentalitet” nämns av flera. Att 15 av 137 faktiskt förknippar 
Gina Tricot med negativ miljöpåverkan och inte med ett hårt och engagerat arbete med 
miljöfrågor som företaget själva menar att de utför är kanske ett hårt slag. Företag kan 

33 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
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själva påverka sin image och bygga upp en positiv bild av verksamheten. Den här frågan 
kan vara något för Gina Tricot att jobba hårdare med i framtiden.   

Gina Tricot har inriktat sin marknadsföring mot modeintresserade kvinnor i alla åldrar. 
Företaget har som mål med sin marknadsföring att den ska kommunicera produkt och 
pris som är i fokus på ett tydligt sätt.34  
Gina Tricot vill att kunderna ska kunna känna av den höga pulsen och att man får ett bra 
erbjudande med ständigt nya produkter i butiken.35 Det här är en bilden av hur Gina 
Tricot vill bli uppfattade av deras kunder och det de strävar efter att uppnå genom sitt 
val av promotion. 
I en intervju med Emma Garrote på Gina Tricot tagen ur kandidatuppsats i ekonomi, 
Enkelt och rent, 2009, säger hon att inget av de konkurrerande företagen till Gina Tricot 
har uttalat sig om att de jobbar med eller marknadsför samma koncept. Gina Tricot har 
lyckats med att hitta en egen nisch av promotion som sticker ut i mängden.  Gina Tricot 
har som vision att vara den bästa och största klädkedjan på marknaden, alltså vara 
marknadsledande i alla länder som man verkar i. Enligt Garrote har företaget en position 
som de vill behålla med störst omsättning per anställd av företagen i Sverige.36 

Arbetet med marknadsföringen på Gina Tricot sker i ett högt tempo som ställer höga 
krav på avdelningen och alla inblandade. Sofie Dahl på Gina Tricots marknadsavdelning 
säger att ”All produktion sker ”inhouse” och ska ske i enlighet med vårt manér.”37 

Gina Tricot använder sig inte av någon reklambyrå utan jobbar med egna nätverk 
bestående av frilansar. Detta gör det möjligt för dem att lägga ner mer pengar på 
medieköp. Enligt Victor Appelqvist på Gina Tricot blir samarbetena med reklambyråer 
ineffektiva och dyra. Han säger också att själva marknadsföringens produktionsbudget i 
vissa fall kan vara lika stora som mediebudgeten, det vill säga kostnaderna för 
exempelvis annonsering.38 
Som företag är det viktigt att välja och anpassa vilken typ av promotion man ska 
använda sig av för att deras kommunikation ska nå ut på det effektivaste sättet till deras 
kunder. Det gäller att synas i rätt forum och på rätt platser med exempelvis sin 
annonsering för att träffa och nå potentiella kunder. 

 År 2008 innan företagets webbutik var på gång att utvecklas, ville man skapa en virtuell 
plats där man som kund skulle kunna få det man beställt dagen efter. Man skulle helt 

34 Mailkontakt med Sofie Dahl från marknadsavdelningen på Gina Tricot, 2010-04-30
35 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
36Enkelt och rent, Renée Säverot & Marika Trygg Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot, VT 2009, 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/5144/1/2009KF51.pdf , Högskolan i Borås, 2010-04-21

37 Mailkontakt med Sofie Dahl från marknadsavdelningen på Gina Tricot, 2010-04-30
38 Var tredje vinnare väljer bort reklambyrå, http://www.resume.se/nyheter/2007/11/22/var-tredje-
vinnare-valjer-/index.xml, 2007-11-22, Janne Sundling, Chefsredaktör och ansvarig utgivare Viggo 
Cavling, 2010-04-27
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enkelt kunna beställa en topp på torsdagen och kunna bära den på fredagen. Företaget 
tror att det är så här deras kunder vill att det ska fungera, att det här är det sätt man som 
kund hos Gina Tricot konsumerar på. Men företaget var tydligt med att det inte var 
postorder de skulle syssla med. Detta eftersom dagens unga kvinnor inte är lika 
toleranta gällande väntetider på plaggen som medelålders kvinnor kan vara som vant 
sig vid hur traditionella postorderföretag jobbar. Återigen handlar det om att snabbt 
kunna få tag i det senaste modet. Webbutiken är också ett sätt att marknadsföra 
företaget i största allmänhet.39

Gina Tricots marknadsföring är fokuserad på igenkänning. Deras välkända färger svart 
och vitt utgör kärnan i deras reklamer. Det är storbildstavlor och tv-reklamen som är 
deras främsta kommunikationskanaler. 
När intervjun gjordes med Garrote 2009, fanns inga närliggande planer på att utveckla 
deras hemsida. Man ville främst fokusera på att få webbshopen att fungera felfritt innan 
man utvidgar med nya projekt. Men kommer efterfrågan om en ökad synlighet på 
Internet från kundgruppen kommer det troligtvis att läggas mer energi på det längre 
fram. 
På grund av att företagsledningen vill att Gina Tricots koncept som baseras på 
effektivitet och enkelhet ska avspegla sig även på hemsidan, så kommer det inte att 
finnas några ”onödiga” funktioner.40

 
Gina Tricots webbshop är i dagsläget en väl utvecklad hemsida med enkla funktioner. I 
enlighet med deras koncept går allt i vitt och svart även här. Det finns ett antal olika 
flikar med olika rubriker. Under kollektion finns ett stort utbud av varor där du lätt kan 
välja vilken varugrupp du vill titta på. Inspirationsfliken erbjuder ett flertal 
inspirationsbilder från de senaste månaderna. Det finns också uppgifter om var man kan 
finna butikerna samt kontaktuppgifter till företaget och kundtjänsten. 
Även till hemsidan kommer det nyheter varje vecka som ska levereras inom 2-3 dagar 
från webbshopen.41

Den enkätundersökning vi gjort visade att 35 % av de tillfrågade aldrig hade besökt Gina 
Tricots hemsida och endast 7 % någon gång har handlat något från webbshopen. Detta 
tror vi kan bero på att man från företagets sida inte har valt att marknadsföra sin 
webbshop så starkt. Många av deras potentiella kunder kan helt enkelt ha missat att den 
överhuvudtaget existerar. Att lägga in adressen till hemsidan i sina tv-reklamer eller i 
annonser i dagspressen skulle kanske öka antalet besökare i webbshopen. 

39 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
40 Enkelt och rent, Renée Säverot & Marika Trygg Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot, VT 2009, 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/5144/1/2009KF51.pdf, Högskolan i Borås, 2010-04-21 
41 http://www.ginatricot.com/finland/kundtjanst/handla/cficontent-cficustomerservice-cfihowtoshop-
p1.html, 2010-05-06
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4.4 Modellbytet
Något som många förknippar med Gina Tricots reklamer är deras modell. En leende, 
sund tjej som tittar in i kameran mot en vit bakgrund. Enkelt och fräscht. Det har länge 
varit det som särskiljt Gina Tricot från andra konkurrenter. På senare tid har företaget 
dock kunnat se andra företag som efterliknat det framgångsrika reklamkonceptet. Men 
Gina Tricots marknadsföring är fortfarande lätt att känna igen och koppla samman med 
företaget.42

Det blev stor uppståndelse när Gina Tricot valde att byta ut sin välkända modell Pernille 
Holmboe mot den yngre Emanuela De Paula i sina reklamkampanjer. 2006 var första 
gången företaget försökte med samma sak men detta fick så mycket kritik från 
kundernas sida att man var tvungen att byta tillbaka igen. 
Enligt Jörgen Appelqvist var Pernille en bidragande orsak till företagets succé. 
Trots detta har företagsledningen nu ändå beslutat att använda sig av en ny modell. 
Kanske kan man tycka att det är ett konstigt beslut med tanke på hur mycket den gamla 
modellen är förknippad med Gina Tricot och deras varumärke. Hittills har det varit ett 
framgångsrikt koncept att använda samma modell över en lång tid. En anledning till 
beslutet att byta modell kan vara att företaget försökt minska bruset som vi berättade 
om i kommunikationsmodellen. En snedvridning från det budskap företaget avser att 
föra ut kan lätt ske med ett enda ansikte utåt. Det kan leda till en ökad sårbarhet att så 
att säga satsa allt på ett kort. Ofördelaktiga fakta om modellen kan komma fram eller 
andra oförutsedda händelser som Gina Tricot omöjligt kan kontrollera. Det kan också 
vara så att för mycket fokus flyttas över från budskapet till modellen och hennes person. 

Konkurrenterna som exempelvis H&M byter modeller med jämna mellanrum vilket har 
gjort att Gina Tricot har skilt sig från mängden. Nu återstår att se om en ny frontfigur 
påverkar företaget och dess marknadsföring.43

Gina Tricot skulle nu kunna använda den stora uppståndelsen och engagemanget som 
väckts från kunderna på bl.a. webben till något positivt ur marknadsföringssynpunkt. 
Deras hemsida har inga sociala funktioner och man varken twittrar eller bloggar från 
företagets sida. Däremot har man en facebook-sida med ca 50 000 fans. På sidan finns 
ingen information men en logg där fansen kan skriva önskemål eller klagomål med 
mera. 
Marknadschefen Victor Appelqvist säger att de inte använder sig av modebloggare i 
deras marknadsföring genom att exempelvis skicka ut förhandsinformation eller 
inbjudningar. Detta skulle därför kunna vara en möjlighet att utveckla dessa funktioner 

42 Kundvärde – Gina Tricots förmåga att tillfredsställa konsumenter över 30 år, Kandidatuppsats i 
textilekonomi, 2006:1.4, Johanna Ottosson & Karolina Wejedal, Högskolan i Borås
43 Gina Tricot missar engagemanget, Kristin Djerf, 
http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article123217.ece , 2010-02-04, chefredaktör och 
ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun, 2010-04-21

28

mailto:fredrik@dagensmedia.se/
http://www.dagensmedia.se/asikter/kronikor/article123217.ece
http://www.dagensmedia.se/om_dagensmedia/redaktionen/kristin_djerf/


genom att visa för sin kundkrets att företaget intresserar sig för och tar till sig deras 
synpunkter.44

2007 blev Gina Tricots Victor Appelqvist utsedd till årets marknadschef av tidningen 
Resumé. En av anledningarna var att Gina Tricot hade spenderat pengarna från den 
ökade varumärkeskännedomen på ett mycket effektivt vis, bäst av alla. Gina Tricot var 
det företag som jämfört med vad de satsat visade högst reklameffektivitet. Victor 
Appelqvist säger själv att principen för deras reklam skall vara enkel och informativ 
samt att alltid använda glada modeller.45

2008 storsatsade Gina Tricot på reklam i både storstads- och landsortspress. De totala 
reklaminvesteringarna ökade från 35 miljoner kronor från februari till juli 2007 till 41 
miljoner kronor under samma period 2008. Detta resulterade i att Gina Tricot hamnade 
på andraplatsen i reklamligan inom klädbranschen. 
Enligt Victor Appelqvist använder man dagspressen som reklamplats på grund av 
enkelheten att marknadsföra specifika produkter. Reklamen har fokuserats på 
fenomenet med nyheter i butik varje vecka för att driva kunderna till butik och upptäcka 
det nya.46

Det som skiljer Gina Tricot från många av deras konkurrenter är deras 
målgruppsinriktning. Man har ingen uttalad eller bestämd ålder på de man riktar sig 
mot utan säger att tjejer och kvinnor i alla åldrar ska kunna handla hos dem. Istället för 
den vanliga åldersinriktningen har man valt att dela in sina kunder i olika segment eller 
människotyper. Exempel på detta kan vara partyprinsessor, tuffa eller vanliga tjejer.  
Något som man hela tiden jobbar med på företaget är att uppdatera sin syn på 
målgruppen för att undvika att fastna i gamla mönster som gällde vid starten av 
företaget.47

Gina Tricot arbetar aktivt med ständiga förbättringar gällande miljöfrågor. Trots detta är 
det inget som företaget valt att kommunicera i marknadsföringsarbetet i dagsläget. Det 
finns däremot extra etiketter på de plagg som tillverkats av ekologisk bomull för att 
upplysa kunden om detta.  

Gina Tricots framtida mål med sin marknadsföring är att fortsättningsvis fokusera på 
produkt och pris med ett tydligt och enkelt budskap.48 

44 Ibid.
45 Han är årets bästa marknadschef, Janne Sundling, http://www.resume.se/nyheter/2007/11/21/victor-
apelqvist-ar-arets-/index.xml , 2007-11-21, Chefredaktör och ansvarig utgivare Viggo Cavling, 2010-04-21
46 Tydlighet viktigt för storsatsande Gina Tricot, http://www.dagspress.se/cases/detaljlist/348-tydlighet-
viktig-for-storsatsande-gina-tricot , 2009-07-04, TU Swedish media association, 2010-04-21
47 Enkelt och rent, Renée Säverot & Marika Trygg Intervju med Emma Garrote på Gina Tricot, VT 2009, 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/5144/1/2009KF51.pdf , 2010-04-21, Högskolan i Borås
48 Mailkontakt med Sofie Dahl från marknadsavdelningen på Gina Tricot, 2010-04-30
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Många av de tjejer vi intervjuat och frågat i enkäten tycker att Gina Tricot vänder sig till 
en ung målgrupp. Någon nämnde åldrarna 14-20 år. Detta går tvärtemot vad företaget 
själva satsar på i sin marknadsföring utåt. Det är möjligt att många av de som handlar är 
äldre än så men uppfattningen från yngre tjejer ser annorlunda ut. 

Att inte använda sitt arbete med miljö- och sociala frågor i sin marknadsföring har också 
lett till att några respondenter inte uppfattar något ”miljötänk” från företaget. Detta 
kanske är något för Gina Tricot att använda sig utav i framtiden. Enligt egen utsago 
jobbar de mycket med dessa frågor och man skulle nog kunna förnya bilden av sig själva 
med en tydligare profil som ett ansvarstagande företag. 

4.5 Kunden
Av våra tillfrågade anser 57 % att Gina Tricots reklam är riktade till dem. Några som 
svarat nej tycker att de tillhör målgruppen åldersmässigt men inte stilmässigt. Detta är 
förvånande då 94 % av respondenterna har handlat på Gina Tricot någon gång.

Gina Tricots bästa kunder är inne i butiken två gånger i veckan.49

Företaget säger själva att de tror att deras målgrupp prioriterar attraktiva priser, stort 
utbud, nyheter och mode vid ett klädinköp. Man vill att deras kunder ska uppfatta dem 
som ett företag som erbjuder nyheter varje vecka till just attraktiva priser för alla 
modeintresserade kvinnor.50 
 

49 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
50 Mailkontakt med Sofie Dahl från marknadsavdelningen på Gina Tricot, 2010-04-30
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5. Slutsats
I detta avsnitt kommer vi utgå från det resultat vi tidigare fått fram ur det empiriska 
undersökningsområdet samt analysen av detta. Utifrån det kommer vi att dra slutsatser  
kring de huvud- samt delproblem som formulerats i början av rapporten vilket var syftet  
med vårt arbete. 

5.1 Huvudproblem 
Utifrån den problembakgrund och problemdiskussion vi förde i början av vårt arbete 
med uppsatsen, identifierade vi ett huvudproblem:

• Vilka viktiga delar ingår i processen mellan Gina Tricot och deras kunder för att 
åstadkomma positiv respons?

När vi utgått från kommunikationsmodellen i vår empiri för att besvara den här frågan 
har vi kommit fram till följande. 
En viktig del av Gina Tricots marknadsföring är att den sker i ett högt tempo och har en 
tydlig inriktning och fokus på igenkänning. De använder sig av flera olika kanaler för att 
nå ut med sin reklam, där tv-reklamen enligt våra egna undersökningar är en av de mest 
kända. I den målgrupp vi valt i vår undersökning hade i stort sett alla respondenter sett 
den vilket visar att det är en bra kanal för att nå ut och ett framgångsrikt koncept. Detta 
var inget som förvånade oss då vi själva upplever att Gina Tricots reklamfilmer är 
allmänt välkända och svåra att förväxla med något annat företag.  
Gina Tricot har valt att lägga fokus på deras låga priser i sin marknadsföring, vilket 63 % 
av de tillfrågade i enkätundersökningen också uppger vara något man förknippar med 
företaget. Det här var också ett väntat resultat från vår egna sida då vi själva tänker på 
Gina Tricot som ett företag med trendkänsliga och billiga kläder. Företaget strävar efter 
att erbjuda så bra produkter som möjligt till minsta möjliga pris. Gina Tricot har även 
valt att rangordna följande faktorer i ordningen: pris, kvalitet, passform. 
Det uppmärksammade modellbytet väckte starka reaktioner från företagets kunder. Det 
var något vi visste från början att det blivit ett samtalsämne bland konsumenterna men 
vi kanske inte anade hur mycket uppmärksamhet det faktiskt fått. 
Det mesta talar alltså för att Gina Tricot har lyckats med att få sin målgrupp engagerade 
genom sitt val av marknadsföring.   

5.1.1 Delproblem 1

För att kunna utveckla vårt huvudproblem valde vi att också formulera följande 
delproblem:

• Vilka viktiga delar i erbjudandet uppfattar konsumenterna som särskilt 
intressanta?

Genom vår enkätundersökning och djupintervjuer har vi kommit fram till ett resultat 
som visar att det den utvalda målgruppen främst prioriterar kvalitet och ett rimligt pris 
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vid ett klädinköp. Vi själva upplever att Gina Tricots kvalitet ofta är bristfällig vilket då 
förvånar oss att kunderna angivit att kvaliteten är något de prioriterar. Det är också en 
aning motsägelsefullt att många av de tillfrågade förknippar Gina Tricot med dålig 
kvalitet men som handlar där och säger sig prioritera bra kvalitet. Vi fick det bekräftat 
att företagets kunder vill handla billiga plagg och därför väljer Gina Tricot. 
På tredje plats kommer modegraden på plaggen. 
Det framgår också att en stor majoritet av kunderna föredrar att det ska vara lätt att 
hitta själv i butiken jämfört med dem som föredrog personlig hjälp av personalen. Detta 
stämmer bra med hur Gina Tricots butiker är utformade med enkel och stilren inredning 
exempelvis. 

5.1.2 Delproblem 2

• Vilka delar i marknadsmixen fokuserar Gina Tricot på i första hand?

Av marknadsmixens 4 delar är det framför allt pris och produkt som företaget fokuserar 
på. Enligt Victor Appelqvist från Gina Tricot är det främst: pris, kvalitet och passform 
man prioriterar från företagets sida. 
Vi anser att alla de 4 P i marknadsmixen, produkt, pris, plats, promotion, har varit 
avgörande för Gina Tricots framgång. Enligt oss är det ett företag som lyckats mycket 
bra med att få en hög igenkänningsfaktor på sin reklam vilket har varit ett av deras mål. 
Bara genom de reaktioner som uppstod vid modellbytet kan man se att deras reklam har 
engagerat många av deras konsumenter. 
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6. Avslutande diskussion
I följande kapitel kommer vi att diskutera uppsatsens validitet och reliabilitet, käll- och  
metodkritik samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Uppsatsens tillförlitlighet
Nedan reflekterar och diskuterar vi kring uppsatsen, skrivprocessen och dess trovärdighet.  
Vi ger även förslag till vidare forskning.

6.1.1 Validitet

Validitet innebär att det vi mäter är relevant och att det resultat vi får fram stämmer 
överens med verkligheten. För att uppnå en hög validitet i vår uppsats har vi testat vår 
enkät och våra intervjufrågor på några respondenter. Detta för att ta reda på om 
frågorna var lätta att förstå och för att vi skulle kunna få ut användbara svar. Vi fick då 
även reda på om fler frågor behövdes. 
Vi har även fått god hjälp av vår handledare med att utforma vår enkät för att frågorna 
ska vara relevanta och hjälpa oss med vårt problem. Frågorna riktade till företaget har 
tagit form under arbetets gång och vi har ofta utgått från de svar vi samlat in genom 
enkätundersökningen när vi utformat dem. De svar vi fått från Gina Tricot ser vi som 
tillförlitliga. 

Urvalet till enkäterna och intervjuerna har skett slumpvis. Att vi vänt oss till flera olika 
grund- och gymnasieskolor tror vi har varit ett bra sätt att nå representanter med olika 
bakgrund från den utvalda gruppen. 

6.1.2 Reliabilitet

Med reliabilitet menas uppsatsens tillförlitlighet eller trovärdighet.  Med en hög 
reliabilitet så kan man få samma resultat om man gör om undersökningen vid ett senare 
tillfälle. Då vi genomfört ett antal intervjuer kan reliabiliteten vara något lägre. 
Intervjuobjekten kan påverkas av olika omständigheter och omgivning. Det har inte 
varit praktiskt möjligt för oss att hålla intervjuerna på samma plats. Det finns även en 
risk med tolkningen av svar. 
Intervju- och enkätmaterialet finns att läsa i bilagor och detta gör det möjligt att själv 
bilda sig en uppfattning av uppsatsen reliabilitet. 

Att respondenterna är spridda över landet och kommer från små till medelstora städer 
med omnejd höjer trovärdigheten. Däremot har vi haft svårt att nå delar av de yngre i 
gruppen vilket sänker den. 

Vi anser att vår reliabilitet är överlag god. Direkt information från företaget tillsammans 
med våra primärdata ser vi som tillförlitlig fakta. Det kan ses som en svaghet att vi inte 
har fått fler svar i enkätundersökningen. Dock tror vi inte att resultatet skulle se 
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annorlunda ut vid en högre svarsfrekvens. Vi har inte kunnat beräkna hur stort 
bortfallet har varit i vår enkätundersökning. Detta på grund av att vi inte har skickat ut 
ett bestämt antal enkäter. Därför är det svårt för oss att säga hur många som valt att inte 
svara på enkäten. 

6.1.3 Källkritik

Den litteratur och de artiklar vi använt oss utav har vi funnit relevant och aktuell och vi 
har många gånger valt bort data och material som vi ansett vara utdaterad. För att höja 
uppsatsens trovärdighet har vi även använt data som motsäger vårt eget resultat när 
sådan funnits.  

6.2 Egna reflektioner
Inledningsvis var vi båda inriktade på att undersöka hur ett modeföretag arbetade med 
miljö- och etikfrågor. Under uppstarten tvingades vi välja inriktning och avgränsa oss för 
att problemet skulle bli hanterbart. 
Just detta moment var svårt. Det tog lång tid att formulera ett problem och att hitta rätt 
infallsvinkel. 

I vår problembakgrund och problemdiskussion beskrev vi miljödebatten som förs i 
samhället kring den textila branschen. Vi upplever att den är väldigt aktuell och ges stort 
utrymme i media men den tar ändå inte upp så stor plats i konsumenternas medvetande. 
Vi hade under upptakten problem med att få kontakt med Gina Tricot. Vi vände oss 
därför till en av våra lärare, Gunnel Larsson som kunde ge oss några namn på personer 
som kunde hjälpa oss. 
Problematiken med att få svar från företaget tror vi inte har haft någon stor påverkan på 
vårt resultat. Efter en tid fick vi dock tag i dem och fick kortfattade men användbara 
svar. 

Genomförandet av enkätundersökningen gick väldigt smidigt. Mycket tack vare 
internetsidan www.surveypirate.com som tillhandahåller ett gratis enkätverktyg där 
man kan skapa och publicera sin enkät. Vi kände att vi gjorde ett bra val då vi skickade 
vår enkät till flera olika geografiskt spridda skolor. 

Det har varit väldigt roligt att utföra en marknadsundersökning och det var intressant 
att se hur utfallet blev.  Vi känner att vi kunnat utnyttja de kunskaper vi fått genom vår 
utbildning och tillämpa dem i praktiken. 
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6.3 Förslag på vidare forskning

• Efterforskningar om hur man kan ta vara på engagemanget kring exempelvis 
modellbytet och vända det till sin fördel. 

• Storytelling. Att använda Gina Tricots företagshistoria som snabbt har växt och 
blivit framgångsrikt kan vara ett bra marknadsföringsverktyg.

• Utföra undersökningar om vilka som verkligen tillhör företagets målgrupp. Det är 
viktigt att ta reda på om företagets egen bild av deras kunder stämmer överens 
med vilka som faktiskt handlar hos dem. 

• Många i vår undersökning förknippar Gina Tricot med ”slit- och slängmentalitet”, 
”fast fashion” och några påpekar bristande arbete med miljö- och etikfrågor. Då 
Gina Tricot själva anser att de satsar resurser på denna typ av problem så tror vi 
att det kan vara en god idé att visa mer av vad företaget uppnått och vilka 
framtida mål som finns.
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Bilaga 1     
                                                          
Företagspresentation

Gina Tricot startades 1997 i Borås. Det är en svensk familjeägd modekedja med 
slagorden nyheter varje vecka och mycket mode för lite pengar. Kedjan finns i Sverige, 
Norge, Danmark och Finland där man sammanlagt har 140 butiker. Under 2010 planeras 
även att expandera i Tyskland.51

Vid företagets uppstart hade man likviditetsproblem vilket ledde till att man var 
tvungen att jobba fram en hög omsättningshastighet. Gina Tricots grundare och VD 
Jörgen Appelqvist, menar att man inte försökte att hitta en speciell nisch. Det enda man 
ville var att jobba med trikåprodukter på ett nära plan för att kunna hålla sig till sin 
snabba omsättningshastighet. Precis som nu tillverkades allt i egen design.

2009 hade företaget över 3,2 miljarder i omsättning vilket resulterat i att kedjan blivit 
en av Nordens snabbast växande. Deras omsättning har dubblats vartannat år sedan 
starten.52

 De säger själva att deras framgång är byggd på deras koncept med egen design och 
korta ledtider. Något som definitivt också har bidragit till deras framgång är deras 
omsättningshastighet som förmodligen är en av de högsta på marknaden. Inom Gina 
Tricot pratar man om 4- och 8-veckorsprodukter vilket innebär en viss tidsgräns som 
vissa varor ska finnas i butiken.53

Företaget har inget centrallager eller annan lagerhållning överhuvudtaget utan sköter 
sin logistik direkt från fabrik till butik. Ett ledtidsbeslut tas alltid vid varje order som 
läggs och alla beslut som fattas görs på huvudkontoret i Borås närmast varje månad. 

På företagets hemsida finns ingen nedskriven eller uttalad affärsidé att finna. Men i 
artiklar och intervjuer med anställda på företaget framkommer det flera olika alternativ. 
Enligt företagets grundare Jörgen Appelqvist lyder företagets affärsidé på följande vis:

"Affärsidén är att Gina Tricots butiker ska finnas på bästa handelsplatser. Där ska vi 
erbjuda ständiga nyheter av i huvudsak trikåtoppar av egen design, i attraktiva 
prislägen, till modeintresserade kvinnor".54

Medans det i en intervju med Per Johan Swartling från Gina Tricot framgår att ”Mera 
mode för mindre pengar – nyheter varje vecka”, är det som företaget jobbar efter.55

51 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gina_Tricot , senast uppdaterad 2010-02-04, Wikipedia, 2010-04-14
52 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
53 Jörgen Appelkvist – Gina Tricot – en framgångsrik modehistoria, 
http://www.handelsklubben.se/Lecture/Lecture_Read.asp?LectureID=58 , 2005-02-11, 2010-04-14
54 Ibid.
55 Snabbköp Gina Tricots nästa steg, http://www.idg.se/2.1085/1.159087, 2008-05-02, ansvarig utgivare 
Robert Brännström, 2010-04-19
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Gina Tricots sortiment är brett med basplagg bestående av toppar som finns i säsongens 
siluetter och färger. Dessa finns till skillnad från deras plagg med högsta modegrad, 
under en längre tid i butikerna. Man menar att oavsett hur ofta en kund kommer in i 
butiken ska den alltid kunna finna nyheter och trendigt mode.56 

Sedan våren 2008 är Gina Tricot medlemmar i BSCI, Business Social Compliance 
Initiative. BSCI är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar för att förbättra 
arbetsförhållanden i leverantörsländerna. Som medlem i BSCI får man som företag hjälp 
med uppföljning av uppförandekodernas krav på leverantörerna. Företaget menar att 
det är viktigt att ta ett socialt ansvarstagande och uppger att man jobbat med dessa 
frågor i flera år i leverantörsledet. 
Gina Tricot använder sig av fristående leverantörer i Europa och Asien. Både från 
inköpskontoret i Borås och på plats genom löpande kontakt med leverantörerna sköts 
inköpsarbetet. Genom den kontinuerliga kontakten upprätthålls kvaliteten i 
produktionen och de krav på etik man satt upp säkerställs.57  
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56 http://www.handelsklubben.se/Lecture/Lecture_Read.asp?LectureID=58 , Jörgen Appelkvist – Gina 
Tricot – en framgångsrik modehistoria, 2005-02-11, 2010-04-14
57 https://www.ginatricot.com/#/company/0 , 2010-04-14
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Elements in the communication process, Principles of marketing, Philip Kotler et al., 4:e 
Europeiska upplagan, 2005
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Bilaga 3

Intervjuunderlag

1. Vad är det första du tänker på när du hör Gina Tricot? 

2. Vad förknippar du med företaget och deras koncept? 

3. Vad tycker du om deras:
• Priser?
• Produkter, kvalitet, livslängd?
• Hur läge känns kläderna moderna? 
• Service/kundbemötande?

4. Deras uttalade målgrupp är kvinnor/tjejer i alla åldrar. Tycker du att det stämmer med hur 
det ser ut i butikerna och hur företaget marknadsför sig?

5. Känner du att du tillhör deras målgrupp? Varför/varför inte? .

6. Hur ofta handlar du där? 

7. Vad tycker du om butikernas placering, är de lätta att ta sig till? Ligger de nära andra butiker 
du är intresserad av?

8. Vad tycker du om butikens inredning, atmosfär osv.? 

9. Vad tycker du om deras:
• Hemsida och webbshop?
• Utformning av butikerna ?

10. Har du sett reklam från Gina Tricot? Var i så fall?

11. Vad tycker du om den? Har den några speciella kännetecken? Vad är bra och vad är dåligt? 



Bilaga 4

Sammanställning av resultat från enkätundersökningen.



















Figuren visar de sex vanligaste svaren en öppen fråga där respondenterna fritt fick svara.
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