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Sammanfattning 

 
Modebranschen är en ständigt föränderlig bransch med högt tempo. Konkurrensen är stenhård 

och hela tiden etablerar sig nya varumärken på marknaden. För att nå framgång, eller för att 

överhuvudtaget överleva, gäller det att slåss för sin sak – det gäller att synas! Ett företag som 

verkligen har lyckats i sitt arbete är svensk/amerikanska Gant, de har hittat en väg att följa, en 

väg som har lett dem till den position de har idag – ett internationellt ledande modeföretag. 

Att deras företag har en historia bakom sig, något att berätta i sitt varumärke, spelar troligen 

en stor roll i denna framgång.  

 

Syftet med detta arbete är att göra en kartläggning över Gant som företag samt deras 

marknadsföring och kundgrupp. Detta för att få förståelse för hur de arbetar för att nå 

långsiktig framgång i den hårda modebranschen.  

 

För att ta reda på detta har följande frågor ställts: 

1. Vad gör Gant som är unikt för att nå framgång på den konkurrenskraftiga marknaden?  

2. Vad har varumärket för betydelse för Gants positionering i kundens medvetande? 

3. Hur jobbar Gant med att marknadsföra sig ut mot kund? 

4. Vilka är Gants typiska kunder? 

 

För att svara på dessa frågor har det varit nödvändigt att använda sig av en kombination av en 

kvalitativ och en kvantitativ metod. Den kvalitativa i form av intervjuer och den kvantitativa i 

form av en enkätundersökning, detta för att styrka den sekundärdata som insamlats. 

Rapporten har ett hermeneutisktiskt förhållningssätt då det handlar om att tolka texter, 

intervjuer och den utförda enkätundersökningen.  

 

Varumärket Gant bygger på en historia om dess amerikanska ursprung och denna historia 

genomsyrar allt i företaget. Varumärket står för en livsstil vars värderingar präglas av 

integritet, elegans, karaktär, samförstånd och optimism. I arbetet med att bygga upp ett starkt 

varumärke har det varit en självklarhet för Gant att vara konsekventa i sin 

marknadskommunikation. Detta för att konsumenten alltid ska känna igen sig och veta vad 

Gant står för. Historien bakom Gant är även grunden i all marknadsföring, i vilken det handlar 

om att förmedla en livsstil och en känsla bakom varumärket. Även om Gant har en väldigt 

spridd målgrupp är det främst en önskan om god kvalitet och design som kunden värdesätter. 

De personer som handlar Gant gör det främst på grund av den kvalitet, design och livsstil som 

Gant erbjuder. 

 

Under arbetets gång har det framkommit att bakom Gants framgång ligger en välbevarad 

historia som alltid har haft en avgörande roll i företagets utveckling. Kontinuitet i allt de tar 

sig för medför också en stadig grund och ger trygghet åt varumärket. Utöver detta har Gant en 

otroligt väluttänkt och välgenomförd marknadsföring som ger deras kunder känslan av en 

uppnåelig dröm. Gants framgång kan alltså sammanfattas med orden: en unik historia, den 

rätta känslan, en strategisk marknadsföring och kontinuitet i alla delar.  
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Nyckelord och definitioner 
 

Kommunikation 

 
Kommunikation är en process för att överföra informationen från en punkt till en annan. 

Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter 

eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon 

slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är. (Internet 23) 

 

Varumärke 
 

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera 

produkter eller tjänster. Varumärken är en typ av immateriell tillgång. De är ofta skyddade 

genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten. Ett 

varumärke kan bestå av ett ord, en logotyp eller ett koncept som är unikt. Varumärken som är 

mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till 

inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter 

användningen av märket för andra företag än innehavaren. (Internet 26) 

 

Kundlojalitet 
 

Kundlojalitet avser inom marknadsföring kundens förhållande över tiden till ett visst 

varumärke, en viss leverantör, eller en viss butik. Två övergripande dimensioner i 

kundlojalitet kan urskiljas: kundens beteende och kundens mentalitet. Flera mer specifika 

indikatorer på kundens lojalitet finns inom ramen för dessa två dimensioner. (Internet 24) 
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1. Inledning 
 

Modebranschen är en ständigt föränderlig bransch med högt tempo. Konkurrensen är stenhård 

och hela tiden etablerar sig nya varumärken på marknaden. För att nå framgång, eller för att 

överhuvudtaget överleva, gäller det att slåss för sin sak – det gäller att synas!  

 

Hör man ordet ”mode” kopplar nog de allra flesta detta till kläder, vars funktion är att värma 

och skydda kroppen mot yttre påfrestningar. Detta är vad kläder är, mode är så mycket mer än 

det, mode är sökandet efter och ett förverkligande av skönhet och en identitet. I begynnelsen 

var ett klädesplagg just ett klädesplagg, med funktion att skydda kroppen. Idag innefattas så 

mycket mer än så, en skjorta är inte enbart en skjorta om rätt logotyp sitter fastsydd på bröstet, 

det är mode och kan visa status och social tillhörighet. Logotypen visar inte enbart på vilket 

företag som har producerat varan utan förknippas även med olika egenskaper så som till 

exempel god kvalitet, hög modegrad eller exklusivitet. En logotyp utan innebörd eller 

betydelse är bara en symbol i mängden, det är därför viktigt att skapa associationer som 

förverkligar innebörden. Det gäller för företaget att få den identitet de vill uttrycka att stämma 

överens med den image som kunderna upplever.    

 

I dagsläget lägger företag ner otroliga summor pengar på att utveckla varumärken som sticker 

ut och utmärker sig, lyckas man inte med detta riskerar man att försvinna i mängden. Det är 

viktigt för företagen att profilera sitt varumärke och följa med i de trendväxlingar som råder, 

detta för att inte riskera att falla i glömska, att ”fastna i mitten” eller att försvinna helt från sin 

marknadsposition. Samtidigt som det är viktigt med förnyelse och förändring är det viktigt att 

hålla sig konsekvent till varumärkets grundtanke och att inte tappa fokus.  Det finns många 

konkurrenter på marknaden med likvärdiga varumärken och produkter och för att vinna 

lojalitet från sina kunder måste man erbjuda något unikt, man måste nå en position långt in i 

kundens medvetande.  

 

För att bevara sina nuvarande kunder men även för att nå ut till nya potentiella kunder är det 

av stor vikt att företagets marknadsföring sker i rätt forum. Marknadsföringen måste anpassas 

efter hur företaget och varumärket profilerar sig. Att ständigt söka nya forum för sin 

marknadsföring för att nå nya potentiella kunder är viktigt, men dessa forum måste stämma 

med varumärkets profil och associationer. Att hamna i fel forum kan ge förödande 

konsekvenser för varumärket. Vissa kanaler för marknadsföring passar inte alla, risk finns att 

man får fel associationer om varumärket dyker upp tillsammans med andra varumärken man 

absolut inte förknippar med det egna. Marknadsföringen måste även vara konsekvent för att 

inte förvirra kunderna. För att kunna differentiera sin marknadsföring mot sina olika, men 

absolut lika viktiga kunder, gäller det att man har en mycket god uppfattning om var man 

befinner sig i nuläget. Det är först när ett företag vet sin position gentemot marknaden och 

kunderna, som man kan veta vart möjligheterna finns och hur man ska försvara sig i kampen 

mot konkurrenterna. Ett företag som inte vet sin position på marknaden, vet inte heller vilka 

som är deras konkurrenter och kan då inte veta vem som är deras kund.    

 

Dagens situation med stenhård konkurrens i modebranschen har bidragit till allt mer otrogna 

konsumenter. Det är svårt att få lojala kunder samtidigt som vikten av lojaliteten för företagen 

ökar. Att vinna kunder genom att vara billig eller att vara unik är inget som garanterat leder 

till framgång idag, så fort man kommit på en unik produkt kommer någon annan att kopiera 

och spetsa till idén ytterligare. Har man som koncept att vara billigast finns det alltid risk att 

någon annan erbjuder en billigare vara. Det är en spännande tid vi lever i, med en marknad i 

ständig rörelse framåt. De tidigare konkurrensfördelarna, att vara unik eller billigast, räcker 
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inte längre till, företagen måste nå längre än så. Det handlar om att vara kreativ och 

nytänkande men att ändå hålla fast vid sitt grundkoncept. Vikten av att hålla fast vid 

grundkonceptet är till för att bevara känslan och associationerna kring varumärket, detta för 

att inte förvirra sina kunder. När förvirring skapas är det lätt att tappa det förtroende man har 

byggt upp och företaget riskerar att förlora kunden till en konkurrent.    

 

1.1. Problemdiskussion 

 
Som tidigare nämnts är modebranschen en bransch i ständig förändring, tempot är högt, 

konkurrensen stenhård och nya varumärken dyker hela tiden upp på marknaden. För att 

överhuvudtaget ha en chans att nå succé gäller det att vara konsekvent i sitt arbete samtidigt 

som man måste klara av att hänga med i de oupphörliga förändringar som äntrar marknaden.  

 

Varför lyckas då vissa företag bättre än andra och vad är det som gör att deras produkter når 

marknaden på ett bättre sätt än konkurrenternas likvärdiga alternativ? Jo – framgångsrika 

företag förstår marknadsföringens betydelse. (Gezelius och Wildenstam, 2007) 

 

Ett företag som verkligen har lyckats i sitt arbete är svensk/amerikanska Gant, de har hittat en 

väg att följa, en väg som har lett dem till den position de har idag – ett internationellt ledande 

modeföretag. Att deras företag har en historia bakom sig, något att berätta i sitt varumärke, 

spelar troligen stor roll i denna framgång.  

 

Trots ett stort antal konkurrenter med likvärdiga produkter, klassiska klädesplagg för dam och 

herr, har Gant fått en stabil plats på marknaden. Varumärken som Ralph Lauren, Boomerang 

och Tommy Hilfiger erbjuder kunden ett liknande produktsortiment och kämpar därmed om 

samma kunder som Gant. Prismässigt, stilmässigt och produktmässigt skiljer de sig inte allt 

för mycket från varandra, men det finns ändå något som gör att kunden ofta föredrar det ena 

framför de andra. Här är det varumärket och känslan bakom köpet som spelar den betydande 

rollen i valet av produkt. På så vis måste man genom marknadsföring uttrycka någon form av 

unicitet så som till exempel livsstil och status, för att på så sätt vinna sin målgrupps kunder. 

  

Dessa varumärken är inte beroende av att hänga med i de snabba trendväxlingar som råder då 

de håller en så pass klassisk stil, med produkter som nästan alltid håller samma design. Deras 

sätt att förnya sitt produktutbud är oftast genom byte av färg eller förändring av någon detalj 

på plagget. De erbjuder en klassisk klädstil som alltid fungerar och alltid är trendig på ett 

subtilt sätt. En stil som passar Sverige och många av dess invånare som uppskattar en stil som 

känns lite ”lagom” och inte tar allt för stora utsvävningar. 

 

I och med att de håller denna klassiska stil och inte följer alla aktuella modetrender på det sätt 

som många andra företag gör, har de andra villkor för att lyckas. De företag som hela tiden 

erbjuder kunden ett sortiment av de absolut trendigaste varorna får kunder på grund av denna 

anledning, deras framgång är sammanlänkad med deras höga modegrad. Andra företag, så 

som Gant, som inte följer de aktuella trenderna till fullo, utan under hela året håller en 

klassisk stil, måste jobba för att vinna kunder på ett annat sätt. De måste erbjuda något mer än 

bara kläder, de måste få kunden att känna sig delaktig i deras image. De måste erbjuda 

kunderna tillhörighet och i viss del möjligheten till en särskild livsstil. Livsstilar som känns 

starkt kopplade till dessa varumärket är till exempel sporterna segling och golf och den lite 

mer ”preppy” stil, som idag har blivit väldigt trendig bland en yngre målgrupp i och med tv-

serier som bland annat Gossip Girl.  
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För att nå ut till sin målgrupp är det av stor vikt att marknadsföra sig genom kanaler som når 

ut till dessa målgrupper, vilket till exempel skulle kunna vara golf- eller seglarmagasin. På 

detta sätt når man ju den traditionella målgruppen, men för att även finna nya potentiella 

kunder är det viktigt att man vågar vidga sina vyer och annonsera eller marknadsföra på 

ytterligare sätt. Men man måste hela tiden tänka på vilka man vill nå ut till och ta reda på hur 

man på bästa sätt når ut till dessa, så att man får en profilerad marknadsföring i rätt forum. 

Skulle Gant göra misstaget att annonsera i forum som inte stämmer överens med deras image 

riskerar de att tappa allt de har byggt upp. En annons i till exempel Maxibladet (reklam för Ica 

Maxi) skulle ge förödande konsekvenser, helt plötsligt skulle den väl inpräntade profileringen 

vara förgäves, man skulle inte längre se Gant som ett högkvalitativt varumärke utan det skulle 

kanske uppfattas som ett lågkvalitativt varumärke.  

 

Marknadsföringen är alltså av största vikt och det Gezelius och Wildenstam (2007) skriver är 

så sant – framgångsrika företag förstår marknadsföringens betydelse!  
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1.2. Syfte 
 

Syftet med arbetet är att göra en kartläggning över Gant som företag samt deras 

marknadsföring och kundgrupp. Detta för att få förståelse för hur de arbetar för att nå 

långsiktig framgång i den hårda modebranschen. 

 

1.3. Problemformulering 
 

Hur kommer det sig då att vissa företag lyckas, medan andra misslyckas, trots att de från 

början har precis samma förutsättningar till framgång? Målet med uppsatsen är att ta reda på 

receptet till företaget Gants framgång och vad hemligheten är bakom detta lyckosamma 

företag. 

 

Huvudproblemet är därmed: 

 Vad gör Gant som är unikt för att nå framgång på den konkurrenskraftiga 

marknaden? 

  

För att lättare kunna undersöka och belysa problemformuleringen har huvudproblemet brutits 

ner i ett antal delproblem: 

 

Delproblem 1: 

 Vad har varumärket för betydelse för Gants positionering i kundens medvetande? 

 

Delproblem 2: 

 Hur jobbar Gant med att marknadsföra sig ut mot kund?  

 

Delproblem 3: 

 Vilka är Gants typiska kunder?  

 
1.4. Avgränsningar 

 
För att få en så kärnfull rapport som möjligt har vissa avgränsningar gjorts, detta för att passa 

till uppsatt tidsram. Avgränsningar är även viktiga för att inte tappa fokus på målet med 

rapporten, att ta reda på hur Gant jobbar för att nå framgång. Så med hänsyn till nämnda 

anledningar har följande avgränsningar gjorts: 

 

 Fokus på den svenska marknaden och deras marknadsföring i Sverige. 

 

 Fokus på deras klädkonfektion för herr och dam, utesluter alltså barnkonfektion, 

hemtextilier och accessoarer. 

 

Det som främst fokuseras på i denna rapport är hur företaget marknadsför sig och utrycker sitt 

varumärke, fokus ligger alltså inte på tillverkningsprocesser, så som till exempel design och 

inköp.  
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2. Metod 
 

2.1. Datainsamling 
 

2.1.1. Sekundärdata 

Detta är data som tidigare samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang och med ett 

annat syfte än för den aktuella undersökningen. Sekundärdata kan utgöras av extern 

information som finns i offentliga och kommersiella databanker eller av intern information 

som finns inom organisationer. Denna typ av data lämpar sig bäst för att bygga upp en grund 

och förståelse för det som skall undersökas. (Christensen et al., 2001) 

 

2.1.2. Primärdata  

Detta är den data som samlas in av undersökaren själv, via olika typer av fältundersökningar, 

som då är anpassade för att lösa problemet. Denna typ av data kan användas för att bekräfta 

eller gallra ur inhämtad sekundärdata. Tekniker som kan användas vid insamling av 

primärdata är enkäter, intervjuer, observationer och experiment. Primärdata är aktuell 

information som är anpassad efter undersökningsproblemet. Eftersom undersökaren själv har 

samlat in aktuell data finns en medvetenhet om hur tillförlitlig informationen är. (Christensen 

et al., 2001) 

 

Enkät 

En enkät är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor, där respondenten får 

svara på frågorna antingen med egna ord eller fylla i redan givna svarsalternativ. Enkäten kan 

skickas via post och e-mail, finnas på Internet, samlas in via telefon eller delas ut till en grupp 

av människor. Det är viktigt att enbart ställa relevanta frågor och på så vis hålla 

frågeformuläret kort för att få en hög svarsfrekvens. (Christensen et al., 2001)  

 

Intervju 

En intervju är ett strukturerat eller ostrukturerat samtal med en eller flera respondenter. 

(Christensen et al., 2001) Strukturerade intervjuer innebär att forskaren har stor kontroll över 

frågornas och svarens utformning. Den strukturerade intervjun liknar ett frågeformulär som 

respondenten besvarar ansikte mot ansikte. Ostrukturerade intervjuer innebär att forskaren går 

ännu längre när det gäller att betona den intervjuades tankar. Forskarens roll är att ingripa så 

lite som möjligt, detta genom att sätta igång intervjun genom att introducera ett tema eller ett 

ämne och sedan låta den intervjuade utveckla sina idéer och fullfölja sina tankegångar. Ett 

ytterligare alternativ är den semistrukturerade intervjun som innebär att forskaren har en 

färdig lista med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock 

inställd på att vara flexibel vad gäller frågornas ordningsföljd och låta den intervjuade 

utveckla sina idéer och grundligt tala om de ämnen intervjuaren tar upp. (Denscombe, 2009) 

 

2.1.3. Val av datainsamlingsmetod 

Till stor del har sekundärdata använts i detta arbete i form av boken Gant – när tre svenska 

entreprenörer gjorde ett amerikanskt varumärke globalt skriven av Mathias Björk 2008, men 

även i form av ett stort antal tidningsartiklar och Internetsidor som berör ämnet. Primärdata 

har samlats in med hjälp av ett antal intervjuer och en enkätundersökning. Detta för att få en 

större förståelse för ämnet och en stabilare grund att stå på. Primärdata är även till hjälp för att 

stödja eller avslå den sekundärdata som insamlats. Enkäten skickades ut via e-mail och med 

hjälp av Facebook men delades även ut till utvalda personer i Gantbutiker. Intervjuerna var av 

strukturerad art men tillät ändå respondenten att komplettera fritt utöver frågorna.  
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2.2. Metadologi 
 

2.2.1. Kvalitativ metod och data 

Utgångspunkten för de kvalitativa metoderna är att varje fenomen består av en unik 

kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför inte kan mäta eller väga det. 

Metoden är helhetsinriktad där man i första hand tolkar de undersökta personernas 

föreställningsvärldar. (Andersen, 1994) Metoden går ut på att testa om informationen har 

generell giltighet. Det handlar om att samla in information för att dels få en djupare förståelse 

av det problem som studeras samt för att kunna beskriva helheten av det sammanhang som 

detta inryms i. (Holme och Solvang, 1996) Kvalitativ data handlar främst om ord, text, 

symboler och handlingar, fokus ligger på mening och innebörd. Denna typ av undersökning 

har inte någon förutbestämd eller begränsande form, däremot är den begränsad till 

undersökarens egna förmåga att förstå och tolka materialet. Detta kan göra denna metod av 

datainsamling subjektiv då det gäller att se vad materialet faktiskt visar och inte det 

undersökaren själv har förväntat sig. (Christensen et al., 2001) 

 

2.2.2. Kvantitativ metod och data 

Utgångspunkten för denna metod är att det som studeras ska göras mätbart och att 

undersökningsresultaten ska presenteras i siffror. (Andersen, 1994) Den kvantitativa metoden 

är formaliserad och strukturerad och präglas av kontroll från forskarens sida. Det är en metod 

som avgör vilka svar som är tänkbara. (Holme och Solvang, 1996) Kvantitativ data handlar 

framförallt om siffror, fokus ligger på mängd, antal och frekvens. Detta är en analys som är 

inriktad på att fastställa och mäta samband mellan olika variabler. (Christensen et al., 2001) 

 

2.2.3. Val av metod 

I denna rapport har det varit relevant att använda både kvalitativ och kvantitativ data. Den 

kvalitativa metoden användes vid intervjuerna men även till några frågor i 

enkätundersökningen där de tillfrågade fick svara med egna ord. Den kvantitativa metoden 

användes till några frågor i enkätundersökningen där det fanns ett antal svarsalternativ. Denna 

metod gjorde det enklare att sammanställa svaren från enkäten och gjorde det möjligt att få ut 

ett mätbart resultat.   

 

2.3. Vetenskapligt förhållningssätt 
 

2.3.1. Positivism 

Positivism är en kunskapsteoretisk och vetenskapsteoretisk rikting enligt vilken det endast är 

erfarenheter som kan förmedla kunskap. Enligt metoden kan alla fenomen i världen härledas 

till bestämda naturlagar, för såväl naturen, människor och samhällen. (Molander, 2003) Den 

baserar sig på antagandet att det i den sociala världen finns mönster och regelmässigheter, 

orsaker och följder, precis som i naturen. För positivister är syftet med samhällsforskningen 

att upptäcka dessa mönster och regelmässigheter i den sociala världen genom att använda den 

typ av vetenskapliga metoder som används inom naturvetenskapen. (Denscombe, 2009)  

 
2.3.2. Fenomenologisk infallsvinkel 

Fenomenologi beskrivs av och till som ett alternativ till positivism. I direkt motsats till denna 

betraktas fenomenologi som ett tillvägagångssätt som betonar subjektivitet, beskrivning, 

tolkning och medverkan. Denna typ av forskning har i allmänhet att göra med människors 

uppfattningar eller åsikter, attityder och övertygelser samt känslor och emotioner. 

Fenomenologin ägnas först och främst åt mänskliga erfarenheter och intresseras av den 

sociala tillvarons grundläggande villkor. (Denscombe, 2009)  
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2.3.3. Hermeneutik 

Hermeneutik betyder ”tolknings av budskap” eller ”tolkning av texter”. I alla texter finns 

viktig information mellan raderna, så även det som inte sägs ger betydelse åt texten. Konsten 

att göra tolkningar så att de stämmer med olika kunskapskällor och på så vis blir trovärdiga är 

målet med hermeneutik. (Egidius, 1986) Metoden baseras på att en text har skrivits av en 

person som tolkat och sammanställt information och på så vis måste en bearbetning av texten 

göras för att se förbi det subjektiva tillståndet i texten. (Andersen, 1994)   

 

2.3.4. Rapportens förhållningssätt 

Rapporten har ett hermeneutisktiskt förhållningssätt då det handlar om att tolka texter, 

intervjuer och den utförda enkätundersökningen. För att få fram svar till 

problemformuleringarna har det varit nödvändigt att använda sig av en stor mängd 

information därefter uttyda den korrekta informationen.      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2.4. Metoddiskussion 

 
I arbetet har både sekundär- och primärdata använts och en blandning av kvalitativ och 

kvantitativ metod med en hermeneutistisk infallsvinkel. Det har varit viktigt att ha en stor 

mängd sekundärdata som grund i form av böcker, artiklar och Internetsidor, detta för att 

kunna sammanställa en så korrekt bild som möjligt. Sekundärdata har sedan kompletterats 

med insamlad primärdata i form av intervjuer och en enkätundersökning.  

 

Vetskap finns kring att den sekundärdata som använts i viss mån kan varit subjektiv, då 

särskilt den information som inhämtats direkt från företagens medier. Även till synes 

oberoende källor kan ha tendens till viss subjektivitet då de kan vara påverkade av företaget 

på ett eller annat sätt, positivt eller negativt. Det har dock varit svårt att hitta källor som säger 

emot majoriteten, i princip alla referenser har en positiv inställning till Gant, vilket har som 

följd att väldigt lite negativitet framkommer.  För att om möjligt kunna kringgå detta problem 

har en stor mängd källor använts i insamlingen av data, detta för att någorlunda kunna 

säkerställa informationen.    

 

För att ytterligare kunna säkra äktheten i materialet har även primärdata insamlats från ett 

flertal källor. Respondenterna i intervjuerna kan självklart vara subjektivt inställda då de 

arbetar för eller med varumärket Gant. Även om de själva kanske inte är medvetna om det så 

har respondenterna säkerligen en grundinställning till varumärket, vilket på så sätt kan ge 

subjektiva svar.  

 

Medvetenhet finns även om att enkätundersökningen inte är helt tillförlitlig, den är inte en 

komplett marknadsundersökning. Enkäten har genomförts på begränsad geografisk yta och 

viss ojämnhet finns i fördelningen i svarsfrekvensen mellan könen. Utifrån den tidsram som 

varit tillgänglig har vissa begränsningar i enkäten varit nödvändiga att göras och enkäten har 

alltså inte kunnat bli så bred och djupgående som först önskats, men ett användbart resultat 

utifrån tidsramens mått är ändå uppnått. Ett intressant inslag i enkäten kan i efterhand ses, det 

hade varit intressant att även ta upp de tillfrågades kunskap om konkurrenterna till Gant och 

vilket varumärke de tillfrågade föredrar. Detta hade kunnat ge en bredare syn på Gants 

position i kundernas medvetande.  

 

Utifrån både sekundär- och primärdata har sedan ett resultat försökt utläsas och om 

samstämmighet bland källorna funnits har detta tolkats som ett relativt sanningsenligt svar.   
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3. Teoretisk referensram  

 
3.1. Marknadsföring 

 
Marknadsföring är alla de åtgärder som genomförs i en organisation för att främja 

omsättningen av varor och tjänster. Marknadsföringens komponenter och aktiviteter går att 

mäta och analysera och olika samband går att beskriva i mätbara termer. Marknadsföring kan 

därför beskrivas som en vetenskap. (Gustafsson och Rennemark, 2002) 

 

Om ett företag ska lyckas med sin affärsidé, är det i många fall viktigt att lyckas med sin 

marknadsföring. Marknadsföring handlar inte om att gissa sig till marknadens behov och 

sedan ge marknaden vad den vill ha. Istället handlar det om att använda marknadsföringen 

som ett verktyg för att uppnå ett lönsamt samspel mellan företaget och marknaden. Detta 

innefattar alla åtgärder ett företag vidtar, bland annat i form av reklam, annonsering, skyltning 

och sponsring, för att påverka sin målgrupp och då kunna sälja företagets varor och tjänster. 

Med sin marknadsföring syftar företag till att kommunicera med marknaden så att den 

påverkas till köp eller till förändrade åsikter och attityder. Lyckad marknadsföring är alltså en 

sorts kommunikationsprocess som handlar om att väcka människor intresse genom att som 

företag lyssna, förstå, övertyga och engagera. (Holmström, 2007) 

 

När ett företag har hittat sin målgrupp och marknad gäller det att hitta de bästa sätten att nå 

dem på, både med reklam och på annat sätt. De vanligaste metoderna företag använder sig av 

för att nå ut med sin marknadsföring är följande: 

 

1. Annonsering – ett alternativ för bearbetning av stora målgrupper till en rimlig kostnad. 

Vid annonsering i fackpress väljer man en tidning med en viss inriktning som passar 

målgruppen, till exempel mode eller bilsport.  

2. Direktreklam – när målgruppen är välkänd och inte allt för stor är direktreklam ett 

naturligt val. Det blir lätt att anpassa budskapet till kundens intresse. En billig lösning 

är oadresserad direktreklam som kan sändas till till exempel villaägare.  

3. TV, radio och IT-medier – TV-reklam är effektivt då det når en stor grupp och passar 

bra vid uppbyggnad av varumärken. Radioreklam når också en stor grupp och fungerar 

både rikstäckande eller lokalt. Webbplatser ger unika möjligheter till dialog med 

kunderna och hög aktualitet då det är lätt att uppdatera.  

4. Personlig försäljning – ger en personlig närkontakt med kunderna, säljarna utgör en 

viktig del av företagets marknadsföring.  

5. Sales promotion (SP) – säljfrämjande åtgärder för att underlätta försäljningsarbetet i 

form av presentationshjälpmedel och butiksreklam med mera. 

6. Public relations (PR) – spridning av information om företaget till allmänheten och 

massmedia via icke-betalda utrymmen, så som i artiklar och bloggar med mera. 

7. Sponsring – reklam i samband med idrotts- och kulturevenemang kan ge lönsamhet 

om rätt målgrupp infinner sig på platsen.  

8. Utomhusreklam – all reklam som idag pryder vår utomhus- och trafikmiljö så som på 

bussar, annonspelare, stortavlor och taxiskyltar med mera (Gustafsson och 

Rennemark, 2002)   

 

En normal svensk morgontidning består till cirka 50 procent av annonser och alla dessa 

hundra- eller tusentals annonser har utformats med omsorg och eftertanke för att väcka 

läsarnas intresse vilket förhoppningsvis resulterar i ett köp. Dessvärre är det enbart en liten del 
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av annonserna som överhuvudtaget uppmärksammas av läsarna, en tumregel brukar vara att 

hälften av annonserna når sina mottagare medan resten inte gör det. Och prognosen är lika 

negativ bland all annan reklam så som utomhusreklam, TV-reklam, direktreklam och så 

vidare. (Gustafsson och Rennemark, 2002) År 2009 satsades 57 736 miljoner kronor på den 

totala marknadskommunikationen i Sverige. (Internet 14) I och med att 50 procent av all 

marknadsföring går till spillo då den inte uppmärksammas så är hälften av denna summa 

bortkastade pengar. (Gustafsson och Rennemark, 2002) 

 

3.2. Sociala medier och marknadsföring 

 
Var sjunde svensk använder Internet en genomsnittlig vardag, det är ungefär lika många som 

läser en dagstidning. (Gezelius och Wildenstam, 2009) Internetanvändningen ökar ständigt 

och antalet surfare, domäner, sajter och portaler ökar för varje minut. Dagens internet är inte 

enbart ett nödvändigt komplement till företagets övriga marknadsföring, utan också en 

kraftfull resurs som aktivt hjälper kunden i sitt köp. (Gustafsson och Rennemark, 2002) 

Marknadsföring med sociala medier kräver inte enbart kunskaper om teknisk utveckling, utan 

även nya tankegångar. Det ger helt nya möjligheter att utforma smartare och mer naturlig och 

nyskapande marknadsföring. (Gezelius och Wildenstam, 2007)  

 

Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och 

användargenererat innehåll. Det kan ta sig uttryck i internetforum, bloggar, sociala nätverk 

och artikelkommentarer med mera Det är en demokratisering av innehåll och förståelse för 

den roll människan spelar i arbetet med att inte bara läsa och sprida information, utan också 

hur de delar och skapar innehåll för andra att delta i. Idag använder många företag och 

organisationer sociala medier för att kommunicera med sina målgrupper, det är ett snabbt och 

enkelt sätt att nå fram och skapa en dialog med dessa. (Internet 25)  

 

Social media-marknadsföring handlar om marknadsföring via olika sociala medier på Internet 

och det primära fokuset är att synas bland sin målgrupp på de sociala nätverken och 

webbplatserna. Framgångsrik marknadsföring består av tre viktiga steg: Berätta, lyssna och 

förändra. Kloka marknadsförare har i alla tider tagit till vara på vad deras kunder tycker och 

tänker, så att de på så sätt kan anpassa sig därefter.  För detta är de sociala medierna ett 

perfekt redskap. (Internet 13) Det är en fantastisk och relativt outnyttjad annonsmarknad med 

stor potential där man har möjlighet att skräddarsy sina annonser för exakt rätt målgrupp efter 

noggrann segmentering. (Internet 3) 

  

3.3. Gerillamarknadsföring 

 
En typ av marknadsföring som kan innebära något lägre kostnader är gerillamarknadsföring, 

vilket är konsten att marknadsföra något med kreativitet och energi istället för pengar. 

(Internet 6) Detta innebär okonventionella marknadsaktiviteter som är ämnade för att nå 

maximalt resultat med minimala resurser. (Internet 21)  

 

Gerillamarknadsföring kommer från början från USA där småföretagare med mycket 

begränsad ekonomi använde sig av kreativitet och egen energi för att föra fram sin reklam. I 

New York har detta alternativ till traditionell marknadsföring vuxit sig stark och idag 

använder sig företagen av gerillabyråer för stora mångmiljonskampanjer. Det handlar om att 

med hjälp av annorlunda medieval nå fram till konsumenten där de är minst förberedda på 

reklam, ett innovativt sätt att nå fram genom dagens otroligt kompakta mediebrus. (Inger och 

Olsson, 2004) När volymen i bruset höjs blir det allt viktigare att träffa rätt målgrupp vilket 
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man gör med gerillamarknadsföring. Gerillamarknadsföring missar aldrig målet, det är en del 

av definitionen av uttrycket.  Idag utgör denna typ av marknadskommunikation enbart någon 

promille av företagens marknadsaktiviteter, men intresset ökar. Gerillamarknadsföring är en 

riktad, oväntad och personig kommunikation, det är ingen kanal eller något verktyg, utan en 

attityd till kommunikation. I och med att kommunikationen är riktad så måste målgruppen 

vara ordentligt definierad och avgränsad, detta brukar vara företagens största problem. Ett 

vanligt missförstånd är att det bara är små företag som drar nytta av denna typ av 

marknadsföring, men stora företag skulle mycket väl kunna använda sig utav detta och 

effekten skulle förmodligen bli större då det skulle bli ännu mer oväntat. (Jansson, 2001) 

 

Gerillamarknadsföring är sällan ett direkt säljverktyg, det krävs stort tålamod. Effekten 

uppnås genom ”ringar på vatten” och kan ta tid. Om gerillaaktiviteten riktar sig mot, eller 

uppmärksammas av media, kan effekten däremot komma direkt. (Jansson, 2001) 

 

3.4. Storytelling 
 

I alla tider har människor fascinerats av historier och lika länge har den som behärskat 

berättarkonsten haft ett starkt verktyg för att väcka människors intresse. Ju mer underhållande 

och fängslande berättandet är, desto populärare blir personen bakom och desto större blir 

berättandets kraft. (Mossberg och Johansen, 2006) Konsten att använda en berättelse eller en 

berättelseteknik i marknadsföringssammanhang kallas för storytelling. Berättande har varit 

kommunikationens hjärta i alla tider och är alltså inget nytt fenomen, trots det är det först 

under senare år som tanken och konceptet bakom berättandet har blivit ett område som 

uppmärksammats inom marknadsföring. (Internet 5) 

 

Företag blir allt eftersom mer beroende av att uttrycka meningsfulla budskap för att vinna 

kunder, då produkter i sig inte till fullo kan tillgodose människans längtan efter att finna 

mening i livet. Detta innebär att konsumenter inte enbart kommer att köpa produkter för att 

fylla materialistiska behov utan istället för att tillgodose de känslomässiga behoven, då 

produkten kan uttrycka en livsstil, historia, upplevelse eller en känsla. Storytelling möjliggör 

för företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och skapa en 

upplevelse för sina kunder. Fördelen med att använda storytelling är att en historia är mycket 

svår för andra att kopiera och på så sätt blir man unik. (Mossberg och Johansen, 2006) 

 

För att uppnå effektiv storytelling som är lämplig för ändamålet förekommer huvudsakligen 

fyra typer av passande berättelser att använda sig av: 

 

1. Varumärkesberättelsen – avser att etablera, stärka eller förändra ett varumärke. En bra 

historia kan höja värdet och konkurrenskraften på en produkt eller tjänst. Det 

viktigaste är att företaget lever upp till de standards som i och med historian sätts på 

varumärket. 

2. Reklamberättelsen – innebär vanligt förekommande historier som syftar till att 

marknadsföra en produkt, tjänst eller ett företag. Storytelling har en avgörande roll för 

hur företag når ut till sina kunder, vilka i sin tur förhoppningsvis sprider historien 

vidare. En sådan berättelse kan bidra med betydande konkurrensfördelar då kunder 

lättare lyssnar till sina vänner än reklam.  

3. Konsumentberättelsen – används främst för att förstå och förutse kundbehov. Genom 

att vara lyhörd för konsumentberättelser är det lättare att möta kunden och deras 

önskemål. 
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4. Samhällsberättelsen – syftar till att stärka eller förändra samhällets uppfattning om ett 

företag eller verksamhet, till exempel om hur de ställer sig i olika samhällsfrågor.  

 

Det räcker dock inte med att en historia klassas som bra för att den ska bli framgångsrik i sin 

marknadsföring, historien måste även kunna uppfylla företagets syfte. En faktor som bör 

beaktas är sanningshalten i historien som företaget förmedlar till sina kunder, det är inte 

nödvändigt att hela historien är sann, utan det viktigaste är att kärnan i historien stämmer 

överens med verkligheten så att budskapet för produkten inte förändras. Det är viktigt att 

historien är väl genomarbetad då den ska prägla företaget och på ett trovärdigt sätt föras 

vidare till omvärlden. (Internet 5) 

 

Många företag använder sig av storytelling för att bygga upp sitt varumärke. Man berättar den 

sanna historien om företaget och dess ursprung. En bra historia förstärker bilden av företagets 

själ och man säljer inte längre enbart produkter utan även berättelser och drömmar. Storyn blir 

en vandringshistoria som ger konsumenten en känsla av tillhörighet och en känsla av att få 

delta i företagets historia. (Hedén och McAndrew, 2005)  

 

3.5. Varumärke 

 
Användandet av varumärken är i princip lika gammalt som civilisationen själv. Forskare 

hävdar att man redan för 5000 år sedan började använda olika sätt för att särskilja sina 

ägodelar genom att märka dem. Det var helt enkelt praktiskt att sätta egna märken på 

tillhörigheterna för att veta vem de tillhörde. I det gamla Egypten användes metoder för att 

särskilja varor som påminner mycket om de som används idag. Till en början hade denna 

märkning mer karaktären av ett bomärke men gled efter hand över till att bli den form av 

varumärkning som avses idag. Denna användes för att särskilja produkterna eller som en 

kvalitetsgaranti från tillverkaren. (Gezelius och Wildenstam 2007)  

 

Det moderna varumärkets historia har i stor utsträckning löpt parallellt med utvecklingen 

inom konsumentvaruhandeln, med betoning på snabbrörliga konsumtionsvaror. Under 1980- 

och 90-talen uppmärksammades dock varumärket som ett konkurrensmedel i samband med 

marknadsföring. Under senare år har varumärket uppmärksammats i långt högre utsträckning 

då det visat sig att köpare inte fattar beslut enbart på rationella grunder utan i hög grad är 

mottagliga för emotionella argument. Vid köp av dyra produkter väljer köparen ofta ett 

välkänt varumärke med gott rykte framför ett okänt. (Melin, 1997)  

 

I § 1 i varumärkeslagen finns en definition av begreppet varumärke, de grundläggande kraven 

för vad som kan karakteriseras som ett varumärke: 

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara, eller dess 

förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet 

från sådana som tillhandahålls i en annan.” (Melin s. 29, 1999) 
 

Ett varumärke är alltså ett kännetecken som används för att särskilja sina varor eller tjänster 

från andras eller för att framhäva den egna varan eller tjänsten. Ett bra varumärke gör att 

varan eller tjänsten utmärker sig bland andra. (Internet 17) Ett varumärke är inte enbart ett 

varumärke, det är mer än så. Det engelska uttrycket ”trademark” säger mer om fenomenet, 

grafiska symboler som av näringslivet och andra används till att identifiera deras 

kommunikation, egendom och produkter. Det engelska uttrycket visar bättre än det snävare 
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svenska på varumärkets breda användning. (Holger och Holmberg, 2002) Värdet av ett 

varumärke byggs upp av associationer hos kunderna som är starka, fördelaktiga och unika. 

(Gezelius och Wildenstam, 2007) Associationer är minneskopplingar i människors 

medvetande, vilket innebär de minnen man har med en viss företeelse eller till ett specifikt 

varumärke. Dessa kan vara negativa, neutrala eller positiva och företag kan påverka 

associationerna med hjälp av sitt beteende. (Uggla, 2004) En bra produkt, ett bra erbjudande, 

bra service, bra tillverkare och bra distributörer skapar tillsammans ett starkt varumärke. 

(Gezelius och Wildenstam, 2007)  

 

Det finns många skäl för ett företag att lägga pengar och kraft på att bygga och försvara sitt 

varumärke. De flesta kunder är beredda på att betala mer för de starkare varumärkena i en 

produktkategori än för något från de svagare konkurrenterna. Detta beror till stor del på fyra 

olika funktioner som varumärket innefattar: 

 

1. Ett varumärke bär information – kunden vet vad hon får vid köp av en produkt från ett 

välkänt varumärke vilket gör att hon är beredd att betala ett högre pris. 

2. Ett starkt varumärke reducerar den upplevda risken – kunden vet vad produkten står 

för och vad hon kan förvänta sig utav den och riskerar alltså inte att göra ett dåligt val. 

3. Ett starkt varumärke reducerar sökkostnaden – i vissa produktkategorier kan ett 

felaktigt val ge förödande konsekvenser och då är det viktigt att man gör ett bra val. 

För att slippa lägga tid på att hitta ett bra alternativ till lägre pris, kan man välja det 

välkända varumärket. 

4. Ett starkt varumärke reducerar den psykologiska risken – för att inte riskera att välja 

fel och på så sätt hamna utanför den grupp man vill tillhöra kan man göra det enkelt 

och välja ett välkänt varumärke som representerar det man vill förknippas med.  

(Gezelius och Wildenstam, 2007) 

 

Det är viktigt att sköta om sitt varumärke och detta bör göras med konsekvens och 

långsiktighet. Det är nödvändigt att hela tiden hålla fast vid sitt ursprungskoncept, samtidigt 

som man måste försäkra sig om att konceptet ligger rätt i tiden. Utan konsekvens sätts 

varumärkets trovärdighet på spel. (Hedén och McAndrew, 2005) 

 

3.6. Varumärkesidentitet  

 
Varumärkesidentitet kan definieras som en uppsättning varumärkesassociationer som 

företaget vill skapa och bibehålla på marknaden. Den handlar om vad man vill och önskar stå 

för. Den bild av varumärket som konsumenten sedan upplever, företagets image, kan 

överrensstämma mer eller mindre med varumärkesidentiteten. När identitet och image 

överrensstämmer väl, har företaget lyckats med sin strategi. (Uggla, 2004)  

 

Varumärkesidentitet brukar vanligtvis karaktäriseras som vad det är varumärket står för, vad 

som ger det mening och vad som gör det unikt. För att en varumärkesidentitet ska vara 

konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och uthållighet i identitetsutvecklingen. Även 

varumärkets personlighet har stor betydelse vid identitetsutvecklingen, målsättningen med att 

utforma en personlighet är att förmänskliga varumärket och att ge det en själ, detta bygger på 

antagandet att konsumenten väljer produkter på samma sätt som de väljer vänner. En attraktiv 

och karismatisk personlighet kan vara en starkt bidragande orsak till att en djup och långvarig 

relation mellan konsumenten och varumärket utvecklas. (Holger och Holmberg, 2002)  
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3.7. Kundlojalitet 

 
Ett företag tjänar i alla avseenden mest på att behålla sina gamla kunder och på att utveckla 

relationen till dessa. Aktiviteter för att skaffa nya kunder är cirka fem gånger så dyra som 

aktiviteter för att behålla redan existerande kunder och aktiviteter för att vinna tillbaka 

förlorade kunder är ännu dyrare. I och med detta är det oerhört viktigt för företag att måna om 

de kunder de har och att arbeta för en bra relation med nöjda kunder. (Gezelius och 

Wildenstam, 2007)  

 

Två viktiga framgångsfaktorer för att få nöjda och lojala kunder är att skapa positiva 

varumärkesupplevelser samt att ha förmågan att på ett innovativt sätt skapa och forma 

efterfrågan. De värden som varumärket representerar ska upplevas i alla kontakter mellan 

kund och företag, vilka ger upphov till känslomässiga kopplingar som i sin tur leder till 

lojalitet. För att lyckas är det nödvändigt att tydligt kunna redogöra för vad varumärket står 

för och att hela tiden ha kundens intressen i fokus för att ge henne en positiv 

varumärkesupplevelse. Det är även viktigt att kunna styra efterfrågan genom att arbeta 

innovativt med att ta fram nya erbjudanden som attraherar fler kunder och marknader. 

(Internet 19)  

 

3.8. Porters konkurrensstrategier 

 
I den ekonomiska teorin är drömscenariot fri konkurrens och möjlighet att tävla om kunderna 

på lika villkor. Alla företag arbetar för att finna egna konkurrensfördelar för att skilja sig från 

sina konkurrenter. Michael Porter menar att det enbart finns tre sätt att lyckas skapa 

konkurrensfördelar och dessa är: 

 

1. Kostnadsöverlägsenhet – handlar om att ha lägst pris på marknaden i förhållande mot 

sina konkurrenter. 

2. Differentiering – handlar om att erbjuda något unikt för kunden, produktfördelar som 

inte någon konkurrent kan erbjuda. 

3. Fokusering – handlar om att bli bäst på en liten del av marknaden. Det innebär att 

företaget väljer kostnadsöverlägsenhet eller differentiering inom sin egen nisch.  

 

Porter menar att det är av största vikt att bestämma en konkurrensstrategi för företaget och att 

sedan hålla fast vid denna, det är riskabelt att vara lite av allt. Om man inte väljer en 

konkurrensstrategi riskerar man att ”fastna i mitten” och den positionen är aldrig lönsam för 

företaget. (Gezelius och Wildenstam, 2007) 

 

3.9. Konkurrensperspektiv 

 
I en allt hårdare konkurrens tvingas företag hitta egna vägar för att synas. Förutom de 

ovannämnda konkurrensstrategierna finns det fyra olika konkurrensperspektiv som istället 

handlar om de relationer som skapas med kunderna. Ett företag klarar inte av att arbeta utifrån 

alla perspektiv samtidigt, det går att hantera högst två på samma gång men det är viktigt för 

företaget att låta ett perspektiv dominera. Dessa fyra perspektiv är: 

 

1. Produktperspektivet – handlar om att uppnå så hög kvalitet som möjligt på sina 

produkter. Det är produkten och dess höga kvalitet som utgör konkurrensfördelen, 

service betraktas mer som en stödjande funktion i detta perspektiv. 
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2. Prisperspektivet – handlar om att ständigt arbeta med kostnadseffektiv hantering, 

service erbjuds på grundnivå och det är produkten som genom ett lägre pris vinner 

konkurrensfördelen.  

3. Image- eller varumärkesperspektivet – handlar om byggandet och vårdandet av ett 

företags varumärke, där produkten är ett stöd för varumärket. Varumärket står i 

centrum för kundens köpbeslut och det är viktigt att produkten tydligt visar 

varumärket, antingen i form av en logotyp eller av en utmärkande design.  

4. Relationsperspektivet – handlar om att företaget erbjuder en hög och välstrukturerad 

servicenivå. Det är ett perspektiv som allt mer och mer blir ett måste för företagen då 

kunderna i allt högre grad kräver god service från företagen. Grundprodukten är enbart 

en bärare och företagen fokuserar på värdet i kundprocessen. (Gezelius och 

Wildenstam, 2007)  
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4. Empiri 
 

4.1. Företagspresentation 
 

Gant är från början ett amerikanskt varumärke och ägs idag av det Schweiziska bolaget Maus 

Frères. Det är ett internationellt livsstilsvarumärke som säljs i över 70 länder i både egna 

butiker och av återförsäljare. Huvudkontoret ligger i Nacka, Sverige och därifrån styrs allt 

från design till distribution för hela världens Gantbutiker. (Björk, 2008)  

 

4.1.1. Affärsidé 

Att utveckla, marknadsföra och sälja högkvalitativa livsstilsprodukter under varumärket 

Gant. (Gant introduktionsprospekt 2006)  

 

Deras affärsidé bygger i grund och botten på ett starkt varumärke och kraften det förmedlar. 

(Björk, 2008) 

 

4.1.2. Vision 

Gants vision är att vara ett ledande globalt livsstilsvarumärke. (Gant introduktionsprospekt 

2006) 

  

4.1.3. Historien om Gant 

”Bernard Gant siktade Amerika första gången när den legendariska frihetsgudinnan skymtade 

i morgondiset med ett löfte om en lysande framtid för de modiga och strävsamma. Och han 

var både modig och strävsam och bestämd att skapa sig en framtid, till skillnad mot vad som 

var möjligt i hans hemland Ukraina. Och det här var tidpunkten, 1914, och platsen, New 

York, att göra det på!” (Internet 11)   
 

Det var år 1914 som den modige och affärstänkande ukrainaren Bernard Gantmacher (se 

bilaga 1) immigrerade till New York, USA, med målet att skapa sig en framtid som aldrig 

varit möjlig i hemlandet Ukraina. Den då 21-årige Gantmacher började studera till farmaceut 

vid Columbia University och finansierade detta genom arbete på en skjortfabrik. Hans 

arbetsuppgift var att sy skjortkragar och han fick snabbt gott rykte om sin skicklighet att 

hantera symaskinen. På samma fabrik träffade han sin framtida fru Rebecca Rose, som 

arbetade som knapp- och knapphålsspecialist. (Björk, 2008) 

 

År 1941 startade Gantmacher och en kusin familjeföretaget Gant som sydde skjortor till 

märkesföretag så som Brooks Brothers. Kvaliteten garanterades av ett G som syddes fast på 

skjortan. (Forsberg, 2006) Deras kunder bestod främst av framstående amerikanska 

skjortmärken och efter en kort tid var Gantmacher känd som en skicklig skjorttillverkare. 

(Björk, 2008) 

 

När sedan andra världskriget bröt ut fick de flesta textilfabriker producera en viss kvot miltära 

kläder då det var stor brist på både textilfabriker och textilier i landet. Hans båda söner, Elliot 

och Martin ”Marty”, deltog i kriget och båda övervägde att göra karriär inom det militära. 

Men deras uppväxt och arv blev avgörande och de valde till slut att följa i sin fars fotspår. 

Företaget uppmärksammade snabbt den förändring som slutet på andra världskriget förde med 

sig, ett ökat antal män som klädde sig mindre formellt. Att vara välklädd utan att vara 

uppklädd var en tanke som de tog efter och som än idag finns i företagets anda.  (Björk, 2008)  
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År 1949 startade han familjeföretaget i egen regi under varumärket Gant. Företaget sydde 

fortfarande enbart skjortor men satsade nu på rymliga och bekväma skjortor och 

introducerade skjortmodellen med knappar för att fästa fast kragen. Efter ett år såldes 

skjortorna över hela USA. (Forsberg, 2006) Affärsidén var att erbjuda skjortor av samma 

höga kvalitet och med samma gedigna hantverk som deras tidigare kontraktstillverkade 

skjortor. De riktade sig till universitetsstudenter och sönerna reste runt över hela USA för att 

hitta återförsäljare som riktade sig till målgruppen. (Björk, 2008) 

 

Deras första kund var butiken Paul Stewart på Madison Avenue, New York, som var en av de 

bättre klädbutikerna och ansågs av många vara en trendsättare. Deras återförsäljarstrategi gick 

ut på att enbart sälja till de bästa butikerna i varje stad. Om den bästa butiken inte ville sälja 

deras produkter nöjde man sig inte med den näst bästa, utan man avstod och inväntade 

intresse från den butik man valt ut. En annan strategi var att varken återförsäljarna eller de 

själva bar vita skjortor (den då vanligaste färgen) för att sticka ut bland konkurrenterna. 

Ryktet om Gant spred sig och inom ett år såldes deras skjortor över hela USA. Gant ansågs 

vara nyskapande och ”preppy”, vilket innebar en prydlig klädstil i klassiskt snitt. Detta blev 

mycket eftertraktat bland universitetsstudenterna runt om i hela landet. Under 1960-talet var 

Gant den näst största skjorttillverkaren i världen. (Björk, 2008) 

 

I början av 1960-talet fick de flera gånger förfrågan om de ville sälja företaget. Detta hade 

tidigare inte varit en tanke men efter ett tag kände de att det var dags att göra något annat i 

livet, efter att ha levt med familjeföretaget dygnet runt i över 20 år. (Björk, 2008). Familjen 

sålde varumärket 1967 och det har sedan dess ägts av ett stort antal olika amerikanska företag. 

(Gant introduktionsprospekt 2006) 

 

År 1980 erhöll Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark rätten att designa och 

marknadsföra varumärket Gant på den svenska marknaden. Snart hade rätten att designa och 

marknadsföra varumärket utökats till alla marknader förutom USA. Detta blev starten på 

Gants internationella framgång. (Internet 15) 

 

Den svenska trion utgick från kvalitet och letade sen efter bästa möjliga pris, istället för 

tvärtom som var det vanliga. En av de stora fördelarna med att ha licens för ett redan 

existerande varumärke var att startsträckan blev mycket kortare. Deras tanke var att Gant 

skulle erbjuda kunderna möjligheten att kunna klä sig väl utan att riktigt anstränga sig. Det 

blev en kollektion med en marin känsla där detaljer på ”ruggers” (rugbytröjor) och skjortor 

från den amerikanska kollektionen gick igen i de egna produkterna. (Björk, 2008) Deras dröm 

var att designa och marknadsföra och inte sitta i oändliga möten. (Forsberg, 2006) 

 

Trion satsade 50 000 kronor vardera och SEB ställde upp med ett lika stort lån. När de skulle 

beställa sin första leverans krävde banken en säkerhet och Björks fru ställde upp med 

familjens villa på Lidingö. SEB fortsatte ställa krav och till slut blev det för mycket för trion 

och de bytte bank till Sundsvallsbanken, numera Nordea, där de fortfarande har kvar sina 

affärer. De gjorde även en stor missbedömning i budgeteringen, vilket resulterade i att 

butikerna enbart köpte 75 % av den tänkta försäljningen. De var tvungna att dra ner på sina 

kostnader och det enda de kunde dra ner på var deras egna löner. (Forsberg, 2006)  

 

I och med denna strama ekonomi fanns det inget utrymme för marknadsföring den första 

säsongen. Inför den andra däremot började de samarbeta med reklambyrån Orsak & Verkan 

och utarbetade tillsammans en strategi som gick ut på att nå en begränsad målgrupp med ett 

högkvalitativt budskap. Resultatet var direktreklam i form av en produktkatalog till en 
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noggrant utvald målgrupp. Denna målgrupp var män i åldern 25 – 50 år, bofasta i större 

tätorter med en viss minimiinkomst. (Björk, 2008)  

 

Trion valde att snabbt expandera utanför Sverige, de började expansionen i Norge och 

fortsatte sedan med land efter land. För varje säsong dubblades nästan omsättningen. De 

månade om Gant som ett varumärke från den amerikanska östkusten, där kläderna 

symboliserar en ledig men ändå proper fritidsstil. Varumärket var det som skulle synas, så 

själva höll de en låg profil. (Forsberg, 2006) 

 

Under tiden den svenska trion ägde licensen för Gant internationellt, sköttes Gant i USA av 

andra bolag. 1995 gick USA-bolaget i konkurs och den nya ägaren blev Philips-Van-Heusen 

som då även köpte upp 25 procent av svenskarnas bolag. 1999 betalade trion 570 miljoner 

kronor för att även äga varumärket Gant i USA. Stilen Gant hade i USA stämde inte överens 

med den stil de själva lanserat vilket resulterade i att de lade ner verksamheten i USA och 

öppnade nya butiker, men det skulle ta lång tid innan de nya butikerna gick med vinst. 

(Forsberg, 2006)  

 

Under 2004 lanserades Gant Woman, detta eftersom det sedan länge funnits en betydande 

efterfrågan av Gants produkter bland kvinnor. Denna satsning visade sig snabbt mycket 

framgångsrik och har bidragit positivt till deras tillväxt och resultatutveckling. (Gant 

introduktionsprospekt 2006)   

 

Det var i syfte för att underlätta en fortsatt framgångsrik utveckling och expansion som 

styrelsen för Gant och dess aktieägare beslutade att man skulle genomföra en ägarspridning av 

aktierna i bolaget genom en försäljning av befintliga aktier. Den 28 mars 2006 blev 

tidpunkten för Gants börsnotering på Stockholmsbörsen. (Gant introduktionsprospekt 2006) 

 

Det schweiziska bolaget Maus Frères hade under en tid följt Gants framgång och hade blivit 

intresserade av ett uppköp av varumärket. Maus Frères är ett av Schweiz största 

handelsföretag där Didier Maus är högsta chef. Han tillhör fjärde generationen i familjen som 

driver företaget. I koncernen ingår varuhuskedjan Manor, som kan liknas vid Åhlens, flera 

andra detaljhandelskedjor samt det exklusiva Aigle och delägare i Lacoste. I början av 

november 2007 reste Didier Maus och Guy Latourrette till Stockholm för att möta upp Björk 

för att presentera en plan om att köpa upp en del av Gantaktierna. De fick ett svar om att Gant 

inte var intresserade av deras erbjudande och detta blev början på en lång maktkamp parterna 

emellan. Maus Frères ville till varje pris köpa aktierna, medan Gant lika bestämt tackade nej. 

(Billing et al., 2008) Maktkampen pågick ända till den 21 mars 2008 då Gant avnoterades från 

Stockholmsbörsen till följd av Maus Frères uppköp. (Björk, 2008)  

 

Maus Frères köp av Gant betecknades av många som en lång och bitter maktkamp men den 

kan snarare ses som ett missförstånd mellan Björk och Maus Frères om Gants framtida 

inriktning och i själva verket var de nya ägarna extremt varumärkesvårdande. (Olsson, 2008) 

Brian Rennie, kreativ chef för Gant, tycker att de nya ägarna är fantastiska.  Att de älskar 

Gant och inte köpte företaget för att de trodde att de skulle kunna göra det bättre, utan de 

tycker att Gant redan gjorde ett otroligt jobb och ville hjälpa dem att ta sig till nästa nivå. 

(Fundell, 2009) 
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4.1.4. Kollektioner 

Gant presenterar fyra kollektioner om året, basen utgörs av vår/sommar- respektive 

höst/vinterkollektionerna. Dessa kompletteras av mindre kollektioner i november och april, 

”holiday” respektive ”high summer”. Produkterna levereras löpande för att skapa ett 

spännande nyhetsflöde och intressanta exponeringar i butik. (Björk, 2008) 

 

Sedan våren 2006 tydliggör Gant sina kollektioner för olika livsstilar genom att arbeta med tre 

tydliga koncept, som alla har sin utgångspunkt i ”American Sportswear”. Syftet är på att ett 

tydligare sätt än tidigare kommunicera och differentiera utbudet av herr- och damkläder till 

marknaden och på så sätt uppnå ökad försäljning. (Gant årsredovisning 2006) 

 

Konceptet ”G.N.H.” (Gant New Haven) är störst av de tre koncepten och utgör basen i 

kollektionen. Det kännetecknas av ett tidlöst sortiment som är inspirerat av den amerikanska 

östkusten med sitt ursprung i Ivy League. (Björk, 2008) Det är en ledig kollektion med 

klassiska ”preppyinfluenser” som uppgraderas efter rådande trender. (Gant årsredovisning 

2006)  

 

Konceptet ”Elliot Gant” är deras mest exklusiva och sofistikerade kollektion med eleganta 

sömnadsdetaljer. (Björk, 2008) Den är döpt efter grundarens yngste son och är en avslappnad 

och raffinerad kollektion för världens alla medborgare som vill uttrycka en elegant och 

sofistikerad livsstil. (Gant årsredovisning 2006) 

 

Det tredje konceptet ”Rugger” kombinerar vintage och gatumode och influeras av rådande 

trender och uttrycker en klassisk-amerikansk-nutidsattityd. (Björk, 2008) Den är döpt efter 

Gants första sportskjorta som tillverkades 1949. (Gant årsredovisning 2006) Det här konceptet 

hjälper Gant att nå en yngre målgrupp genom sitt ungdomliga uttryck. (Tagesson, 2010)  

 
4.2. Presentation av respondenter 
 

4.2.1. Gant, NK i Göteborg 

Intervju gjord med butikschefen Molly Tagesson, 10-04-20. Butiken ägs av Gants 

huvudkontor i Nacka och både herr- och damkollektionen säljs i denna butik. Nuvarande 

butikslokal har använts sedan 2005 och till hösten 2010 ska de byta till en större lokal.  

 

4.2.2. Hennings, Skövde 

Intervju gjord med ägare Peter Larsson, 10-05-03. Butiken etablerades i Skövde år 1965 och 

har sedan starten sålt Gant. De var en av de första butikerna i Sverige att sälja varumärket. 

Sedan lanseringen av Gant dam år 2004 har de sålt även denna kollektion. 

 

4.2.3. Jolina, Borås 

Intervju gjord med delägare Anneli Bergvall, 10-04-28. Butiken öppnades år 2000 och säljer 

endast damkläder. År 2004 tog Gant kontakt med butiken med önskemålet att de skulle sälja 

deras produkter. 

 

4.2.4. Pondus, Göteborg 

Intervju gjord med butikschef Viveka Rollfelt, 10-04-24. Butiken öppnades år 2006 och år 

2010 började de sälja Gant, både herr- och damkollektionen.  
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4.3. Sammanställning av enkätundersökning 
 

I enkätundersökningen som genomförts har 34 män och 85 kvinnor, totalt 119 personer, svarat 

på ett antal frågor. Personerna som svarat på enkäten kommer både från landsbygd och 

storstad och det finns en stor spridning på yrken och livsstilar bland dessa.  

 

I enkätundersökningen ställdes ett antal flervalsfrågor för att ta reda på vem personen i fråga 

är och hur dennes förhållande till Gant ser ut. Utöver dessa ställdes ytterligare tre frågor för 

att undersöka hur väl Gant når ut med sin marknadsföring och vad personerna associerar med 

varumärket.  

 

Den första frågan löd: Var har du sett marknadsföring för Gant?  

En stor del av de tillfrågade har sett marknadsföring i dagstidningar och modemagasin, så som 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Elle, King samt olika livsstilsmagasin. 

Utöver detta har ett stort antal uppmärksammat reklam på bussar och reklampelare i 

storstäderna. Även flygplatser och Tax Free-tidningar förknippas med varumärket. En annan 

stor marknadsföringskanal är Gants egna butiker, skyltar, medlemsutskick och framförallt 

deras egen produktkatalog som ett flertal av de tillfrågade får hemskickad. Ett flertal har även 

sett marknadsföring på Internet, både på Gants hemsida, Facebook och reklambilder. Det 

finns även en relativt stor del som inte uppmärksammat någon marknadsföring för Gant 

överhuvudtaget. 

 

Den andra frågan löd: Vilken målgrupp tror du Gant vänder sig till? (ålder, kön, livsstil osv.) 

Majoriteten av de tillfrågade förknippar Gant med äldre- eller medelålders män i den övre 

medelklassen. En stor del tänker även på sportmode i en klassiskt tidlös stil, med fokus på 

marina sporter och influenser. Andra associationer som uppkommer är att Gant lämpar sig för 

storstadsfolk, lite snobbigt och ”preppy”influerat. En annan målgrupp är affärsmänniskor med 

modeintresse, god ekonomi och lite finare intressen så som golf och segling. Andra 

egenskaper som de tillfrågade förknippar med Gants målgrupp är sofistikerade personer som 

njuter av livet och månar om kvalitet framför kvantitet. 

 

Den tredje frågan löd: Vad tänker du på när du ser deras logotyp?  

Majoriteten av de tillfrågade förknippar Gants logotyp med ett enkelt och stilrent klädmärke 

som står för god kvalitet. En stor del av de tillfrågade associerar även logotypen med USA 

och New England, kustmode och sportig amerikansk överklass. Det klädesplagg som de flesta 

kopplar till varumärket är pikétröjan, ett plagg som även associeras med golf och livsstilen det 

innefattar. Många tänker även på produktkatalogens vackra miljöer med snygga modeller i 

färgglada klädesplagg på en båt eller strand. En stor del av tillfrågade ser Gant som ett 

livsstilsvarumärke som förmedlar lyx och en bra känsla. Vad gäller utformningen av 

logotypen anser många att den är väldigt intetsägande, att den lätt ses förbi och till och med 

kan uppfattas som stel och tråkig. Andra tycker att den är stilren och elegant och att den 

stämmer bra överens med den klassiska klädstil som Gant erbjuder. 
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4.3.1. Män i åldern 20 – 40 år 

 

Figur 1 
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Här kan utläsas att 62 % av män i åldern 20 – 40 år handlar Gant någon enstaka gång eller 

ibland medan 38 % aldrig handlar Gant.  

 

Figur 2 
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Här kan utläsas att män i åldern 20 – 40 år främst handlar Gant på grund av dess design, 

modegrad och kvalitet. Pris och livsstil verkar inte vara lika avgörande vid köp.  
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Figur 3 
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Här kan utläsas att Gant är ett attraktivt varumärke bland män i åldern 20 – 40 år, endast 9 % 

anser att det inte alls är ett attraktivt varumärke. Hela 53 % anser att Gant är ett ganska 

attraktivt varumärke eller mer.  

 

4.3.2. Män i åldern 40 – 65 år 
 

Figur 4 
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Här kan utläsas att män i åldern 40 – 65 år handlar Gant ganska ofta då 81 % handlar 

produkter från Gant. 43 % handlar Gant ibland eller oftare och endast 19 % handlar aldrig 

Gant, vilket är en stor skillnad mot de yngre männen där hela 38 % aldrig handlade Gant.  
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Figur 5 
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Här kan utläsas att bland män i åldern 40 – 65 år är det kvaliteten som avgör vid köp av 

produkter från Gant. Även designen spelar en betydande roll medan priset inte har lika stor 

betydelse.  

 

Figur 6 
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Här kan utläsas att män i åldern 40 – 65 år anser att Gant är ett relativt attraktivt varumärke, 

hela 40 % anser att det är ett attraktivt eller mycket attraktivt varumärke. Dock är det hela 20 

% som inte alls tycker att det är attraktivt, detta till skillnad mot endast 9 % bland de yngre 

männen.  
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4.3.3. Kvinnor i åldern 15 – 29 år 

 

Figur 7 
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Här kan utläsas att kvinnor i åldern 15 – 29 år inte handlar Gant särskilt ofta, hela 59 % köper 

aldrig någon produkt från varumärket.  

 
Figur 8 
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Här kan utläsas att av de 41 % av kvinnor i åldern 15 – 29 år som handlar Gant så är det 

designen som spelar störst roll vid ett köp. Även kvalitet och livsstil har en stor betydelse, 

minst viktigt är pris och modegrad.  
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Figur 9 
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Här kan utläsas att Gant är ett relativt attraktivt varumärke bland kvinnor i ålder 15 – 29 år, 53 

% anser att det är ganska attraktivt eller mer. Dock är det 21 % om anser att Gant inte alls är 

attraktivt, till skillnad mot män i åldern 20 – 40 år där endast 9 % ansåg att Gant är ett 

oattraktivt varumärke.  

 
4.3.4. Kvinnor i åldern 30 – 49 år 

 

Figur 10 
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Här kan utläsas att kvinnor i åldern 30 – 49 år inte handlar Gant särskilt ofta, hela 55 % har 

aldrig handlat produkter från Gant. Här finns dock en liten grupp på 9 % som alltid handlar 

Gant, till skillnad mot män i åldern 20 – 40 år där ingen alltid handlar Gant.  
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Figur 11 
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Här kan utläsas att det främst designen som är avgörande vid köp bland kvinnor i åldern 30 – 

49 år, men även livsstil och kvalitet spelar en stor roll. Hel 25 % anser att livsstilen är viktig, 

vilket enbart 13 % bland de yngre kvinnorna vara, 6 % bland män i åldern 20 – 40 år och inte 

en enda bland män i åldern 40 – 65 år ansåg vara viktigt.  

 

Figur 12 
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Här kan utläsas att Gant är ett väldigt attraktivt varumärke bland kvinnor i åldern 30 – 49 år, 

inte en enda anser att det är oattraktivt. 18 % anser att det är attraktivt eller mer och 82 % 

anser att det är lite eller ganska attraktivt. Detta är en stor skillnad mot de andra 

åldersgrupperna där en relativt stor del ansåg varumärket vara oattraktivt.  
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4.3.5. Kvinnor i åldern 50 + 

 
Figur 13 
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Här kan utläsas att kvinnor i åldern 50 + handlar Gant relativt ofta, hela 38 % handlar 

produkter från varumärket ibland eller ofta. 31 % handlar någon enstaka gång och lika många 

handlar aldrig några produkter från Gant. Här kan då utläsas att kvinnor i åldern 50 + är de 

kvinnor som handlar Gant oftast, då 59 % bland kvinnor i åldern 15 – 29 år och 55 % bland 

kvinnor i ålder 30 – 49 år aldrig handlar Gant.  

 

Figur 14 

50%

33%

17%

Varför handlar de Gant?

Design

Kvalitet

Livsstil

 
 

Här kan utläsas att designen har det mest betydande rollen vid köp av Gantprodukter bland 

kvinnor i åldern 50 + men även kvalitet och livsstil har en viss betydelse.  
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Figur 15 
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Här kan utläsas att Gant är ett relativt attraktivt varumärke bland kvinnor i åldern 50 + och 56 

% anser att varumärket är ganska till mycket attraktivt. Dock är det hela 31 % som anser att 

Gant inte är ett attraktivt varumärke, vilket är lika stor del som de som aldrig handlar Gant 

bland kvinnor i åldern 50 +. Detta är dock en stor skillnad om man jämför med kvinnor i 

åldern 30 – 49 år, där det visserligen är färre som handlar Gant men där alla ansåg att Gant är 

ett relativt attraktivt varumärke.  

 

4.4. Kund och målgrupp 
 

4.4.1. Målgrupp 

Gant anser att det inte är relevant att sätta någon ålder på deras målgrupp, det handlar om att 

ha en inställning till ett positivt liv. Man kan dock se vissa mönster åldersmässigt, män i 

åldern 40 – 60 år är ständigt återkommande i butiken. De förnyar sin garderob för säsongen 

med uppdaterade favoriter så som chinos, jeans, pikétröjor, jackor och v-ringade bomulls- 

eller ulltröjor. De känner sig trygga i varumärket och de vet vad de får när de handlar 

Gantprodukter. I och med att Gant har lanserat Ruggerkollektionen har en yngre målgrupp 

bland män märkts av då denna kollektion är lite mer ungdomlig och avslappnad. Gant har 

även en trogen krets unga killar som vill identifiera sig med varumärket och ofta handlar 

produkter med tydlig Gantlogotyp så som kepsar och t-shirts. Bland kvinnor är det allt ifrån 

unga tjejer till äldre damer som handlar, men den största målgruppen är i åldern 35 – 55. Ofta 

handlar de klassiska skjortor och pikétröjor, men även de lite mer trendiga plaggen är 

uppskattade. (Tagesson, 2010) 

 

Målgruppen föredrar en klassiskt klädd stil med modern prägel som gör att man kan känna sig 

bekväm och välklädd i alla situationer. Det är kunder som söker ett pålitligt klädmärke med 

hög kvalitet och känslan av att veta vad man kan förvänta sig. Målgruppen vill alltid vara 

välklädd utan att riktigt behöva anstränga sig. Den huvudsakliga målgruppen består av så väl 

högavlönade och välutbildade män som kvinnor i åldern 25 – 60 år. Majoriteten bor i 

storstadsregioner och eftersträvar livsstilen och känslan som Gant förmedlar. (Björk, 2008) 
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4.4.2. Kunden 

Den typiska Gantkunden är världsvan och reser mycket i både arbetet så väl som privat. Hon 

lever ett aktivt liv med fokus på sportaktiviteter som golf, tennis, segling och skidåkning. 

Utöver resor och sportaktiviteter lägger Gantkunden stor tid på familjelivet och hon 

kännetecknas som intellektuell med en sofistikerad smak och värdesätter det goda livet. 

(Björk, 2008) Kunden karaktäriseras av nyfikenhet och är mycket social, hon gillar att 

upptäcka nya saker och att se sig omkring i världen. (Tagesson, 2010) Hon prioriterar kvalitet 

framför kvantitet och vill klä sig både snyggt och bekvämt. (Rollfelt, 2010) 

 

Vilka kunder som handlar Gant beror till stor del på vart butiken ligger och om det säljs 

övriga varumärken i samma butik. I Gantbutiken på NK i Göteborg är majoriteten av de 

manliga kunderna i 40 – 60-årsåldern samt ungdomar med ett sinne för ”preppy”-stilen. 

Kvinnorna består av en betydligt yngre majoritet då damkollektionen är något modernare än 

herrkollektionen, kvinnor i åldern 35 – 55 samt ungdomar som föredrar den mer klassiska 

klädstilen.  (Tagesson, 2010)  

 

På butiken Pondus i Partille säljs både herr- och damsortimentet men herr är det de säljer 

absolut bäst av. Den manliga majoriteten är i 40 – 60-årsåldern och har handlat Gant under 

flera år och vet att de får den kvalitet de eftersträvar. Bland kvinnorna är det svårt att utläsa 

någon specifik målgrupp då de har ett mycket mindre damsortiment. (Rollfelt, 2010)  

 

På butiken Jolina i Borås säljs enbart damsortimentet av Gant, men inte den dressade 

konfektionen. I deras butik står Gant för bassortimentet och har arbetats upp till en stadig 

nivå, det hänger med i tiden och känns tryggt för kunden att handla. I butikens totala 

försäljning ligger Gantprodukterna mellan mitten och topp. Det säljs inte lika mycket av Gant 

som av de allra trendigaste varumärkena men de har ändå en försäljning över medel. Kunden 

är ofta en ung tjej som handlar skjortor, v-ringade bomulls- eller ulltröjor och även den lite 

sportigare luvtröjan. De säljer även bra till den lite äldre kvinnan som gärna köper pikétröjor, 

stickat samt tunikor. I denna butik säljer de alltså mest till unga och äldre, mellanskiktet väljer 

ofta något annat varumärke, en förändring som märkts av den senaste tiden. (Bergvall, 2010) 

 

På butiken Hennings i Skövde säljs både herr- och damsortimentet av Gant, dock med mer 

fokus och större utbud på herravdelningen. Det är i denna butik svårt att uttyda någon specifik 

målgrupp men åldersspannet ligger mellan 35 – 70 år. Vad de säljer mest av i 

produktsortimentet är Gants klassiska skjortor och stickade tröjor. Under de senaste åren har 

de märkt av ett klart intresse för Gantprodukterna även hos den yngre konsumenten. Under 

samma period har de även märkt av en ökad försäljning av Gantprodukterna då Hennings har 

fått en starkare handelsområdesposition och Gant har fått en tydligare och mer välexponerad 

placering i butiken. Bland butikens alla varumärken räknas Gant bland deras tre bästa. 

(Larsson, 2010) 

 

4.5. Varumärke och logotyp 
 

Varumärken är en stor del av det moderna samhället, i vissa fall till och med mer än så, de blir 

en del av vårt vardagliga liv. De omger oss dygnet runt och präglar våra konsumtionsmönster 

och våra personliga identiteter vare sig vi vill det eller inte. (Björk, 2008) 

 

Varumärket Gant bygger på dess amerikanska ursprung, detta genomsyrar allt från 

kommunikation, kollektioner och butiker. Varumärket står för en livsstil vars tradition och 

värderingar präglas av integritet, elegans, karaktär, samförstånd och optimism. Varumärket 
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utgör koncernens största tillgång och ägs av det helägda dotterbolaget Gant AB, som besitter 

de globala rättigheterna. Företagets långsiktiga tillväxt är till stor del beroende av styrkan i 

varumärket, mätt som målgruppens kännedom om varumärket i jämförelse med 

konkurrerande varumärken. Varumärkeskännedomen är hög på Gants etablerade marknader 

och associeras i hög grad med modemedvetenhet, elegans och livskvalitet. (Gant 

introduktionsprospekt 2006)  

 

Gants logotyp (se bilaga 6) är väldigt enkel och består idag endast av de fyra bokstäverna G – 

A – N – T. Namnet är enkelt och tydligt och går att uttala utan svårigheter på de flesta språk. 

Logotypen har under åren genomgått ett antal förändringar, men utan några radikala 

skillnader. Till en början hade Gant inte någon symbol utöver de fyra bokstäverna men efter 

stark efterfrågan svarade man med att konstruera den så kallade Gant-skölden. Trots alla 

förändringar har logotypen hela tiden genomsyrats av en amerikansk image, mer eller mindre 

beroende på gillandet och intresset för USA. För Gant är logotypen mycket mer än bara fyra 

bokstäver, den har ett innehåll som innefattar en värld av erfarenheter, både sakliga och 

emotionella. Det finns en historia bakom, när man hör namnet eller ser det i skrift associerar 

man det till så mycket mer än enbart själva produkten. (Björk, 2008) 

 

Sedan några år tillbaka genomför Gant marknadsundersökningar för att kartlägga 

kännedomen kring deras varumärke. Tillsammans med försäljningssiffror och tidigare 

marknadsföringsinsatser är de här undersökningarna viktiga för framtida strategier. 

Varumärkespositioneringen styrs i stor utsträckning av hur starkt och etablerat varumärket är 

på varje enskild marknad. För att stärka varumärket på en redan etablerad marknad är det 

viktigt med annonsering medan man på en ny marknad fokuserar på att bygga en 

varumärkeskännedom genom produktkatalogen och PR. (Björk, 2008)  

 

2009 års hederspris på Habit Fashion Awards tilldelades Lennart Björk, Staffan Wittmark och 

Klas Käll med motiveringen: ”Med skicklighet och konsekvens byggde de upp ett varumärke 

som idag rankas bland de bästa. Kvalitet in i minsta detalj har kännetecknat plaggen. 

Marknadsföringen har beundrats av alla. Deras affärsmodell har lagt grunden för en fantastisk 

lönsamhet för såväl bolaget som deras partners.” (Ellström, 2009) 

 

4.6. Marknadsföring 
 

I arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke har det varit en självklarhet för Gant att vara 

konsekventa i sin marknadskommunikation. Detta för att konsumenten alltid ska känna igen 

sig och veta vad Gant står för. Deras marknadsföringsaktiviteter syftar till att öka 

kännedomen om och stärka varumärket Gant, och på så sätt även öka deras försäljning. (Gant 

introduktionsprospekt 2006) 

 

Den 2 september 2009 tillträdde Gants nya marknadschef för Sverige, Oscar Sandberg, 

tidigare global marknadschef för J.Lindeberg. Gant kände att det var dags att göra en 

nysatsning och fokusera mer på PR. (Falk, 2009) Strax innan Sandberg tillträdelse bytte Gant 

tillbaka till sin gamla PR-byrå Patriksson Communication. Detta för att få hjälp med att nå en 

yngre målgrupp, men för att samtidigt behålla den gamla målgruppen. Skillnaden Gant önskar 

uppnå är en större fokusering på PR då de tidigare satsat mest på traditionell tryckt 

marknadsföring. (Kannerberg, 2009) 

 

Sedan början av 1980-talet har Gants marknadsföring gått från en tolkning av amerikansk 

östkustmiljö på Tyresö, med en begränsad årsbudget på några få hundratusen kronor, till att 
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våren 2006 innefatta en världsomfattande marknadsföringskampanj med en budget på 80 

miljoner kronor. Trots den stora ekonomiska skillnaden är det väldigt få förändringar som 

gjorts i kommunikationen av varumärket. Gant är baserad på en sann historia och har varit 

med och startat stilen ”American Sportswear”. Deras ledord är: Konsekvens, kontinuitet och 

långsiktighet och genomsyrar alla företagets delar. (Björk, 2008) 

 

4.6.1. Storytelling 

All Gants marknadsföring bygger på storytelling, då det handlar om att förmedla en historia 

och en livsstil och en känsla bakom varumärket. (Tagesson, 2010) Storytelling är ett effektivt 

sätt att bygga och vårda ett varumärke. I Gants marknadskommunikation lyfts alltid de 

amerikanska rötterna fram. Hela företaget genomsyras av dess historia, allt från produkter till 

reklamkampanjer. Allt andas New England, amerikansk östkust och en marin, sportig och 

avspänd livsstil. Produkter som förknippas med en bra historia kommer kunderna ihåg. Med 

storytelling som berör flera sinnen blir varumärket tydligare och mer levande än traditionell 

marknadsföring. Med deras historia och livsstilskommunikation vill de ge sina kunder en 

uppnåelig dröm, skapa lust och få dem att se fram emot en trevlig händelse. Gants historia är 

tidlös och kommer alltid att finnas med i allt de gör. För Gant är storytelling en central och 

naturlig del i deras varumärkesbyggande och kommunikation. (Kempe, 2009) 

 

4.6.2. Produktkatalog (se bilaga 2) 

Huvuddelen av deras marknadsföring är riktad mot den enskilde konsumenten och endast i 

mindre utsträckning mot detaljhandeln. Till en början använde sig Gant enbart av en typ av 

reklam, en liten katalog som distribuerades till noggrant utvalda kunder. Katalogen som 

började som ett fyrasidigt häfte utvecklas och kompletteras kontinuerligt och uppgår idag till 

tre inbundna kataloger per säsong på drygt 50 – 100 sidor vardera. (Björk, 2008) Arbetet med 

marknadsföringsmaterialet är en ständigt pågående process och varje katalog tar minst sju 

månader att planera och producera. (Internet 18) Den trycks på sex olika språk i cirka 1,5 

miljoner exemplar och distribueras med hjälp av en omfattande kunddatabas. (Björk, 2008) 

Det är en livsstilskatalog i första hand, där produkterna utgör mer av en biroll och fokus ligger 

på känslan och miljöerna runtom. Det är en balansgång att lyckas producera så många 

exemplar till en rimlig kostnad samtidigt som det är viktigt att katalogen håller en hög klass 

då den i högsta grad representerar varumärket. Vad som är unikt med Gant är att de alltid har 

lyckats vara så konsekventa i sitt arbete och alltid har förlitat sig på sin katalog. (Björk, 2008) 

 

Det är av stor vikt att ha en väl genomarbetad katalog då den till varje säsong skapar 

möjligheter att presentera nya produkter samt att förmedla den livsstil som Gant vill 

förknippas med. Produktkatalogen bidrar i hög grad till att öka den totala försäljningen av 

deras livsstilsprodukter. (Gant introduktionsprospekt 2006) Direktreklamen i form av 

produktkatalogen är och förblir grunden i Gants marknadsföring. (Björk, 2008) När katalogen 

kommer ut uppstår hysteri bland kunderna och flertalet plagg är slut redan innan de finns i 

butik, detta då kunderna i förväg ringer och bokar plaggen de uppskattat mest. (Tagesson, 

2010) Plaggen som exponeras i katalogen och framförallt plaggen på omslaget och förstasidan 

garanteras en säker försäljning. Dessa är även plagg som inköpare till andra återförsäljare 

gärna vill få tag på då de med största sannolikhet kommer att efterfrågas. (Bergvall, 2010) 

Katalogen är därmed Gants allra viktigaste marknadsföringskanal. (Tagesson, 2010)  

 

4.6.3. Butiker 

Gantbutikerna är ett mycket viktigt marknadsföringsverktyg men samtidigt kan de lika 

mycket påverka varumärket negativt om inte produkterna presenteras på rätt sätt. Det är 

därför otroligt viktigt att alla butiker i världen är representativa och håller samma höga 
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standard. (Björk, 2008) Ett långsiktigt samarbete med väl etablerade butiker är en mycket 

viktig del av marknadsföringen för Gant. (Larsson, 2010)  

 

Gantbutikerna är viktiga i det helhetsbudskap om livskvalitet som Gant vill förmedla till 

omvärlden. Gant har därför skapat ett eget inredningskoncept som syftar till att butikerna ska 

uppfattas på ett likartat sätt oavsett var de är lokaliserade. Konceptet är tillgängligt för både 

Gantbutiker och övriga försäljningsställen med så kallade shop-in-shops. Tanken med 

konceptet är att varje försäljningsställe ska förmedla en köpupplevelse och samtidigt fungera 

som ett marknadsföringsverktyg som exponerar varumärket och stärker det på lång sikt. (Gant 

årsredovisning 2006) Butikerna ritas av arkitektföretaget Arkarius i Nacka, i nära dialog med 

personer på Gants huvudkontor som har ansvaret för butikernas utformning i hela världen. 

Butikskonceptet är brett, detta för att det ska kunna anpassas till olika marknader. Det viktiga 

är att kunden ska känna igen sig oavsett vilken butik hon än besöker, Gantkänslan måste 

infinna sig. Detta förutsätter ett gemensamt baskoncept i färger och butiksinredning. (Internet 

2) 

 

För Gants butiker finns strikta riktlinjer för hur de ska se ut för att ge en känsla av den 

amerikanska östkusten. Detta för att kunden redan i butiken ska känna den rätta andan och 

historien. (Kempe, 2009) Känslan de bygger upp i produktkatalogen ska kunderna känna av 

när de kommer in i en butik. Det handlar om att förstå kundernas beteendemönster och 

utforma butikerna samt presentera produkterna därefter. (Björk, 2008)  

 

För Gant är det viktigt att hålla sig till en genuin och tidlös miljö och inte göra en inredning 

som är allt för trendig. Som hjälpmedel har de en visual merchandising-bok som innehåller 

riktlinjer för butikspresentation och skyltning. De har även ett Internetbaserat servicesystem 

där det finns bilder på skyltning och rekvisita, detta för att samtliga Gantbutiker världen över 

ska ha tillgång till samma material. (Björk, 2008) 

 

Marknadsföring med hjälp av hur man inreder butikerna är ett viktigt inslag, ledordet är 

kontinuitet. De vill med sina butiker tilltala kundens alla sinnen, man ska kunna känna och se 

på produkterna och stimulera lukt och hörsel med musik och gemytlig atmosfär. (Tagesson, 

2010)  

 

4.6.4. Reklam och annonsering 

Gant är noga med att välja rätt miljöer för deras produktbilder som gestaltar deras 

amerikanska arv och rätt modeller med rätt karaktär som känns äkta och utstrålar värme och 

optimism. Storytelling är en central del i deras reklam, vilket innebär att det alltid finns en röd 

tråd i marknadsföringsmaterialet. Samtidigt är det viktigt att de förnyar sig från säsong till 

säsong, detta genom att förändra miljöer och resmål. Med detta menas att de lika gärna kan 

fota deras modeller i Stockholms skärgård som på den amerikanska östkusten eller i New 

York, det viktigaste är att skapa rätt känsla. (Kempe, 2009)  

 

I Gants reklam är det viktigt att kommunicera en livsstil, det ska vara avslappnat, amerikanskt 

och ledigt. Deras image betyder avkoppling och familjesamvaro, ledigt klätt men samtidigt 

stiligt och dressat. En viktig hörnsten i deras image är just familjevärderingarna och arvet till 

nästa generation. För att måna om nästa generation genomsyrar ett miljötänkande hela 

företagets strategi och detta är något de använder sig av till stor del i sin reklam. Samarbeten 

med Jean-Michael Costeaus Ocean Future och naturfotografen Mattias Klum är exempel på 

detta. (Almegård, 2008)  
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Gant använder kända och samhällsengagerade personligheter i sin varumärkesbyggande 

reklam, så som den aboriginiska friidrottaren Cathy Freeman under våren 2008. Gant har 

alltid varit influerat av amerikanskt sportmode men under den kampanjen lyfte de fram detta 

ytterligare. Denna kampanj vände sig främst till urbana höginkomsttagare. (Almer, 2008) 

Gants genom tiderna mest omfattande och påkostade reklamkampanj gjordes 2006 med 

Robert F Kennedy Jr och gick under namnet ”Our commitments reflect our passions”, vilket 

genererade över 500 tidningsartiklar och ett 50-tal TV-inslag. Att engagera sig i miljö- och 

välgörenhetsfrågor är något som engagerar många företag, men aldrig tidigare hade ett stort 

modeföretag använt en politisk personlighet som affischnamn. (Björk, 2008)  

 

Gant gör ofta reklam för sina kampanjer i tidningar så som King, Elle, Svenska Dagbladet, 

Dagens Industri samt i olika flygplansmedier. Detta kompletteras med direktutskick och deras 

butikskatalog. (Almer, 2008)  

 

4.6.5. Gerillamarknadsföring 

I och med lanseringen av Gant Rugger (se bilaga 3) ville Gant pröva ett nytt sätt att 

marknadsföra sig på, något som lämpade sig för den tänkta målgruppen. De valde att använda 

sig av en typ av gerillamarknadsföring istället för enbart den traditionella formen av 

marknadsföring. När Ruggerkollektionen skulle lanseras skickades det ut ett stort antal 

inbjudningar till en releasefest. Adressen till festen visade sig gå till en vanlig lägenhet där en 

traditionell hemmafest ägde rum. (Tagesson, 2010) Temat på festen kan utläsas som en 

vintageinspirerad collagefest, där några utvalda ungdomar gick klädda i kläder från 

kollektionen. Samtidigt fanns vissa klädesplagg upphängda som dekoration i lägenheten och 

hela inredningen genomsyrades av känslan bakom kollektionen. (Internet 7)  

 

Utöver hemmafesten har Gant i samband med denna lansering skapat en traditionell cykel 

med motiveringen: ” Style consists of more than fashion… so we made a bike”. Cykeln är ett 

unikt projekt där Gant tagit sin hängivenhet till kvalitet och god design till att skapa denna 

cykel. Den är tillverkad i en begränsad upplaga, varje cykel är individuellt numrerad och kan 

enbart köpas i utvalda Gantbutiker. Denna cykel förekommer på hemmafesten, i 

produktkatalogen och i diverse reklamkampanjer. (Gant spring & summer, 2010)  

 

4.6.6. Sponsring och events 

Som företag har Gant alltid varit restriktiva vad gäller sponsring då de tror att sponsring sällan 

ger större inkomster än satsat tillbaka. Deras första stora sponsorskap blev segeltävlingen 

Gotland Runt 2004, då de anslöt sig på grund av att huvudsponsorn drog sig ur, endast en 

månad före tävlingen. Gant valde även att delta i tävlingen med en egen besättning som 

bestod av företagets egen personal. (Björk, 2008) 

 

När det kommer till sponsring anser Gant att varje franschisetagare känner sin marknad bäst 

och har relativt fria händer att sponsra olika evenemang. Vid större sponsring kräver dock 

Gant att bli informerade i förväg. (Björk, 2008) 

 

Under hösten 2009 förhandlade Gant med Lundsberg internatskola och Sigtunaskolan 

Humanistiska Läroverket angående ett långsiktigt samarbete. Gant ville skapa en 

världsomspännande marknadsföringsstrategi vilket blev Gant Rowing Race (se bilaga 4), en 

roddtävling där de två skolorna möts den 22 maj 2010. (Internet 12) Gant har länge letat efter 

en unik sport att förknippas med för att stärka deras varumärke och målgrupp och de valde till 

slut rodd. (Tagesson, 2010) Gant Rowing Race är inspirerat av den klassiska 

universitetsrodden på Themsen mellan Oxford och Cambridge i England. Gant går själva in 



  Siri Beckman och Lina Karlsson, 2010. 

 

40 

 

med stora resurser och målet är att tävlingen ska bli en återkommande och naturlig del i 

Stockholms aktivitetskalender. Ett påkostat landskap byggs upp inför tävlingen som utspelar 

sig mellan Sjöhistoriska museet och Djurgårdsbrunnskanalen. (Internet 4) 

 

Gants vision är att skapa en ”tre-generations-känsla” där både son, far och farfar ska trivas 

och känna sig hemma i deras varumärke. Det blir en rekordsatsning för att öka 

attraktionskraften hos unga överklasskonsumenter, det blir det största och mest påkostade 

Gant någonsin gjort på den Svenska marknaden. (Internet 4) Gant Rowing Race har fått en 

egen separat hemsida och Gant har även tagit fram en ny klädserie med roddplagg. Eventet 

annonseras i olika tidningar, med hjälp av bioreklam, med skyltning på NK och banners på 

Stureplan samt reklam i deras egna butiker. (Internet 12) 

 

Målen för Gant Rowing Race är högt satta, 5 000 personer ska besöka specialanläggningen på 

Djurgården. PR-mässigt vill man nå 120 000 träffar på den specialbyggda hemsidan, få 50 

inlägg på relevanta bloggar och få 5 000 anhängare på Facebook och Twitter. (Internet 4)  

 

4.6.7. Hemsida 

Som de flesta företag har Gant sin egen hemsida som är en av deras största 

marknadsföringskanaler. Här finns företagsinformation, produktkatalogen, kontaktuppgifter 

samt pressbilder med mera. Det är viktigt att ha en inspirerande design med kontinuerlig 

uppdatering för att intressera besökarna av hemsidan. (Internet 8) 

 

Gant har även en specialdesignad hemsida för deras ungdomliga Ruggerkollektion. På denna 

kan man följa de tre karaktärerna Jacques, Reid och Stas i deras ”road trip”, som är en 

reklamfilm för kollektionen. Det finns även en unik blogg som handlar om amerikansk kultur, 

musik och design. Hela hemsidan är en del av lanseringen av Ruggerkollektionen. (Internet 

10) 

  

Till evenemanget ”Gant Rowing Race” har ytterligare en unik hemsida skapats och på denna 

kan man följa de tävlande i sina förberedelser inför tävlingen i en blogg. Det finns även 

information om evenemanget, om kollektionen som skapats inför detta samt olika videoklipp 

att titta på. (Internet 9) 

 

4.6.8. Sociala medier 

Gant har börjat sitt arbete för att bredda sin målgrupp och hitta en yngre kundkrets genom att 

använda sig av olika sociala medier vilket är ett billigt och effektivt sätt att nå ut med sitt 

budskap bland den yngre generationen. Det finns ett flertal medier att använda sig av och 

Gant har valt att fokusera bland annat på bloggar, Facebook och iPhone. Gant hoppas på att 

finna sin nästa generation av kunder bland dessa forum. (Tagesson, 2010) 

 

En blogg är en webbplats som innehåller periodiskt publicerade inlägg, en slags dagbok på 

Internet. Det är ett populärt sätt att kommunicera på för att nå ut med sitt budskap, både av 

privatpersoner och företag. (Internet 20) Våren 2009 inledde Gant ett samarbete med 

bloggerskan Karolina Skande, även kallad Hot Spot (se bilaga 5). Skande fick under en period 

följa ett av deras plagg från skiss till färdig produkt, samtidigt som hon dokumenterade detta 

på sin blogg. Hon fick bland annat besöka designerchefen Brian Rennie, närvara vid 

kampanjplåtningen på Capri, besöka Berlin Fashion Week och mycket mer. (Internet 18) Gant 

har även ett slags bloggsamarbete med Daniel Lindström, modechef på tidningen Café, som 

länge uppskattat varumärket. Detta för att bredda målgruppen och komma ifrån gubbigheten. 

(Tagesson, 2010)  
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Facebook är ett socialt nätverk som i december 2009 hade cirka 350 miljoner användare. Det 

finns tusentals grupper och applikationer att ta del av och dessa kan skapas av både företag 

och privatpersoner. (Internet 22) Gant har ett flertal grupper, varav den största är skapad av 

Gant och är deras officiella fangrupp. Här finns möjlighet att se bilder på nya produkter och 

filmklipp från events och modevisningar. Gant delar med sig av information om sådant som 

händer inom företaget, så som designersamarbeten och kampanjer. Det finns en länk till Gant 

videos Channel på YouTube, där man kan se på bland annat intervjuer, modevisningar och 

releasepartyn. (Internet 7) 

 

iPhone är mycket mer än en mobil, den är en kombination av tre enheter: En revolutionerande 

mobiltelefon, en musikspelare i widescreenformat och en banbrytande internetenhet. Den 

innehåller en mängd olika program och applikationer som användaren kan köpa och sedan 

använda sig av. (Internet 1) Den 28 januari 2010 släppte Gant en applikation, en personlig 

portal till Gants värld, där man erbjuder möjligheten att titta på bilder av nyheter, kampanjer 

och visningar. Här ges information om tankarna bakom kollektionerna och hur Gant-events 

sett ut runt om i världen. Applikationen ger också möjlighet att lokalisera de tjugo närmaste 

återförsäljarna av Gant. Detta ger Gant möjligheten att använda sig av riktad reklam till en 

mycket liten kostnad, något som alla företag eftersträvar. (Internet 16)     

 

På deras egen hemsida länkar Gant samman YouTube, Facebook och iPhone, vilket innebär 

att man från respektive hemsida kan klicka sig vidare mellan de olika forumen. (Internet 8) 
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5. Resultat 
 

5.1. Delproblem 1 

  
Vad har varumärket för betydelse för Gants positionering i kundens medvetande? 

Varumärket Gant bygger på en historia om dess amerikanska ursprung, en historia som 

genomsyrar allt i företaget. Varumärket står för en livsstil vars värderingar präglas av 

integritet, elegans, karaktär, samförstånd och optimism. På så sätt är varumärket företagets 

största tillgång. Varumärkeskännedomen är hög på Gants etablerade marknader och 

associeras i hög grad med modemedvetenhet, elegans och livskvalitet. 

Varumärkespositioneringen styrs i stor utsträckning av hur starkt och etablerat varumärket är 

på varje enskild marknad, detta genom annonsering, produktkatalogen och PR.  

  

Gants logotyp är väldigt enkel och består endast av de fyra bokstäverna G – A – N – T, den 

har under åren genomgått en del förändringar men har alltid genomsyrats av dess enkelhet. 

Den är dock mycket mer än endast de fyra bokstäverna, den har ett innehåll som innefattar en 

värld av erfarenheter, både sakliga och emotionella. Historian bakom varumärket gör att när 

man hör eller ser namnet associerar man till så mycket mer än enbart själva produkten.   

 

Majoriteten av de tillfrågade i enkätundersökningen förknippar Gants logotyp med ett enkelt 

och stilrent varumärke som står för god kvalitet. En stor del av de tillfrågade associerar även 

logotypen med USA och New England, kustmode och sportig amerikansk överklass. Många 

tänker även på produktkatalogens vackra miljöer med dess snygga modeller i färgglada 

klädesplagg på en båt eller strand. Många ser Gant som ett livsstilsvarumärke som förmedlar 

lyx och en bra känsla. Vad gäller utformningen av logotypen anser många att den är väldigt 

intetsägande, att den lätt ses förbi och till och med kan uppfattas som stel och tråkig. Andra 

tycker att logotypen är stilren och elegant och att den stämmer bra överens med den klassiska 

klädstil som Gant erbjuder.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att varumärket och logotypen betyder väldigt mycket för 

produkterna i sig. När man hör ordet Gant refererar man till så mycket mer är själva 

klädesplagget och det som framkommit i enkäten är det många som först tänker på den livsstil 

Gant förmedlar. Andra vanliga associationer är USA, vackra miljöer, havet och klädesplagg 

med många vackra färger. Klädesplagget kommer ofta i andra hand, först uppkommer tanken 

bakom plagget, känslan och viljan att tillhöra en specifik livsstil. Varumärket och logotypen 

har alltså stor betydelse i kundens medvetande eftersom det associeras till så många positiva 

upplevelser och känslor. Känslan bakom varumärket verkar nästan viktigare än själva 

utformningen av klädesplaggen. Gant erbjuder alltså mer än ett klädesplagg, de erbjuder en 

positiv känsla och en livsstil.  

 

5.2. Delproblem 2 

 
Hur jobbar Gant med att marknadsföra sig ut mot kund? 

I arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke har det varit en självklarhet för Gant att vara 

konsekventa i sin marknadskommunikation. Detta för att konsumenten alltid ska känna igen 

sig och veta vad Gant står för. Gant är baserat på en sann historia som genomsyrar hela 

företaget och denna historia är grunden i all marknadsföring, i vilken det handlar om att 

förmedla en livsstil och en känsla bakom varumärket. Med deras historia och livsstil vill de 
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skapa lust och drömmar hos kunderna och få dem att koppla varumärket till en positiv känsla i 

kroppen.  

 

Den största marknadsföringskanalen i deras arbete att nå ut till sina kunder är deras 

produktkatalog, en livsstilskatalog där fokus ligger på känslan och miljöerna runtom 

produkterna. Det är av stor vikt att produktkatalogen till varje säsong är väl genomarbetad då 

den är en oumbärlig möjlighet för företaget att presentera nya produkter samt att förmedla den 

livsstil som Gant vill förknippas med. Katalogen skapar ett begär och en efterfrågan hos 

kunderna och de klädesplagg som presenteras på omslaget garanteras en säker försäljning. 

Direktreklamen i form av produktkatalogen är och förblir grunden i Gants marknadsföring.  

 

Efter produktkatalogen är deras butiker bland de viktigaste marknadsföringsverktygen då det 

är av stor vikt att produkterna exponeras på ett korrekt sätt för kunderna. Det är därför otroligt 

viktigt att alla butiker är representativa, håller samma standard samt förmedlar den rätta 

känslan. Gant har för att försäkra sig om detta skapat ett eget inredningskoncept som syftar till 

att alla butiker ska uppfattas på ett likartat sätt och att varje försäljningsställe ska förmedla 

samma köpupplevelse oavsett i vilken butik man befinner sig. För butikerna finns därför 

strikta riktlinjer för hur de ska se ut för att ge den rätta känslan av den amerikanska östkusten 

som Gant har inspirerats av. Känslan som byggs upp i produktkatalogen ska även genomsyra 

butikerna. För Gant är det viktigt att hålla en genuin och tidlös miljö i butikerna, det är viktigt 

att fokus ska ligga på produkterna och inte på en trendig inredning. Kontinuitet är ledordet för 

deras marknadsföring, även i form av deras butiker. I den utförda enkätundersökningen 

uppkom att butiken, skyltningen, medlemsutskicken och framförallt produktkatalogen är 

marknadsföring som har nått fram till en stor del av de tillfrågade.  

 

Gants reklam- och annonseringsstrategi kännetecknas av det amerikanska arvet, det är viktigt 

att förmedla rätt miljöer med rätt karaktärer för att få den rätta känslan. Storytelling är således 

en stor del i deras reklam, det finns alltid en röd tråd i marknadsföringsmaterialet. I deras 

reklam kommuniceras en avslappnad och ledig amerikansk livsstil. Att måna om nästa 

generation har alltid utgjort en viktig grund i företaget och detta är något de använder sig av i 

sin reklam. Samarbeten med Jean-Michael Costeaus Ocean Future och naturfotografen 

Mathias Klum är exempel på detta. De använder sig av kända och samhällsengagerade 

personligheter i sin varumärkesbyggande livsstilsreklam. Under enkätundersökningen 

framkom att en stor del av de tillfrågade har sett marknadsföring för Gant i dagstidningar och 

modemagasin, däribland Dagens nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Elle, King 

samt i olika livsstilsmagasin. Utöver detta har ett stort antal uppmärksammat reklam på bussar 

och reklampelare i Sveriges storstäder. Marknadsföring på flygplatser och i Tax Free-

tidningar är en annan uppmärksammad marknadsföringskanal.   

 

För att nå ut till den nya, yngre målgrupp Gant har skaffat sig under lanseringen av den nya 

kollektionen Gant Rugger, valde Gant att anamma en ny typ av marknadsföring som skulle 

lämpa sig för den tänka målgruppen. Detta blev en typ av gerillamarknadsföring i form av ett 

releaseparty som själva verket var en traditionell hemmafest. Utöver festen producerade Gant 

en cykel i begränsad upplaga, ett unikt projekt som skulle symbolisera deras hängivenhet till 

kvalitet och god design. Cykeln förekom sedan på hemmafesten, i produktkatalogen och i 

diverse reklamkampanjer. 

 

För att bredda sin målgrupp samt för att hitta en yngre kundkrets har Gant börjat använda sig 

av olika sociala medier, så som Facebook, iPhone och olika bloggar. Gant hoppas på att finna 

den nästa generationen av kunder i dessa forum. Att använda sig av denna typ av 
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marknadsföring är både billigt och effektivt och når snabbt ut till en stor massa. Samarbeten 

med bloggarna Hot Spot och Daniel Lindström kan påverka läsarna till att intressera sig för 

varumärket. På Facebook finns flertalet grupper som berör Gant, den viktigaste är dock deras 

officiella fangrupp, där medlemmarna får delaktighet i företaget genom information i form av 

bilder, film och text. Detta är det ultimata forumet för att kommunicera med sina kunder, Gant 

kan delge information och få respons från gruppmedlemmarna. Gant har även satsat på den 

revolutionerande mobiltelefonen iPhone där de skapat en applikation som kan ses som en 

personlig portal till Gants värld. Att använda sig av dessa sociala medier är ett smart sätt för 

företag att billigt bredda sin marknadsföring och på så sätt nå personer som kanske aldrig 

hade uppmärksammat den traditionella marknadsföringen.   

 

Ytterligare en satsning för att nå den yngre målgruppen och för att samtidigt knyta samman 

denna med den traditionella målgruppen är roddtävlingen Gant Rowing Race. Detta skulle 

kunna ses som den svenska motsvarigheten till den klassiska universitetsrodden på Themsen 

mellan Oxford och Cambridge i England och de tävlande är internatskolorna Sigtuna och 

Lundsberg. Gants vision är att skapa en ”tre-generations-känsla” där både son, far och farfar 

ska trivas och känna sig hemma i varumärket. Detta är den största och mest påkostade 

satsning Gant någonsin gjort på den svenska marknaden.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Gant använder sig av ett stort antal olika 

marknadsföringskanaler, detta för att nå en så bred målgrupp som möjligt. Medan den 

traditionella marknadsföringen når en viss del av deras målgrupp fyller de nya medierna en 

viktig funktion då de i stor del når ut till en yngre och bredare målgrupp. Att kombinera dessa 

olika medier är ett taktiskt sätt för Gant att nå sitt mål, att nå ut till den nya yngre 

generationen samtidigt som de behåller de traditionella kunderna.   

 

5.3. Delproblem 3 

 
Vilka är Gants typiska kunder? 

Den typiska Gantkunden är världsvan och reser mycket både i arbetet och privat. Hon lever 

ett aktivt liv med fokus på sportaktiviteter som golf, tennis, segling och skidåkning. Utöver 

resor och sportaktiviteter lägger Gantkunden stort fokus på familjelivet och beskrivs av Gant 

själva som intellektuell med en sofistikerad smak. 

 

Vilka kunder som handlar Gant beror till stor del på var butiken är lokaliserad och om det 

säljs övriga varumärken i butiken. En viktig del är även hur butiken i sig profilerar sig och till 

vilken målgrupp den riktar sig. Det är svårt att sätta en specifik ålder på den typiska 

Gantkunden, det handlar mer om inställningen till livet. Kunden vill gärna vara välklädd i alla 

situationer, utan att riktigt behöva anstränga sig. Det är en kund som värdesätter kvalitet och 

design framför kvantitet och trendfaktor.  

 

I enkätundersökningen efterfrågades de svarandes bild av den typiska Gantkunden och 

majoriteten av de tillfrågade förknippar Gant med äldre- eller medelålders män i den övre 

medelklassen. Många tänker på sportmode i en klassisk tidlös stil, med fokus på marina 

sporter och influenser, även associationer som storstadsmode, snobbigt och ”preppy”influerat 

framkommer. En annan målgrupp tros vara sofistikerade personer som njuter av livet och 

månar om kvalitet framför kvantitet.   

 

Man kan trots detta se vissa mönster i åldersspannet. Enligt de utförda intervjuerna är 

majoriteten av de manliga kunderna i åldern 40 – 65 år. De handlar gantprodukter på grund av 
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den goda kvaliteten och känslan av att de vet vad de får, ett klädesplagg som fungerar i alla 

lägen. De känner sig trygga i varumärket och uppdaterar garderoben varje säsong med 

rådande nyheter. Även enkätundersökningen styrker detta då 81 procent av män i åldern 40 – 

65 år handlar Gant och 43 procent handlar ibland eller oftare (se figur 4). Majoriteten av dessa 

män väljer Gant för den goda kvaliteten men även för dess design (se figur 5).   

 

Man kan även se att en del av deras kunder tillhör den yngre målgruppen, något som ökat den 

senaste tiden. Enligt intervjun med Tagesson har Gant även en målgrupp som består av 

ungdomar som gärna handlar Gant då de identifierar sig med varumärket och livsstilen det 

förmedlar. I enkäten framkommer att 62 procent av män i åldern 20 – 40 år handlar enstaka 

gång eller mer. Hela 38 procent handlar aldrig produkter från Gant (se figur 1). Av de som 

handlar köper 44 procent klädesplaggen på grund av dess design och 25 procent för dess 

modegrad (se figur 2). Trots att få handlar produkter från Gant så är varumärket i deras ögon 

relativt attraktivt, endast 9 procent anser att Gant inte är ett attraktivt varumärke (se figur 3).  

 

Bland kvinnor är det allt från unga tjejer till äldre damer som handlar Gant. Av intervjuerna 

kan man utläsa att det är svårt att hitta en specifik kvinnlig Gantkund, det skiljer sig mycket 

beroende på butik och läge. En stor del av deras kunder är i den äldre målgruppen, medan 

mellanskiktet och de yngre är lite mer återhållsamma till Gants produkter. På butiken på NK 

är dock kvinnor i åldern 35 – 55 den största målgruppen, vilket kanske också är målgruppen i 

hela varuhuset. Av enkäten kan man utläsa att 69 procent kvinnor i åldern 50 + handlar Gant 

någon enstaka gång eller oftare (se figur 13). Anledningen till deras köp är oftast på grund av 

designen men även kvaliteten har en avgörande roll (se figur 14). I denna kategori kan man 

även utläsa att livsstilen spelar roll i deras köp (se figur 14). Av kategorin är det även 69 

procent som finner varumärket lite attraktivt eller mer (se figur 15). Ser man till kvinnor i 

åldern 30 – 49 år är det hela 55 procent som aldrig handlar produkter från Gant (se figur 10). 

Av de 45 procent som handlar är det designen som påverkar mest, men kvalitet och livsstil är 

båda av stor vikt (se figur 11). Trots den låga procentsatsen av handlande kunder är det ingen 

av de tillfrågade som finner varumärket oattraktivt, hela 54 procent finner Gant ganska 

attraktivt eller mer (se figur 12). I den yngsta kategorin av kvinnor, här i åldern 15 – 29 år är 

det 59 procent som aldrig handlar (se figur 7). Av de 41 procent som faktiskt handlar är det 

designen och kvaliteten som spelar störst roll vid ett köp (se figur 8). Det är trots allt ett 

relativt attraktivt varumärke då 79 procent finner det lite attraktivt eller mycket mer (se figur 

9).  

 

Av dessa resultat kan man dra slutsatsen att Gant har en väldigt spridd målgrupp, det är främst 

en önskan om god kvalitet och design som kunden värdesätter. De som handlar Gant gör det 

främst på grund av den kvalitet, design och livsstil som Gant erbjuder. Bland män kan man 

ändå säga att majoriteten av kunderna är över 40 år och handlar Gant då och då. Bland 

kvinnorna är det framförallt en mindre andel som handlar Gant överhuvudtaget och av de som 

handlar så är åldern väldigt spridd. En majoritet av de handlande kvinnliga kunderna kan dock 

utläsas till en ålder på över 50 år och minst antal handlande kunder är i åldern 30 – 49 år. 

Trots att en stor del av de tillfrågade aldrig handlar Gant så anser majoriteten att det är ett 

attraktivt varumärke.   

 

5.4. Huvudproblem 

 
Vad gör Gant som är unikt för att nå framgång på den konkurrenskraftiga marknaden? 

En av de viktigaste grundstenarna i företaget Gant är deras historia som genomsyrar allt från 

idé till färdig produkt i butik. Den inspirerande historien ät lätt för kunderna att komma ihåg 
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och på så vis blir även produkterna lätt ihågkomna. Historien som härstammar från USA och 

den amerikanska östkusten förmedlar en livsstil som många önskar sig att kunna förknippas 

med. Gant är duktiga på att förmedla denna livsstil via sina produkter och butiker, vilket gör 

att kunden känner sig delaktig när hon inhandlat något från Gant. Deras önskan är att 

kunderna med hjälp av deras produkter och butiker ska kunna leva sig in i livsstilen och 

drömma sig bort. Lyckas de med att ge kunderna känslan av samhörighet med varumärkets 

värderingar, lyckas de troligtvis med att få en trogen kundgrupp.  

 

En annan grundsten för Gant är kontinuitet, det är av stor vikt att hålla sig till samma koncept 

och idéer i allt som företaget gör. Detta för att kunderna ska kunna känna sig trygga i 

företaget och veta vad de kan förvänta sig. De håller sig så konsekventa att de i vissa fall kan 

betraktas som på gränsen till tråkiga. De har hittat en nisch som passar företaget och denna 

håller de fast vid, även när samhället runtomkring förändras. De erbjuder kunden ett säkert 

alternativ i den ständigt föränderliga modebranschen, deras klassiska stil är något som 

fungerar i alla lägen. Utöver kontinuiteten i deras kollektioner så håller de även hårt på denna 

vad gäller butiksinredning och marknadsföring. Man ska känna att det är en Gantbutik eller en 

reklamannons för Gant, utan att behöva läsa logotypen, man ska kunna känna igen sig. För att 

uppnå detta arbetar de aktivt med att utveckla sitt koncept, för att samma grundtanke ska 

kunna fungera på alla marknader. En butik i Japan eller en butik i Sverige ska båda spegla den 

rätta Gantkänslan och kunden ska på så sätt känna sig hemma i butiken oavsett var i världen 

hon befinner sig. 

 

Vad gäller Gants marknadsföring har kontinuitet alltid varit ett viktigt ledord, reklam i form 

av deras produktkatalog är en av deras viktigaste kanaler och den ska alltid förmedla den rätta 

känslan. I denna är det miljöerna och modellerna som står i fokus, själva produkterna hamnar 

lite i skymundan, det är känslan och livsstilen som ska förmedlas. Den kan sägas vara en 

livsstilskatalog snarare än en produktkatalog. Katalogen genomsyras alltid av liknade teman 

och miljöer som noga valts ut för att passa den livsstil de vill förmedla. En lycklig familj i en 

rogivande miljö, kanske på en båt eller på någon klippa, visar tydligt Gants värderingar. Deras 

kunder månar om familj, trygghet och kvalitet samtidigt som hon är en öppen och social 

person som älskar att resa. Katalogen var företagets första marknadsföringskanal och bestod 

till en början av enbart ett fyrasidigt häfte. Historien lever kvar och så även katalogen, som än 

idag står för företagets största marknadsföring, nu i form av en hundrasidig livsstilskatalog 

fylld med inspirerande fotografier och produkter. Gant har alltid satsat på sin marknadsföring 

och har lagt ner stora summor pengar på att få den att förmedla den rätta andan. Målet är att få 

kunderna att drömma sig bort och med hjälp av deras produkter kunna nå sina drömmar.  
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6. Analys 

 
6.1. Delproblem 1  

 
Vad har varumärket för betydelse för Gants positionering i kundens medvetande? 

Att bygga upp sitt varumärke utefter en historia är ett taktiskt sätt att bygga upp sin 

varumärkesidentitet på. Ett företags varumärkesidentitet brukar vanligtvis karaktäriseras som 

det som varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. För att en 

varumärkesidentitet ska vara konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och uthållighet i 

identitetsutvecklingen. Detta är något Gant är duktiga på, de hänger sig åt historien och 

använder sig av denna i uppbyggandet av sitt varumärke. De är unika på så sätt att de har en 

sann historia bakom sig och de har tydliga värderingar som baseras på känslan bakom 

historien, värderingar som handlar om att man ska värna om det man har omkring sig och 

upprätthålla en positiv inställning till livet. Deras identitet speglar en livsstil som får en stark 

positionering i kundens medvetande.  

 

Varumärket är ett företags största tillgång och dess värde byggs upp med hjälp av 

associationer hos kunderna som är starka, fördelaktiga och unika. Dessa associationer kan 

vara negativa, neutrala eller positiva och företaget kan själv påverka associationerna med 

hjälp av sitt beteende. En bra produkt, ett bra erbjudande, bra service, bra tillverkare och bra 

distributörer skapar tillsammans ett starkt varumärke. Gant har under alla år arbetat aktivt 

med att bygga upp ett stabilt varumärke och det är viktigt för dem att leva upp till kundernas 

förväntningar. De är därför måna om att synas i rätt forum så att rätt associationer skapas i 

samband med varumärket. Viktigt är även att de håller en hög kvalitet på sina produkter, 

butiker, marknadsföring och personal, detta är alla viktiga delar i hur varumärket uppfattas av 

kunderna. Håller alla delar hög kvalitet leder detta till ett starkare och mer värdefullt 

varumärke som sticker ut bland konkurrenterna. Målsättningen med att utforma en 

varumärkesidentitet och en personlighet är att förmänskliga varumärket och att ge det en själ, 

detta bygger på antagandet att konsumenten väljer produkter på samma sätt som de väljer 

vänner. Detta är något Gant har lyckats väldigt bra med, de har byggt upp ett varumärke som 

säljer mer än bara kläder, de erbjuder en livsstil och en känsla av tillhörighet i den stora 

Gantfamiljen. De har vunnit en stor och trogen kundkrets just med hjälp av varumärkets 

personlighet och värme. Denna personlighet har de lyckats bygga upp genom att de hela tiden 

varit konsekventa i sitt varumärkesuppbyggande och de värderingar de hade vid uppstarten 

genomsyrar företaget än idag. Grundtanken är att deras kunder ska känna sig trygga i 

varumärket och därför måste Gant hela tiden prestera för att inte göra kunderna besvikna. 

Kvalitet, design och service ska alltid hålla högsta klass och kunden ska alltid få sina 

förväntningar uppfyllda.  

 

Gant arbetar aktivt med att förmedla en känsla bakom varumärket, att ge kunden något att 

koppla med produkten och på så sätt skapa en vänskap och lojalitet till varumärket. Kunden 

vet vad hon kan förvänta sig av Gant och Gant i sin tur vet vad de ska erbjuda för att kundens 

förväntningar ska gå i uppfyllelse. De har lyckats väl i sitt arbete med att förmedla en känsla 

och en livsstil istället för enbart en produkt. Detta framgår i enkätundersökningen då 

majoriteten av de tillfrågade förknippar Gant med olika positiva känslor och upplevelser. 

Många associerar Gant med kustmode, lyx, vackra miljöer och en god livsstil. Känslan bakom 

varumärket kan i mångt och mycket klassas som viktigare än själva klädesplaggen. Gant 

verkar ha gjort alla rätt, de har byggt upp ett varumärke som står för så mycket mer än 

produkten de erbjuder och på så vis fått en stark position i kundernas medvetande.  
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6.2. Delproblem 2 

 

Hur jobbar Gant med att marknadsföra sig ut mot kund? 

Marknadsföring är alla de åtgärder ett företag genomför för att främja försäljningen av varor 

och tjänster. Det handlar om att använda marknadsföringen som ett verktyg för att uppnå ett 

lönsamt samspel mellan företaget och marknaden. Detta innefattar alla aktiviteter ett företag 

vidtar, bland annat i form av reklam, annonsering, skyltning och sponsring, för att påverka 

den målgrupp man vill sälja företagets varor och tjänster till. Med sin marknadsföring syftar 

företaget till att kommunicera med marknaden så att den påverkas till köp eller till förändrade 

åsikter och attityder. Lyckad marknadsföring är alltså en sorts kommunikationsprocess som 

handlar om att väcka människors intresse genom att som företag lyssna, förstå, övertyga och 

engagera.  

 

Gant har lyckats med sin marknadsföring genom att basera den på en historia och engagera 

kunderna med hjälp av denna. Konsten att använda en berättelse eller en berättelseteknik 

kallas för storytelling. Berättande har varit kommunikationens hjärta i alla tider och är alltså 

inget nytt fenomen, trots det är det först under senare år som tanken och konceptet bakom 

berättandet har blivit ett område som uppmärksammats inom marknadsföring. Eftersom Gant 

har en stark och intressant historia har det varit en självklarhet att använda sig av denna i sin 

marknadsföring, även innan begreppet storytelling myntades inom marknadsföringen. Att 

använda sig av storytelling är en bra metod för att skapa en relation med sina kunder. Genom 

att berätta en historia får kunden en känsla av samhörighet och delaktighet med varumärket. I 

sina butiker använder sig Gant av historien genom att låta den genomsyra inredningen i form 

av inramade fotografier och tidningsurklipp med mera, detta för att bygga upp en genuin 

Gantmiljö. Inredningen påminner om ett hem och skapar en bra känsla och ger trygghet hos 

butiksbesökarna.  

 

Storytelling bygger på att konsumenter inte enbart köper produkter för att fylla ett 

materialistiskt behov utan även för att tillgodose sina känslomässiga behov, detta då 

produkten kan uttrycka en livsstil, historia, upplevelse och känsla. Storytelling möjliggör för 

företag att skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och skapa en 

upplevelse för sina kunder. Fördelen med att använda storytelling är att en historia är mycket 

svår för andra att kopiera och på så sätt blir man unik. Gant har använt sig av historien för att 

bygga upp en känsla och en livsstil bakom varumärket. De skapar en upplevelse för kunderna 

som inte enbart innebär högkvalitativa produkter utan även en känsla av gemenskap. Med 

hjälp av sin historia har de fått en unik plats på marknaden och i kundernas medvetande. 

 

Efter det stora arbete företag lägger på att specificera en målgrupp och marknad gäller det för 

dem att hitta de bästa sätten att nå målgruppen på, både med reklam och på annat sätt. De 

vanligaste sätten att marknadsföra sig på är med annonser i tidningar, på reklampelare, på tv 

och Internet med mera. För att nå ut till sina kunder använder sig Gant till stor del av sin 

produktkatalog som ges ut två gånger per år, med denna når de ut till sina existerande kunder 

och skapar en efterfrågan av produkterna som presenteras. De använder sig även aktivt av 

annonsering i dagstidningar och mode- och livsstilsmagasin, dessa noggrant utvalda för att de 

vänder sig till deras målgrupper. En normal svensk morgontidning består till cirka 50 procent 

av annonser och alla dessa hundra- eller tusentals annonser har utformats med omsorg och 

eftertanke för att väcka läsarnas intresse, vilket förhoppningsvis resulterar i ett köp. Dessvärre 

är det enbart en liten del av annonserna som överhuvudtaget uppmärksammas av läsarna, en 

tumregel brukar vara att hälften av annonserna når sina mottagare medan resten inte gör det. 

För att komma till rätta med detta problem är Gant noga med att skapa tilltalande och attraktiv 
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reklam för att uppmärksammas i mediabruset. De är även noga med att hålla sig till teman 

som stämmer överens med deras visioner och att reklamannonserna ska liknas vid varandra 

för att kunderna ska känna igen dem.   

 

En typ av marknadsföring som kan innebära något lägre kostnader är gerillamarknadsföring, 

vilket är konsten att marknadsföra något med kreativitet och energi istället för pengar. Detta 

innebär okonventionella marknadsaktiviteter som är ämnade för att nå maximalt resultat med 

minimala resurser. Gerillamarknadsföring är sällan ett direkt säljverktyg, det krävs stort 

tålamod och det kan ta tid att få en effekt. Vid lanseringen av Gants nya kollektion, Gant 

Rugger, ansåg de att gerillamarknadsföring var ett intressant marknadsföringsalternativ. En 

typ av marknadsföring som lämpade sig för den yngre målgrupp kollektionen var tänkt för. 

Detta blev en typ av gerillamarknadsföring i form av ett releaseparty som själva verket var en 

traditionell hemmafest. Utöver festen producerade Gant en cykel i begränsad upplaga, ett 

unikt projekt som skulle symbolisera deras hängivenhet till kvalitet och god design. Cykeln 

förekom sedan på hemmafesten, i produktkatalogen och i diverse reklamkampanjer. 

 

Användandet av Internet är något som ständigt ökar i dagens samhälle, så mycket som var 

sjunde svensk använder Internet en genomsnittlig vardag. Marknadsföring med hjälp av 

internet är således också något som ständigt ökar och blir allt viktigare. Social media-

marknadsföring handlar om marknadsföring via olika sociala medier på Internet och det 

primära fokuset är att synas bland sin målgrupp på de sociala nätverken och webbplatserna. 

Det är en fantastisk och relativt outnyttjad annonsmarknad med stor potential där man har 

möjlighet att skräddarsy sina annonser för exakt rätt målgrupp efter noggrann segmentering. 

Detta är något Gant har tagit fasta vid och har börjat marknadsföra sig på medier där en yngre 

målgrupp befinner sig. De har startat samarbeten med olika bloggar, skapat sig en grupp på 

Facebook och utvecklat sin hemsida till en mer aktiv portal än enbart ett ”showroom”. De har 

insett att Internet är en fantasisk kanal för att nå ut till sina kunder men även för att vinna nya.   

 
6.3. Delproblem 3 
 

Vilka är Gants typiska kunder? 

Ett företag tjänar i alla avseenden mest på att behålla sina gamla kunder och på att utveckla 

relationen till dessa. Aktiviteter för att skaffa nya kunder är cirka fem gånger så dyra som 

aktiviteter för att behålla redan existerande kunder och aktiviteter för att vinna tillbaka 

förlorade kunder är ännu dyrare. I och med detta är det oerhört viktigt för företag att måna om 

de kunder man har och att arbeta för en bra relation med nöjda kunder. Detta är något Gant 

har lyckats bra med, de månar om sina redan existerande kunder och bygger upp 

vänskapsliknande relationer med dessa. Samtidigt som de hela tiden jobbar för att behålla sina 

kunder jobbar de aktivt med att hitta nya marknader och kunder. Nu ligger fokus på att hitta 

en yngre målgrupp, den nästa Gantgenerationen. De satsar stora summor på denna aktivitet 

och målet är att bredda målgruppen och att möta denna med ett större utbud. De värden som 

ett varumärke representerar ska upplevas i alla kontakter mellan kund och företag, vilka ger 

upphov till känslomässiga kopplingar som i sin tur leder till lojalitet.  

 

Vilka kunder som handlar Gant beror till stor del på vart butiken är lokaliserad och om det 

säljs övriga varumärken i butiken. En viktig del är även hur butiken i sig profilerar sig och till 

vilken målgrupp den riktar sig. Det är svårt att sätta en specifik ålder på den typiska 

Gantkunden, det handlar mer om inställningen till livet. Kunden vill gärna vara välklädd i alla 

situationer, utan att riktigt behöva anstränga sig. Det är en kund som värdesätter kvalitet och 

design framför kvantitet och modegrad. Trots detta kan man se vissa mönster i åldersspannet, 
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en stor del av deras kunder är män i åldern 40 – 65 år. Många kunder tillhör även den yngre 

målgruppen och detta är något som ökat den senaste tiden. Bland kvinnor är det allt från unga 

tjejer till äldre damer som handlar produkter från Gant och det skiljer sig mycket beroende på 

butik och läge. Sammantaget kan sägas att Gantkunden är en person som har en öppen 

inställning till livet och månar om god livskvalitet.  

 

6.4. Huvudproblem 
 

Vad gör Gant som är unikt för att nå framgång på den konkurrenskraftiga marknaden? 

På den konkurrenskraftiga modemarknaden är det av största vikt att skilja sig från mängden 

för att vinna kunder. Drömscenariot är fri konkurrens och möjlighet för företagen att tävla om 

kunderna på lika villkor. Alla företag arbetar aktivt för att finna egna konkurrensfördelar för 

att skilja sig från sina konkurrenter. Enligt Porter finns det enbart tre strategier för att lyckas 

skapa konkurrensfördelar och detta är genom kostnadsöverlägsenhet, differentiering eller 

fokusering. Den strategi Gant har valt är differentiering, vilken innebär att företaget erbjuder 

något unikt för kunden, något som konkurrenterna inte kan erbjuda. Gant erbjuder en historia 

som genomsyrar allt i företaget, en historia som kunderna lätt kommer ihåg och som skapar 

mervärde i produkterna. De erbjuder en livsstil via sina produkter, butiker och företagets 

historia, kunden känner sig på så sätt delaktig och som en viktig del av företaget. Gants 

önskan är att kunderna med hjälp av deras produkter och butiker ska kunna leva sig in i 

livsstilen och drömma sig bort. Lyckas de med att ge kunderna känslan av samhörighet med 

denna livsstil har de troligtvis lyckats med att få en trogen kundgrupp.  

 

Ett ytterligare sätt för Gant att differentiera sig är med hjälp av deras tydliga kontinuitet i 

företaget, de har ett tydligt koncept som de ständigt håller fast vid. De skapar på så sätt en 

tydlighet för vad varumärket står för och vad det uttrycker. Kunderna känner genom detta 

trygghet i företaget då de vet vad de kan förvänta sig. Gant erbjuder kunden ett säkert 

alternativ i den ständigt föränderliga modebranschen och deras klassiska stil är något som 

fungerar i alla lägen. Utöver kontinuiteten i deras kollektioner så håller de även hårt på denna 

vad gäller butiksinredning och marknadsföring. Man ska känna att det är en Gantbutik eller en 

reklamannons för Gant, utan att behöva läsa logotypen, man ska kunna känna igen sig. En 

viktig del av deras marknadsföring är deras produktkatalog, vilken alltid ska förmedla den 

rätta Gantkänslan. Katalogen genomsyras av liknade teman och miljöer som noga utvalts för 

att passa den livsstil som Gant vill förmedla. 

 

I den hårda konkurrens som råder på marknaden tvingas företagen hitta egna vägar för att 

synas och förutom de tre konkurrensstrategierna finns det även fyra olika 

konkurrensperspektiv som istället handlar om de relationer som företaget skapar med 

kunderna. Dessa är produktperspektivet, prisperspektivet, image- och varumärkesperspektivet 

samt relationsperspektivet. De perspektiv som genomsyrar Gant är image- och 

varumärkesperspektivet samt relationsperspektivet. När det gäller image- och 

varumärkesperspektivet handlar det om byggandet och vårdandet av deras varumärke, där 

produkten är ett stöd för varumärket. Det är viktigt att produkten tydligt visar varumärket, 

antingen i form av en logotyp eller av en utmärkande design. Gant har arbetat hårt för att 

bygga upp ett starkt varumärke och lägger stor möda på att vårda det de har byggt upp. De är 

tydliga med att hålla sig kontinuerliga, deras produkter ska tydligt förmedla varumärket och 

designen på deras produkter ska alltid hålla samma stil. De har byggt upp en känsla och 

livsstil bakom varumärket, vilket gör att kunden förknippar Gant med mer än enbart kläder. 

På detta sätt berör Gant även relationsperspektivet då de erbjuder en hög och välstrukturerad 
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service där kunden alltid är i fokus.  Gant bygger relationer till sina kunder med hjälp av sin 

företagshistoria, sin livsstil och sin känsla bakom mode.   
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7. Slutsats  

 
7.1. Delproblem 1 
 
Vad har varumärket för betydelse för Gants positionering i kundens medvetande? 

Att bygga upp sitt varumärke utifrån en historia är ett taktiskt sätt att bygga upp sin 

varumärkesidentitet på. Ett företags varumärkesidentitet brukar vanligtvis karaktäriseras som 

det som varumärket står för, det som ger det mening och gör det unikt. För att en 

varumärkesidentitet ska vara konkurrenskraftig över tiden krävs konsistens och uthållighet i 

identitetsutvecklingen. Detta är något Gant är duktiga på, de hänger sig åt historien och 

använder sig av denna i uppbyggandet av sitt varumärke. Eftersom de har en sann historia 

bakom sig med tydliga värderingar som baseras på känslan bakom historien får de en unik 

plats på marknaden. De har lyckats väl i sitt arbete med att förmedla en känsla och en livsstil 

snarare än en produkt och känslan bakom varumärket kan i mångt och mycket klassas som 

viktigare än själva klädesplaggen. Gant verkar ha gjort alla rätt, de har byggt upp ett 

varumärke som står för så mycket mer än produkten de erbjuder och på så vis har fått en stark 

position i kundernas medvetande.  

 

7.2. Delproblem 2 
 

Hur jobbar Gant med att marknadsföra sig ut mot kund? 

I arbetet med att bygga upp ett starkt varumärke har det varit en självklarhet för Gant att vara 

konsekventa i sin marknadskommunikation. Detta för att konsumenten alltid ska känna igen 

sig och veta vad Gant står för. Deras marknadsföringsaktiviteter syftar till att öka 

kännedomen om och stärka varumärket Gant och på så sätt även öka deras försäljning. Alla 

deras marknadsföringsaktiviteter bygger på storytelling då berättandet av en historia ger en 

unicitet som är svår att kopiera. Marknadsföring med hjälp av storytelling leder till att Gants 

marknadsföring blir speciell och ihågkommen bland betraktarna.    

 

Gant arbetar med att stort antal olika marknadsföringskanaler för att nå ut till sina nuvarande 

kunder men även för att vinna nya. Den absolut viktigaste kanalen är deras produktkatalog 

och på den läggs stora summor pengar för att den ska förmedla rätt känsla och uppfylla 

kundernas förväntningar. Den kan liknas vid en livsstilskatalog med inspirerande miljöer och 

uttryck som speglar det levnadssätt Gant vill erbjuda sina kunder. I katalogen är det just 

miljöerna och modellerna som är i fokus, kläderna kommer lite i skym undan, detta just för att 

kunden ska uppleva den rätta känslan. Utöver produktkatalogen använder de sig flitigt av 

annonsering i lämpliga dagstidningar och mode- och livsstilsmagasin. Annonserna ska även 

de förmedla livsglädje och en positiv anda.   

 

Utöver denna traditionella marknadsföring använder de sig av olika sociala medier för att nå 

ut till en yngre målgrupp. Detta i form av aktivitet på Facebook, bloggar, iPhone och deras 

egen hemsida. Dessa medier når snabbt ut till en stor grupp människor och kostar inte allt för 

mycket, ett nytänkande som idag blir allt viktigare då Internetanvändningen ständigt ökar. En 

annan nytänkande typ av marknadsföring sker i form av gerillamarknadsföring, som även 

denna är tänkt att nå ut till en yngre målgrupp. Denna marknadsföring tog sig uttryck vid 

lanseringen av deras nya ”Rugger” kollektion, då som ett releaseparty i form av en vanlig 

hemmafest. De producerade även en liten upplaga cyklar i samband med denna kollektion och 

detta för att visa sin hängivenhet till kvalitet och god design.  
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Deras hittills största marknadsföringssatsning på den svenska marknaden är Gant Rowing 

Race som går av stapeln den 22 maj 2010. Detta är en roddtävling mellan internatskolorna 

Sigtuna och Lundsberg och speglar en del av historien då Gant tidigare var ett 

universitetsmärke. Det är ett sponsorevent som hoppas locka en bred målgrupp, allt från de 

tävlande studenterna till deras föräldrar och farföräldrar.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Gant använder sig av ett stort antal olika 

marknadsföringskanaler för att en nå så bred målgrupp som möjligt. Medan den traditionella 

marknadsföringen når en viss del av deras målgrupp fyller de nya medierna en viktig funktion 

då de i stor del når ut till en yngre målgrupp. Att kombinera dessa olika medier är ett taktiskt 

sätt för Gant att nå sitt mål, att nå ut till den nya yngre generationen samtidigt som de 

bibehåller de traditionella kunderna.   

 
7.3. Delproblem 3 
 

Vilka är Gants typiska kunder? 

Ett företag tjänar i alla avseenden mest på att behålla sina gamla kunder och på att utveckla 

relationen till dessa då detta är det mest ekonomiska alternativet. Samtidigt är det nödvändigt 

för alla företag att nå ut till nya kunder och att bredda sin målgrupp för att företaget ska 

utvecklas och nå större framgång. I och med detta är det oerhört viktigt att måna om de 

kunder man har och att arbeta för en bra relation med dessa. Detta är något Gant har lyckats 

bra med, de månar om sina redan existerande kunder och bygger upp vänskapsliknande 

relationer med dessa. Samtidigt som de hela tiden jobbar för att bibehålla sina kunder jobbar 

de aktivt med att hitta nya potentiella marknader och kunder.  

 

Gant har en väldigt spridd målgrupp, det är främst en önskan om god kvalitet och design som 

kunden värdesätter. De som handlar Gant gör det främst på grund av den kvalitet, design och 

livsstil som erbjuds men även den delaktighet och tillhörighet som kunden upplever. Bland 

män kan man ändå säga att majoriteten av kunderna är över 40 år och handlar Gant 

kontinuerligt. Bland kvinnorna är det framförallt en mindre andel som handlar Gant 

överhuvudtaget och av dem som handlar så är åldern väldigt spridd. En majoritet av de 

handlande kvinnorna kan dock utläsas till en ålder på över 50 år och minst antal handlande 

kunder är i åldern 15 – 29 år. Även bland dem som inte handlar Gant anses det vara ett 

attraktivt varumärke som erbjuder något mer än enbart kläder.  

 

7.4. Huvudproblem 
 

Vad gör Gant som är unikt för att nå framgång på den konkurrenskraftiga marknaden? 

Bakom Gants framgång ligger en välbevarad historia som alltid har haft en avgörande roll i 

företagets utveckling. Kontinuitet i allt de tar sig för medför också en stadig grund och ger 

trygghet åt varumärket. Utöver detta har de en otroligt väluttänkt och välgenomförd 

marknadsföring som ger deras kunder känslan av en uppnåelig dröm. Gants framgång kan 

alltså sammanfattas med orden: En unik historia, den rätta känslan, en strategisk 

marknadsföring med kontinuitet i alla delar.  
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8. Diskussion 
 

En historia, en känsla, en strategisk marknadsföring samt kontinuitet i alla dessa delar är 

troligen vägen till Gants framgång i den konkurrenskraftiga modebranschen. De har lyckats 

göra något unikt, något som gör att de flesta har en association till och åsikt om varumärket. 

Genom att Gant alltid har använt sig av en kontinuitet i allt de tar sig för har varumärket 

aldrig ändrat inriktning eller attityd, vilket har fört med sig att kunderna har haft lätt att ta till 

sig företagets värderingar. Gant har storytelling som grund i byggandet och bevarandet av 

varumärket, vilket ger företaget en unicitet och en unik plats i kundens medvetande. Det 

handlar om att bygga ett varumärke som passar målgruppen och som får en hög position på 

kundens mentala varumärkesstege. Genom att erbjuda något mer än enbart produkter når de 

en starkare position på marknaden då det är lättare att komma ihåg en berättelse, en känsla 

eller en livsstil än enbart en produkt. Vi anser att Gant är unika i sitt slag och att de verkligen 

har lyckats få en speciell plats på marknaden. Efter enkätundersökningen framkom det som vi 

redan innan trodde, att även om man inte personligen handlar Gantprodukter så har de flesta 

en åsikt och kunskap om varumärket. De flesta förknippar det med USA och den marina 

livsstilen och detta var även tankar vi själva hade innan vi började arbetet. Vi tycker att det är 

väldigt smart av dem att verkligen använda sig av sin historia, det gör att företaget sticker ut 

bland konkurrenterna på ett sätt som de troligen inte skulle ha gjort om det inte var för just 

deras historia. Det är ett varumärke som har uppnått sådan unicitet att det blir nästintill 

omöjligt för andra att kopiera. Trots att produkterna påminner om ett flertal andra stora 

varumärkens och inte utmärker sig något extremt så är de unika i sitt slag och de har lyckats 

skapa en tydlig position i kundernas medvetande.  

 

På den snabbt trendväxlande modemarknaden där något som är modernt nu kan vara 

omodernt imorgon har Gant hittat ett sätt att hantera detta på, de gör tvärt om. De håller alltid 

samma snitt och design på klädesplaggen och det som förändras från säsong till säsong är små 

skillnader som byte av färg och någon detalj. De erbjuder en klassisk stil som alltid är ett 

säkert kort, är man klädd i Gant behöver man inte känna sig omodern trots att klädesplaggen 

inte är trendiga. Detta är en stil som passar många och som kan vara ett alternativ för den som 

inte har tid eller intresse att slaviskt följa modetrenderna. Detta är även något man tydligt kan 

se om man studerar deras omslag på produktkatalogerna från till exempel 90 – talet, omslagen 

skulle lika gärna kunna vara från idag. Vi tror att anledningen till att många handlar Gant är 

just på grund av den klassiska stil de erbjuder, man kan med deras kläder känna sig välklädd 

men ändå inte uppklädd och det är en stil som passar både till vardags eller till finare 

tillfällen.  

  

I arbetet med Gants marknadsföring är det otroligt viktigt för dem att belysa den livsstil och 

känsla som de vill förmedla till sina kunder. Marknadsföringen i form av produktkatalogen får 

kunden att drömma sig bort och längta efter de vackra miljöerna och tillvaron som bilderna 

representerar. Gant inger känslan av att om man köper deras produkter blir man delaktig i 

varumärkets livsstil och man kan på så sätt uppnå sina drömmar. Denna livsstil och känsla ska 

även förmedlas i deras annonsering i olika tidningar och magasin. Vi anser att Gant har 

lyckats väldigt bra i sin marknadskommunikation då man genast känner igen sig. Man förstår 

att det är marknadsföring för Gant även om man inte har uppmärksammat logotypen. De är 

även väldigt duktiga på att rikta sin marknadsföring mot rätt kundgrupp genom att använda 

sig av väl valda tidningar och magasin. De vet vilka som är deras starkaste kunder och vilka 

som inte är fullt så starka och de är därför medvetna om vilka de ska lägga mest fokus på i sin 

marknadsföring. Vi tycker att det är väldigt klokt av dem att idag satsa på den yngre 

målgruppen då de, precis som vi, har insett att deras målgrupp mestadels består av den äldre 



  Siri Beckman och Lina Karlsson, 2010. 

 

55 

 

generationen. Det är viktigt att satsa på de yngre, den kommande generationen, för att inte 

riskera att stå utan kunder om ett tiotal år. Vi har i arbetet kommit fram till att majoriteten av 

deras kunder är män i den övre medelåldern men trots detta är varumärket väldigt attraktivt 

även bland den yngre målgruppen. Att då inte fler yngre handlar tror vi till största del beror på 

deras höga priser, det är många som inte har råd att köpa deras produkter förrän man har en 

stadig inkomst. Att det heller inte är så mycket kvinnor som handlar kan säkert bero på att den 

kollektionen är relativt ny och inte ännu är fullt etablerad på marknaden. Bland kvinnor finns 

det även många fler alternativa varumärken än vad det finns bland män och många kvinnor 

har även ett stort intresse av mode och trender. Kanske betraktas den klassiska stilen då som 

tråkig?   

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att enligt oss ligger svaret bakom framgången i deras otroliga 

arbete med att bygga upp ett starkt varumärke. De har lagt ner enorma summor pengar och 

otaliga arbetstimmar för att komma dit de är idag. De har använt sig av en strategisk 

marknadsföring och med hjälp av denna har Gant etablerat sig som ett starkt och unikt 

livsstilsvarumärke. Återigen måste även påpekas att deras kontinuitet och historia har en 

avgörande roll, utan dessa faktorer tror vi inte att de hade varit så framgångsrika som de 

faktiskt är. Fortsätter de som de gör och samtidigt utvidgar sitt arbete med att vinna en bredare 

och yngre målgrupp tror vi att de kommer att behålla sin stabila position i modebranschen. De 

har ett koncept som fungerar, ett koncept som är svårt att kopiera, så nu gäller det bara att de 

vårdar varumärket och framtiden kommer att se ljus ut.  
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Bilaga 1 

 
Bernard Gantmacher – grundare av Gant. 

 

 
 
Bild hämtad ur boken Gant – när tre svenska entreprenörer gjorde ett amerikanskt varumärke 

globalt, skriven av Mathias Björk.  
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Bilaga 2 

 
Produktkatalogen 2010 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 

 
” 

 
Bilder hämtade ur produktkatalogen för vår/sommar 2010.  



  Siri Beckman och Lina Karlsson, 2010. 

 

62 

 

Bilaga 3 

 

”Gant Rugger” 

 

 
 

  
 

   
 

Bilder hämtade från Facebook (Gants official fanpage), produktkatalogen vår/sommar 2010 

och asos.com.  
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Bilaga 4 
 

”Gant Rowing Race” 

 

 
 

 

 

 
Bilder hämtade från Sigtuna humanistiska lärover (sshl.se), Gant Rowing Race 

(gant.com/gantrowing), facebook (Gants official fanpage) och Björn Af Kleen blogg 

(afkleen.blogspot.com/2010_03_01_archive.html).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://afkleen.blogspot.com/2010_03_01_archive.html
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Bilaga 5 
 

”Story of a Dress” 

 

 
Bild hämtad från Hotspot (rodeo.net/hotspot).  
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Bilaga 6 
 

Logotyp 

 

 

 
 

Bilder hämtade från boken Gant – när tre svenska entreprenörer gjorde ett amerikanskt 

varumärke globalt, skriven av Mathias Björk.  

 

 

 


