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Förord 

Vi skulle vilja tacka vår handledare, Vigo Peterzon, för den hjälp vi har fått under uppsatsens 

gång. Vidare skulle vi vilja tacka Rocky Brennicke, global marknadschef GANT, och Molly 

Tagesson, butikschef GANT NK, för de tagit sig tid att svara på våra frågor samt den 

information som de delat med sig av. Respondenterna som har tagit sig tid att svara på vår 

webbenkät och påstana vill vi även rikta ett stort tack till.  

Tack! 

 

Michaela Trulsson och Jenny Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Sammanfattning 

 
I dag blir det allt mer viktigt för modeföretagen att sticka ut och komma med annorlunda 

erbjudanden för att kunna konkurrera med de andra modeföretagen som finns på marknaden.   

Konsumtionen har blivit en livsstil och vi skapar vår identitet och personlighet genom 

den. För människan är det viktigt att tillhöra en grupp, vilket bidrar till att det skapas en  

märkeshets, där till exempel skjortmärket talar om för andra vilka vi är och vad vi står för. 

 

Då konkurrensen har ökat är det viktigare för företagen att jobba med långsiktiga kundrelationer  

och aktivt jobba med att locka till sig nya kunder, samt behålla dem. 

I dag är det större konkurrens om kunderna, därför blir erbjudande företagen förmedlar allt 

viktigare. Lägger företaget ner tid på att få fram ett bra erbjudande och differentierar sig blir 

kommunikationen till kunden tydligare vilket i sin tur leder till att företaget får tillfredsställda 

kunder och högre omsättning. Ett företag måste kunna erbjuda något mer än enbart den fysiska 

produkten för att höja värdet hos kunden. 

 

Vårt huvudproblem och delproblem i uppsatsen är: 

 
- Vilka betydelsefulla delar bör ingå i GANT´s erbjudande till konsumenten för att 

åstadkomma positiva attityder och beteenden? 

 

- På vilket sätt kommunicerar GANT sitt erbjudande för att nå fram till 

konsumenten? 

Syftet med vår uppsats är att undersöka, diskutera och analysera vilka beståndsdelar som ska 

ingå i erbjudandet som riktar sig till GANT konsumenten. Syftet är även att ta reda på hur 

GANT kommunicerar sitt erbjudande till konsumenterna.  

Under uppsatsens gång kommer vi att tillämpa teorierna; kundnärhetens nycklar, marknadsmixen  

och kommunikationsprocessen. Vi kommer även använda oss av storytelling samt begreppen  

attityder och beteenden. För att kunna ge svar på vår problemformulering har vi utfört en  

webbenkätundersökning, en påstana intervju samt två personliga intervjuer med personer inom  

företaget GANT.  

 

Vi kommer att avgränsa oss till klädkedjan GANT och till deras dam och herrsortiment. I vår 

webbenkätundersökning och påstana kommer vi att avgränsa oss till kvinnor och män som någon 

gång har handlat på GANT. 

Vi har fått fram att de viktigaste delarna i GANT´s erbjudande som genererar positiva attityder 

och beteenden är; kvalitet, design och service samt att kunderna är villiga att betala lite mer för 

att få en bra produkt.  Genom våra personliga intervjuer har vi förstått att GANT jobbar med en 

hög kundnärhet och service samt att de använder sig av traditionell marknadsföring.  

 

 

 

 

Nyckelord: Konsument, marknadsföring, service, flagship store, NK, sociala medier, print 

media, digital media 
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1. Introduktion 

 
I det första kapitlet tar vi upp problembakgrund, problemdiskussion som i sin tur har 

utvecklats till vår problemformulering. Vi kommer även att beröra syfte, avgränsningar, 

nyckelord och definitioner samt uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Konsumtionen i Sverige har de senaste åren ökat, den privata förbrukningen har ökat med 30 

procent på tio år. Klädkonsumtionen är en bidragande faktor till det konsumtionssamhälle vi i 

dag lever i (wwf  2007). 

Grunden till vår konsumtion är att vi alla styrs av behov och att de måste tillfredsställas 

(Gezelius & Wildenstam 2009 s. 15). Idag har konsumtionen blivit en livsstil och vi skapar 

vår identitet och personlighet genom den. För människan är det viktigt att tillhöra en grupp, 

detta bidrar till att det skapas en märkeshets, där till exempel skjortmärket talar om för andra 

vilka vi är och vad vi står för (wwf  2007). 

Konkurrensen har hårdnat mellan detaljhandelsföretagen och konsumenterna har fått 

förändrade attityder och beteenden. Idag är det lättare att handla än någonsin, en bidragande 

faktor är att internet har utvecklats. De senaste tre åren har e-handeln ökat med 75 procent och 

det blir mer och mer viktigt att möta sina kunder i rätt kanaler. Vi behöver inte längre ta oss 

tid till att transportera oss till ett köpcenter utan det räcker att du sätter dig framför datorn så 

är shoppingen endast ett klick bort (E-handel.com 2010). I och med Internets framfart har 

konsumenten blivit mer medveten och granskande. Idag är det mycket enkelt för 

konsumenten att ta reda på produktens billigaste återförsäljare i och med att olika jämförelse, 

- och informationstjänster har uppkommit (Prisjakt 2011).  

Internet är en bidragande faktor till att konsumenten blivit mer kunnig, kritisk och medveten, 

vilket har bidragit till att företaget har blivit tvungna att utvecklas för att kunna möta det 

konsumenten efterfrågar.  

Då konkurrensen har ökat är det viktigare för företagen att arbeta med långsiktiga 

kundrelationer och aktivt jobba med att locka till sig nya kunder, samt behålla dem. I dag är 

det svårare än någonsin då konsumenten har allt fler valmöjligheter. Därför bör företagen 

vårda de kundrelationer de har istället för att försöka få tillbaka dem som försvunnit då det är 

både billigare och enklare för dem (Gezelius & Wildenstam 2009 ss. 258-261). 

Den senaste tidens utveckling av kommunikationskanaler har lett till att informationsbruset 

blivit större. Den hårda konkurrensen har bidragit till att det blivit svårare för företagen att få 

kunderna att uppfatta vad de vill förmedla. För att inte falla bort i informationsbruset har det 

blivit allt viktigare att kommunicera erbjudandet rätt för att nå ut till sin målgrupp (Gezelius 

& Wildenstam 2009 ss. 209 & 215-216).  

Det är en stark utveckling av kommunikationskanaler och information och idag är det till 

exempel många som marknadsför sig via sociala medier. Idag är möjligheterna för företagen 

större när det gäller att nå ut till sina målgrupper, företagen hittar ofta den information de 

behöver via internet (Solomon 2009 ss. 440-441). 

I dag blir det allt mer viktigt för modeföretagen att sticka ut och komma med annorlunda 

erbjudanden för att konkurrera med de andra modeföretagen som finns på marknaden.  Etik, 

moral och återanvändning är något företag idag måste ta hänsyn till, då medvetenheten hos 

konsumenterna har ökat de senaste åren (Thorpe 2008 s. 111). 
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En viktig del i erbjudandet är tillgängligheten, såsom hemsida, öppettider och lokalisering. 

För att ett företag ska lyckas är det en framgångsfaktor med hög tillgänglighet. Då företagen 

lyckas med en hög tillgänglighet leder det till en ökad service för kunden (Blomqvist et 

al.1999, ss.14-15). 

Kläderna idag får en allt kortare livscykel då det är viktigare att erbjuda kunderna en stor 

variation och ofta nyheter. Den utvecklingen leder till att trender blir mer kortvariga och 

snabbt ersätts av nya trender (Gezelius & Wildenstam 2009 ss. 176-178). 

1.2 Problemdiskussion 

Idag är det en större konkurrens om kunderna och därför blir det erbjudande företagen 

förmedlar allt viktigare. Lägger företaget ner tid på att få fram ett bra erbjudande och 

differentierar sig blir kommunikationen till kunden tydligare vilket i sin tur leder till att 

företaget får tillfredsställda kunder och högre omsättning. Ett företag måste kunna erbjuda 

något mer än enbart den fysiska produkten för att höja värdet hos kunden. Det kan vara en 

tjänst, ett ställningstagande som till exempel miljötänkande. När företaget utformar sitt 

erbjudande gäller det att vara tydlig och att företaget håller sig till det de gör bäst och som 

konsumenterna förknippar dem med. Anledningen är att förhindra förvirring hos 

konsumenten (Gezelius & Wildenstam 2009 ss. 167-171). 

För att få konsumenter att köpa måste företaget identifiera konsumentens behov och även de 

behov kunden inte vet att de har, men blir medvetna om när de kommer i kontakt med 

erbjudandet. Det är av enorm vikt att företaget hittar rätt kommunikationskanaler för att kunna 

nå fram till sin målgrupp. Erbjudandet måste nå ända fram till konsumenten och inte 

försvinna i informationsbruset (Gezelius & Wildenstam 2009 ss. 17 & 215-216). 

Vi har tidigare nämnt att människan har olika behov, såsom fysiska, sociala och psykologiska 

behov. Förr konsumerade människan enbart för att tillfredsställa de fysiska behoven men idag 

handlar det mer om att tillfredsställa sociala och psykologiska behov såsom grupptillhörighet, 

självförverkligande (wwf  2007). 

Det är viktigt för företagen att de utnyttjar den möjligheten när de utformar erbjudandet, då 

behoven är mycket starka och drivande (Gezelius & Wildenstam 2009 s. 17). 

För att erbjudandet ska kommuniceras till rätt målgrupp gäller det att hitta rätt 

kommunikationsforum. Det är viktigt att företagen hänger med i den tekniska utvecklingen då 

det bidrar till en möjlighet att arbeta på en så stor marknad som möjligt. Då företagen nu 

lättare har tillgång till konsumenterna, via sociala medier etcetera, är det lättare att 

marknadsföra sig och specificera erbjudandet till sin särskilda målgrupp (Gezelius & 

Wildenstam 2009 ss. 346-347). 

I och med den tekniska utvecklingen är det idag viktigare än någonsin att vara tillgänglig för 

konsumenten. Konsumenten förväntar sig idag att företaget ska ha offentlig information 

såsom: hemsida, kundtjänst. En viktig del av erbjudandet är att butiken har en bra lokalisering 

och att de är lätta att nå via mail och telefon (Blomqvist et al.1999, ss.14-15). 

1.3 Problemformulering 

När vi utvecklade vår problemformulering utgick vi ifrån ”trattmodellen”. Vi komprimerade 

problembakgrunden och kom fram till vår problemdiskussion som sedan styrde oss in på vår 

problemformulering. Vi har valt att ha ett huvudproblem med ett tillhörande delproblem för 

att de ska komplettera varandra.  
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1.3.1 Huvudproblem  

- Vilka betydelsefulla delar bör ingå i GANT´s erbjudande till konsumenten för att 

åstadkomma positiva attityder och beteenden? 

1.3.2 Delproblem  

- På vilket sätt kommunicerar GANT sitt erbjudande för att nå fram till 

konsumenten? 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera vilka beståndsdelar som ska 

ingå i erbjudandet som riktar sig till GANT konsumenten. Syftet är även att ta reda på hur 

GANT kommunicerar sitt erbjudande till konsumenten.  

1.5 Problemavgränsningar 

Då vi endast har några veckor på oss är vi tvungna att avgränsa oss så att det blir en hög 

kvalitet och att vår uppsats följer en röd tråd.  

 Vi kommer avgränsa oss till klädkedjan GANT.  

 

 I vår webbenkätundersökning och påstana intervju kommer vi att avgränsa oss till 

GANT´s befintliga kunder i Sverige. 

 

 Vi kommer att avgränsa oss till dam och herr sortimentet av kläder hos GANT. 

 

1.7 Nyckelord och definitioner 

Konsument - kund eller förbrukare av varor och tjänster 

Marknadsföring - åtgärder som vidtas för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, till 

exempel reklam 

Service - åtgärd som utförs i syfte att betjäna kunder 

Flagship store – är företagets största butiker med stora lager där allt som företaget har att 

erbjuda finns tillgängligt 

NK – Nordiska kompaniet, är ett varuhusföretag med fristående specialaffärer som 

hyresgäster 

Sociala medier - kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med 

varandra genom till exempel text, bild eller ljud. Genom sociala medier kommunicerar många 

till många, på samma villkor och genom samma kanaler. Exempel på sociala medier är 

bloggar, Internetforum, webbplatser för videoklipp och chattprogram  

Print media – all typ av media som finns tryckt såsom katalog, tidningsannonser, affischer 

med mera 

Digital media – all typ av media som finns virtuellt; i form av sociala medier, 

internetbaserade annonser med mera 

 



 

4 
 

 

1.8 Uppsatsens disposition 

Vårt arbete är upplagt efter följande disposition: 

1. Introduktion 

I det första kapitlet kommer vi ta upp problembakgrund och problemdiskussion som i sin 

tur har utvecklats till vår problemformulering. Vi kommer även ta upp syfte, 

avgränsningar, nyckelord och definitioner samt uppsatsens disposition. 

2. Studiens metod och genomförande 

 

I det andra kapitlet kommer vi att beröra undersökningens syfte, undersökningsmetod, 

datainsamlingsmetod samt datainsamlingstekniker. Vi kommer även att ta upp de urval vi 

har gjort samt undersökningens tillförlitlighet. 

 

3. Teoretisk referensram 

Vi beskriver här de teorier, modeller och begrepp vi kommer använda oss av och 

analysera under uppsatsens gång. Det är dessa teorier, modeller och begrepp vi ska koppla 

samman till vår undersökning för att få svar på vår problemformulering. 

4. Empiri och resultat 

I kapitel fyra presenteras de resultat vi fått fram i vår undersökning samt en 

företagsbeskrivning av GANT. Underlaget för vår empiri kommer ifrån webbenkäten, 

påstana intervjun och de personliga intervjuerna.  

5. Analys 

I det femte kapitlet har vi analyserat vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. I den 

första delen har vi analyserat vår webbenkät och påstana utifrån teorierna; 

marknadsmixen, storytelling, attityder och beteenden. I den andra analysdelen har vi 

utgått ifrån de svar vi fått från den personliga intervjun med GANT och då tillämpat 

teorierna; kundnärhetens nycklar och kommunikationsprocessen. 

6. Slutsats 

 

I kapitlet kommer vi att dra slutsatser utifrån vår empiri och analys samt våra egna 

insikter för att ge svar på vår problemformulering vilket var en del av syftet med vår 

undersökning 

 

7. Källkritik och studiens tillförlitlighet 

Vi kommer att ta upp vår studies tillförlitlighet, källkritik samt förslag på fortsatt 

forskning. 
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2. Studiens metod och genomförande 

 
I följande kapitel kommer vi att beröra undersökningens syfte, undersökningsmetod, 

datainsamlingsmetod samt datainsamlingstekniker. Vi kommer även att ta upp de urval vi har 

gjort samt undersökningens tillförlitlighet. 

2.1 Undersökningens syfte 

Syftesformulering kan delas in i tre olika kategorier; beskrivande, explorativt och förklarande 

syfte. Oftast kombineras de olika kategorierna vid en uppsatsskrivning. (Uppsatsguiden 2011) 

2.1.1 Beskrivande syfte 

Det beskrivande syftet går inte in på förståelse eller tolkning, utan är som det låter en 

beskrivning av syftet. Det innebär att det beskrivande syftet beskriver ”hur” ett fenomen 

(individer, situationer och händelser) ser ut. Det kan beskriva händelser som har hänt i det 

förflutna eller händelser som existerar nu (Andersen 1998, s. 18). 

Beskrivande syftet används då forskaren besitter kunskaper inom området men saknar en 

uppdaterad och klar bild av problemet (Christensen et al. 2010, s. 58). 

2.1.2 Explorativt syfte 

Explorativt syfte används då forskaren har vaga kunskaper eller inga kunskaper inom området 

den ska undersöka. Syftet med den här typen av undersökning kan vara att få fram tänkvärda 

frågor som senare kan undersökas närmare (Andersen 1998, ss. 18-19). 

Explorativa undersökningar görs främst för att skapa sig en övergripande bild av till exempel 

en specifik marknad, bransch eller specifika kundbehov. Den här typen av undersökningar ger 

inga tydliga svar utan är mer till för att avgränsa problemområdet.  

Genom att ställa frågor som ger svar på ”vad” bygger undersökaren upp kunskap kring 

problemområdet (Christensen et al. 2010, s. 57). 

2.1.3 Förklarande syfte 

När forskaren har en tydlig beskrivning samt är insatt i det fenomen som är tänkt att 

undersöka, söker den oftast ett förklarande syfte. 

Förklarande undersökningar bygger oftast på explorativa samt beskrivande undersökningar 

och dess huvuduppgift är att identifiera orsaken till en viss verkan. För att få fram förklarande 

information använder sig forskaren av frågor som ger svar på ”varför” någonting händer 

(Christensen et al. 2010, s. 59). 

2.1.4 Val av syfte 

I vår uppsats har vi använt oss till största delen av beskrivande syfte då vi har grundkunskaper 

inom området men har velat gå djupare in på det aktuella problemområdet.  

I vår webbenkätundersökning, påstana och de personliga intervjuerna har vi använt oss av 

explorativt syfte då vi ville få fram underlag som vi sedan kunde analysera. Undersökningarna 

är av explorativ karaktär då vi ofta har använt oss av frågor som börjar med ”vad”. 
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2.2 Undersökningsmetod 

När en marknadsundersökning görs krävs att undersökaren analyserar, tolkar och presenterar 

data som går att dela in på två övergripande sätt; kvalitativ och kvantitativ data. Vi beskriver 

båda metoderna och varför vi valde dem. 

2.2.1 Kvalitativ metod  
”En kvalitativ undersökning generar konceptuella beskrivningar av verkligheten i form av text 

och modeller, vilka syftar till att upptäcka, lyfta upp och belysa de samband som växt fram.” 

Genom kvalitativa datainsamlingsmetoder skapas en djupare förståelse, och undersökningarna 

är uttryckta i ord, text, handlingar och bilder. Kvalitativ data ses som något undersökaren 

försöker förstå och tolka. Utifrån den kvalitativa undersökningen är det viktigt med en 

helhetsförståelse och ett sammanhang, det är även viktigt att undersökaren ser till ordens 

mening och innebörd det vill säga att orden ses i relation med sammanhanget. Den typen av 

dataundersökningsmetod används för att bygga teorier och teoretiska hypoteser. Dock blir det 

en begränsning med kvalitativ metod då den som undersöker får förstå och tolka materialet 

samt se det resultat datamaterialet visar även om det inte är vad undersökaren hade förväntat 

sig (Christensen et al. 2010, ss.69-70). 

Något som kännetecknar kvalitativ undersökningsmetod är att datainsamling och analys 

händer samtidigt och att undersökaren försöker förstå respondenternas handlingar och 

handlingarnas innebörder (NE 2011). 

2.2.2 Kvantitativ metod 

”Kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där 

forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i 

statistisk form samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara 

hypoteser” (NE 2011). 

Kvantitativ data utgörs av siffror och fokus ligger på mängd, antal och frekvens. Oftast samlas 

denna typ av data in med hjälp av ett frågeformulär som främst består utav flervalsfrågor. En 

kvantitativ undersökning passar bäst när undersökaren vet en del inom området den ska 

undersöka och vill testa en eller flera teorier. Det resultat som sedan kommer fram kan 

användas för att utveckla eller förbättra teorier. Metoden är inriktad på att upptäcka, fastställa 

och mäta samband mellan olika variabler. Positiva variabler i den kvantitativa 

undersökningen är att undersökaren påverkar mindre samt att undersökningen är strukturerad 

och objektiv (Christensen et al. 2010, ss.69-77, s. 226). 

2.2.3 Val av undersökningsmetod 

Vi har använt oss utav både kvalitativ och kvantitativ metod i vår undersökning. Våra 

personliga intervjuer är kvalitativa då vi har använt oss av öppna frågor för att få berättande 

svar. Vi ansåg att kvalitativ metod passade mycket bra in på våra personliga intervjuer då vi 

ville få en djupare förståelse över hur GANT kommunicerar sitt erbjudande. De personliga 

intervjuerna gav oss en djupare förståelse på grund av vår valda undersökningsmetod.  

Vår webbenkätundersökning och påstana är kvantitativ, den är uppbyggd av flervalsfrågor 

och olika rankningsskalor som vi sedan har sammanställt i ett diagram. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

För att samla in data till vår uppsats utgår vi ifrån när, hur och varför datamaterialet samlades 

in. Då kommer vi att utgå ifrån primär och sekundärdata. Beroende på vilken typ av 
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information vi är i behov av kommer vi att ta ett ställningstagande och utvärdera vilken typ av 

data som lämpar sig bäst vid det tillfället.  

2.3.1 Primärdata 

Primärdata samlas in av marknadsundersökaren själv genom att denne använder de 

insamlingstekniker som bäst lämpar sig till undersökningen. Genom en primärdatainsamling 

finns det möjlighet att bland annat ta reda på och studera människors olika attityder, 

beteenden, livsstilar, medvetenhet och kunskap om produkter med mera. Det är med fördel 

undersökaren även tar reda på demografiska, sociala och ekonomiska skillnader hos 

respondenterna i form av kön, ålder, inkomst och social klass. Genom att även ta reda på de 

demografiska, sociala och ekonomiska skillnader kan undersökaren lättare koppla 

respondenternas olika uppfattningar till det faktum att de till exempel är olika gamla. 

Primärdata kan samlas in på olika sätt; bland annat genom enkäter, intervjuer och 

observationsstudier (Christensen et al. 2010, ss.103-107). 

2.3.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är data som tagits fram tidigare och sammanställts i en annan situation än till 

vår undersökning och det är således data som redan finns tillgänglig i exempelvis litteratur, 

databaser, på internet med mera. En viktig del i användandet av sekundärdata är att källornas 

tillförlitlighet säkerställs genom ett kritiskt granskande.  

Sekundärdata delas in i extern och intern data, där intern data är data som finns inom en 

organisation t.ex. försäljningsresultat, marknadsföringsaktiviteter, kundinformation med 

mera. Extern data är data som finns utanför en organisation i form av publicerade källor och 

kommersiella källor. Publicerade källor är myndigheter, handelsorganisationer, tidningar med 

mera och kommersiella källor är konsumentpaneler, varuhus, marknadsundersökningar med 

mera. Fördelar med att använda sig av sekundärdata är att det är kostnads,- och tidseffektivt 

samt att det finns ett stort urval av källor. Det finns möjlighet att enkelt söka upp ett stort antal 

källor som stämmer överens med den valda problemformuleringen, samtidigt som det finns 

tid att granska och utvärdera tillförlitligheten i sekundärkällorna. Nackdelar med sekundärdata 

kan vara att informationen inte stämmer överens med undersökningsproblemet, det kan även 

vara problem med att datamaterialet kan vara inaktuellt (Christensen et al. 2010, s.71, s. 92, 

ss. 98-99, ss. 102-103). 

2.3.3 Val av datainsamlingsmetod  

Under vår uppsatsskrivning har vi använt oss av sekundärdata i form av referenslitteratur från 

bibliotek, kurslitteratur och webbsidor. Datan som vi har valt har passat in på vårt 

undersökningsområde och hjälpt oss i vårt uppsatsskrivande. 

Vi har även använt oss av primärdata såsom vår webbenkätundersökning, påstana samt våra 

personliga intervjuer. Det är data som vi själva har tagit reda på genom våra undersökningar 

och som inte funnits tillgänglig tidigare. 

2.4 Datainsamlingstekniker 

Det finns ett antal olika tekniker att samla ihop primärdata på, vi kommer i kapitlet nedan att 

beskriva de tekniker vi har valt att använda oss av. Vi har valt följande 

datainsamlingstekniker då vi anser att de bidrar till användbara svar som stämmer överens 

med vår problemformulering. 

2.4.1 Enkät 

Enkäter görs för att samla in data från individer, var för sig eller i grupp. Det finns ett antal 

olika sätt för att genomföra en enkät dessa är via; post, e-post, internet, telefon och allmänna 
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folksamlingar. Enkäter är en skriftlig sammanställning av öppna och slutna frågor där 

respondenten får svara på frågor med egna ord eller kryssa i färdiga svarsalternativ.  

Enkäter kan delas in i två olika grupper, beroende på hur enkäten fylls i. De enkäter som fylls 

i av respondenten själv kallas för självadministrerande, där ingår; postenkät, webbenkät och 

besöksenkät. När intervjuaren själv fyller i svaren kallas enkäten för intervjuadministrerande, 

där ingår; telefonintervju, påstanaintervju och besöksenkät (Christensen et al. 2010, s.138). 

2.4.1.1 Webbenkät  

Webbenkäter är ett sätt att samla in data från individer via internet, det kan ske bland annat 

via e-post och hemsida.  

Då användandet av internet har ökat drastiskt de senaste åren, har det genererat till att även 

internetbaserade enkäter har ökat. Det finns ett flertal fördelar med att använda webben 

jämfört med traditionella undersökningar. Den nya IT-tekniken har lett till tids- och 

kostnadsbesparingar för de undersökande, då företagen förr var tvungna att vänta på att 

enkäten skulle komma fram men även tiden som det tog för respondenten att svara och skicka 

tillbaka den. Kostnaderna drogs in då utgifterna för frimärke och kuvert inte längre behövdes 

med den nya tekniken.  En annan fördel är att undersökaren har tillgång till hela världen utan 

några extra kostnader så länge respondenten har en e-postadress.  

Den nya tekniken är inte bara positiv utan det finns även nackdelar med den, en av dem är att 

webbenkäter kräver att respondenten har tillgång till internet samt skapliga kunskaper inom 

IT. En annan är att det inte finns något komplett register över ägarna till e-postadresserna, 

eller vem som döljer sig bakom dem (Christensen et al. 2010, ss.144-147). 

2.4.2 Intervju 

I en intervju kan antalet deltagare variera, ibland är det flera som intervjuar och flera 

respondenter, ibland är det endast en som intervjuar och en respondent. Det går att dela upp 

intervjuer utefter hur intervjusituationen ser ut. Den personliga intervjun är vanligast, då 

möter den som intervjuar en respondent. När en fokusgrupp används intervjuas flera 

respondenter på samma gång, vid en panelintervju är det fler som intervjuar men endast en 

respondent. En intervju kan se ut och genomföras på många olika sätt, den kan vara 

strukturerad med standardiserade frågor eller mer som ett samtal. Det är viktigt att tänka 

igenom om det ska vara öppna eller slutna frågor (Christensen et al. 2010, ss.168-169). 

2.4.2.1 Personlig intervju 

Det som kännetecknar den personliga intervjun är att det är en intervjuare och en respondent 

och att de tillsammans för en dialog med varandra. Det är en mycket bra metod om avsikten 

är att få berättande och utförliga svar. Det är även bra att det finns möjlighet till att ställa 

följdfrågor. En annan fördel är att den går snabbt att genomföra och att det lätt går att visa 

material för respondenten om det skulle behövas. En nackdel med den personliga intervjun är 

att varje intervju blir dyr, då de tar lång tid att genomföra. Ytterligare en nackdel kan vara att 

det tar tid att skriva rent intervjun (Christensen et al. 2010, ss. 178-179). 

2.4.2.2 Påstana intervju 

Intervjuer som utförs på en plats där finns mycket människor i rörelse kallas för påstana 

intervju. Det kan till exempel vara utanför en butik, på en gågata eller i ett köpcentrum. Det är 

vanligt att intervjun sker direkt på plats och att intervjuaren själv skriver ner svaren. Det som 

är bra med undersökningsmetoden är att den går fort att genomföra, har låg kontaktkostnad, 

hög svarsfrekvens samt att möjlighet finns att visa bilder eller annat material. Ett problem 

med påstana undersökningar är risken för snedvridet urval, då intervjuaren lätt kan lägga in 
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sina egna värderingar och på så sätt påverka urvalet. För att motverka den delen går det att 

använda sig av ett förutbestämt urvalschema, till exempel att undersökaren väljer att intervjua 

var tionde person som går förbi (Christensen et al. 2010, ss. 188-189). 

2.4.3 Val av datainsamlingsteknik 

Genom våra kvantitativa undersökningar har vi tagit fram primärdata genom att utföra en 

webbenkätundersökning som vi skickat ut till alla svensktalande elever på Ingenjörshögskolan 

och Textilhögskolan i Borås. Vi har även hittat Facebook – grupper där vi tror att GANT´s 

målgrupp befinner sig såsom grupper för segling, golf och tennis. Vi har även lagt upp länken 

på vår Facebook samt skickat den till släkt och vänner som handlar på GANT.  

För att få ett komplement till vår webbenkätundersökning har vi även gjort en påstana i 

centrala Göteborg för att se om utfallet blir liknande.  

Vi har tagit fram primärdata genom de personliga intervjuerna vi haft med Rocky Brennicke, 

global marknadschef på GANT samt Molly Tagesson, butikchef GANT. De svarade då på 

olika frågor angående hur GANT jobbar med att förmedla sitt erbjudande och hur de jobbar 

med kundrelationer. 

2.5 Urval 

När insamling av primärdata sker måste målpopulation klargöras samt vilka respondenter som 

ska vara med. Det måste även göras ett urval av målpopulationen då det kräver mycket tid och 

pengar att undersöka hela målpopulationen. 

När en undersökare samlar in primärdata måste denne ta reda på vilken sin målpopulation är. 

Det går att undersöka hela målpopulationen men då det är kostsamt och tidskrävande så 

brukar ett urval göras och utvalda respondenters uppfattningar bli representativa för hela 

målpopulationen. Genom att göra ett urval kan undersökaren få ut mer djupgående och 

detaljerad information av de utvalda då den får mer tid för dem.  

Det finns två olika typer av urval; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval som beskrivs 

nedan.  

2.5.1 Sannolikhetsurval           

Ett sannolikhetsurval betyder att alla respondenter väljs slumpmässigt och har lika stor 

möjlighet att komma med i urvalet. För att ett sannolikhetsurval ska kunna genomföras måste 

ett register över samtliga respondenter som ingår i populationen finnas, detta kallas för 

urvalsram.  

När sannolikhetsurvalet utförs är det viktigt att alla respondenter har lika stor sannolikhet att 

bli uttagna därför rekommenderas en slumptalstabell eller lottdragning. Det finns fem olika 

sannolikhetsurvalsmetoder dessa är; obundet slumpmässigt urval, systematiskt urval, 

stratifierat urval, klusterurval och flerstegsurval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2.5.2 Icke-sannolikhetsurval  

Vid icke-sannolikhetsurval så har inte alla i populationen en känd chans att komma med i 

urvalet. Detta kan leda till ett snedvridet resultat då det är risk för en hög andel över,- och 

undertäckning från målpopulationen till urvalet. Icke-sannolikhetsurval används med fördel 

då man vill nå en viss typ av respondenter med kvalificerad kompetens inom 

undersökningsområdet (Christensen et al. 2010, ss. 129-130). 

Det finns sex olika icke-sannolikhetsurval dessa är; strategiskt urval, bekvämlighetsurval, 

kvoturval, uppsökande urval, självurval och påstana urval (Christensen et al. 2010, s. 114). 
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2.5.3 Ram- och bortfallsfel 

När urvalsramen som forskaren använder sig av inte stämmer överens med målpopulationen 

sker ett ramfel. Den består av två delar, dessa är; övertäckning och undertäckning.  

2.5.3.1 Övertäckning 

Övertäckning innebär att undersökaren får fler respondenter i urvalsramen än vad som 

specificerats vilket sker då personer finns med i den valda urvalsramen men inte längre ingår i 

målpopulationen.  

2.5.3.2 Undertäckning 

Undertäckning innebär att undersökaren får färre respondenter än vad den hade önskat. Detta 

sker då personer ingår i målpopulationen men av olika orsaker inte finns med i urvalsramen.  

Ett annat fel som kan uppkomma i undersökningen är bortfallsfelet, detta måste undersökaren 

ta hänsyn till då den inte vet om de som valt att avstå från undersökningen särskiljer sig från 

de som har valt att delta. De som valt att medverka i undersökningen är inte representativa för 

hela målpopulationen och är det ett stort bortfall blir undersökningen missvisande 

(Christensen et al. 2010, ss. 111-112). 

2.5.4 Val av urvalsmetod 

I vår undersökning har vi ett icke- sannolikhetsurval då vi enbart varit intresserade av de som 

någon gång har handlat kläder på GANT. Vi har själva bestämt vilka från målpopulationen 

som ska ingå i urvalet, vilket leder till att vi har använt oss av ett strategiskt urval.  

Det förekommer ram,- och bortfallsfel i vår studie i form av övertäckning och undertäckning. 

Även fast det står klart och tydligt att webbenkäten endast ska besvaras av dem som någon 

gång har handlat kläder från GANT så finns en risk att svar från respondenter som inte tillhör 

vårt urval har svarat. Det kan leda till att vi fått obehöriga respondenter.  

Då vi har haft svårt att komma i kontakt med det önskade antal GANT-kunder som vi skulle 

vilja har det blivit undertäckning i urvalet. Vi vet inte om de respondenter som har valt att 

svara är representativa för de som har valt att avstå från undersökningen och därför kan det 

förekomma bortfallsfel.  

2.6 Undersökningens tillförlitlighet 

Vår undersöknings tillförlitlighet grundas på reliabilitet och validitet, det vill säga den 

insamlade informationens pålitlighet och relevans.  

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver hur pass tillförlitlig en undersökning/studie är (Uppsatsguiden 2011).  

För att reliabiliteten ska vara hög ska undersökningen kunnas göra gång på gång med samma 

resultat, vilket förutsätter att undersökningen är identisk. Problemet är att undersökningen 

aldrig kommer att få exakt samma resultat eftersom verkligheten är föränderlig. Det krävs 

exakt samma människor, exakt samma tid och plats för att det ska kunna bli exakt samma 

resultat (Christensen et al. 2010, s. 307). 

2.6.2 Validitet 

Validitet handlar om relevans och trovärdighet, att man har mätt det som är avsett att mäta. 

Validitet delas upp i extern och intern, den externa validiteten är graden av generaliserbarhet 

och den interna validiteten handlar om trovärdigheten samt hur väl undersökningen och dess 

resultat överensstämmer med verkligheten (Christensen et al. 2010, s. 308). 
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2.6.3 Vår undersöknings tillförlitlighet 

För att den information vi har tagit fram ska vara så tillförlitlig som möjligt har vi varit 

noggranna med att syna den information vi har tagit fram kritiskt. Vi har i första hand använt 

oss av litteratur från kända författare så som bland annat Kotler. När det gäller den 

information vi har tagit från internet, har vi varit extra noggranna med att granska och jämföra 

den med andra källor. Vi har försökt att enbart använda oss av information på internet som 

har varit uppdaterad och aktuell. Vi valde bort den inaktuella informationen då vi ansåg att 

den inte hade varit tillförlitlig. 

Vårt mål är att använda oss av relevanta frågor och information i vår uppsats. Vi kommer 

därför utgå från vår problemformulering då vi har tagit ut den information som har behövts 

för att kunna fördjupa oss kring ämnet. Detsamma gäller formuleringen av frågor i våra 

intervjuer, webbenkät och påstana, allt för att få svar som är relevanta för uppsatsen.  

När vi skickade ut våra webbenkätfrågor tänkte vi på att skriva att undersökningen endast 

gällde dem som någon gång handlat på GANT för att få en så hög validitet och reliabilitet 

som möjligt. Då det finns risk att vissa respondenter har svarat som inte har handlat på GANT 

bidrar det till att reliabiliteten och validiteten kan ha sjunkit något.  

Vi har fått en bra tillförlitlighet i våra intervjuer då vi har haft kontakt med Gants globala 

marknadschef samt en butikchef för GANT. Den höga tillförlitligheten beror på att vi har 

ställt rätt frågor till rätt personer och att de vi har intervjuat varit insatta inom varsitt område, 

och på så sätt kompletterar varandra. 

Den påstana undersökningen har en hög relevans då vi har valt bort dem som inte ingår i vårt 

urval. Påstanaundersökningen ihop med webbenkäten skapar en hög tillförlitlighet då de 

kompletterar varandra. Utifrån resultaten från de olika undersökningarna kan vi jämföra och 

se om resultaten blir likvärdiga. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Vi beskriver nedan de teorier, modeller och begrepp vi kommer använda oss av och analysera 

under uppsatsens gång. Det är teorier, modeller och begrepp vi ska koppla samman till vår 

undersökning för att få svar på vår problemformulering. 

3.1 Val av teoretiska modeller 

Då marknadsmixen utgör erbjudandet ansåg vi att det är en viktig modell att ha med i vår 

uppsats eftersom erbjudandet är det centrala i vårt arbete.  

Erbjudandet ska nå fram till konsumenten, det är då viktigt för oss att veta hur företagen 

jobbar med att skapa relationer till sina kunder till exempel genom tillgänglighet såsom 

öppettider, service och lokalisering. Därför har vi valt att använda oss av kundnärhetens 

nycklar. Vi har valt kommunikationsprocessen för att vi vill se hur företag kommunicerar sitt 

erbjudande till kunden.  

3.2 Kundnärhetens nycklar 

För att kunna bygga det kundnära företaget behövs nycklar som tillgänglighet, interaktivitet 

och värdeskapande. De tre nycklarna är lika viktiga och utan någon av dem är det en svårighet 

att bygga det kundnära företaget.   

                             

 

Figur 3.2 Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al. 1999, s.19) 

3.2.1. Tillgänglighet 

”Tillgängligheten innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka med och att 

du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld.” 

En grundförutsättning för att skapa kundrelationer är att företaget är tillgängligt och har en 

stark närvaro på marknaden. Ju närmare konkurrenterna är desto mer kritisk blir 

tillgängligheten. Om konsumenten inte upplever att företaget är tillgänglig när denne ska välja 

leverantör/internethandla så existerar inte företaget. Det är skälet till att tillgängligheten är det 

första steget mot en ökad kundnärhet och som möjliggör en vidareutveckling av relationerna 

är tillgängligheten som nyckel.  
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Ett kundnära företag gör det enkelt för kunden att fysiskt, kognitivt och emotionellt närma sig 

företaget. Kampen om kunden handlar om vem som får tillgång till kundens hjärna (en stor 

andel av kundens tankar) och hjärta (kunden känner positivt för företaget) samt fysiskt ligger 

tillräckligt nära kunden (leverantören har tillgång till kunden och tvärtom).  

3.2.2. Interaktivitet 

”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig förbindelse med 

befintliga och potentiella kunder.” 

Säljaren skapar interaktivitet genom internet, interaktiva medier och genom utbyte mellan 

kunden och företaget. Kundmötet är det viktigaste i relationen och kan ske på olika sätt, det 

viktigaste för företaget är att tänka på att skapa nya och befintliga mötesplatser för utbyte av 

information, kunskap och produkter. En gemensam utveckling och anpassning av 

kundrelationer och processer skapar interaktivitet. Desto mer processer kunden direkt är 

inblandad i desto bättre möjlighet finns att anpassa verksamheten. 

3.2.3. Värdeskapande 

Värdeskapandet är den tredje nyckeln till att skapa ett kundnära företag, det ger 

konkurrensfördelar och differentierar. 

”Värdeskapande innebär att i samverkan med kund (och utifrån en process- och systemsyn) 

optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen.” 

Det är två olika typer av värde som skapas; ett är direkt värde som bestäms av erbjudande och 

åtaganden som kunden erhåller i utbyte mot egna ersättningar och åtaganden. Ett annat värde 

är det indirekta värde som består av gemensam inlärning och utveckling samt emotionella 

värden, exempelvis tryggheten i att ha valt en pålitlig leverantör. Värdeskapande bygger på att 

skapa en bra samstämmighet mellan leverantörens och kundens processer, det gäller att 

försäkra sig om att kunden kan utnyttja alla de resurser som leverantören har och att 

positionera sig rätt i det totala värdeskapande system som kunden är en del av. Om man är 

bra, som företag, på att omvärdera sina processer för att kunna erbjuda nya möjligheter till 

värdeskapande stärker det företagets konkurrenskraft (Blomqvist et al.1999, ss.14-19). 
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3.3 Marknadsmixen 

Marknadsmixen är en modell bestående utav de fyra konkurrensmedlen produkt, pris, plats 

och påverkan. Det är en strategi för hur företaget ska agera på marknaden för att nå de 

uppsatta målen. Beroende på företagets situation blandar man de fyra P: na så att de 

kompletterar varandra på bästa sätt.  

 

 

 

 

  

 

 

Figur 3.3 Marknadsmixen (Fritt översatt efter Gezelius & Wildenstam 2009 s. 168) 

3.3.1. Produkt 

Produkt är ”allt som kan tillfredsställa en önskan eller ett behov och som kan erbjudas en 

marknad för uppmärksamhet, förvärv, användande eller konsumtion.” I begreppet produkt 

innefattas fysiska produkter, tjänster, service, platser, personer, organisationer med mera. 

Produkten kan delas in produkten i tre olika delar; 

Kärnprodukt: Den grundläggande uppgift en produkt är avsedd att utföra. 

Verklig Produkt: Det är de attribut som kännetecknar produkten och som kan vara en 

konkurrensfördel jämförelsevis med marknadens övriga aktörer. Dessa attribut kan vara 

kvalitet, design, förpackning, varumärke med mera. Detta lager kallas för andra lagret, den 

faktiska produkten.  

Utökad produkt: Denna del innehåller sådant som leveransvillkor, krediter, installation, 

service, garantier och andra parametrar som kan ge produkten ett övertag i jämförelse med 

konkurrenterna. Dessa parametrar tillför värde till produkten utan att något ändras i själva 

kärnprodukten (Gezelius & Wildenstam, 2007 ss. 167-169). 

3.3.2. Pris 

Vid prissättning kan företaget välja att använda sig av olika metoder. Skumning är en strategi 

som innebär att skumma marknaden genom att sätta ett högt introduktionspris för att företaget 

räknar med att det finns ett stort antal kunder som är villiga att betala det höga priset. Priset 

sänks när konkurrensen ökar.  

Den motsatta prisstrategin kallas för penetrering, företaget sätter då ett lågt introduktionspris 

och på så sätt lägger hela marknaden under sig. 

Vid prissättning måste företaget bestämma om produkten ska ha ett lågpris eller prestigepris. 

När det inte finns påtagliga produktfördelar eller när produkten kommer in relativt sent på 

marknaden är det nödvändigt att sätta ett lågt pris. När ett företag har en påtaglig 

konkurrensfördel är det fördelaktigt att sätta ett prestigepris. En avgörande del vid prissättning 

är hur starkt varumärket är (Gezelius & Wildenstam, 2007 ss. 179-182). 

Produkt Pris Plats Påverkan 

Erbjudande 
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3.3.3. Plats  

Tillgänglighet och distribution är andra ord som säljande företag kan använda för att beskriva 

det tredje konkurrensmedlet; plats. Här ingår öppettider, lokalisering samt möjlighet till annan 

kommunikation. Distributionen utgår ifrån vilka produkter företaget säljer, vart kunderna 

finns (Gezelius & Wildenstam, 2007 s. 183). 

3.3.4. Påverkan 

Det fjärde konkurrensmedlet; påverkan, handlar om hur marknadsföraren ska få mottagaren 

att köpa produkten. Företaget väljer hur de ska kommunicera med marknaden, vilket sätt som 

stämmer bäst överens med företaget. Företaget kan använda sig av personlig försäljning, 

direktmarknadsföring, annonsering, PR med mera  

(Gezelius & Wildenstam, 2007 ss. 185-186). 

3.4 Kommunikationsprocessen 

Kommunikationsprocessen är till då sändare vill förmedla ett erbjudande/budskap till 

mottagare. Erbjudandet/budskapet förmedlas i vald media, där olika brus förekommer. 

Erbjudandet tas emot och bearbetas av en mottagare, exempelvis en konsument. Vi har valt att 

använda oss av de delar i kommunikationsprocessen som vi kan tillämpa i vårt 

undersökningsområde. 

Figur 3.4 Kommunikationsprocessen (Fritt översatt efter Kotler et al. 2008, s. 699) 

Sändare: Företag som skickar ett budskap/erbjudande till konsument. 

Kodning: Processen att få budskapet/erbjudandet till en symbolisk form till exempel genom 

reklam. 

Erbjudande: Samlingen av ord, bilder, symboler företaget överför genom till exempel en 

annons. 

Media: Vald kommunikationskanal där erbjudandet framgår, till exempel via tidning. 

Erbjudandet förflyttas från sändare till mottagare.  

Avkodning: Processen där mottagaren tar till sig det som sändaren erbjuder, till exempel när 

konsumenten tar till sig de ord och symboler annonsen innehåller. 
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Mottagare: Konsument som tar emot företagets erbjudande, till exempel konsumenten läser 

annonsen.  

Brus: Det uppkommer oplanerade störningar under kommunikationsprocessen vilket 

resulterar i att mottagaren mottar ett erbjudande som inte alltid uppfattas på det sätt som 

sändaren vill förmedla. Mottagaren kan distraheras under den tid de läser de media som 

annonsen finns i och på så sätt missar viktiga delar i erbjudandet eller hela erbjudandet 

(Kotler et al. 2008 s. 699). 

3.5 Attityder 

En attityd beskriver en persons relativt konsekventa utvärderingar, känslor och tendenser mot 

ett objekt eller idé. Attityder bidrar till att personer tar ett ställningstagande om de gillar 

produkten eller inte, det får människor att dras till eller ifrån produkten/idén. Det är svårt att 

ändra attityder. En persons attityd passar in i ett mönster och för att ändra en attityd krävs det 

en ändring av många fler attityder hos personen. Det företag bör tänka på är att rikta in sina 

produkter mot de attityder som redan finns istället för att försöka ändra dem  

(Kotler et al. 2008 ss. 260- 261). 

3.6 Beteende i samband med köp 

Människan beter sig olika i olika köpsituationer det beror på att han eller hon letar efter olika 

saker, någon letar efter ett lågt pris samtidigt som en annan letar efter något den tycker om. 

Han eller hon beter sig olika i köpsituationen för att den har olika behov att tillfredsställa 

såsom fysiska, sociala och psykologiska behov (Evans, Moutinho, Van Raaij 1996 s. 20). 

Forskning bevisar att konsumenter påverkas emotionellt och skapar relationer till produkter 

och varumärken när de konsumerar, de använder sig av varumärken för att uttrycka vem de är 

och vem de önskar vara. Fantasier och drömmar påverkar konsumentens beteende och det är 

vanligt att konsumenter konsumerar tillsammans med andra som har samma intressen och 

livsstilar som dem (Mossberg & Johansen, 2006 s. 13, s. 21). 

3.7 Storytelling 

Den som behärskar berättandet har ett starkt verktyg för att samla människor omkring sig då 

människan i alla tider har fascinerats av historier. Storytelling omfattar berättelser, myter och 

fabler. De kan vara muntliga, skriftliga, bildliga eller en kombination av dessa. Storytelling är 

ett kraftfullt redskap i marknadsföringen och historien frambringar känslor hos mottagaren. 

Företag använder sig av storytelling för att bygga delar eller hela verksamheten kring en 

historia. Det kan vara en enskild produkt eller organisation, man gör det i 

marknadsföringssyfte för att differentiera sig (Mossberg & Johansen, 2006 ss. 7-8).   

Genom storytelling fylls varumärket med mening och känsla. Konsumenten har ett behov att 

visa vem den är och gör det genom att bära varumärken och samtidigt då bli en del av det 

varumärket representerar (Mossberg & Johansen, 2006 s. 11). 

Det blir allt svårare att få sin reklam hörd i dagens mediabrus, det har visat sig att det faktum 

att en historia berättas är ett bra sätt att fånga konsumenternas intresse. Det är vanligt att 

företaget använder sig av historier i arbetet med att skapa en företagskultur. Historien kan 

hjälpa till att bygga förtroende hos konsumenten samt att utveckla företagets vision. Historien 

kan hjälpa till att uttrycka känslor för företaget och påverka konsumenterna emotionellt 

(Mossberg & Johansen, 2006 s. 12). 

Marknadsföringen har ändrat sig genom tiderna och nu är det allt viktigare att erbjuda en 

uppfyllning av drömmar och fantasier istället för den ”traditionella” marknadsföringen . Det 
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resulterar i att framtidens konsumenter inte längre köper produkter utan istället livsstilar, 

historier, upplevelser och känslor som produkterna uttrycker.  

Fördelen med att använda sig av storytelling är att det blir svårare för andra företag att kopiera 

en idé/produkt och företaget blir mer unikt (Mossberg & Johansen, 2006 s. 19). 
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4. Empiri och resultat 

 
I kapitel fyra presenteras de resultat vi fått fram i vår undersökning samt en 

företagsbeskrivning av GANT. Underlaget för vår empiri kommer ifrån webbenkäten, påstana 

intervjun och de personliga intervjuerna.  

4.1 Företagsbeskrivning GANT 

1914 emigrerade Bernard Gantmacher från Ukraina till USA, New York, 1920 började han 

tillverka skjortor. År 1949 startades GANT och fokus låg då på att tillverka skjortor, GANT 

blev det första manliga designer märket i USA (Björk 2008 s. 300). 

Bernard och hans söner myntade uttrycket ”American Sportswear”. Denna stil blev mycket 

populär på universiteten runtomkring USA:s östkust. Stilen är en blandning mellan det 

avspända amerikanska och det europeiska eleganta (Gant 2011). 

1980 fick tre svenskar, Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark, licens för att ta in 

GANT till Sverige. Det är dessa tre män som ligger bakom märkets internationella succé 

(Björk 2008 s. 300). 

Den första kollektionen i Sverige bestod av fem produkter; kort,- och långärmade rugbytröjor, 

skjortor, stickade sweaters, trefärgade jackor, två par av långbyxor och två par shorts (Björk 

2008 s. 46). 

GANT ägs idag av ett schweiziskt företag, Maus Frères, och finns i mer än 70 länder världen 

över. GANT kläderna säljs hos över 4000 återförsäljare, 350 av dessa är fristående GANT 

butiker varav tio stycken är flagship stores. De har även webbshop i Sverige, Tyskland och 

England (Björk 2008 s. 9). 

De första skjortorna som GANT tillverkade var enfärgade skjortor och randiga ”button down” 

skjortor. Senare började de även introducera andra modeller, mönster och material. Under 

tiden så blev skjortorna mer detaljrika, man lade till en ”locker loop” mitt bak för att lättare 

kunna hänga upp skjortorna. Andra detaljer som lades till var ”box pleat” mitt bak på 

skjortorna samt en tredje knapp bak på kragen för att hålla slipsen på plats. Senare skulle 

GANT komma att introducera ett flertal olika innovativa typer av kragar  

(Björk 2008 s. 29).  

Under mitten av 60-talet var GANT den största skjorttillverkaren i hela världen (Gant 2011). 

Förutom att sälja kläder har GANT även klockor, skor, glasögon, parfym och 

heminredningsprodukter i sitt sortiment. 

GANT´s typiska kund är en kvinna eller man mellan 25-60, med hög inkomst, välutbildad och 

reser mycket både i jobbet och privat. De lever aktiva liv med fokus på sporter som golf, 

tennis, segling och skidåkning. GANT kunden tillbringar mycket tid med familj, är 

intellektuella, har en sofistikerad smak och är livsnjutare. De är kunder för att de delar den 

livsstil och image som GANT personifierar. Kunderna föredrar den klassiska stilen med 

modern touch som får dem att känna sig bekväma och välklädda (Björk 2008 ss. 110-111). 

4.2 Marknadsundersökning 

Vi har utfört en kvantitativ marknadsundersökning i form av en webbenkät. För att 

komplettera vår webbenkät har vi även gjort en påstana intervju med samma underlag som 

webbenkäten. Antalet som har besvarat vår webbenkät är 71 personer, i vår påstana intervju 

besvarade 38 personer enkäten. 
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4.2.1 Webbenkät; tillvägagångssätt 

Webbenkäten har skickats ut via mail till alla svensktalande studenter på Ingenjörshögskolan 

samt Textilhögskolan i Borås. Vi har använt oss av sociala medier såsom Facebook där vi har 

länkat enkäten på vår sida samt lagt upp länken på olika Facebook grupper där GANT´s 

målgrupp befinner sig. Vi har även skickat länken till släkt och vänner som handlar på 

GANT. Då vi har skickat ut enkäten har vi tydliggjort att enkäten endast gäller dem som 

någon gång har handlat på GANT för att inte få en snedvridning av resultatet. Av de 110 som 

har klickat sig in på länken så är det 65 procent som har fullföljt undersökningen, alltså 71 

stycken. 

4.2.2 Resultat 
 

  

Av de tillfrågade i vår undersökning var 51 procent män och 49 procent kvinnor.  

 

 

 

57 procent av de tillfrågade respondenterna var mellan 21-26 år, 20 procent var mellan 27-32 

och 15 procent var mellan 15-20. Åldersgrupperna 33-38 och 39-34 representerade fyra 

procent vardera. Det är ingen över 44 som har svarat på vår enkät. 
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Det som har fått de tillfrågade att handla på GANT första gången är övervägande plaggens 

design som var 43 procent.  En annan bidragande faktor att handla var plaggens kvalitet som 

låg på 33 procent. De mellanstora faktorerna var reklam, 14 procent, och vänner som var tio 

procent. Varken GANT´s hemsida eller bloggar verkar ha fått de tillfrågade att handla. 
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De två största bidragande faktorerna till att respondenterna fortsätter handla på GANT är 

kvaliteten på plagget såsom material/passform/färghärdighet och att plaggen stämmer in på 

deras livsstil/personlighet. Båda dessa var 33 procent. 17 procent av de tillfrågade tycker att 

plaggens design får dem att fortsätta handla kläder, tio procent anser att priset är den 

bidragande faktorn. Enbart sju procent tycker att den goda servicen i butikerna bidrar att de 

handlar mer. 

 

 

 

På en skala från ett till tio tycker de flesta, 24 procent, att GANT´s lokalisering ligger på plats 

fem. 19 procent tycker att lokaliseringen på skalan är en sexa, 16 procent anser att det är en 

sjua och lika många anser att det är en åtta. 14 procent tycker att det är nio och fem procent 

tycker det är tio på skalan ett till tio. Tre procent tycker att lokaliseringen av butiker och 

återförsäljare är tre, lika många tycker att det är fyra. Inga respondenter anser att det är varken 

en etta eller tvåa. 
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Den största gruppen, 36 procent tycker att servicen är mycket viktig när de handlar i GANT´s 

butiker och deras återförsäljare. Denna grupp har satt tio på skalan. 20 procent av de 

tillfrågade tycker att det är nio på skalan, 14 procent tycker att det är åtta och 14 procent 

tycker att det är fem. Åtta procent vardera anser att det är sex respektive sju på skalan. Ingen 

har fyllt i varken ett, två, tre eller fyra. 
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61 procent av de tillfrågade visste inte att GANT hade en webbshop och har aldrig handlat 

där. 39 procent visste om att de hade en webbshop men har ändå valt att avstå från att handla 

där. Av de tillfrågade var det ingen som hade handlat på GANT´s webbshop. 

 

 

 

Den övervägande delen av de tillfrågade anser att priset på GANT´s kläder stämmer överens 

med kvaliteten. 44 procent tycker att den stämmer överens ibland. Endast tre procent svarade 

nej. 

 

 

37 procent av respondenterna tycker att GANT´s reklam riktar sig till dem, 32 procent tycker 

inte det, och 31 procent vet ej. 
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4.2.3 Påstana intervju; tillvägagångssätt  

Vi har gjort en påstana i centrala Göteborg, utanför NK, där vi har frågat 118 personer om de 

någon gång har handlat på GANT.  38 av de tillfrågade hade handlat på GANT och tog sig tid 

att svara på våra frågor. Vi utförde undersökningen den 16 april 2011 under cirka fyra 

timmars tid. 

4.2.4 Resultat 
 

 

 

Av de tillfrågade i vår undersökning var 58 procent män och 42 procent kvinnor.  

 

 

 

26 procent av de tillfrågade respondenterna var mellan 51-56 år, 22 procent var mellan 45-50 

och 19 procent var mellan 33-38. Åldersgrupperna 39-44 och 27-32 var 12 procent respektive 

9 procent. Av de tillfrågade var 8 procent mellan 57-64 och 4 procent var mellan 21-26. Ingen 

av de tillfrågade var mellan 15-20 eller över 65. 
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Det som har fått de tillfrågade att handla på GANT första gången är övervägande plaggens 

kvalitet som var 43 procent.  En annan bidragande faktor att handla var plaggens design som 

låg på 39 procent. De mellanstora faktorerna var reklam, tio procent, och vänner som var åtta 

procent. Varken GANT´s hemsida eller bloggar verkar ha fått de tillfrågade att handla. 
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De två största bidragande faktorerna till att respondenterna fortsätter handla på GANT är 

kvaliteten på plagget såsom material/passform/färghärdighet och plaggens design som var 37 

respektive 31 procent. 18 procent av de tillfrågade tycker att plaggen stämmer in på deras 

livsstil/personlighet och det är därför de fortsätter handla GANT kläder. Elva procent tycker 

att servicen i butikerna och återförsäljarna är det som får dem att fortsätta handla. Enbart tre 

procent tycker att priset bidrar till att de handlar mer. 

 

 

 

På en skala från ett till tio tycker de flesta, 32 procent, att GANT´s lokalisering ligger på plats 

sju. 17 procent tycker att lokaliseringen på skalan är en åtta, 16 procent anser att det är en 

femma och tolv procent anser att det är en tia. Elva procent tycker att det är sex och nio 

procent tycker det är nio på skalan ett till tio. Tre procent tycker att lokaliseringen av butiker 

och återförsäljare är fyra. Inga respondenter anser att det varken är en etta, tvåa eller trea. 
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Den största gruppen, 48 procent tycker att servicen är mycket viktig när de handlar i GANT´s 

butiker och deras återförsäljare. Denna grupp har satt tio på skalan. 21 procent av de 

tillfrågade tycker att det är nio på skalan, elva procent tycker att det är sju och nio procent 

tycker att det är åtta. Sex procent anser att det är fem och tre procent som tycker det är sex. 

Två procent av de tillfrågade tycker det är fyra, ingen har valt varken ett, två eller tre. 
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72 procent av de tillfrågade visste inte att GANT hade en webbshop och har aldrig handlat 

där. 28 procent visste om att de hade en webbshop men har ändå valt att avstå från att handla 

där. Av de tillfrågade var det ingen som hade handlat på GANT´s webbshop. 

 

 

Den övervägande delen av de tillfrågade anser att priset på GANT´s kläder stämmer överens 

med kvaliteten. 30 procent tycker att den stämmer överens ibland. Endast sex procent svarade 

nej. 

 

 

 

39 procent av respondenterna tycker att GANT´s reklam riktar sig till dem, 33 procent vet 

inte, och 28 procent tycker inte att reklamen riktar sig mot dem. 
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4.3 Intervju; tillvägagångssätt 

Vi har ställt frågor till Rocky Brennicke, global marknadschef på GANT, angående hur de 

kommunicerar sitt erbjudande. Intervjun utfördes via mailkontakt då detta passade henne bäst. 

Vi sammanställde frågor som vi skickade till Rocky Brennickes mail och fick en bekräftelse 

att hon skulle titta igenom frågorna och sedan återkomma med svar. Vi har även gjort en 

personlig intervju med Molly Tagesson, butikschef på GANT, NK i Göteborg. Detta gjorde vi 

som ett komplement till intervjun med Rocky Brennicke. 

4.3.1 Intervju; GANT´s globala marknadschef 

 

1. Hur vill ni bli uppfattade av era kunder? 

Som ett tillgängligt och pålitligt varumärke, som erbjuder det bästa utbudet och den 

bästa kvaliteten när det kommer till genren ”American Sportswear”.  

 

2. Vad har ni för målgrupp? Vem är den typiska Gantkunden? 

Det varierar. Men vår typiska kund kan vara en man eller kvinna i 40 års åldern, som 

inte är överdrivet priskänslig och vill ha en produkt av mycket god kvalitet. 

 

3. Hur utformas er marknadsföring? Till exempel genom reklmabyrå/inhouse? 

Det mesta görs via våra reklambyråer. Vi har en huvudbyrå, men arbetar med en 

handfull partners totalt. 

 

4. Vad vill ni förmedla med er reklam? Är det något speciellt budskap/tema/färger 

som ni vill ska framgå och som kunden ska uppfatta?  

Se fråga 1 

 

5. Är det någon speciell livsstil/känsla ni vill förmedla med er marknadsföring och 

ert varumärke? 

Det är viktigt för oss att förmedla och förvalta vårt gedigna amerikanska arv (sök 

gärna på ”Bernard Gant” för mer info om vår grundare). Vi kommer från den 

amerikanska östkusten, så miljöer därifrån återkommer ofta i vår kommunikation. Det 

är också viktigt att de personer/modeller som finns med på bilderna vi producerar 

alltid känns vänliga och öppna. 

 

6. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av i er marknadsföring? 

Vi arbetar i dags läge ganska traditionellt, dvs mycket med print media. Men vi 

kommer framöver stärka vår närvaro även digitalt. 

 

7. Vilken kommunikationskanal satsar ni mest på och varför? 

Vår katalog är sedan många år en viktig och uppskattad produkt, både av 

konsumenten och av våra partners. 

 

8. Vilket av konkurrensmedlen produkt/pris väger tyngst i ert erbjudande?  

Kvalitet är en hög prioritet vad det gäller våra produkter, vilket genererar ett något 

högre pris än du jämför med ett lågprisvarumärke. 

 

 

9. Vilka anser ni är era största konkurrenter på den svenska marknaden? 

Vi räknar Ralph Lauren och Tommy Hilfiger som ett par av våra större konkurrenter 

då det gäller både den svenska marknaden och internationellt. 
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10. Hur jobbar ni med företagets tillgänglighet såsom placering av butik, 

kundtjänst, öppettider, service m.m.? 

Det beror lite på vilken marknad vi talar om, varje marknad utformar sina egna 

lojalitetsprogram och så vidare beroende på hur den lokala marknaden ser ut. 

 

11. Hur länge har ni haft webbshop, har ni med hjälp av införandet av webbshopen 

nått en bredare marknad?  Vi har i dags läge e-handel i Sverige, England och 

Tyskland. Antalet marknader kommer att utökas ganska kraftigt framöver.
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Rocky Brennicke, global marknadschef GANT, intervju 18/4 - 11 
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4.3.2 Intervju; butikchef GANT NK 

 
1. Är det viktigt för er att skapa en nära relation med era kunder och i sådana fall, hur går 

ni tillväga? 

Det är oerhört viktigt för oss att skapa en nära relation med våra kunder, vi har en hög 

ambition i vår vision och jobbar mycket med personlig service för att skapa en relation till 

våra kunder. Genom att vi ställer frågor till kunderna när de kommer och handlar tar vi 

reda på vem personen är, vart den ska resa, vad den jobbar med och varför den ska handla 

just det här plagget. Det betyder jättemycket för oss att kunna knyta kunden till oss och vi 

vill vara det första valet på deras shoppingrunda.  

2. Hur arbetar ni för att behålla de kundrelationer ni skapat? 

Det är först och främst genom vår personliga service i butiken. Genom att jobba med olika 

kollektioner under kortare perioder bidrar det till att de kunder vi har tittar in ofta för att se 

om vi fått in något nytt. Våra kollektioner är uppbyggda med återkommande intervaller, 

en kollektion kan till exempel vara uppe i tre veckor och sedan försvinna, därefter 

kommer något nytt. Vi har självklart även en baskollektion som stannar säsongen ut. Det 

gäller att ha koll på det sortiment vi har samt att man vet vad sina stamkunder har köpt 

tidigare och vad som skulle passa dem, det gäller att känna sin kund väl. Det handlar även 

om att känna sitt varumärke och ha koll på kommande leveranser för att kunna ge kunden 

största möjliga service och på så sätt få kunden att komma tillbaka. 

3. Har ni kundklubb, och hur jobbar ni med relationen till era 

kundklubbsmedlemmar? 

Eftersom vi tillhör NK så får kunderna gå med i NK:s kundklubb och då välja GANT som 

favorit. När vi gör events får vi bara vända oss till de som har valt oss som favorit i NK-

nyckeln. Det finns möjlighet att lämna in sin mailadress och få vår uppskattade GANT 

katalog skickad till sig. Vi gör även andra utskick till våra kunder som har anmält sin 

mailadress till NK nyckeln såsom rabatter, förtur till rea och andra exklusiva erbjudanden. 

Som fristående butik kan man göra egna kundklubbar, events för sina kunder men hos oss 

är vi styrda av NK och events utformas tillsammans med dem.
2
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5. Analys 

 
I kapitel fem har vi analyserat vår empiri utifrån vår teoretiska referensram. I den första 

delen har vi analyserat vår webbenkät och påstana utifrån den teoretiska referensramen; 

marknadsmixen, storytelling, attityder och beteenden. I den andra analysdelen har vi utgått 

ifrån de svar vi fått från de personliga intervjuerna med GANT och då tillämpat teorierna; 

kundnärhetens nycklar och kommunikationsprocessen. 

5.1 Webbenkät & påstana 

 

1. Kön? 

Utifrån vår webbenkätundersökning har vi förstått att GANT tilltalar både män och kvinnor 

då fördelningen varit mycket jämn. I vår påstana intervju var andelen män något högre. 

2.  Hur gammal är du? 

Mer än hälften av de tillfrågade i webbenkätundersökningen är mellan 21-26, vilket vi tror 

beror på att undersökningen skickats ut till studenter och många studenter är i den åldern. 

Respondenter i åldrarna 15-20 och 27-32 var också en stor grupp, det är troligt att även de 

studerar. Vi har försökt få en större spridning på de tillfrågades ålder genom att hitta forum på 

internet där även äldre GANT kunder befinner sig då vi har fått många svar från yngre 

personer. Det har tyvärr inte genererat så många svar som vi hade hoppats på. 

I vår påstana undersökning var de tillfrågades ålder något högre, den övervägande delen var 

mellan 51-56, detta tror vi beror på att NK tilltalar många äldre kunder.  

3. Vad fick dig att handla på GANT första gången? 

Den största andelen av de tillfrågade i våra undersökningar ansåg att plaggens design och 

kvalitet var de avgörande faktorerna när de handlade på GANT första gången. 

Marknadsmixen går in på verklig produkt, som är det andra lagret av produkten, där det är 

viktigt att ha ett attribut som kännetecknar just produkten. Utifrån vår undersökning ser vi att 

designen och kvaliteten lockade respondenterna till köp. På så sätt blir designen och 

kvaliteten GANT´s konkurrensfördel gentemot konkurrenterna. GANT´s produkt har 

utvecklats från kärnprodukt till verklig produkt då de tillför något mer än enbart en 

grundläggande funktion. Utifrån vår enkätundersökning är designen och plaggens kvalitet en 

mycket viktig del i GANT´s erbjudande för att locka till sig nya kunder  

(Gezelius & Wildenstam, 2007 ss. 167-169). 

Det vi fått ut av vår undersökning är att vänner påverkar till köp, detta styrker den forskning 

som har tagits upp i vår valda litteratur och som bevisar att konsumenter konsumerar 

tillsammans med andra som har samma intressen och livsstilar som dem (Mossberg & 

Johansen, 2006 s. 21). 

Orsaken till att respondenterna svarat olika i denna fråga är för att människan letar efter olika 

saker då de har olika behov att tillfredsställa (Evans, Moutinho, Van Raaij 1996 s. 20).   

4. Vad är det som får dig att fortsätta handla GANT kläder? 

En stor anledning till att de tillfrågade fortsätter att handla GANT kläder är på grund av 

plaggens kvalitet. Detta stödjer det som vi skrev tidigare att en viktig del av GANT´s 

erbjudande är den verkliga produkten här i form av kvaliteten på plagget. Många av de 
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tillfrågade har även svarat att det är plaggens design som får dem att fortsätta handla kläder 

från GANT. Design och kvalitet är faktorer som fortsätter att få kunderna att handla, det är då 

inte enbart en engångsföreteelse utan plaggens design och kvalitet lever upp till 

respondenternas förväntningar. Många av GANT kunderna tycker att plaggen stämmer in på 

deras livsstil och personlighet, precis som Mossberg och Johansen har tagit upp bevisar det att 

många använder varumärken för att uttrycka vem de är och vem de önskar vara (Mossberg & 

Johansen, 2006 s. 13). 

Det som får kunden att fortsätta handla är att de har utvärderat varumärket och plagget såsom 

kvalitet och design och då kommit fram till att de gillar vad de får. Detta skapar i sin tur 

positiva attityder och det är dessa positiva attityder som får dem att fortsätta handla  

(Kotler et al. 2008 ss. 260-261). 

5. Vad tycker du om GANT´s lokalisering av butiker och återförsäljare? 1 är inte bra 

och 10 är mycket bra. 

Det är en spridning på de tillfrågades uppfattningar när det gäller lokaliseringen av butiker 

och återförsäljare. Den övervägande delen tycker att den är medelbra och över medel. 

Majoriteten i båda undersökningarna har satt en femma respektive sjua på skalan. Spridningen 

tror vi beror på att respondenterna har olika uppfattningar om vad de tycker är bra 

lokalisering, vissa tycker att det är bra när butikerna finns i varuhus medan andra hade önskat 

ha fler fristående butiker. 

GANT´s tillgänglighet utifrån vad deras kunder tycker är övervägande bra, ingen tycker att 

lokaliseringen är dålig. Vi har fått reda på att de tillfrågade tycker det är relativt lätt att nå 

GANT´s butiker och återförsäljare och att kunderna tycker att GANT´s val av plats är 

tillfredsställande. 

6. Hur viktigt är det att du får bra service när du handlar i GANT´s butiker och hos 

deras återförsäljare? 1 är inte viktigt och 10 är mycket viktigt. 

Utifrån vår undersökning har vi fått fram att de tillfrågade tycker att det är viktigt med service 

när de handlar GANT kläder. För att GANT ska komma upp till den tredje nivån av produkt 

som är utökad produkt bör GANT jobba aktivt med att ha bra service i butikerna då de 

tillfrågade respondenterna anser att det är en mycket viktig del i erbjudandet. Lyckas dem 

med detta, vilket det verkar som de har gjort, så får de ett övertag jämfört med 

konkurrenterna.  

7. Har du någon gång handlat i GANT´s webbshop? 

Av de tillfrågade hade ingen handlat på GANT´s webbshop, den största delen visste inte att de 

hade en webbshop. Det är bra att de har utökat konkurrensmedlet plats med en högre 

tillgänglighet men de verkar inte ha lyckats med att nå ut med sin webbshop till sina befintliga 

kunder. De som visste att det fanns en webbshop verkar inte se någon fördel med den då det 

inte har lett till köp. Det är bra att de har en webbshop då det höjer värdet i erbjudandet i form 

av en högre tillgänglighet men de borde jobba mer aktivt för att marknadsföra den om de vill 

att den ska tillföra något. Anledningen till att kunderna inte vet om att webbshoppen finns tror 

vi beror på att GANT jobbar med traditionell marknadsföring såsom katalog och annan tryckt 

reklam. Vi tror att om GANT hade använt sig mer av en modernare form av marknadsföring i 

form av sociala medier och andra virtuella platser hade de nått personer som är öppna för att 

handla på internet.  
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Det som säger emot att webbshopen kommer att fungera är att GANT kunden värdesätter 

service och produktkunnighet hos personalen när de handlar. Det kan vara en av orsakerna till 

att många väljer det traditionella sättet att handla.  

8. Tycker du att priserna på GANT´s kläder stämmer överens med kvaliteten? 

Endast några få procent av de tillfrågade tyckte inte att priserna stämmer överens med 

kvaliteten på GANT´s kläder. Vi ser att GANT kunden är nöjd med produkterna de blir 

erbjudna och är villiga att betala för att få en bra kvalitet. Vi har fått olika resultat i våra 

undersökningar, den övervägande delen av de tillfrågade på stan svarade ja samtidigt som den 

övervägande delen i webbenkätundersökningen svarade att kvaliteten stämde överens ibland.  

Då GANT är ett inarbetat varumärke samt att de har kunder som är nöjda med produkten kan 

de sätta ett högre pris och ändå få kunderna att fortsätta handla. 

9. Tycker du att GANT´s reklam riktar sig till dig? 

Det är en jämn spridning angående respondenternas uppfattning om de tycker att reklamen 

riktar sig till dem. GANT har en mycket tydlig bild av vad de vill förmedla i sin 

marknadsföring och vem deras kund är. De kunder som lever ”GANT livsstilen” tar till sig 

reklamen och tar emot det företaget vill förmedla i form av känslor. GANT har säkerligen ett 

antal kunder som handlar hos dem men som trots det inte lever den livsstil de vill förmedla, 

det kan vara anledningen till att de tillfrågade svarar så olika.  

GANT har lyckats frambringa känslor hos den övervägande delen i webbenkäten, det tyder på 

att storytelling är ett kraftfullt redskap i marknadsföringssyfte och att genom storytelling fylls 

varumärket med mening och känsla. Genom att företaget har en lång historia bakom sig har 

de lyckats att tränga igenom dagens mediabrus, detta bevisar att när en historia berättas fångas 

konsumenternas intresse lättare precis som Mossberg och Johansen påstår (Mossberg & 

Johansen, 2006 ss. 11-12). 

5.2 Personlig intervju 

Vi har tillämpat teorierna kommunikationsprocessen och kundnärhetens nycklar till våra 

personliga intervjuer. 

5.2.1 Kommunikationsprocessen 

 

Sändare – Företaget som skickar ett budskap/erbjudande till konsumenten 

Sändaren i vårt fall är GANT som vill förmedla sitt erbjudande till sin målgrupp.  

Kodning – Processen att få budskapet/erbjudandet till en symbolisk form, till exempel genom 

reklam 

Processen för att få budskapet/erbjudandet till en symbolisk form görs genom en reklambyrå, 

GANT har flera men de använder sig oftast av en ”huvudbyrå”. GANT vill bli uppfattade som 

ett tillgängligt och pålitligt varumärke, som erbjuder det bästa utbudet och den bästa 

kvaliteten när det kommer till genren ”American Sportswear”. 

Erbjudande – Samlingen av ord, bilder, symboler företaget överför genom till exempel en 

annons 

För GANT är det viktigt att förmedla och förvalta deras gedigna amerikanska arv, då GANT 

grundades på den amerikanska östkusten. Denna miljö är något som ofta återkommer och som 
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de vill förmedla i deras marknadsföring. Det är även viktigt att de personer och modeller de 

använder sig av i deras marknadsföring känns vänliga och öppna. Sammanfattningsvis vill 

GANT förmedla och erbjuda kunderna ”American Sportswear” . 

Media – Vald kommunikationskanal där erbjudandet framgår till exempel via en tidning, 

erbjudandet förflyttas från sändare till mottagare 

GANT arbetar i dagsläget traditionellt det vill säga mycket med print media såsom tidningar, 

annonser, affischer och kataloger. De kommer i framtiden att stärka sin närvaro genom att 

även använda digital media. Deras viktigaste kommunikationskanal, som de satsar mest på, är 

deras katalog som är en mycket viktig och uppskattad produkt av deras kunder och deras 

partners.  

Avkodning – Processen där mottagaren tar till sig det som sändaren erbjuder till exempel 

när konsumenten tar till sig de ord/symboler annonsen innehåller 

De flesta av de tillfrågade i vår undersökning anser att GANT´s reklam riktar sig till dem. 

Avkodningen har lyckats då konsumenten tar till sig de ord och symboler som 

marknadsföringen innehåller.  

Mottagare – Konsumenten som tar emot företagets erbjudande till exempel när konsumenten 

läser en annons 

Mottagaren i vårt fall är GANT´s målgrupp som är kvinnor och män mellan 25-60 men deras 

typiske kund är i 40-års åldern och inte överdrivet priskänslig samt vill ha en produkt av god 

kvalitet. GANT kunden reser mycket, är välutbildad och lever ett aktivt liv med intressen som 

golf, tennis, segling och skidåkning. De tillbringar en stor del av sin tid med familjen och 

njuter av livet. Den typiske kunden föredrar en klassisk stil med modern touch som får den att 

känna sig bekväm och välklädd.  

Brus – Det uppkommer oplanerade störningar under kommunikationsprocessen vilket 

resulterar i att mottagaren mottar ett erbjudande som inte alltid uppfattas på det sätt som 

sändaren vill förmedla. Mottagaren kan distraheras under den tid den läser de media som 

annonsen finns i och på så sätt missar viktiga delar i erbjudandet eller hela erbjudandet 

En störning i GANT´s kommunikation mot konsument är att de har konkurrenter med 

liknande koncept, detta blir ett brus då det är svårare för företaget att nå fram med sitt 

erbjudande till konsumenten. GANT´s största konkurrenter, på den svenska marknaden, är 

Ralph Lauren och Tommy Hilfiger. 

 

5.2.2 Kundnärhetens nycklar 

GANT har butiker i mer än 70 länder världen över, de har över 4000 återförsäljare varav 350 

är fristående butiker och av dessa är tio flagship stores, vilket leder till en hög tillgänglighet. I 

dagsläget har GANT webbshop i Sverige, England och Tyskland. Antalet internetbaserade 

marknader kommer inom den närmsta framtiden att utökas kraftigt, det bidrar till att företaget 

når ut till fler potentiella kunder och stärker sin närvaro på marknaden ytterligare. Ju fler 

butiker GANT har desto lättare blir det för konsumenten att handla från dem. Vad som 

påverkar tillgängligheten kritiskt är när konkurrenterna befinner sig på nära avstånd, som i ett 

varuhus som NK där många av de konkurrerande varumärkena finns representerade. 

GANT har en väl utvecklad webbshop och använder sig av internet genom att skicka ut 

information som kan vara av intresse. För att få kunderna ska känna sig speciella så skickar 
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GANT ut exklusiva erbjudanden, såsom möjlighet att komma på events, kundklubbskvällar, 

rabatter och förtur till rea som leder till en högre interaktivitet samt att företaget kommer 

närmare kunden. 

För att skapa en så nära kundrelation som möjligt och höja interaktiviteten ytterligare jobbar 

GANT med personlig service.  

Det blir ett ömsesidigt utbyte när kunden känner tillit gentemot GANT och företaget får en 

nöjd kund som återkommer, det skapar värde för kunden när personalen är kunnig och insatt i 

vad kunden är ute efter. Kunderna blir speciella då personalen lägger ner mycket tid på varje 

enskild kund vilket skapar en känsla av att den är viktig för företaget, någon de bryr sig om. 

Kunden får ett direkt värde då GANT´s produkter motsvarar priserna och upprätthåller en god 

kvalitet. Det indirekta värdet skapas genom att kunderna upplever GANT som ett pålitligt 

varumärke där de vet att de får det som de betalar för. 
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6. Slutsats 

 
I kapitlet kommer vi att dra slutsatser utifrån vår empiri och analys samt våra egna insikter 

för att ge svar på vår problemformulering vilket var en del av syftet med vår undersökning 

6.1 Huvudproblem 

 

- Vilka betydelsefulla delar bör ingå i GANT´s erbjudande till konsumenten för att 

åstadkomma positiva attityder och beteenden? 

Vi har kommit fram till att GANT´s kunder värdesätter kvalitet och design samt en hög 

service. Produkt är den viktigaste delen av erbjudandet och för att skapa positiva attityder och 

beteenden är det en förutsättning att produkten fortsätter att motsvara kundernas 

förväntningar. Då vi kommit fram till att produkten är den viktigaste delen av erbjudandet 

tillämpas inte priset som ett konkurrensmedel eftersom en hög kvalitet och design i detta fall 

genererar ett högre pris. Vi ser även att GANT´s kunder är villiga att betala mer för att få en 

bättre produkt och en produkt som står för och uttrycker en livsstil som kunden vill förknippa 

sig själv med. När GANT kunden befinner sig i en butik/återförsäljare förväntar de sig en 

högre service. Det kommer automatiskt då GANT erbjuder en produkt som uppfyller alla de 

tre stegen en produkt kan uppfylla enligt marknadsmixen, där service är en del av utökad 

produkt.  

En viktig del av erbjudandet är att det finns fysiska butiker där service finns att tillgå. 

Webbshoppen skulle kunna bli ett komplement till de fysiska butikerna och ett större 

konkurrensmedel om GANT väljer att marknadsföra den mer. Det som kan bli en svårighet i 

att få webbshoppen att skapa positiva attityder och beteenden är att GANT kunden värdesätter 

personlig service och att det kan bli ett problem då det inte finns att tillgå när kunden väljer att 

handla på webbshoppen. För tillfället skapar inte webbshoppen positiva attityder och 

beteenden och vi har dragit slutsatsen att den idag inte är en viktig del av erbjudandet. 

Då GANT är ett exklusivare livsstilsvarumärke har vi dragit slutsatsen att en allt för stor 

ökning av tillgängligheten i form av fler butiker inte skulle höja värdet i erbjudandet. 

Varumärket skulle bli urvattnat och riskera att förlora de kunder som förknippar GANT med 

exklusivitet och status.  

En viktig del av GANT´s erbjudande är att förmedla rätt typ av marknadsföring så att den 

passar in på målgruppens livsstil och träffar rätt. I utformandet av erbjudandet är det viktigt 

för GANT kunden att känna sig personligt bemött och unik. Därför är det viktigt att GANT 

väljer rätt kommunikationskanaler att synas i för att kunna skapa positiva attityder och 

beteenden hos konsumenten.   

6.1.1 Delproblem 

 

- På vilket sätt kommunicerar GANT sitt erbjudande för att nå fram till 

konsumenten? 

GANT använder sig av olika reklambyråer i utformningen av deras marknadsföring, men i 

första hand en huvudreklambyrå. Idag använder sig GANT av print media i form av tidningar, 

annonser, affischer och kataloger. Katalogen är mycket uppskattad och en viktig del av deras 

kommunikation, det beror på att GANT har en äldre målgrupp som föredrar den traditionella 
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marknadsföringen. Att få en katalog hemskickad höjer exklusiviteten i varumärket och 

kunden känner sig speciell.  

I kommunikationen av erbjudandet mot konsumenten är det viktigt att uttrycka livsstilen 

”American Sportswear” och att GANT´s amerikanska arv lyser igenom.  Därför använder de 

sig ofta av miljöer från den amerikanska östkusten. För att förmedla en helhetsupplevelse med 

den sunda livsstilen använder GANT sig av personer/modeller som känns öppna och vänliga i 

deras marknadsföring.  

För att nå fler konsumenter har GANT kompletterat de fysiska butikerna med webbshoppar 

och kommer inom en snar framtid starta fler webbshoppar på olika marknader. GANT 

kommunicerar med sina befintliga kunder genom att maila/skicka ut olika erbjudanden för att 

knyta an till dem.  

GANT kommunicerar sitt erbjudande genom att tillämpa en välarbetad produkt ur design och 

kvalitetsperspektiv. Förutom detta jobbar de aktivt med personlig service vilket tillför 

ytterligare värde i deras produkt. För att nå fram till kunden och skapa en relation är en viktig 

del i kommunikationen att lära känna kunden och deras önskemål. 
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7. Källkritik och studiens tillförlitlighet 

 
I detta kapitel kommer vi att ta upp vår studies tillförlitlighet, källkritik och förslag på fortsatt 

forskning 

7.1 Undersökningens tillförlitlighet 

Vi har utformat våra frågor i undersökningarna utefter vår teoretiska referensram för att skapa 

en så hög trovärdighet som möjligt. Vissa av frågorna kunde dock ha utformats på ett bättre 

sätt då vi i efterhand har insett att vi kunde fått ut mer av frågorna genom att omformulera 

dem. Vi har lagt ner tid på att försöka hitta respondenter vars intressen ingår i målgruppens 

livsstil, det har tyvärr inte gett oss det antal svar som vi hade önskat.  

Som ett komplement till webbenkäten utförde vi en påstana, dels för att säkerställa resultatets 

trovärdighet i vår webbenkät men också för att få en bredare åldersfördelning på de 

tillfrågade. För att inte våra frågor skulle misstolkas testade vi vår webbenkät och påstana 

intervju på ett antal personer för att se om frågorna var förståeliga och lätta att svara på innan 

vi började med undersökningen.  

Eftersom vi inte är säkra på att de tillfrågade i vår undersökning är GANT kunder sänker det 

validiteten och reliabiliteten på undersökningen. Vi har varit tydliga med att webbenkäten och 

påstana intervjun endast går att genomföra om respondenten någon gång har handlat på 

GANT, vi vet alltså inte helt säkert om det som har svarat är GANT kunder.  

Då vi har intervjuat två personer som jobbar inom GANT, en marknadschef och en 

butikschef, tycker vi att tillförlitligheten höjts då vi ställt rätt frågor till rätt person.   

7.2 Källkritik 

När vi har använt oss av litteratur har vi varit noggranna med att välja ut litteratur som 

stämmer överens med vårt område och som är aktuell. Vi har använt oss av flera olika källor 

för att höja trovärdigheten och få en så stor förståelse som möjligt. Anledningen till att vi inte 

har använt oss av artiklar och databaser är att vi har hittat den information vi behövt i vår 

valda litteratur. Vi har försökt att använda oss av aktuella och trovärdiga källor på internet, 

det har vid enstaka fall varit svårt att veta då det inte är någon känd författare som har 

publicerat det. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 

Något vi har tänkt på under uppsatsens gång är hur lika GANT är sina största konkurrenter; 

Ralph Lauren och Tommy Hilfiger. Lokalisering av butiker och återförsäljare är inom ett nära 

område eller i samma butik/varuhus. Det hade därför varit mycket intressant att se hur dessa 

två konkurrenter förmedlar sitt erbjudande samt om det skiljer sig från varandra och i sådana 

fall på vilka punkter.  

Det hade även varit intressant att ta reda på hur konkurrenternas befintliga kunder uppfattar 

erbjudandet hos respektive varumärke samt vad i erbjudandet det är som får dem att fortsätta 

handla. 

7.4 Egna reflektioner 

Det har varit en jobbig men även lärorik tid, vi känner att vi har lärt oss av våra misstag och är 

mer förberedda inför C-uppsatsen nästa år. I början fick vi ändra mycket och allteftersom 

förstod vi vikten av att ha bra avgränsningar för att få ett tydligare undersökningsområde och 

en röd tråd. Vi har förstått att det kan finnas både för,- och nackdelar med att vara i kontakt 

med ett företag då man blir beroende av att de tar sig tid och svarar så snabbt som möjligt. Vi 
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stod stilla ett tag när vi inte fick svar från företaget men den tid vi kunde jobba självständigt 

gick det lättare.  

När vi har gjort vår webbenkät och påstana intervju var det mycket svårt att ställa frågor som 

gav de svar som krävdes för att kunna svara på problemformuleringen. Det tog tid att 

formulera frågorna till undersökningarna då vi hela tiden hade i bakhuvudet att det skulle gå 

att tillämpa teorierna samt få svar på vår problemformulering. Trots detta känner vi ändå att 

vissa av frågorna kunde ha formulerats om för att kunna få ut ännu mer av svaren. 
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Bilaga 1; enkät 

1. Kön? 

 

Kvinna/Man 

 

 

2. Hur gammal är du? 

 

15-20 

21-26 

27-32 

33-38 

39-44 

45-50 

51-56 

57-64 

65+ 

 

 

3. Vad fick dig att handla på GANT första gången? 

Reklam 

Plaggens design 

Plaggens kvalitet 

Vänner 

Gant´s hemsida 

Bloggar 

 

4. Vad är det som får dig att fortsätta handla GANT kläder? 

Kvaliteten på plaggen såsom material/passform/färghärdighet 

Designen 

Priset 

Plaggen stämmer in på min livsstil/personlighet 

Bra service i deras butiker/ hos deras återförsäljare 

 

 

 

 



      

5. Vad tycker du om GANT´s lokalisering av butiker och återförsäljare? 

1 är inte bra och 10 är mycket bra 

1   6 

2   7 

3   8 

4   9 

5   10 

 

 

6.  Hur viktigt är det att du får bra service när du handlar i GANT´s butiker och hos 

deras återförsäljare? 

1 är inte viktigt och 10 är mycket viktigt 

1   6 

2   7 

3   8 

4   9 

5   10 

 

 

7. Har du någon gång handlat i GANT´s webbshop? 

 

Ja 

Nej, jag visste inte att de hade en webbshop 

Nej, jag visste att de hade en webbshop men har aldrig handlat där 

 

 

8. Tycker du att priserna på GANT´s kläder stämmer överens med kvaliteten? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

 

 

 



      

9. Tycker du att GANT´s reklam riktar sig till dig? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Bilaga 2; intervju med marknadsavdelning  
 

1. Hur vill ni bli uppfattade av era kunder? 

 

 

2. Vad har ni för målgrupp? Vem är den typiska GANTkunden? 

 

 

3. Hur utformas er marknadsföring? Tex. genom reklmabyrå/inhouse? 

 

 

4. Vad vill ni förmedla med er reklam? Är det något speciellt budskap/tema/färger 

som ni vill ska framgå och som kunden ska uppfatta?  

 

 

5. Är det någon speciell livsstil/känsla ni vill förmedla med er marknadsföring och 

ert varumärke? 

 

6. Vilka kommunikationskanaler använder ni er av i er marknadsföring? 

  

 

7. Vilken kommunikationskanal satsar ni mest på och varför? 

 

 

8. Vilket av konkurrensmedlen produkt/pris väger tyngst i ert erbjudande? 

Varför? Är det t.ex. viktigare med hög kvalitet som då genererar till ett högre 

pris än plagg med sämre kvalitet som i sin tur bidrar till lägre priser? 

 

 

9.    Vilka anser ni är era största konkurrenter på den svenska marknaden? 

 

 

10. Hur jobbar ni med företagets tillgänglighet såsom placering av butik, 

kundtjänst, öppettider, service m.m.? 

 

 

11. Hur länge har ni haft webbshop, har ni med hjälp av införandet av webbshopen 

nått en bredare marknad?  

 

 

 

 

 



      

Bilaga 3; intervju med butikschef 
 

1. Är det viktigt för er att skapa en nära relation med era kunder och i sådana fall, 

hur går ni tillväga? 

 

2. Hur arbetar ni för att behålla de kundrelationer ni skapat? 

 

3. Har ni kundklubb, och hur jobbar ni med relationen till era 

kundklubbsmedlemmar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Bilaga 4; originalmodeller 

Originalmodell figur 3.1 Kundnärhetens nycklar 

 

(Kundnärhetens nycklar, från Blomqvist et al., 1999, s. 15.) 

 

 

 

Originalmodell figur 3.2 Kommunikationsprocessen 

 

 

 (Principles of marketing: Fifth European Edition, från Kotler et al., 2008, s 699)  

 

 



      

Originalmodell figur 3.3 Marknadsmixen 

 

 

(Marknadsmixen, från Gezelius & Wildenstam 2009 s. 168) 
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