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Sammanfattning
För inte allt så länge sedan hade butiksmiljöer få krav att möta. En butik behövde 
egentligen bara vara ren och organiserad för att maximera sin försäljning. Idag måste 
butiksmiljön knytas samman med varumärket och förmedla dess image. Det handlar 
mycket om att skapa ett varumärke för att konsumenterna ska lägga märke till företaget 
och produkterna.

Vi har uppmärksammat att fler och fler konceptbutiker dyker upp runt om i våra större 
städer. Detta är ett fenomen som hittills är ganska odokumenterat varpå det fångat vårt 
intresse.  Att gå in i dessa butiker är lika mycket en upplevelse som ren shopping då 
konceptbutiker är mycket mer än bara en butik. 

Syftet med denna studie är att med hjälp av fallstudier analysera och beskriva om 
konceptbutiker kan användas för att stärka och vårda ett företags varumärke. För att 
studera detta fenomen har vi genomfört intervjuer med fyra olika företag.  Vi har använt 
oss utav en deduktiv ansats där vi har samlat in data och ställt denna mot en teoretisk 
referensram.

De centrala slutsatser som kan dras av denna studie är bland annat att en konceptbutik 
kan påverka alla steg i en varumärkesuppbyggande process. Vi har även funnit att ett 
företags varumärke kan stärkas genom en konceptbutiks utformning och den image den 
förmedlar. En annan aspekt som har framkommit är att konceptbutikens placering har en 
stor påverkan på varumärkets image och hur varumärket uppfattas.

Nyckelord:  Konceptbutik, Varumärke, Mervärde, Image, Upplevelser 
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrunden till vårt valda ämnesområde samt det som har lett 
fram till vår frågeställning och vårt syfte. Kapitlet avslutas med de avgränsningar vi har 
valt att göra samt att vi visar studiens disposition.

1.1 Bakgrund
Runt om oss i samhället talas det om att vi lever i en ekonomi som är alltmer 
upplevelseorienterad, där ekonomiska erbjudande inte längre enbart består av produkter 
och tjänster utan även av upplevelser. Konsumenter beskrivs vara alltmer inriktade på 
upplevelsekonsumtion.1 En tydlig trend för företag inom bland annat dagens detaljhandel 
är att införa både underhållnings- och upplevelsedimensioner i butikerna.2 Det finns de 
som argumenterar för att förmågan att skapa emotionellt engagerande upplevelser för 
kunden i butiken kommer att bli en avgörande konkurrensfördel inom detaljhandeln i 
framtiden.3

För inte allt så länge sedan hade butiksmiljöer få krav att möta. En butik behövde 
egentligen bara vara ren och organiserad för att maximera sin försäljning. Idag måste 
butiksmiljön knytas samman med varumärket och förmedla dess image.4 Det handlar 
mycket om att skapa ett varumärke för att konsumenterna ska lägga märke till företaget 
och produkterna.5

Detta har medfört nya sortens företag som i huvudsak inte producerar produkter utan en 
varumärkesimage. Dessa menar att ett varumärke inte är en produkt utan ett sätt att leva, 
en attityd, vissa värderingar, ett utseende och en idé. Framtidens produkter är med andra 
ord inte de som presenteras som ”varor” utan de som presenteras som koncept; 
varumärket som en upplevelse, som en livsstil.6

Genom till exempel speciell inredning, mat, föreställningar eller artister stärker företagen 
sin image och position mot både konsumenter och konkurrenter. Det handlar om 
designade, skräddarsydda konceptbutiker som talar om vad varumärket står för. En teater 
där kunderna är publiken och skådespelet handlar om en butik i ständig förändring med 
unika produkter.

7

Många företag använder sig av konceptbutiker för att presentera sin image. De har skapat 
butiker som speglar företagets personlighet och där enbart de egna produkterna säljs. 
Dessa butiker ger bättre möjligheter att romantisera produkterna och ger även stöd för att 
förmedla företagens image.8

                                                
1 Bäckström, K. 2007
2 Solomon, M., Bamossy, G. & Askegaard, S. 2002 
3 Bäckström, K. 2007
4 Baker, J. Parasuraman A., Grewal. D. & Voss. G. B. 2002
5 Axelsson, C. 2006
6 Klein, N. 2000
7 Thorstensson, S.  2006
8 Klein, N. 2000
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Tanken med butikerna är att de ska inpränta en upplevelse hos kunden och att de 
förknippas med något lustfyllt samt att kunden även gör denna koppling till något positivt 
då han eller hon ser företagens produkter i ordinarie butiker.9

1.2 Problemdiskussion
Vi har uppmärksammat att fler och fler konceptbutiker dyker upp runt om i våra större 
städer. Detta är ett fenomen som hittills är ganska odokumenterat varpå det fångat vårt 
intresse.  Att gå in i dessa butiker är lika mycket en upplevelse som ren shopping då 
konceptbutiker är så mycket mer än bara en butik. De förmedlar oftast med hjälp av sin 
omgivning en känsla av att dess produkter är exklusivare än i en traditionell butik. 

Vad är det då som gör att företag satsar på att driva konceptbutiker? Är det för att öka 
företagets marginaler eller att skapa en ökad försäljning genom en bättre distribution? 

Kan det vara så att den är ett led i ett företags varumärkesuppbyggnad?  Vilken roll har i 
så fall konceptbutiken i denna process? Vad är det som konceptbutiken bidrar med? Vi 
har uppmärksammat flertalet faktorer som tyder på detta.

Kan det rent utav vara så att konceptbutiken har flera syften, detta är faktorer vi genom 
denna studie vill få en klarare bild utav.

1.3 Problemformulering
Hur kan en konceptbutik användas som ett verktyg för att stärka och vårda ett företags 
varumärke? 

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att med hjälp av fallstudier analysera och beskriva om 
konceptbutiker kan användas för att stärka och vårda ett företags varumärke. Vid 
varumärkesuppbyggnad kan olika verktyg användas och i denna studie menar vi att 
konceptbutiken möjligen kan vara ett sådant. Vi har förhoppningen att vår studie skall 
leda till en djupare förståelse för fenomenet konceptbutik samt vad dessa har för funktion 
ur ett marknadsföringsperspektiv. 

1.5 Avgränsningar
Vi har valt att inrikta denna studie på företag som driver konceptbutiker samt har sin 
verksamhet inom mode och streetwear. Denna avgränsning har gjorts för att få en tydlig 
inriktning på ett fenomen som vi till största del kan se inom just denna bransch. Vi har
valt att se problemet ur företagets synvinkel då det är genom denna syn vi bäst kan se hur 
företagen tänker. Genom att göra denna avgränsning känner vi att denna studie på ett 
bättre sätt kan skapa förståelse för dem som tar del utav den. 

                                                
9 Klein, N. 2000
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1.6 Disposition
I detta kapitel har vi behandlat denna studies bakgrund, problemdiskussion, 
problemformulering, syfte samt avgränsningar. I kapitel två redogör vi för vårt val av 
metod samt ger en motivation för våra val. I kapitel tre presenterar vi vår teoretiska 
referensram och redogör för befintliga teorier som rör vårt valda problemområde. Kapitel 
fyra består utav de empiriska data som samlats in genom intervjuer med olika 
respondenter från våra fallföretag. I Kapitel fem ställer vi vår insamlade empiri mot vår 
teoretiska referensram i en analys. Kapitel sex består av de centrala slutsatser vi drar 
genom denna studie. Detta kapitel innehåller även en diskussion, förslag till vidare 
forskning samt allmänna rekommendationer.

Inledning    Metod      Teori
     

     Empiri     Analys     Avslutande 
kapitel
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2 Metod
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod samt ger en motivation varför vi har gjort 
dessa val för att bemöta vår frågeställning. Kapitlet avslutas med att vi för en diskussion 
runt metoden.

2.1 Val av ansats
I vår studie har vi valt att utgå från en deduktiv ansats, dvs. att vi har valt lämpliga teorier 
utifrån det problemområdet vi skall studera och sen ställt dessa teorier mot vår inhämtade 
empiri.10 Den deduktiva ansatsen är den mest relevanta för vår studie då vi vill analysera 
ett fenomen och ställa detta mot befintlig teori. 

2.2 Angreppssätt 
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie eftersom vårt syfte med denna studie är att 
analysera och beskriva ett fenomen. Detta för att skapa en helhetsbild och en djupare 
förståelse utav vårt undersökta problemområde. Kvalitativa studier betonar närhet för att 
ge en förståelse hur andra människor uppfattar verkligheten.11 Den kvalitativa studien 
lägger stor vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos den enskilde uppgiftslämnaren 
samt betonar en stark öppenhet då respondenten inte påverkas genom fasta 
svarsalternativ.12 Fallstudier är vanligt vid kvalitativa studier och kan ej generaliseras till 
att gälla som stickprovsunderlag.13

Vårt problemområde har mötts med hjälp av fallstudier och undersökts genom fyra öppna 
individuella intervjuer. Vi har genomfört dessa öppna individuella intervjuer både ansikte 
mot ansikte och per telefon av kvalitativ karaktär. En nackdel med telefonintervjuer är att 
respondenten tycker det är lättare att prata om känsligare ämnen ansikte mot ansikte. Det 
blir en personligare stämning vid en intervju ansikte mot ansikte och respondenten har 
lättare att hålla sig till sanningen14. Positivt med en telefonintervju är att den minskar 
intervjuar effekten. Intervjuar effekten innebär att intervjuarens fysiska närvaro kan 
medverka till att respondenten uppträder mer onormalt15.

Den öppna individuella intervjun kännetecknas av att undersökaren och uppgiftslämnaren 
samtalar i en vanlig dialog. De data som samlas in kommer i form av ord, meningar och 
berättelser. Vanligtvis försiggår denna intervju ansikte mot ansikte men den kan även 
göras per telefon16.  Den öppna individuella intervjun lämpar sig bäst när relativt få 
enheter undersöks, när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och när vi är 
intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen 17.

                                                
10 Jacobsen, D I. 2002
11 Ibid
12 Ibid
13 Ibid
14 Ibid
15 Ibid
16 Ibid
17 Ibid
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Det är mycket tidskrävande att genomföra öppna individuella intervjuer och därför är den 
inte lämplig att genomföra på ett stort urval. Dels tar intervjun lång tid och dels får 
undersökaren in mycket data som skall analyseras vilket försvårar överblicken18.  När vi 
ska beskriva ett fenomen som konceptbutiker så är vi intresserade av respondenter som 
har hög kunskap inom ämnet. Vi har därför valt att intervjua högt uppsatta personer på 
varje företag.

2.3 Val av fallföretag 
Valet av företag att undersöka gjordes efter en lång tids efterforskningar av olika företag 
som driver konceptbutiker. Vid starten av denna studie utgick vi ifrån 20 företag som vi 
ansåg vara intressanta för vår studie. Vid kontakt med respektive företag föll flera bort på 
grund utav att de ej hade möjlighet att medverka eller att det endast fanns möjlighet att 
intervjua personer med lägre befattningar på respektive företag. Vi kom till slut fram till 
att vi ville undersöka företagen Peak Performance, Nudie Jeans, Moods of Norway samt 
The Stray Boys. Peak Performance sågs som intressanta eftersom de bedrivit 
konceptbutiker under en längre tid och har ett inarbetat varumärke. Moods of Norway 
och The Stray Boys är båda unga spännande företag med nyöppnade konceptbutiker. 
Nudie Jeans valdes eftersom de har ett inarbetat varumärke och under denna studie skall 
öppna sin första konceptbutik. De olika företagen driver således konceptbutiker i olika 
stor omfattning och har gjort så under olika lång tid vilket bidrar till att de alla har olika 
karaktär.

2.4 Val av respondenter 
Vid valet av respondenter utgick vi från deras kunskap inom valt ämnesområde samt 
deras roll på det undersökta företaget. Respondenter i vår undersökning är:

Jonas Söderqvist - Concept Manager - Peak Performance 
Palle Stenberg – Brand Manager - Nudie Jeans
Thomas Sandström – VD - The Stray Boys
Stefan Dahlkvist – Brand Manager - Moods of Norway 

2.5 Datainsamling
I denna studie har vi endast använt oss utav primärdata. Primärdata är data som 
undersökaren själv har samlat in direkt ifrån sin källa. Sekundärdata är data som är 
insamlad av andra. Nackdelen med sekundärdata är att den kan vara insamlad för ett 
annat ändamål än vårt.19 Våra primärdata har samlats in genom djupintervjuer. 

Vid utformningen av vår intervjuguide har vi utgått ifrån en underökningsmodell som 
återfinns i punkt 3.6 i vår teoretiska referensram. Utifrån denna modell har ett 
operationaliseringsschema20 utformats där vi brutit ner de olika teorierna i variabler. 
Dessa variabler har sedan legat till grund för våra frågeställningar. För att underlätta för 
respondenterna har vi sedan bearbetat dessa frågor och utformat en intervjuguide21. 
                                                
18 Jacobsen, D I. 2002
19 Ibid
20 Se Bilaga 1
21 Se Bilaga 2
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För att se om företagen var intresserade av att medverka i vår studie kontaktades de först 
via e-post och telefon. Utav de respondenter som var intresserade att vara med i vår 
studie gjorde vi ett urval. Med dessa respondenter bokades möten eller tid för en 
telefonintervju. Tre utav våra fyra intervjuer genomfördes per telefon och en genom ett 
personligt möte. Vi började med att göra en telefonintervju och genomföra ett personligt 
möte. Efter detta genomfördes ytterligare två telefonintervjuer. Valet att inte genomföra 
alla intervjuer per telefon grundades i att vi ville se om en alternativ intervjuform skulle 
leda till mer information från respondenten. Vi ansåg dock att samma mängd av 
information var möjlig att samla in via en telefonintervju så därför genomförde vi 
resterande intervjuer med hjälp utav denna form då den var mindre tidskrävande. Vid
respektive intervju användes en diktafon för att spela in våra samtal. Dessa intervjuer 
skrevs senare ut ordagrant för att inte några data skulle gå förlorade. 

2.6 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet innebär hur tillförlitlig den insamlade empirin är.22 En hög reliabilitet innebär 
att om samma intervju genomförs flera gånger med samma förutsättningar så ska samma 
resultat uppnås.23 För att få så stor tillförlitlighet som möjligt i vår studie har vi valt ut de 
respondenter vi anser mest kompetenta att svara på våra frågor. Vi har valt att göra öppna 
individuella intervjuer där följdfrågor kan ställas och eventuella missförstånd redas ut. 
Dessa intervjuer genomfördes helt oberoende utav varandra samt säkerställdes genom 
bandinspelning samt anteckningar. 

För att få en hög reliabilitet har vi försökt att inte påverka våra respondenter på något sätt. 
Telefonintervjuer minskar även intervjuar effekten. Den personliga intervjun gjordes i 
respondentens naturliga miljö vilket gör att respondenten agerar mer naturligt.

Validitet innebär en mätning av vad som är avsett att mäta, det vill säga giltigheten. Det 
finns två olika sorters giltighet, extern giltighet och intern giltighet. Den externa 
giltigheten är hur studiens resultat är överförbar på objekt utanför studien. Denna 
giltighet är lägre vid en kvalitativ studie än vid en kvantitativ studie. Med intern giltighet 
menas att rätt data har samlats in. För att samla in rätt data skall källor med god kunskap 
inom området intervjuas, de skall vara förstahandskällor, de ska inte ha några motiv att 
ljuga, de skall intervjuas sent i undersökningsprocessen och respondentens svar skall 
komma spontant.24

För att få en hög intern giltighet i vår studie har vi utifrån vår teoretiska referensram 
utformat ett operationaliseringsschema som har legat till grund för vår intervjuguide. Vi 
har även intervjuat förstahandskällor med stor kunskap inom ämnet. Vi fick känslan av 
att våra respondenter svarat sanningsenligt och vi ser inga motiv för dem att ljuga.

                                                
22 Jacobsen, D I. 2002
23 Lekvall, P. & Wahlbin, C. 2001
24 Jacobsen, D I. 2002
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Den externa giltigheten blir som sagt lägre vid en kvalitativ studie. Vi har dock gjort ett 
medvetet urval av fallföretag som sträcker sig från nya relativt oetablerade varumärken 
till inarbetade och väl etablerade. Denna studie anser vi kan vara till hjälp och inspiration 
för företag i liknande situation som våra fallföretag men är ej generaliserbar för att gälla 
som ramverk för alla företag.

2.7 Metoddiskussion
Då vi under denna studie endast har tagit del av information från företag finns det en risk 
att vi får en vinklad bild utav verkligheten. Vid denna undersökning har vi inte tagit 
hänsyn till konsumenter. Detta har gjort att vi inte kan se hur konsumenternas syn på 
företagens varumärken påverkas genom konceptbutikerna. Hade vi gjort detta skulle en 
annan bild kunnat uppstå. Ett alternativt val av metod hade varit att även genomföra en 
kvantitativ konsumentstudie för att på så sätt få en bredare bild av fenomenet. Vi kände 
dock att detta hade varit allt för omfattande för att rymmas inom denna studies tidsram.
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel redogör vi för relevanta teorier knutna till vår problemformulering. 
Kapitlet avslutas med att vi presenterar en undersökningsmodell som visar sambandet 
mellan de olika teorierna.

3.1 Varumärkeskapital
Mervärde kan vara det lilla extra som kunden får och betalar för utöver en fysisk produkt. 
Detta kan vara ytterligare en produkt eller ett upplevt värde som skapas i samverkan 
mellan kunden och den som levererar produkten.25 Traditionellt sett har 
varumärkesuppbyggnad syftat till att förhöja företags produkter och service med 
förväntningarna om att deras investeringar i mer funktionalitet, emotionella värden och 
service skapar mervärde för dess kunder och på så sätt göra dem mer märkeslojala.26 I 
samband med mervärde talas det om en produkts hårda och mjuka värden.27 En produkts 
hårda värde definieras som den fysiska produkten som går att ta på. Detta medför att de 
hårda värdena ofta är lika för alla. En produkts mjuka värde är immateriella egenskaper 
eller en produkts känslomässiga egenskaper. De mjuka värdena har en förmåga att vara 
anpassningsbara vilket medför att företag kan anpassa mervärdet efter varje individ. 
Denna anpassning medför en möjlighet att förfina sitt koncept och skapar en dialog 
mellan kund och företag.28

Mullin29 betonar att det är viktigt för butiker att kommunicera ut rätt budskap och värden 
till sina konsumenter. Butikskonceptet måste stämma överens med varumärkets image för 
att inte förvirra konsumenterna. Finns till exempel en avsikt att framstå som en exklusiv 
butik måste även inredningen förmedla det intrycket. Innovativa butiksinredningar kan 
stärka ett varumärke genom att detta medför ett ökat mervärde till konsumenten.30

Varumärkeskapital är den svenska benämningen på engelskans Brand Equity. Detta 
begrepp brukar karakteriseras som ”the added value with wich a brand endows a 
product”.31 Som framgår av föregående mening är varumärkeskapital nära besläktat med 
mervärde.  Varumärkeskapital kan sägas vara det samlade begreppet på ett varumärkes 
värde och styrka. Utgångspunkten är att om varumärket skapar mervärde för 
konsumenten så bidrar detta till att skapa värde för märkesinnehavaren. Detta visar sig i 
form av märkeslojalitet som blir ett centralt begrepp inom detta område. Kotler32

beskriver varumärkeskapital på följande sätt: ”värdet av ett varumärke, baserat på dess 
grad av märkeslojalitet, märkeskännedom, förväntad kvalitet, starka märkesassociationer 
och andra märkestillgångar som patent, varumärkesskydd och samarbetspartners”.

                                                
25 Maklan, S, Knox, S. 1997
26 Ibid
27 Ibid
28 Ibid
29 Mullin, T. 2006
30 Barr, W. 2005
31 Melin, F. 2001
32 Kotler, P. 2001
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3.2 Varumärkesplattformen 
Den strategiska varumäkesplattformen är en modell framtagen av Frans Melin33.
Modellen består av sex begrepp som är intimt länkade till varandra och där varje del är en 
aktivitet som utgör ett kritiskt steg i den varumärkesuppbyggande processen. Denna 
plattform utgör en illustration utav den kompetens som krävs för att bygga upp, utveckla 
och vårda ett starkt varumärke. Vi kommer nu att diskutera de sex begreppen som är nära 
sammanlänkade och till viss del överlappar varandra.

Figur 1. Den strategiska varumärkesplattformen – Illustrering av den varumärkesuppbyggande processen ur 
en märkesinnehavares perspektiv 34

Produktattribut
Detta är vanligen konkreta kännetecken hos en produkt som gör det möjligt att förmedla 
ett funktionellt mervärde till konsumenterna. Det är en grund för produktdifferentiering 
och ligger till grund för att individualisera och visualisera märkesprodukten. Dessa 
attribut har blivit alltmer lika och därför lättare att imitera vilket har medfört att det blivit 
allt viktigare att skapa en stark märkesidentitet för att vara konkurrenskraftig.35

Märkesidentitet
Med märkesidentitet menas vanligtvis vad ett varumärke står för, vad som ger det mening 
och vad som gör det unikt. Det primära syftet med att utveckla en identitet är att försöka 
förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna.36 Kapferer37 menar att 
märkesinnehavarens övergripande målsättning är att utveckla en kärnidentitet som kan 
vara uthållig och resistent över tiden. 

                                                
33 Melin, F. 2001
34 Ibid
35 Ibid
36 Ibid
37 Kapferer, J-N. 1997
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För att lyckas med detta krävs att märkesinnehavaren på ett framgångsrikt sätt förmedlar 
en attraktiv bild av märkesprodukten. Denna bild är en sammansättning av faktorer 
relaterade till produktattribut och varumärkets personlighet.38

Frans Melin39 menar att varumärkets personlighet är en av de viktigaste faktorerna vid 
uppbyggnaden av en stark märkesidentitet. Målsättningen med att skapa en personlighet 
är att förmänskliga märkesprodukten och ge den en själ. Konsumenter väljer företrädesvis 
märkesprodukter som bekräftar eller förstärker den egna självbilden. En stark 
personlighet kan på detta sätt starkt bidra till att en djup och långvarig relation mellan 
konsument och märkesprodukt kan utvecklas d.v.s. märkeslojalitet.

Kärnvärde
Kärnvärdet representerar en märkesprodukts primära konkurrensfördel. Det är därför 
viktigt att med stor omsorg identifiera ett unikt kärnvärde då detta skall ligga till grund 
för positionering och marknadskommunikation av ett varumärke.40

Positionering 
Vanligtvis avser positionering den process där ett företag vill förvärva en viss position i 
konsumenternas medvetande. Denna typ av positionering kallas för psykologisk 
positionering och beskriver hur konsumenterna uppfattar en märkesprodukt i förhållande 
till konkurrerande märkesprodukter. Meningen med detta är att det leder till 
märkeskännedom, märkesassociationer och märkeslojalitet.41

Marknadskommunikation
Enligt Melin42 är marknadskommunikation och då särskilt reklam av stor vikt i processen 
att bygga upp ett varumärke. Reklamen har till uppgift att informera, övertyga och 
påminna konsumenterna om märkesproduktens konkurrensfördelar. Reklamen är av stor
betydelse när det handlar om differentieringen av en märkesprodukt.

Intern märkeslojalitet
Detta handlar om de skyldigheter en märkesinnehavare har gentemot sitt varumärke. 
Konsekvens och kontinuitet framhålls ofta som en förutsättning för att vara framgångsrik 
med sitt varumärke. Melin43 anser att en förutsättning för att konsumenterna ska vara 
märkeslojala är att även märkesinnehavaren är lojal, det vill säga visar en intern 
märkeslojalitet.

                                                
38 Kapferer, J-N. 1997
39 Melin, F. 2001
40 Ibid
41 Ibid
42 Ibid
43 Ibid
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3.3 Upplevelseekonomi
Eftersom konsumenter idag söker mer än funktionalitet hos produkter har 
upplevelseekonomin vuxit fram. Pine & Gilmore44 menar att företag idag bör konkurrera 
genom att skapa upplevelser för konsumenterna. En konceptbutik kan vara ett sätt att 
erbjuda konsumenter något utöver produktens funktionalitet. Genom att sälja mer än bara 
produkten strävar konceptbutiken efter att få konsumenterna att uppleva varumärket. En 
upplevelse uppstår när ett företag använder sin service som en scen och produkten som 
ett medel att engagera konsumenten. Kunden skall engageras på ett personligt plan och 
minnesvärt sätt så att upplevelsen lever kvar för en lång tid.45 Upplevelser förstärker 
nöjesinslaget genom att det levererar en helhet och på så sätt ett mervärde till 
konsumenten.46

Lena Mossberg47 utgår i sin modell upplevelserummet från att upplevelse är en process 
där personalen och andra kunder finns i upplevelserummet och samtliga delar påverkar 
kundens känslor, absorbering och kontroll. Med detta menar hon att andra kunder är en 
social dimension och upplevelserummet är kontexten. Centralt i modellen om 
upplevelserummet är kundens deltagande och konsumtion där kunden betraktas som 
medproducent istället för passiv och anonym. Genom detta bryts barriären mellan kund 
och företaget, det vill säga mellan ”oss” och ”dem”.48

Figur 2. Upplevelserummet – Illustration av interaktioner som påverkar kundens upplevelse.49

                                                
44 Pine, J.B. & Gilmore, J.H. 1999
45 Ibid
46 Mossberg, L. 2003
47 Ibid
48 Ibid
49 Ibid
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Modellen behandlar tre olika interaktioner i upplevelserummet som här behandlas vidare:

Kundens interaktion med personalen
Denna interaktion beskriver servicemötet mellan personal och kund samt hur olika 
faktorer påverkar deras beteenden under mötet. Ett visst tonläge kan till exempel påverka 
den andra parten på ett visst sätt. Detta skapar ett ömsesidigt beroende mellan parterna 
eftersom den ena partens beteende påverkar den andras uppfattning. Att bli igenkänd och 
få uppmärksamhet kan vara en belöning för kunderna.50

Kundens interaktion med andra kunder
Den sociala gemenskapen kan spela en stor roll i en butik där andra kunder både kan öka 
och minska en kunds tillfredsställelse.51 Lovelock52 menar att en spännande och 
stimulerande publik kan bidra till att kundens upplevelser förstärks. Samtidigt säger 
Shamir53 att kunder med olika behov och intressen som vistas i samma upplevelserum 
kan orsaka missnöje hos den andra parten. 

Kundens interaktion med upplevelserummet
Med upplevelserummet innefattas både utomhusmiljön såsom landskap, parkering och 
tillgänglighet samt inomhusmiljön med design, layout och dekor med mera. En trivsam 
och attraktiv miljö kan innebära att kunderna stannar längre i butiken och därmed köper 
mer. Upplevelserummet fyller olika funktioner inom marknadsföringen. En är att 
attrahera rätt kundsegment genom att utforma upplevelserummets olika faktorer för att 
passa en viss målgrupp. Dessa faktorer kan till exempel vara musik och design. En annan 
funktion är att kunna styra kunderna och de anställdas beteende till viss del genom att ha 
en miljö som de trivs i.54

3.4 Image
Genom att synas i en viss miljö eller sammanhang kan ett företag stärka sin image i den 
målgrupp det vill kommunicera med. Det handlar om allt från att sponsra ett 
idrottsevenemang eller en festival till att samarbeta med ”rätt” företag eller personer. Ett 
svenskt exempel på detta är H&M som har förändrat sin image genom ett samarbete med 
kända designers som Stella McCartney och Karl Lagerfeld.55 Vid upplevelser spelar 
image en stor roll när det gäller valet att besöka en viss butik, plats, en konsert eller 
annat.56 Kotler57 beskriver image som ett resultat av en persons tro, idéer, känslor, 
förväntningar och intryck om en plats eller ett objekt. Det finns ett starkt samband mellan 
image, ”word of mouth” och upplevelser. En kund som fått en positiv upplevelse hos ett 
företag med stark image berättar med stor sannolikhet om händelsen för sin omgivning.58

                                                
50 Mossberg, L. 2003
51 Ibid
52 Lovelock, C.S. 1996
53 Shamir, B. 1980
54 Mossberg, L. 2003
55 Lanner, P & Söderberg, C. 2006
56 Ibid
57 Kotler, P. 2001
58 Mossberg, L. 2003
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Även tydliga teman som genomsyrar hela verksamheten och evenemang av olika slag kan 
hjälpa till att förstärka ett företags image.59 Kunder tenderar att besöka företag och platser 
som de uppfattar har en bra image eller en image som motsvarar deras förväntningar.60

En stark image ökar kundernas förtroende och desto positivare deras uppfattning om detta 
är desto större är chansen att den som har starkast image väljs framför konkurrerande 
alternativ.61

Image har en intern påverkan på anställda likaväl som en extern påverkan på kunder. Ett 
företags image är inte statiskt utan något som var bra för en tid sedan behöver inte vara 
positivt idag. Detta gör det svårt för marknadsförare att arbeta med image. Det är även
mycket svårt att förändra sin image. Image är långsiktig och ligger oftast kvar efter att 
förändringar gjorts på verksamheten. Detta beror på att betraktaren har svårt att förändra 
sina uppfattningar. 62

3.5 Människans fem sinnen
För att kunna skapa sig ett framgångsrikt varumärke och därmed en stark position på 
marknaden menar Lindstrom63 att det krävs att företaget åstadkommer ett så kallat 
sinnesvarumärke, det vill säga ett varumärke som uppfyller samtliga sinnen. Företag 
måste förstå hur de ska arbeta med respektive sinne och hur de bidrar till 
helhetsupplevelsen. Synen och hörseln är de sinnen som skapar distans medan lukt, 
känsel och smak skapar kontakt.64 Att kommunicera med fler sinnen är att bjuda på en 
helhetsupplevelse.65

De fem sinnena är relevanta för en kunds uppfattning av en butik och dess image. Synen 
är det sinne som sägs vara det viktigaste av dem alla, eftersom det är med hjälp av detta 
kunden får sitt första intryck.66 Även luktsinnet är av väsentlig karaktär då en doft i en 
butik kan påverka kundens beteende avsevärt. Till exempel kan en doft som inte 
överrensstämmer med sitt sammanhang eller produkterna förta hela synupplevelsen. Det 
är viktigt att varje sinne fungerar var för sig men att de samtidigt balanserar varandra på 
ett positivt sätt.67

Paco Underhill68 menar att konsumenter idag påverkas mycket av sina sinnen i sin 
konsumtion och uppfattning av butiker. Underhill69 beskriver konsumenters agerande 
med att:”..we believe it when we see/smell/touch/hear/taste/try it.” Konsumenter vill 
uppleva varorna innan de köper dem så därför måste butikerna skapa kontakt med sina 
konsumenter.  

                                                
59 Mossberg, L. 2003
60 Ibid
61 Ibid
62 Grönroos, C. 2002
63 Lindstrom, M. 2005
64 Fredriksson, C. 1998
65 Lanner, P & Söderberg, C. 2006
66 Davies, B. & Ward, P. 2002
67 Ibid
68 Underhill, P. 2003
69 Ibid
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3.6 Undersökningsmodell
Den teoretiska referensram som redovisats i detta kapitel utgår ifrån denna studies 
problemställning om hur företag kan stärka och vårda sitt varumärke genom en
konceptbutik. Denna studies övergripande undersökningsmodell illustreras nedan: 

Figur 3. Illustration av studiens övergripande undersökningsmodell.

Längst ner i modellen finner vi varumärkesplattformens utformning, upplevelser i 
samband med varumärket samt hur våra sinnen påverkas av varumärkets framställning. 
Dessa faktorer påverkar gemensamt varumärkets image som vi har valt att placera högre 
upp i modellen. Vidare upp i modellen leder detta sammantaget till att 
varumärkeskapitalet ökar. Till slut har vi nått toppen utav vår modell som visar att de 
underliggande faktorerna leder till att varumärket förstärks.

Linjerna i modellen visar samband mellan de olika faktorerna. Vi har med denna 
undersökningsmodell för avsikt att undersöka i vilka avseenden en konceptbutik kan 
påverka dessa faktorer i en positiv riktning för att på så sätt stärka varumärket på 
företaget som står bakom konceptbutiken.
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4 Empiri 
I detta kapitel presenterar vi våra undersökta fallföretag samt den empiri vi samlat in 
genom intervjuer med respondenter från respektive företag. Detta kapitel ligger senare 
till grund för vår analys.

4.1 Peak Performance
Peak Performance startades 1986 av några profiler inom svensk utförsåkning efter en 
diskussion om att starta ett nytt svenskt konfektionsföretag. Grundarna ville skapa 
funktionella och snygga plagg för kulturen de levde i och älskade. Varumärket Peak 
Performance är byggt på kärnvärderingarna passion för sport och friluftsliv, 
uppskattningen av ständig förnyelse, vikten av goda och långvariga partnerskap samt att 
de skall lämna en garanti för allt de gör. Dessa värderingar ligger till grund för all 
aktivitet inom bolaget, från design av plagg till kontakter med partners. Varje enskild 
aktivitet ska kunna leva upp till dessa värderingar.70

Peak Performance första konceptbutik öppnades i Stockholm 1991 och den första 
konceptbutiken utomlands öppnade 1992 i Genève. Peak Performance har idag 50 
konceptbutiker där 20 drivs av dem själva och 30 drivs i ett franchiseupplägg.71

Dessa butiker är strategiskt placerade runt om i världen i orter som Åre, Stockholm, 
Chamonix, St. Moritz, St. Anton, Genève, München och Vancouver för att nämna några. 
I maj 2007 öppnas en ny butik på 130 kvm i Mall of the Emirates mitt i Dubais öken. 
Butiken kommer att ligga i anslutning till Ski Dubai tillsammans med grannbutiker som 
Ralph Lauren och Paul Smith.72

På Biblioteksgatan i Stockholm driver Peak Performance något de kallar en Flagship 
Store. Den har samma kollektion, utseende och service som övriga konceptbutiker men 
med en säljyta på 440 kvm vilket är betydligt större än övriga butiker. Denna butik 
används för att testa nya kollektioner, inredningar och nya upplevelser i form av events 
för att sedan överföra detta till andra butiker.73

Intervju
Peak Performance syfte med att driva konceptbutiker är dels en omsättnings och 
tillväxtfråga samtidigt som det är ett sätt att bygga upp varumärkets image. Genom att 
driva konceptbutiker ökar deras omsättning och försäljning via butikerna och marknaden 
de agerar på. I en konceptbutik har de möjlighet att exponera sitt varumärke och sina 
kläder i dess rätta miljö. Peak Performance vill bygga rätt image i sina konceptbutiker 
och Söderqvist74 säger att deras butiker är ett varumärkesdrivande instrument i allra 
högsta grad. 

                                                
70 Underlag Peak Performance, 2007
71 Ibid
72 Ibid
73 Intervju med Jonas Söderqvist, 2007
74 Ibid
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Detta genom att du får den rätta atmosfären i en butik. Dels via service och personal och 
dels via känslan att komma in i en butik med dess inredning. Han säger att detta inte kan 
åstadkommas på samma sätt via ett event eller via en annons.75

När vi talar om skillnaden mellan exponeringen av varumärket i en konceptbutik kontra 
en traditionell återförsäljare utrycker sig Söderqvist76 så här:

 ”De allra flesta hänger vårt varumärke tillsammans med andra varumärken och då får man inte 
samma impact i varumärkesuppbyggande syfte som man får i en konceptbutik.”

Vid öppnandet av en ny konceptbutik brukar omsättningen för övriga butiker med Peak 
Performance produkter i den staden går ner lite genom att de köper in mindre produkter. 
På sikt byggs dock varumärket upp i den staden genom den egna konceptbutiken och 
detta smittar av sig på övriga butiker. 77

För att konceptbutikerna skall fungera krävs det att företaget tillsätter mycket mer 
resurser än om företaget bara hade sålt sina produkter till andra återförsäljare. Det krävs 
att företaget engagerar sig mycket mer i form utav kontroll utav konceptbutikerna så att 
dessa håller rätt sortiment, har rätt exponering, marknadsföring, hur de utför sina events 
med mera.78

”För oss är det a och o att vi ligger rätt.” 

Detta säger Söderqvist79 när vi talar om placeringen av en konceptbutik. Peak 
Performance söker ett läge där de har varumärken runt omkring som kan skapa ett 
naturligt driv och en naturlig trafik till konceptbutiken. De associerar sig gärna med 
varumärken som Hugo Boss och Timberline och så vidare med konsumenter av samma 
profil och liknande positionering på sina varumärken. Söderqvist80 talar om att i Norden 
drar Peak Performance mer än flera andra varumärken men att företaget måste vara ännu 
mer kritiskt analyserande vid en etablering utomlands där varumärket inte är lika känt. 
Det måste finnas ett naturligt driv av rätt typ av konsument.

När vi talar om butiksmiljön, de fem sinnena och upplevelser talar Söderqvist81 om att 
butiksinredningen är ett sätt att skapa upplevelser. Peak Performance har en intern 
avdelning som jobbar med utvecklingen av dess koncept i butikerna. De vill skapa den 
rätta känslan i butiken genom dess möbler i kombination med imagebilder där de 
exponerar Peak Performance skidåkare, cyklister, klättrare och så vidare.82

                                                
75 Intervju med Jonas Söderqvist, 2007
76 Ibid
77 Ibid
78 Ibid
79 Ibid
80 Ibid
81 Ibid
82 Ibid
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Synen är viktigt och när konsumenten kommer in i en butik är det viktigt att den känner 
igen sig. Kläderna är hängda och vikta på ett speciellt sätt, det är även samma möbler, 
färger, imageposters och wallpapers i alla Peak Performance konceptbutiker.83

Hörseln går även ihop med synen då de använder sig utav tv skärmar i varje butik med 
speciell musik och filmer. Lukten skall även den vara den samma i varje butik. 
Söderqvist84 beskriver det så här; 

 ”Vårt ekgolv gör att det luktar på ett speciellt sätt och detta är oerhört viktigt för oss att det ger 
samma känsla och samma lukt i butikerna.” 

Han säger även att det ska vara samma känsla när du tar på ett bord eller en produkt i 
varje butik och att företaget tar hänsyn till alla dessa bitar vid utformningen av konceptet 
samt att det efterföljs hela vägen.

Ett annat sätt som Peak Performance använder för att skapa upplevelser är events och 
olika happenings. Detta görs några gånger per år med olika teman som skidtema eller 
golftema med mera. Det kan vara ett event i en butik där Peak Performance bjuder in sina 
bästa kunder till en kväll med lite musik och bjuder på mat och dryck. Samtidigt 
presenteras en ny kollektion med inbjudna personer som talar om den. Det kan även vara 
personer som går runt iklädda kläderna och delar ut katalogen eller det egna magasinet. 
Ibland lever dessa events kvar i butiken en hel vecka. Under dessa events samarbetar 
företaget ofta med partners på lokal nivå som korrelerar med Peak Performance som 
varumärke och den profil varumärket har.85

I konceptbutikerna visar företaget vad Peak Performance är. De vill förmedla en känsla 
och ge konsumenterna tillgång till all deras kunskap och service. Det är en plats där de 
kan möta sina kunder och kan lyssna på och lära av dem. Detta har en stor betydelse för 
utvecklingen av Peak Performance som varumärke.86

                                                
83 Intervju med Jonas Söderqvist, 2007
84 Ibid
85 Ibid
86 Underlag Peak Performance, 2007
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4.2 Nudie Jeans
Göteborgsföretaget Nudie Jeans startades 2001 av Maria Erixon som då var designchef 
på jeansföretaget Lee. Företaget blev uppmärksammat utanför Sverige redan med sin 
första kollektion som lanserades hösten 2001 och vann snabbt popularitet via "rätt" 
butiker i London och Los Angeles. Företaget har hela tiden skyndat långsamt och tagit få 
risker vilket förklarar att de bland annat har väntat i fem år på att etablera sig i Japan.87  

Till skillnad från många andra modeföretag har Nudie Jeans sin tillverkning i Italien. 
Detta medför att företagets prisnivå är lite dyrare men detta motiverar företaget med att 
den bästa kvaliteten och de bästa tvätterierna finns i Italien. Det är viktigt för Nudie Jeans 
att ha leverantörer där de anställda har en bra lön, kan gå till doktorn och ha semester.88

Företagets kärnvärde är kort och gott jeans och håller sig även till att endast tillverka 
detta. Varumärkets slogan är ”The naked truth about denim”. Med detta menar Nudie 
Jeans att jeans är ett väldigt avslöjande material. Du kan se på en människa hur de använt 
sina jeans och ju mer de slits ju vackrare blir dem.89

Nudie Jeans skall i början av 2007 öppna en konceptbutik i Stockholm. Företaget har 
hittat ett bra läge med en stor lokal på nästan 400 kvm där 300 kvm kommer att vara 
kontor och 100 kvm kommer att vara butik.90

Intervju
Syftet med att driva en konceptbutik är för Nudie Jeans del inte bara att sälja mer jeans 
utan framförallt att visa varumärkets kärnvärden, vad Nudie Jeans står för. En 
konceptbutik gör det möjligt för Nudie Jeans att visa upp ett bredare sortiment vilket de 
anser kommer att hjälpa övriga handlare runt om i Sverige.91

Det företaget ser som en stor fördel med en konceptbutik är att de kan bestämma helt 
själva hur de vill ha det. Företaget kan även prova olika produkter innan de säljer det till 
sina återförsäljare. Det kan vara att prova att en viss modell fungerar och om den gör det 
leder detta till ett större självförtroende när den senare lanseras. Nackdelen med en 
konceptbutik för Nudie Jeans är att de inte har någon egen organisation för detta. 
Företaget har en design-, logistik-, ekonomi- och försäljningsavdelning men ingen separat 
butiksavdelning som dagligen utvecklar butikskoncept.  Läget på konceptbutiken och 
dess inredning är även väldigt kostsamt.92

Nudie Jeans ser det som viktigt att ha ett tydligt budskap och en tydlig image. 
Varumärkets användare är vardagsmänniskor vilket Nudie Jeans speglar i en katalog som 
följer med varje par jeans. 

                                                
87 Underlag Nudie Jeans, 2007
88 Ibid
89 Intervju med Palle Stenberg, 2007
90 Ibid
91 Ibid
92 Ibid
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Denna katalog är Nudie Jeans image och allt som inte får plats i denna katalog ser de som 
fel image. Företaget tittar på hur folk ser ut på stan där det inte spelar någon roll om de är 
i skolan en måndag eller ute på puben en fredagskväll. Det är meningen att den här 
personligheten och imagen skall speglas i konceptbutiken.93

Nudie Jeans konceptbutik skall användas för att positionera sig så som de vill att andra 
mindre butiker som säljer Nudie Jeans skall positionera sig. Konceptbutiken har 
målsättningen att vara den bästa Nudiebutiken som finns. Den skall inte vara den dyraste 
och lyxigaste men den skall vara den bästa ur det perspektiv som Nudie Jeans ser på sig 
själva. Konceptbutiken har även utformats för att passa varumärkets kvalitet. En allt för 
lyxig butik hade inte speglat rätt image eller kvalitet.94

”Hade vi gjort en lyxig butik typ Gucci så hade nog inte kvaliteten stämt. Men jag tror att ha en 
schysst jeansbutik är bra kvalitet för oss och det är det vi skall försöka att ha.”95

Nudie Jeans konceptbutik kommer även att ha en personlig utformning på förpackningar 
till dess produkter så som kassar, galgar och prislappar vilket kommer att skilja sig mot 
övriga återförsäljare.96

Läget på konceptbutiken är viktigare än när den öppnas säger Nudie Jeans. 
Konceptbutiken kommer inte att ligga på ett oerhört kostsamt a-läge utan lite vid sidan 
av. Detta beror delvis på kostnaden men mest på att området passar in på Nudie Jeans stil 
med lite pubar och skivaffär som grannar. Nudie Jeans tror att deras potentiella kunder 
går på dessa gator vilket gör att läget blir perfekt för dem. Att butiken och huvudkontoret 
nu kommer att ligga i Stockholm är viktigt för Nudie Jeans. Detta kommer att underlätta 
när det gäller att knyta till sig samarbetspartners.97

”Stockholm är Sveriges huvudstad, allting händer i Stockholm Det är viktigt för oss att ha en bra 
plats. Ambassaden vi snackade om tidigare. Vi har ju nu också en mötesplats där vi kan snacka 
med eventuella samarbetspartners och de kan få en känsla av vad Nudie Jeans verkligen är.”98

När det gäller butiksmiljön har Nudie Jeans valt att blanda lite nytt med mycket gammalt. 
För att inte vara för lyxig kommer skyltarna att målas direkt på fasaden, färgerna kommer 
att vara matta och musiken kommer att vara rock n roll. Allt för att det ska stämma in på 
vad Nudie Jeans vill förmedla. Butiksmiljön skall även engagera och involvera kunderna. 
För att göra detta kommer det att finnas en vägg i konceptbutiken som inte är till för 
försäljning utan för att skapa frågor och intresse hos kunderna. Utseendet och budskapet 
på denna vägg kommer att ändras fortlöpande så att det hela tiden finns nya saker att läsa 
här.99

                                                
93 Intervju med Palle Stenberg, 2007
94 Ibid
95 Ibid
96 Ibid
97 Ibid
98 Ibid
99 Ibid
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Nudie Jeans kommer även att ha utbildningskvällar och filmer om produktionen av deras 
jeans. Det skall vara som en akademi där kunderna kan komma in och bara prata jeans 
utan att det förväntas att de skall köpa ett par.100

Efter produkten är personalen det allra viktigaste för Nudie Jeans säger Stenberg101. Det 
handlar om allt ifrån att hålla ordning i butiken och fylla på varor till att förmedla Nudie 
Jeans kärnvärden. Nudie Jeans kommer att satsa på deltagande och utbildning för deras 
personal i konceptbutiken. En annan viktig del för Nudie Jeans är att personalen de 
anställer har ett genuint intresse för jeans vilket gör att de söker sig kunskap som de 
sedan kan förmedla till kunderna. Personalen kommer inte att ha några direktiv eller 
riktlinjer gällande vilka kläder de skall använda i butiken utan Nudie Jeans satsar på att 
anställa personal utifrån att de gillar varumärket. 102

Nudie Jeans kommer att använda sig av två olika typer av evenemang. Dels 
musikevenemang med band som spelar i butiken och dels fester tillsammans med en
rockklubb. Jeans och musik har alltid hört ihop säger Stenberg103. Nudie Jeans kommer 
även att ha evenemang med Amnesty och Barncancerfonden. Amnestyprojektet tar sig 
uttryck i att konstnärer, artister och vanliga människor har gjort olika tryck som kommer 
att lanseras och säljas i butiken. Dessa evenemang kommer inte bara vara för stamkunder 
utan vara öppna för alla. Konceptbutiken har en stor funktion i dessa aktiviteter eftersom 
den inte är styrd av några öppettider.104

Nudie Jeans använder sig inte så mycket utav annonsering och den typen av 
marknadsföring utan använder sig utav den katalog som skickas med jeansen. Företaget 
gör inte heller några kundundersökningar utan där går de helt på känsla. Nudie Jeans tror 
dock att konceptbutiken kan underlätta att se om kunderna kommer tillbaka med vänner 
eller om de inte kommer tillbaka alls. 105

                                                
100 Intervju med Palle Stenberg, 2007
101 Ibid
102 Ibid
103 Ibid
104 Ibid
105 Ibid
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4.3 The Stray Boys
The Stray Boys startades 2001 av Tomas Sandström och Thomas Lingsell. Företaget 
designar, producerar och säljer herr- och damkläder samt jeans. Förutom den egna 
konceptbutiken i Stockholm finns märket representerat hos drygt 60 återförsäljare i 
Sverige, Finland, Danmark, Norge, Belgien, Schweiz, Tyskland, USA, Japan och 
Italien.106

Visionen i företaget är att göra kläder och accessoarer för människor som är lite mer än 
genomsnittligt intresserade av mode. Klassiska modeller får unik prägel genom små, 
ibland nästan osynliga detaljer. Kollektionerna präglas av något som de själva beskriver 
som ”minimalism with a twist”.107

Den relativt nyöppnade konceptbutiken på Norrmalmstorg i Stockholm kommer i 
framtiden att följas av egna butiker i Göteborg, Malmö och Köpenhamn.108

4.3.1 Intervju
För The Stray Boys handlar mycket om att deras kläder skall uppfattas i enhet med 
företagets kärnvärden som är hög kvalité och hög modegrad. För att kunna ge kunderna 
detta anser företagets VD Thomas Sandström att konceptbutiken ska vara centralt 
placerad.109

”En konceptbutik per vår definition ligger centralt belägen och där många människor passerar, det 
ger också en annan bild av varumärket än om man inte hade haft den.”110

Konceptbutikens läge är en central fråga hos The Stray Boys där valet av att starta en 
konceptbutik berodde mycket på att företaget hittade ett mycket bra läge. Sandström tror 
att konceptbutikens läge kan hjälpa till att både dra till sig nya kunder och att öka 
kundernas varumärkeskännedom genom dess placering på ett stråk där många människor 
dagligen passerar. Genom att ha konceptbutiken centralt placerad leder det även till en 
stimulerad försäljning.111

”Exempelvis uppfattas det som ett källarvarumärke om man lägger sin butik i Stockholm utanför 
stan.  Man kommer förmodligen uppfattas på ett annat sätt om man har en butik på 
Norrmalmstorg.”112

                                                
106 Underlag The Stray Boys, 2007
107 Ibid
108 Ibid
109 Intervju med Thomas Sandström, 2007
110 Ibid
111 Ibid
112 Ibid
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The Stray Boys konceptbutik kommer att få en central roll när det gäller att knyta till sig 
samarbetspartners i framtiden. Sandström113 tror att butikens läge kommer öka 
varumärkets trovärdighet hos både kunder och samarbetspartners vilket medför att kunder 
och samarbetspartners känner en större trygghet till varumärket. 

I konceptbutiken består en stor del utav sortimentet av limiterade produkter vilket 
Sandström114 menar är ett måste då företagets återförsäljare oftast bara tar in en 
begränsad del av The Stray Boys kollektion. Genom försäljning i den egna 
konceptbutiken ökar företaget även sina marginaler.115

För att stärka varumärkets personlighet arbetar The Stray Boys med sponsring som 
präglas av ett långsiktigt samarbete. The Stray Boys menar att det är viktigt att de som 
sponsras syns i media, i rätt media och i rätt sammanhang. 116 För The Stray Boys 
medför en egen konceptbutik att fokusen på företagets marknadsföringsbudget kommer 
att styras om från att tidigare legat hos olika återförsäljare till en ökad fokusering på 
konceptbutiken. Marknadsföringen av produkterna förändras dock inte genom en 
konceptbutik mer än påverkan på hur personalen och inredningen skall vara och se ut. 
Personalen har till exempel riktlinjer för vilka kläder de skall bära. The Stray Boys har 
som mål att skillnaderna skall vara så små som möjligt mellan den egna konceptbutiken 
och övriga återförsäljare. The Stray Boys värnar om sin image och vill uppfattas i enhet 
med företagets kärnvärden. Företaget har idag vissa aktiviteter för företagets mest trogna 
kunder. De jobbar till exempel med kundkvällar för en begränsad målgrupp och har VIP-
kunder som erhåller speciella rabatterbjudanden. Sandström menar att då företaget alltid 
haft lätt att få en trogen kundkrets har de aldrig haft behovet att anordna speciella 
aktiviteter för att locka till sig nya trogna kunder.117

För The Stray Boys är det viktigt att ta fram produkter med god designkvalité. 
Sandström118 menar att det är svårt att specifikt mäta kvalité men att det i slutändan går 
att få en uppfattning genom att se på hur mycket som har sålts av produkten.

Vid utarbetandet av konceptbutiken kände The Stray Boys att det var viktigt att 
butiksmiljön genomsyrades av företagets kärnvärden. När det gäller inomhusmiljön har 
företaget jobbat med framförallt synen och hörseln. The Stray Boys vill visa upp sina 
produkter på ett sådant sätt att de speglar företagets tankar och kärnvärderingar.119

Butikens utomhusmiljö har inte kunnat påverkas i samma grad som dess inomhusmiljö. 
The Stray Boys har dock medverkat i valet av hur konceptbutikens skyltfönster och dess 
skyltning uppfattas utifrån.120

                                                
113 Intervju med Thomas Sandström, 2007
114 Ibid
115 Ibid
116 Ibid
117 Ibid
118 Ibid
119 Ibid
120 Ibid
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4.4 Moods of Norway
Moods of Norway startades som en idé mellan två norska designers under en vistelse på 
Hawaii. Varumärket har sitt huvudkontor, showroom och konceptbutik i Stryn, känt för 
sina glaciärer och laxfiske. Moods of Norway har funnits på den internationella 
modescenen i ungefär 4 år med målet att göra som de själva beskriver det ”happy clothes 
for happy people around the world”. Moods of Norway finns representerat i finare butiker 
och med agenter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Spanien, Jamaica, Japan, China 
och USA med flera.121

4.4.1 Intervju
Under 2006 öppnade företaget sin första konceptbutik på 150 kvm som ligger i direkt 
anslutning till företagets huvudkontor. 

”Vi tyckte att det var väldigt viktigt att vi öppnade här i Stryn då mycket av märket och hela dess 
personlighet kommer härifrån.” 122

Moods of Norway vill att deras kunder skall associera dess varumärkesnamn med den 
syn som omvärlden ser på Norge, ett litet rikt annorlunda land långt upp i norra Europa. 
Alla dess produkter har integrerade norska detaljer och traditioner i form utav tryck eller 
berättelser. Plaggen visar upp en bit av Norsk historia och varumärket spelar mycket på 
norsk landsbygd. Detaljerna ger varje produkt dess individuella utseende med färger och 
materialval som är inspirerade av den norska naturen.123

Dahlqvist124 menar att en egen konceptbutik ökar företagets marginaler vilket för Moods 
of Norway möjliggör en fortsatt utlandssatsning. Andra fördelar som han ser det är att 
konceptbutiken stärker varumärket på dess hemmamarknad samt att det blir högre 
värdesatt om varumärket har sina egna försäljningsställen genom fysiska butiker. En 
annan fördel är möjligheten att visa upp hela varumärkets kollektion vilket inte är fallet 
hos fristående butiker som oftast bara köper in några få produkter.125

” I en konceptbutik får du själv bestämma vilka delar av sortimentet du vill visa och hur du vill 
visa upp det.”126

När Moods of Norway anordnar kundträffar bidrar konceptbutiken till en ganska stor del 
av vad kunderna får för intryck av varumärket. Dahlqvist127 menar att varumärket på 
detta sätt ger ett stabilt intryck och har lite mer tyngd i sig genom att de har sin egen 
konceptbutik.

                                                
121 Underlag Moods of Norway, 2007
122 Intervju med Stefan Dahlqvist, 2007
123 Ibid
124 Ibid
125 Ibid
126 Ibid
127 Ibid
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När vi talar om konceptbutikens placering talar Dahlqvist128 om vikten av att göra en 
ordentlig research innan valet av butikens placering. Moods of Norway vill ligga på ett 
läge där det finns tillgång till flera andra butiker runt omkring. Läget får gärna vara ett 
med butiker som kanske inte direkt konkurrerar utan mer kompletterar varandra. 
Dahlqvist129 talar om att etableringen av nya butiker är en väldigt kostsam process som 
kan gå väldigt fel om du placerar butiken på fel ställe.

Vid utformningen av den egna konceptbutiken har Moods of Norway valt detaljer som 
skall representera grundvärderingarna i varumärket på ett bra sätt. För Moods of Norway 
handlar det om att blanda norska detaljer med ”high fashion”. Ingångspartiet till butiken 
är utformat som ett gammalt uthus med tidstypiska detaljer i. När du öppnar nästa dörr 
kommer du in i en vit butik med norska detaljer som skidor och en spinnrock lackerade i 
guldmetallic. Moods of Norway vill skapa en spänning i sitt varumärkeskoncept vilket de 
har försökt föra vidare in i butiken. Många av dessa element kommer även att användas i 
framtida butiker. Dahlqvist130 menar att detta är representativt för hur Moods of Norway 
jobbar:

”...vi kombinerar  feta kostymer med bondemiljö”.131

Konceptbutikens produkter är de samma som finns att köpa hos Moods of Norway 
återförsäljare men företaget ser en möjlighet att i framtiden ha vissa kostymer som bara 
säljs i de egna konceptbutikerna. När vi talar om samarbetspartners och events framgår 
det att företaget jobbar mycket med fristående events och inte direkt events i 
konceptbutiken. Vid dessa använder sig företaget utav en guldfärgad limousine och en 
rosa fiskebåt samt har bland annat haft Jack Daniels som samarbetspartner. Moods of 
Norway samarbetar även med en eventbyrå i Oslo. För att få ut information om företagets 
konceptbutik använde sig Moods of Norway utav pressreleaser samt att de norska 
nyheterna var på plats och filmade vid invigningen.132

Dahlqvist133 talar om att det är svårt att testa butikskonceptet i Stryn då marknaden där är 
allt för stark.  Nästa steg är därför att öppna en butik i Oslo och först där sätta konceptet 
för att senare gå ut i världen. 

                                                
128 Intervju med Stefan Dahlqvist, 2007
129 Ibid
130 Ibid
131 Ibid
132 Ibid
133 Ibid



28

5 Analys
I detta kapitel genomför vi en analys där vi ställer vår insamlade empiri mot vår 
teoretiska referensram. Denna analys grundar sig i vår undersökningsmodell där vi 
startar analysen längst ner i modellen och sedan går uppåt för att se vad de olika 
konceptbutikerna gör för att stärka sitt varumärkeskapital.

5.1 Varumärkesplattformen
Vi börjar med att se på produktattribut i konceptbutikerna. Det är de konkreta 
kännetecknen hos en produkt som gör det möjligt att förmedla ett funktionellt mervärde 
till konsumenterna. I de undersökta företagens konceptbutiker ser vi att de tillhandahåller 
samma produkter som återförsäljarna till respektive varumärke. Skillnaden i en 
konceptbutik är dock att de kan visa upp hela sitt sortiment och att de har möjligheten att 
exponera sina produkter och sitt varumärke i dess rätta miljö. Med detta resonemang ser 
vi att det är väldigt viktigt hur man förpackar sina produkter. Detta gäller generellt för 
alla undersökta företagen. Dock kan vi se att Peak Performance och Nudie Jeans även 
använder sig av konceptbutiken för att testa nya produkter innan de lanseras till övriga 
konceptbutiker och återförsäljare. Eftersom de gör detta ser vi att produktattributen kan
skilja sig ifrån återförsäljarnas butiker. Detta är något som inte Moods of Norway och 
The Stray Boys gör men som vi anser att de skulle kunna använda konceptbutiken till. 

Nästa steg är att se hur märkesidentitet förmedlas i konceptbutikerna. Det primära syftet 
med att utveckla en identitet är att förmedla ett emotionellt mervärde till konsumenterna.
När vi ser på märkesidentitet hos de undersökta företagen har vi uppmärksammat att tre 
utav företagen har designat sina konceptbutiker för att förmedla varumärkets 
personlighet. Peak Performance använder sig av imageposters i sina konceptbutiker på 
sponsrade skidåkare, cyklister, klättrare med flera för att stärka varumärkets personlighet. 
Detta ger en bild utav användaren vilket stärker varumärkets personlighet. Även Nudie 
Jeans vill ge en bild av användaren genom att skapa en konceptbutik som speglar 
vardagsmänniskan. Moods of Norway visar tydligt exempel på sitt geografiska ursprung 
genom att blanda norska detaljer med modern butiksinredning. Att visa på sitt 
geografiska ursprung är även det ett sätt att stärka varumärkets personlighet. Vi anser att 
de här tre företagen använder sina konceptbutiker på ett bra sätt för att stärka varumärkets 
personlighet. Vi ser inte att The Stray Boys förmedlar sin märkesidentitet genom sin 
konceptbutik vilket kan vara negativt för dem då en stark märkesidentitet gör att
konsumenten lätt kan identifiera sig med varumärket.

Kärnvärdet representerar en märkesprodukts primära konkurrensfördel och ligger till 
grund för positionering och marknadskommunikation av ett varumärke. Alla de 
undersökta företagen vill genom sin butiksmiljö, lokal och läget på konceptbutiken skapa 
en känsla för vad företagens respektive varumärke står för. Det vill säga visa upp de 
kärnvärden som företagen har. Vi går därför här in på hur dessa kärnvärden används i 
konceptbutikernas positionering och marknadskommunikation.

Den psykologiska positioneringen beskriver hur konsumenterna uppfattar en 
märkesprodukt i förhållande till konkurrerande märkesprodukter. 
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För att skapa den här positionering ser vi i denna studie att läget spelar en stor roll. Peak 
Performance vill ligga på ett läge tillsammans liknande varumärken som har likartad 
image och samma profil på kunder vilket skapar ett naturligt driv till konceptbutiken. 
Genom att ligga vid dessa butiker uppfattas Peak Performance positionering som likartad 
med dessa företag. The Stray Boys vill ha sin konceptbutik centralt placerad så att de inte
uppfattas som ett ”källarvarumärke”. Nudie Jeans vill ligga lite vid sidan av i ett område 
med pubar och skivaffärer som passar deras image. Moods of Norway vill ha sin 
konceptbutik i ett område med affärer som kompletterar dem själva. Vi ser att alla de 
undersökta företagen har valt lite olika strategier vid placeringen av konceptbutikerna. 
Gemensamt för företagen är att läget skall passa varumärkets positionering. Vi anser att 
alla företagen har genomtänkta placeringar av deras konceptbutiker då de passar 
respektive varumärkes positionering. Placeringen av en konceptbutik kan vara ett sätt för 
ett nyare varumärke att dra nytta av redan etablerade företag med liknande eller 
kompletterande positionering.

Marknadskommunikation och då särskilt reklam är av stor vikt i processen att bygga upp 
ett varumärke. Alla de undersökta företagen använder konceptbutiken som en 
reklampelare där de visar upp hela sitt sortiment i sin rätta miljö. Peak Performance 
använder sig av konceptbutiken vid etableringar i nya orter och länder. Detta tyder på att 
de tycker att konceptbutikerna är ett kraftigt marknadskommunikationsverktyg. Vi anser 
att öppnandet av en konceptbutik kan vara ett bra sätt att etablera ett varumärke där det 
tidigare inte funnits distributionskanaler. Alla de undersökta företagen använder sig av 
sin konceptbutik som en reklampelare och ett marknadskommunikationsinstrument inte 
bara mot kunderna utan även mot återförsäljare och andra samarbetspartners. Genom 
detta ser vi att konceptbutiken kan vara ett starkt instrument även inom business-to-
business. De mindre etablerade varumärkena Moods of Norway och The Stray Boys 
betonar att deras varumärken uppfattas som mer etablerade om de har egna butiker. Detta 
stärks även av att Peak Performance använder sig av konceptbutiker vid etablering i 
andra länder och orter.

Den sista faktorn i varumärkesplattformen är den interna märkeslojaliteten. En 
förutsättning för att konsumenterna skall vara lojala är att även märkesinnehavaren är 
lojal mot sitt varumärke. Peak Performance vill förmedla samma känsla i alla 
konceptbutiker genom personal, service, inredning med mera. Även Moods of Norway är 
konsekventa mot sitt varumärke då detta genomsyrar alla produkter och konceptbutiken. 
Nudie Jeans är även de konsekventa och har en hög kontinuitet mot sitt varumärkes 
kärnvärde, de jobbar med jeans och håller sig till detta. Nudie Jeans anställer även 
personal som verkligen är intresserade av jeans och har en känsla för företagets 
varumärke. The Stray Boys konsekvens mot sitt varumärke är svår att se men de har 
riktlinjer för sin personal vad det gäller kläder och service. De nämner även att allt de gör 
skall genomsyras av varumärkets kärnvärden. Vi får en känsla av att alla de undersökta 
företagen har en hög intern märkeslojalitet. De faktorer som vi ser som viktigast för att 
behålla en hög intern märkeslojalitet är att det finns riktlinjer för företagens personal och 
att rätt personer arbetar med varumärkets produkter. Personal som inte agerar i enlighet 
med varumärkets kärnvärderingar kan ha en negativ effekt på hur varumärket uppfattas.



30

5.2 Upplevelseekonomi
Företag bör konkurrera genom att skapa upplevelser eftersom dagens konsumenter söker 
mer än funktionalitet hos produkter. Som vi tidigare visat i analysen om den interna 
märkeslojaliteten har företagets personal en mycket viktig del i konceptbutikerna. Det är 
genom personalen konceptbutikerna förmedlar service och kunskap till sina konsumenter. 
Peak Performance ser konceptbutiken som en plats där de kan lyssna och lära av sina 
konsumenter. Nudie Jeans konceptbutik skall fungera som en akademi där kunderna kan 
komma in och diskutera och ställa frågor med de butiksanställda. Genom detta ser vi att 
personalen även är en viktig del av interaktionen med varumärkets konsumenter. Dess 
roll är dels att förmedla varumärket men även att fånga upp konsumenternas synpunkter. 
Vi ser att Peak Performance och Nudie Jeans använder sin personal fullt ut vilket vi inte 
kan se hos Moods of Norway och The Stray Boys. Vi anser att dessa företag bör använda 
sig mer utav den personal som är närmast konsumenterna då dessa är företagets ansikte 
utåt och kan känna av marknaden på ett bra sätt. 

En spännande och stimulerande publik kan bidra till att kundens upplevelse förstärks. I 
vår teoretiska referensram framgår det att man bör samla kunder med samma behov och 
intressen för att öka konsumentens tillfredställelse. För att uppnå detta har vi sett att
konceptbutikens läge spelar en stor roll. Peak Performance vill ligga i ett område med 
andra butiker som har en liknade konsumentprofil då detta skapar ett naturligt driv till 
konceptbutiken. Nudie Jeans och Moods of Norway vill också vara placerade där rätt 
konsumenter rör sig. The Stray Boys har inte uttalat sagt att deras konsumenter rör sig där 
de placerat sin konceptbutik. Vi får dock känslan av att de gör det då konceptbutiken
ligger i ett område med exklusivare butiker. Ett annat sätt att samla kunder med 
gemensamma intressen är genom olika events och aktiviteter. Företagen Peak 
Performance, Nudie Jeans och The Stray Boys använder sig av events och aktiviteter 
några gånger per år i sina konceptbutiker. Dessa kan se lite annorlunda ut och ha olika 
stor omfattning. Vissa events kan till exempel leva kvar flera veckor i en butik. Nudie 
Jeans planerar även att samla konsumenter med gemensamma intressen genom att 
anordna utbildningskvällar i sin konceptbutik. Även Moods of Norway anordnar events 
men dessa är fristående och inte knutna till den egna konceptbutiken. Vi anser att 
konceptbutiken är ett bra medel att samla kunder med gemensamma intressen där de får 
en möjlighet att uppleva varumärket. Vi ser här att detta kan vara ett bra medel för ett 
oetablerat varumärke att knyta till sig kunder samt för redan etablerade varumärken att 
vårda sitt varumärke gentemot befintliga kunderna.

När vi ser på utomhus- och inomhusmiljön och kundens interaktion med dessa så 
framkommer det att utformningen av butiksmiljön är viktig. När Peak Performance talar 
om upplevelser menar de att butiksinredningen är ett sätt att skapa dessa. Peak 
Performance har en egen avdelning som jobbar med att utveckla olika koncept till deras
konceptbutiker. För att butiksmiljön skall skapa en känsla av varumärket hos dem som 
besöker konceptbutikerna har Nudie Jeans valt att blanda nya detaljer med gamla. Då de 
inte vill att butiken ska uppfattas som för lyxig skall skyltarna målas direkt på fasaden 
och rockmusik kommer att spelas i butiken. Moods of Norways butik präglas av norska 
detaljer med materialval som är inspirerad av den norska landsbygden. 
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The Stray Boys har en mer traditionell butiksinredning där vi får uppfattningen att 
produkterna skall tala för sig själva. Genom detta ser vi att tre av fyra undersökta företag 
skapar upplevelser bara genom ett besök i dess butiker. Vi ser inte att det finns någon 
”bästa” väg att gå när det gäller att skapa en hemtrevlig miljö för varumärkets 
konsumenter utan detta måste anpassas helt individuellt för varje varumärke. Vi anser 
även att företag bör vara försiktiga med att överdriva sin butiksmiljö då detta kan stjäla 
fokus från dess produkter.  

5.3 Människans fem sinnen
För att kunna skapa sig ett framgångsrikt varumärke krävs det att företaget åstadkommer 
ett så kallat sinnesvarumärke. Att kommunicera med fler sinnen är att bjuda på en 
helhetsupplevelse. När vi ser på hur våra undersökta företag använder sig av de fem 
sinnena i konceptbutiken är det ett företag som utmärker sig utöver de andra. Peak 
Performance är det varumärke som har kommit längst när det gäller att använda de fem 
sinnena vid utformningen av konceptbutiken. De använder sig utav syn, hörsel, känsel 
och lukt i sina konceptbutiker. I arbetet med de fem sinnena betonar företaget att det är 
viktigt att konsumenten känner igen sig när det går in i en Peak Performance butik. Det 
som framförallt utmärker Peak Performance är att de även använt sig utav lukten i sina 
konceptbutiker. Denna skall vara den samma i alla Peak Performance butiker och skapas 
genom butikernas ekgolv som luktar på ett speciellt sätt. Nudie Jeans, The Stray Boys 
och Moods of Norway arbetar med syn, hörsel och känsel i sina konceptbutiker för att 
skapa en helhetsupplevelse. Vi får känslan av att Peak Performance är det företag som 
tänkt mest på att de fem sinnena skall hänga ihop med varumärket. Gemensamt för alla 
de undersökta företagen är att de använder sig av musik, materialval, färger, inredning 
och personal med mera för att skapa en helhetsupplevelse för konsumenten. Vi anser att 
Nudie Jeans, Moods of Norway och The Stray Boys kan utveckla sitt arbete kring de fem 
sinnen för att knyta dem mer till företagens varumärke. Vi anser att det kan finnas en risk 
att konsumenten bjuds på ”fel” helhetsupplevelse om den inte stämmer överens med 
företagens varumärke.

5.4 Image
De tre ovanstående teorierna som vi analyserat leder fram till företagens image. En utav 
imagens roller är att skapa förväntningar hos konsumenterna. Peak Performance vill 
bygga rätt image i sina konceptbutiker genom dess atmosfär. De menar att denna känsla 
inte går att återskapa via annonser eller events. Därför menar de att konceptbutiken är ett 
varumärkesdrivande instrument i allra högsta grad. Moods of Norway speglar sin norska 
image och det lite lyxigare genom sina norska detaljer och guldinslag i butiken. Nudie 
Jeans säger att det är viktigt att ha ett tydligt budskap och en tydlig image, vilket de vill 
spegla genom sin konceptbutik. Detta anser vi tyder på att upplevelseekonomi och de fem 
sinnena påverkar imagen. Peak Performance tänker även på sin image när de väljer läge 
på konceptbutiken. Butikerna runt omkring skall ha en positionering som är likartad den 
som Peak Performance har eftersom området påverkar imagen. The Stray Boys värnar 
om sin image och vill uppfattas i enlighet med sina kärnvärden. De använder också sitt
läge för att förmedla sin image. Genom detta kan vi se att även positioneringen påverkar 
företagens image. Alla de undersökta företagen menar även att det är viktigt att synas i 
rätt sammanhang med rätt samarbetspartners för att sprida rätt image.
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Vi anser att det är viktigt att tänka på alla aspekter som påverkar image så att ”rätt” image 
för varumärket förmedlas genom konceptbutiken. Om till exempel konceptbutikens läge 
eller utformning inte skulle spegla varumärkets image kan det vara något som är svårt att 
förändra i framtiden då den ligger kvar i konsumenternas medvetande en lång tid 
framöver. Genom detta ser vi att det är viktigt att tänka igenom alla de steg som kan 
påverka varumärkets image då allt som företagen gör påverkar detta direkt eller indirekt.

5.5 Varumärkeskapital
Varumärkeskapital innefattar mervärde till konsumenten som i sin tur ger värde och 
styrka till märkesinnehavaren. Alla de ovanstående teorierna påverkar hur företagen 
levererar mervärde till sina konsumenter och detta ger i förlängningen ett stärkt 
varumärkeskapital. Detta eftersom ett ökat mervärde ger ökad märkeslojalitet, 
märkeskännedom och starkare varumärkesassociationer. Vi kan till exempel se att ett 
lyckat servicemöte mellan konsument och personal ger ett ökat mervärde till 
konsumenten och därmed även en ökad märkeslojalitet. På samma sätt kan vi se att en 
lyckad placering utav konceptbutiken, där företagets potentiella konsumenter rör sig ökar 
kännedomen om varumärket. Att konceptbutikerna har möjlighet att visa upp hela 
sortimentet bidrar till ett ökat mervärde och att kundernas kännedom om varumärket 
ökar. Moods of Norway använder till exempel sin butiksinredning för att skapa starka 
associationer till sitt norska ursprung vilket även ger ett mervärde till deras konsumenter. 
Genom att kunna visa upp en konceptbutik för potentiella samarbetspartners ger företaget 
dessa en ökad förståelse av vad företagets varumärke står för. The Stray Boys menar att 
detta även ökar varumärkets trovärdighet och tryggheten för konsumenter och 
samarbetspartners. Detta ger samarbetspartners ett högre mervärde och det blir då lättare 
att hitta samarbetspartners som korrelerar med företagets varumärke. Vi anser att Peak 
Performance, Nudie Jeans och Moods of Norway i dagsläget levererar ett högre mervärde 
till sina konsumenter än vad The Stray Boys gör. 
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6 Avslutande kapitel
I detta kapitel presenterar vi våra centrala slutsatser samt för en diskussion. Vi ger även 
förslag till fortsatt forskning och presenterar allmänna rekommendationer .

6.1 Slutsats
I början av denna studie såg vi ett fenomen då fler och fler konceptbutiker dök upp i våra 
större städer. För att beskriva detta fenomen ställde vi oss frågan; hur kan en 
konceptbutik användas som ett verktyg för att stärka och vårda ett företags varumärke? 
Nedan presenterar vi våra centrala slutsatser av denna studie.

 Genom att utforma en konceptbutik efter ett varumärkes kärnvärden och den 
image företaget vill ha har vi funnit att en konceptbutik kan stärka ett företags
varumärke. Genom en konceptbutik kan ett varumärke exponeras helt i sin rätta 
miljö i linje med varumärkets kärnvärderingar. Detta är oftast inte möjligt hos en 
återförsäljare till varumärket då flera olika varumärken slåss om samma 
exponering. I en återförsäljares butik kan det bli så att företagets varumärke
exponeras tillsammans med ett annat varumärke som inte korrelerar med
företagets profil. Detta kan i förlängningen bidra till fel image. 

 En konceptbutik kan påverka alla steg i en varumärkesuppbyggande process. Vi 
har uppmärksammat att en konceptbutik kan påverka ett varumärkes 
produktattribut, dess märkesidentitet, uppfattningen av dess kärnvärden, 
varumärkets positionering och marknadskommunikation samt den interna 
märkeslojaliteten mot varumärket.

 Genom denna studie har vi funnit två huvudsakliga syften från våra undersökta 
företag med att öppna konceptbutiker. Det ena är ett försäljnings- och tillväxt 
syfte. Marginalerna för företagen blir högre genom att de driver sina egna butiker 
än om företagen skulle sälja sina produkter genom återförsäljare. Distributionen 
förbättras även då antalet butiker som tillhandahåller varumärket för konsumenter 
ökar.  Konceptbutikerna kan även vara ett bra medel för att etablera varumärket 
på nya orter eller i nya länder där det tidigare inte funnits någon distribution. Det 
andra var ett varumärkesuppbyggande syfte där företagen kunde exponera sitt 
varumärke och sina kärnvärden på ett helt annat sätt än genom traditionell 
marknadsföring. Ett utav våra undersökta företag nämner något som vi ser som 
väldigt intressant då de menar att en konceptbutik är ett starkare medel än 
traditionell marknadsföring och events för att stärka företagets varumärke. 

 Läget på en konceptbutik är viktigt då området runt omkring påverkar imagen på 
företagets varumärke. Det är inte bara att placera konceptbutiken där mycket folk 
rör sig utan det måste passa varumärkets positionering. Placeringen kan även vara 
ett sätt för ett nyare varumärke att dra nytta av redan etablerade företag med 
liknande eller kompletterande positionering.
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 En konceptbutik kan bidra med att skapa upplevelser för konsumenterna genom 
dess butiksmiljö, personal och andra kunder som skapar en känsla som gör att 
konsumenten vill stanna längre i butiken. En konceptbutik kan även med rätt 
utformning, där företaget tagit hänsyn till de fem sinnena, leverera en 
helhetsupplevelse till varumärkets konsumenter . 

6.2 Diskussion
De slutsatser vi dragit i denna studie stämmer väl överens med de tankar vi hade innan vi 
startade denna studie. Vi trodde dock att det mer frekvent skulle anordnas events och 
aktiviteter knutna till konceptbutikerna men så var inte fallet hos våra undersökta företag.
Detta är dock något vi tror att de skulle kunna dra nytta av genom att anordna dessa mer 
frekvent. Genom denna studie kan vi se att konceptbutiker kan vara ett väldigt starkt 
verktyg för att stärka och vårda ett företags varumärke. Vi ser det därför som väldigt 
viktigt att konceptbutikerna förmedlar rätt image i anslutning till sitt varumärke. Om så 
inte skulle vara fallet kan detta leda till att en konceptbutik får motsatt effekt. En rent 
hypotetisk situation skulle kunna vara att om en konceptbutik blir tvungen att stänga igen 
i en stad så skulle varumärket påverkas negativt utav detta. Detsamma gäller om personal 
eller butiksmiljö inte uppfattas i enlighet med varumärkets image och kärnvärderingar. Vi 
anser även att butiksmiljön inte får överdrivas så att den tar fokus ifrån produkterna då 
det trots allt är de som är det viktigaste. Vi ser inte heller att det finns någon ”bästa” väg 
att gå när det gäller butiksmiljö utan den måste anpassas efter varje företags unika 
kärnvärden och image. Trots att denna studie visar att en konceptbutik kan vara ett starkt 
verktyg ser vi det inte som ett komplett instrument för att bygga upp ett varumärke utan 
den måste kompletteras med traditionell marknadsföring.

Vi är medvetna om att vi eventuellt hade kunnat uppnå andra resultat om vi studerat en 
annan bransch eller intervjuat andra respondenter. En större studie med fler respondenter 
hade kunnat leda till en ökad generaliserbarhet men vi anser att denna studie kan vara ett 
bra underlag för att skapa en djupare förståelse för vårt undersökta fenomen. Den kan 
även ses som ett stöd för företag i liknande situationer som de undersökta företagen.

6.3 Förslag till fortsatt forskning
Det har under denna studies gång uppkommit flera intressanta aspekter som vi anser 
intressanta att följa upp. Vi ger här tre förslag på fortsatt forskning inom området 
konceptbutiker:

 En kvantitativ studie där fokus ligger på hur konsumenterna påverkas av en 
konceptbutik och dess framställning av ett varumärke.

 En liknande studie som denna men med en annan bransch eller annat geografiskt 
område för att se om liknande slutsatser kan dras.

 En studie som undersöker om utvecklingen av konceptbutikerna är sekventiell,
dvs. att företagen först inriktar sig på att öka marginalerna och förbättra 
distributionen för att sedan påbörja sitt arbete med att stärka sitt varumärke.
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6.4 Allmänna rekommendationer
Vi presenterar här allmänna rekommendationer utifrån de slutsatser vi dragit av denna 
studie. Dessa rekommendationer skall ses som faktorer som är viktiga att beakta vid drift 
och etablering av en konceptbutik. 

 Vid placeringen av en konceptbutik är det viktigt att läget speglar varumärkets 
image samt att den placeras i ett område som passar målgruppens profil. Läget på 
en konceptbutik kan få en negativ påverkan på varumärket om närliggande affärer 
har en profil som ej stämmer överens med den egna.

 Se konceptbutiken som en plats där varumärket kan integrera med dess 
konsumenter. Använd gärna konceptbutiken för att testa nya kollektioner, 
inredning med mera innan lansering till återförsäljare eller andra butiker.

 Personalen i en konceptbutik är väldigt viktig då det är de som är ett ansikte utåt 
och hjälper till att förmedla företagets varumärke. Det är därför väldigt viktigt att 
anställa rätt personal och ha en kontinuerlig utbildning av denna.

 Vi ser ingen ”bästa” väg att gå då det gäller utformningen av butiksmiljön i en 
konceptbutik. Detta bör vara helt individuellt för varje varumärke och utformas i 
enlighet med dess kärnvärden och konsumentprofil. Drivs flera konceptbutiker av 
samma varumärke bör dessa utformas på samma sätt för att skapa en igenkänning 
hos konsumenten.

 I sin strävan att skapa upplevelser genom sin butiksmiljö gäller det att inte tappa 
fokus från konceptbutikens huvudsakliga syften. Felaktigt utformade eller 
överdrivna butiksmiljöer kan ta fokus från varumärkets produkter.

 Vi anser att människans fem sinnen bör användas mer i tankarna kring 
konceptbutikens utformning och dess påverkan på konsumenterna. Det är ett bra 
ramverk att utgå ifrån för att skapa en helhetsupplevelse. Det är även viktigt att 
dessa påverkas i enlighet med varumärkets kärnvärden och vad varumärket vill 
förmedla.

 En konceptbutik kan vara varumärkesuppbyggande till en viss grad men bör 
kompletteras med traditionell marknadsföring som till exempel reklam och PR.

 Genomgående är det viktigt att vara konsekvent mot sitt varumärke och dess 
kärnvärderingar i allt ett företag gör. Detta gäller i allra högsta grad även i en 
konceptbutik.
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Operationaliseringsschema
Bilaga 1

Teori Underliggande begrepp Variabel Frågeställning
Mervärde Allmän frågeställning Vad är mervärde för er?
Mervärde Hårda värden Fysiska egenskaper Vad gör ni för att leverera 

mervärde genom er 
konceptbutik?

Mervärde Mjuka värden Emotionella/immateri-
ella egenskaper

Använder ni er av både 
hårda och mjuka värden? 

Varumärkeskapital Varumärkeslojalitet Återköp Har ni speciella aktiviteter 
för trogna kunder, eller för 
att få trogna kunder?
Använder ni er av 
konceptbutiken i dessa 
aktiviteter mer än vad ni 
stödjer aktiviteten i 
fristående affärer?

Varumärkeskapital Referensbenägenhet Mäter ni 
referensbenägenhet och i så 
fall hur?
Underlättas detta genom 
konceptbutiken?

Varumärkeskapital Varumärkeskännedom Igenkännande Hur hjälper konceptbutiken 
till att öka kundernas 
kännedom om ert 
varumärke?

Varumärkeskapital Förväntad kvalitet Kvalite på 
produkt/service

Vad är kvalitet för er?
Mäter ni kvalitet och så fall 
hur?
Vilken roll har er 
konceptbutik när det gäller 
att påverka kunders 
uppfattning om kvalitet ?

Varumärkeskapital Varumärkesassociation Association med 
varumärkesnamn / logo

Vad vill ni att era kunder 
skall associera med ert 
varumärkesnamn /logo? 
Kan detta underlättas 
genom en konceptbutik?

Varumärkeskapital ÖvrigaVarumärkestillgångar Har konceptbutiken någon 
speciell roll när det gäller 
att knyta till sig 
samarbetspartners, används 
den i detta syfte? 
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Varumärkesplattformen Produktattribut
(funktionellt mervärde)

Förpackning Hur ser ni på förpackningar 
av produkter i er 
konceptbutik? Skiljer sig 
denna mot en traditionell 
butik?

Varumärkesplattformen Design Har ni samma sortiment i 
konceptbutiken som i de 
traditionella butikerna? 
Hur stor del av ert sortiment 
består av limiterade 
produkter?

Varumärkesplattformen Märkesidentitet
(emotionellt mervärde)

Personlighet Använder ni er konceptbutik 
för att stärka ert varumärkes 
personlighet?

Varumärkesplattformen Kärnvärde Konkurrensfördelar Vad är ert varumärkes unika 
kärnvärde? 

Varumärkesplattformen Positionering Vänder ni er till samma 
målgrupp i er konceptbutik 
som i traditionella butiker? 
Använder ni er av 
konceptbutiken för att 
positionera ert varumärke på 
ett specifikt sätt?

Varumärkesplattformen Marknadskommunikation Hur mycket satsar ni på att 
marknadsföra era produkter i 
konceptbutiken jämfört med i 
traditionella butiker? Har ni 
lika stor budget för 
traditionell marknadsföring
efter öppnandet av 
konceptbutiken?
Använder ni konceptbutiken 
som ett 
marknadskommunikations 
verktyg ?

Varumärkesplattformen Intern märkeslojalitet Vad har konceptbutikens 
personal för riktlinjer för att 
leva upp till företagets 
värderingar/produkter? Ställs 
samma krav på de anställda i 
konceptbutiken som hos 
traditionella butiker?
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Upplevelserummet Interaktion Personal Vilka riktlinjer har ni 
gällande kundbemötande 
hos er personal? Skiljer 
sig detta från dem 
traditionella butikerna?

Upplevelserummet Interaktion Andra kunder Använder ni er 
konceptbutik för att samla 
kunder med gemensamma 
intressen?

Upplevelserummet Interaktion Upplevelserummet Hur har ni tänkt vid 
placeringen av er 
konceptbutik?
Vad har läget för roll?
Hur använder ni er utav 
butiksmiljön (inomhus, 
utomhus, musik, 
skyltning, läge m.m.) för 
att skapa 
känslor/upplevelser hos 
kunderna? Vilken 
kundgrupp vill ni 
attrahera med er 
butiksmiljö?
Vad vill ni få kunden att 
uppleva, alltså få för 
helhetsintryck?
Hur skapar ni en 
hemtrevlig trivsel för 
kunderna i butiken?
Hur arbetar ni med att 
involvera och engagera 
kunden i butiksbesöket?

Image Vad är image för er?
Använder ni er av 
konceptbutiken för att 
förmedla image? 
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Intervjuguide
Bilaga 2

1. Vad vill ni att era kunder skall associera med ert varumärkesnamn/logo?

2. Vad är ert varumärkes unika kärnvärde? 

3. Vad är ert huvudsakliga syfte med att driva konceptbutik?

4. Vad ser ni som den största fördelen med en konceptbutik?

5. Vad ser ni som den största nackdelen med en konceptbutik?

6. Hur hjälper konceptbutiken till att öka kundernas kännedom om ert varumärke?

7. Använder ni er av konceptbutiken för att positionera ert varumärke på ett specifikt sätt?

8. Använder ni er konceptbutik för att stärka ert varumärkes personlighet? 

9. Vad är image för er?

10. Använder ni er av konceptbutiken för att förmedla image och i så fall på vilket sätt? 

11. Vad är kvalitet för er?

12. Mäter ni kvalitet?

13. Hur mäter ni kvalitet? 

14. Vilken roll har er konceptbutik när det gäller att påverka kunders uppfattning om kvalitet?

15. Vad är mervärde för er?

16. Vad gör ni för att leverera mervärde genom er konceptbutik?

17. Hur mycket satsar ni på att marknadsföra era produkter i konceptbutiken jämfört med i 
traditionella butiker?

18. Har ni lika stor budget för traditionell marknadsföring efter öppnandet av konceptbutiken? 

19. Hur ser ni på förpackningar av produkter i er konceptbutik? 

20. Skiljer sig dessa mot förpackningar i en traditionell butik? (Exempel: galge, prislapp, kasse, paket) 

21. Har ni samma sortiment i konceptbutiken som i traditionella butiker? 

22. Hur stor del av ert sortiment består av limiterade produkter? 

23. Hur har ni tänkt vid placeringen av er konceptbutik?

24. Vad har läget för roll?

25. Används butiksmiljön för att attrahera en viss målgrupp?
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26. Arbetade ni med de fem sinnena när ni utformade konceptbutiken?

27. Hur använder ni er utav butiksmiljön för att skapa känslor/upplevelser hos era kunder? 

28. Vad gör ni för att stimulera de fem sinnena i butiken? 

29. Hur arbetar ni med att involvera och engagera kunden i butiksbesöket?

30. Har ni speciella aktiviteter för trogna kunder?

31. Har ni speciella aktiviteter för att få trogna kunder?

32. Används konceptbutiken i dessa aktiviteter?

33. Använder ni er konceptbutik för att samla kunder med gemensamma intressen?

34. Mäter ni kundernas referensbenägenhet?

35. Hur mäter ni detta?  

36. Underlättas detta genom konceptbutiken? 

37. Har konceptbutiken någon speciell roll när det gäller att knyta till sig samarbetspartners?

38. Används den i detta syfte?  

39. Har konceptbutikens personal speciella riktlinjer att följa?

40. Går dessa ihop med företagets värderingar/produkter? 

41. Vad har personalen för roll i konceptbutiken?

42. Skiljer sig denna roll mot personal i en traditionell butik?


