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Titel: Butikskoncept – Ett modernt sätt att förmedla och stärka ett varumärke 
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detaljhandel, retail mix och servicelandskap. 

 
Problem-  Hur förmedlas och stärks ett företags varumärke med olika butikskoncept? 
formulering: 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaderna mellan de olika 

butikskoncepten och användningen av dessa för att förmedla och stärka ett 
företags varumärke. 

 
Teoretiskt Kapitlet inleds med en beskrivning av varumärket och dess roll i varje 
perspektiv: företag. Därefter följer en beskrivning av begreppen identitet och image 

som är nära relaterade till varumärket. Butikskoncept diskuteras generellt 
för att sedan delas upp i två delar. Därefter följer en presentation av det 
verktyg som används för att förmedla och förstärka ett företags varumärke 
– retail mixen. 

 
Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett deduktivt angreppsätt har använts 

och vi har intervjuat två fallföretag då vi samlat in vår empiriska data. 
Fallföretagen arbetar aktivt med butikskoncept på olika sätt. 

 
Empiriskt I empirin presenteras de intervjuer vi gjort och dessa analyseras sedan var 
perspektiv: för sig innan en jämförelse mellan företagen görs i diskussionen. 
 
Slutsats: Uppsatsen visar att företag som arbetar med olika butikskoncept arbetar på 

ett liknande sätt med verktyget retail mix för att förmedla och stärka sina 
varumärken. De största skillnaderna ligger i butikernas användning av 
externa varumärken, sortimentsutformning, prissättning, betydelsen av 
butikens läge samt butiksutformning. I slutsatsen blir också retail mixens 
betydelse för ett butikskoncept tydlig. 



 

ABSTRACT 
 
Title: Store Concepts – A modern way to communicate and strengthen a brand  
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Question:  How can a company’s brand be communicated and strengthened with 

different store concepts? 
 
Purpose: The purpose with this thesis is to examine the differences between the 

different store concepts and the usage of these to communicate and 
strengthen a company’s brand. 

 
Theoretical The chapter begins with a description of the brand and its role in every 
framework company. Following that is a description of the terms identity and image, 

which are closely related to the brand. Store concept is then discussed in 
general before being divided in two parts. Following that is a presentation 
of the tool that is used to communicate and strengthen a company’s brand, 
the retail mix.  

 
Method: A qualitative research approach with a deductive approach has been used 

and we have interviewed two case companies when collecting our 
empirical data. The case companies works actively with store concepts in 
different ways.  

 
Empirical The interviews we have done is presented in the empirical chapter and is  
framework: later analyzed one at a time before a comparison is made in the discussion 

chapter.  
  
Conclusion: The thesis shows us that companies working with different store concepts 

are still working in a similar way with the retail mix to communicate and 
strengthen their brands. The largest differences were found in the usage of 
external brands, assortment, pricing, the store location and the store 
layout. The importance of the retail mix for a store concept also becomes 
clear among the conclusions. 

 



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING .............................................................................................................................................................1 
1.1 PROBLEMBAKGRUND ............................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ...........................................................................................................................................2 
1.3 PROBLEMFORMULERING .......................................................................................................................................3 
1.4 SYFTE ...................................................................................................................................................................3 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................................3 
1.6 DISPOSITIONSMALL ..............................................................................................................................................4 

2. TEORETISK REFERENSRAM.............................................................................................................................5 
2.1 VARUMÄRKET ......................................................................................................................................................5 

2.1.1 Butiken som varumärke ...............................................................................................................................6 
2.1.2 Varumärkesplattform ...................................................................................................................................6 

2.2 IMAGE OCH IDENTITET ..........................................................................................................................................7 
2.3 UPPLEVELSEMARKNAD.........................................................................................................................................8 

2.3.1 Sinnesmarknadsföring................................................................................................................................10 
2.3.2 De fem sinnena...........................................................................................................................................10 

2.4 BUTIKSKONCEPT.................................................................................................................................................11 
2.4.1 Butikskoncept med flera varumärken ........................................................................................................12 
2.4.2 Konceptbutik ..............................................................................................................................................12 

2.5 RETAIL MIX.........................................................................................................................................................12 
2.6 TEORETISK MODELL............................................................................................................................................16 

3. METOD ...................................................................................................................................................................17 
3.1 UNDERSÖKNINGSUTFORMNING...........................................................................................................................17 
3.2 METODVAL .........................................................................................................................................................17 
3.3 PRIMÄR DATAINSAMLING ...................................................................................................................................18 

3.3.1 Intervjuteknik .............................................................................................................................................19 
3.4 SEKUNDÄR DATAINSAMLING ..............................................................................................................................19 
3.5 VAL AV ENHETER................................................................................................................................................20 
3.6 ANALYSMETOD...................................................................................................................................................21 
3.7 UNDERSÖKNINGENS KVALITET ...........................................................................................................................21 
3.8 ÖVERSIKT AV FASERNA I UNDERSÖKNINGSPROCESSEN ......................................................................................22 

4. FALLFÖRETAG 1: MIO AB ...............................................................................................................................23 
4.1 EMPIRI: MIO AB ................................................................................................................................................23 

4.1.1 Varumärket.................................................................................................................................................23 
4.1.2 Identitet och image.....................................................................................................................................23 
4.1.3 Butikskoncept.............................................................................................................................................24 
4.1.4 Butikskoncept med flera varumärken ........................................................................................................24 
4.1.5 Sortiment ....................................................................................................................................................25 
4.1.6 Pris .............................................................................................................................................................25 
4.1.7 Läge............................................................................................................................................................26 
4.1.8 Kommunikation .........................................................................................................................................26 
4.1.9 Service........................................................................................................................................................26 
4.1.10 Personal ....................................................................................................................................................27 
4.1.11 Butiksutformning .....................................................................................................................................27 
4.1.12 Yttre varumärken .....................................................................................................................................28 

4.2 ANALYS: MIO AB ..............................................................................................................................................29 
4.2.1 Varumärket.................................................................................................................................................29 
4.2.2 Identitet och image.....................................................................................................................................29 
4.2.3 Butikskoncept.............................................................................................................................................30 
4.2.4 Butikskoncept med flera varumärken ........................................................................................................30 
4.2.5 Sortiment ....................................................................................................................................................30 
4.2.6 Pris .............................................................................................................................................................31 
4.2.7 Läge............................................................................................................................................................31 



 

4.2.8 Kommunikation .........................................................................................................................................31 
4.2.9 Service........................................................................................................................................................31 
4.2.10 Personal ....................................................................................................................................................32 
4.2.11 Butiksutformning .....................................................................................................................................32 
4.2.12 Yttre varumärken .....................................................................................................................................33 

5. FALLFÖRETAG 2: TREK BICYCLE CORPORATION ................................................................................34 
5.1 EMPIRI: TREK BICYCLE CORPORATION.............................................................................................................34 

5.1.1 Varumärket.................................................................................................................................................34 
5.1.2 Image och identitet.....................................................................................................................................34 
5.1.3 Butikskoncept.............................................................................................................................................35 
5.1.4 Konceptbutik ..............................................................................................................................................35 
5.1.5 Sortiment ....................................................................................................................................................36 
5.1.6 Pris .............................................................................................................................................................36 
5.1.7 Läge............................................................................................................................................................37 
5.1.8 Kommunikation .........................................................................................................................................37 
5.1.9 Service........................................................................................................................................................37 
5.1.10 Personal ....................................................................................................................................................37 
5.1.11 Butiksutformning .....................................................................................................................................38 
5.1.12 Yttre varumärken .....................................................................................................................................39 

5.2 ANALYS: TREK BICYCLE CORPORATION...........................................................................................................40 
5.2.1 Varumärket.................................................................................................................................................40 
5.2.2 Image och identitet.....................................................................................................................................40 
5.2.3 Butikskoncept.............................................................................................................................................40 
5.2.4 Konceptbutik ..............................................................................................................................................41 
5.2.5 Sortiment ....................................................................................................................................................41 
5.2.6 Pris .............................................................................................................................................................41 
5.2.7 Läge............................................................................................................................................................42 
5.2.8 Kommunikation .........................................................................................................................................42 
5.2.9 Service........................................................................................................................................................42 
5.2.10 Personal ....................................................................................................................................................42 
5.2.11 Butiksutformning .....................................................................................................................................43 
5.2.12 Yttre varumärken .....................................................................................................................................43 

6. DISKUSSION..........................................................................................................................................................44 
6.1 VARUMÄRKET ....................................................................................................................................................44 
6.2 IDENTITET OCH IMAGE ........................................................................................................................................44 
6.3 BUTIKSKONCEPT.................................................................................................................................................44 
6.4 BUTIKSKONCEPT MED FLERA VARUMÄRKEN / KONCEPTBUTIK ..........................................................................45 
6.5 SORTIMENT.........................................................................................................................................................45 
6.6 PRIS ....................................................................................................................................................................45 
6.7 LÄGE...................................................................................................................................................................46 
6.8 KOMMUNIKATION...............................................................................................................................................46 
6.9 SERVICE..............................................................................................................................................................46 
6.10 PERSONAL.........................................................................................................................................................47 
6.11 BUTIKSUTFORMNING ........................................................................................................................................47 
6.12 YTTRE VARUMÄRKEN .......................................................................................................................................48 

7. SLUTSATSER ........................................................................................................................................................49 
7.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING ................................................................................................................51 

8. REFERENSER .......................................................................................................................................................52 

Bilaga 1 

Bilaga 2  
 
 



 1 

1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel presenterar vi den bakgrund som föranleder denna uppsats. Vi 
presenterar en problemdiskussion som mynnar ut i den problemställning som uppsatsen slutligen 
skall besvara. Därefter följer syftet med uppsatsen, samt ett antal avgränsningar som är aktuella 
i uppsatsen. För att ge en snabb överblick av uppsatsens fortsatta upplägg avslutas kapitlet med 
en dispositionsmall. 
 
1.1 Problembakgrund 
Det råder ett allt intensivare konkurrenstryck enligt Melin (1999) och vi lever i en omvärld som 
ständigt förändras enligt Doyle och Stern (2006). Detta har enligt författarna lett till att intresset 
kring varumärken ökat och att varumärket idag ses som ett konkurrensmedel. Ett varumärke kan 
vara ett specifikt namn, symbol eller design som används för att differentiera ett företags 
erbjudande (Doyle & Stern, 2006). Melin (1999) poängterar att ett starkt varumärke kan vara den 
viktigaste tillgången för ett företag.  
 
En märkesinnehavare vill i regel sluta avtal med så många konsumenter som möjligt och gärna 
under en lång period (Melin, 1999). Har innehavaren av varumärket en produkt av en viss 
kvalitet som tillfredsställer konsumenten kan detta leda till märkeslojalitet (Melin, 1999). För att 
detta ska inträffa krävs det enligt Hernant och Boström (2010) att företagets syn på sitt eget 
varumärke, dess identitet, stämmer överens med kundernas syn på varumärket, dess image. 
Därför måste företag arbeta för att identiteten och imagen för ett varumärke ska stämma överens 
(Hernant & Boström, 2010). 
 
Tjänstesektorn utgör hela 75 - 80 procent av den samlade europeiska produktionen. Det är också 
inom denna sektor som en överväldigande del av all ny ekonomisk aktivitet sker (Regeringen.se: 
Tjänstesektorn i Sverige och EU, 2012). Enligt NE.se är tjänstesektorn en övergripande 
benämning på privata och offentliga producenter av tjänster. Den offentliga tjänstesektorn 
omfattar verksamhet inom stat, landsting och kommuner. Den privata tjänstesektorn spänner 
över olika tjänsteföretag och ideella organisationer. Referenceforbusiness.com delar upp 
tjänstesektorn i underliggande divisioner och en av dessa är detaljhandeln (Referenceforbusiness: 
Service industry, 2012). Inom detaljhandeln finns det enligt NE.se två huvudgrenar, 
sällanköpsvaror och dagligvaror. Bland dessa har på senare tid en kraftig utveckling skett från 
små butiker till stora och samtidigt har en organisatorisk koncentration ägt rum, vilket har 
resulterat i olika kedjebildningar (NE.se: Detaljhandel, 2012). Enligt Eskilsson och Fredriksson 
(2010) har utvecklingen för butiker och detaljhandel gått mot att möta utmaningar som ökad 
mobilitet, stordriftsutveckling, etik, mångfald och konsumentinflytande. Konsumenter köper inte 
bara en produkt eller tjänst utan en upplevelse, image eller livsstil - ett varumärke.  
 
År 2012 firar sportbutikskedjan Stadium 25 år. De var tidiga med att kommunicera en 
upplevelse, identitet och livsstil via sina butiker. Redan 1987 introducerade Stadium ett 
butikskoncept som syftade till att översätta en arena från sportens värld till en butiksarena för 
sport och fritid. Det mest tydliga i detta butikskoncept var löparbanorna som las i butiken för att 
leda kunderna runt butiken på ett naturligt sätt, något som än idag är Stadiums främsta 
kännetecken (Stadium.se: Hur allt började, 2012). 
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Utformningen av butiker är centralt för att bygga butikens varumärke enligt Eskilsson och 
Fredriksson (2010) och allt fler arbetar för att skapa butikskoncept, dock är det få som vet vad ett 
butikskoncept faktiskt innebär (Ohlsson, Fredlund, Hedquist, Fredlund & Eriksson, 2005). Att 
omforma en butik så att den stämmer överens med företagets grafiska profil och exempelvis 
måla väggar, lägga golv och ge personalen enhetliga kläder är inte att implementera ett koncept 
enligt författarna. 
 
För att förmedla varumärket i en butik skapas ibland en upplevelsebaserad miljö som enligt 
Underhill (2006) handlar om att stimulera konsumentens sinnen. Dessa sinnen är syn, känsel, 
lukt, smak och hörsel och ligger enligt författaren till grund för alla oplanerade, samt många av 
de planerade, inköp vi gör dagligen. Det är denna upplevelsebaserade miljö som många butiker 
idag strävar efter och gör därför om butikerna för att bättre kunna presentera butikens varumärke 
och identitet (Ohlsson et al., 2005). Upplevelsen, eller den berättelse, butikerna försöker 
förmedla kan enligt Mossberg och Johansen (2006) ligga som grund för företagets verksamhet 
för att konsumentens alla sinnen skall påverkas.  
 
1.2 Problemdiskussion 
Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) står butikerna och dess ägare för nya utmaningar och 
Melin (1999) anser att märkeslojalitet kan bytas ut mot butikslojalitet där detaljhandelns egna 
märken slår ut etablerade fabrikantmärken. Priset är idag inte den enda faktorn som avgör var en 
konsument väljer att handla (Hernant & Boström, 2010), och ett koncept är en modern lösning 
för att locka till sig och bibehålla kunder om det görs på rätt sätt enligt Ohlsson et al. (2005).  
 
Utvecklingen har som vi nämnt gått mot att kedjor bildas och det vanligaste bland butikskedjorna 
är att de använder sitt eget namn som det övergripande varumärket. Kedjorna utvecklar typisk 
sett sitt sortiment med externa varumärken, och i vissa fall även med egna produktvarumärken 
som exempelvis ICA:s egna varor. Detta fenomen kallar vi fortsättningsvis för butikskoncept 
med flera varumärken. 
 
Det har också dykt upp fler och fler butiker där endast ett varumärke representeras, så kallade 
konceptbutiker. Detta görs för att möjliggöra full kontroll av varumärket för märkesinnehavaren 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). De tydligaste exemplen hittar vi i modebranschen där 
bland annat Peak Performance, Boomerang och Gant har egna konceptbutiker där endast deras 
varumärke finns representerat. Detta fenomen kallar vi fortsättningsvis för konceptbutik - alltså 
ett butikskoncept med endast ett varumärke.  
 
Verktyget som används för att skapa ett butikskoncept är ofta det som kallas för en retail mix 
(Lazer & Kelly, 1961). Detta verktyg har utvecklats från marknadsmixen (Kotler, Armstrong, 
Saunders & Wong, 2008) som ofta justeras i detaljhandelssammanhang för att bättre beskriva en 
butiks egenskaper. I en retail mix sätts olika konkurrensmedel ihop till en helhet för att skapa en 
differentiering av butiken (Hernant & Boström, 2010). 
 
Finns det då någon skillnad på hur företag med de olika butikskoncepten använder retail mixen 
för att förmedla och stärka sina varumärken? För att svara på detta har följande 
problemformulering utvecklats: 
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1.3 Problemformulering 
Hur förmedlas och stärks ett företags varumärke med olika butikskoncept? 
 
1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaderna mellan de olika butikskoncepten och 
användningen av dessa för att förmedla och stärka ett företags varumärke. 
 
1.5 Avgränsningar 
I denna rapport har vi i empirin använt oss av ett bekvämlighetsurval vid valet av fallföretagen. 
Detta beror på att vi har haft kontakter på dessa företag och därmed fått en enkel och bra tillgång 
till dem. Med två fallföretag begränsar vi också applicerbarheten av uppsatsens resultat. 
Bekvämlighetsurvalet har också lett till att vi undersöker ett företag på svenska marknaden och 
ett företag på amerikanska marknaden. 
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1.6 Dispositionsmall 
 

 
 
Figur 1. (Dispositionsmall, egen illustration, 2012) 

•  I kapitel ett presenterar vi bakrunden till denna 
uppsats för att ge läsaren en förståelse kring 
vårt syfte och problem. 

Kapitel 1. 
INLEDING 

•  I kapitel två presenterar vi de valda teorierna 
som ligger till grund till problemets belysta 
delar. 

Kapitel 2. 
TEORETISK 

REFERENSRAM 

•  I det tredje kapitlet presenterar vi de 
tillvägagångssätt och metodval för 
datainsamling vi gjort samt dess för- och 
nackdelar. 

Kapitel 3. 
METOD 

•  I kapitel fyra presenterar vi empirin och 
analysen av fallföretaget MIO AB. 

Kapitel 4. 
MIO AB                                

•  I kapitel fem redovisar vi empirin och 
analysen av fallföretaget TREK Bicycle 
Corporation. 

Kapitel 5. 
TREK Bicycle 
Corporation 

•  Kapitel sex innehåller en diskussion där 
fallföretagen och deras använding av olika 
butikskoncept jämförs. 

Kapitel 6.  
DISKUSSION 

•  Kapitel sju innehåller de slutsatser som 
kommer från kapitel sex. 
Problemformuleringen besvaras och 
rekommendationer till fortsatt forskning 
presenteras. 

Kapitel 7.  
SLUTSATS 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I kapitel två presenterar vi de valda teorier som ligger till grund för att behandla uppsatsen 
problemställning. De huvudområden vi valt att belysa är varumärket, identitet och image, 
upplevelsemarknad, butikskoncept samt retail mix. 
 
2.1 Varumärket 
Doyle och Stern (2006) skriver att ett varumärke kan definieras som ett specifikt namn, symbol 
eller design - eller mer vanligt förekommande - som en kombination av dessa som används för 
att särskilja en säljares produkt. 
 
Enligt Melin (1999) är starka varumärken ofta ett företags värdefullaste tillgång. Varumärket 
lämpar sig väl för att utveckla långsiktigt uthålliga konkurrensfördelar, eftersom det är en icke-
tidsbegränsad ensamrätt som gör att varumärket i princip kan vara en evig tillgång (Melin, 1999). 
För att ett varumärke ska kunna utvecklas till ett konkurrensmedel måste det skapa värde för 
både märkesinnehavaren och konsumenterna. Att bygga ett starkt varumärke kan alltså liknas vid 
en värdeskapande process som äger rum både internt i företaget och externt i konsumenternas 
medvetanden (Melin, 1999). 
 
Enligt Kotler et al. (2008) har alla produkter har tre nivåer: kärnprodukten, faktisk produkt och 
kringprodukt. Kärnprodukten är nyttan produkten ger, den faktiska funktionen. Den faktiska 
produkten innefattar kvalitetsnivå, tillbehör, design, varumärkets namn, paketering och andra 
attribut som kombineras för att höja kärnprodukten. Kringprodukten innehåller fördelar utöver 
produkten såsom service, garanti, instruktioner, reparationer och så vidare. Den mesta 
konkurrensen idag handlar om kringprodukter där företag utvecklar fördelar som gör att kunden 
föredrar deras varumärke framför andras. Doyle och Stern (2006) använder samma modell för att 
beskriva ett varumärke. Kärnan i ett varumärke är en kvalitetsprodukt. Omkring kärnprodukten 
ligger basvarumärket som ger märket en personlighet och innehåller i stort sett marknadsmixen i 
form av exempelvis namn, förpackning, tillbehör, kvalitet och design (Doyle & Stern, 2006). 
Utanför basvarumärket kommer sedan kringvarumärket som handlar om hur produkten levereras 
för att förstärka kundens köpupplevelse. Det kan ske genom service, kredit, garantier, leverans 
och installation (Doyle & Stern, 2006). 
 
Målsättningen för en märkesinnehavare är enligt Melin (1999) att sluta avtal med så många 
konsumenter som möjligt under så lång tid som möjligt. Avtalet grundar sig på att 
märkesinnehavaren erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet som på bästa sätt 
tillfredsställer ett specifikt behov hos konsumenten. Vidare anser Melin (1999) att varumärket 
kan ses på olika sätt ur innehavarens, konsumentens och konkurrentens synvinklar. För 
märkesinnehavaren kan varumärket fungera som informationsbärare, identitetsbärare, 
positioneringsinstrument, konkurrensmedel och tillväxtgenerator. Ur konsumentens synvinkel 
kan enligt Melin (1999) varumärket ses som en informationskälla, garantifunktion, 
riskreducerare, imageskapare och en katalysator för att underlätta beslutsprocessen. Författaren 
beskriver att varumärket förr var en egen variabel i marknadsmixen men som nu är underordnad 
produkten, som ett produktattribut. 
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Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) väljer många detaljister och/eller kedjor att 
introducera egna produktvarumärken. Det ger fördelar i form av större möjligheter att särskilja 
butiken från konkurrenter genom ett unikt sortiment som stärker butikens varumärke, ökad 
kontroll över produkternas kvalitet och innehåll, ökad kontroll av marknadsföringen samt lägre 
kostnader i inköp och marknadsföring. 
 
2.1.1 Butiken som varumärke 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att vår uppfattning om en produkt eller butik 
främst kommer från erfarenheter av produkten eller butiken. Butiken som helhet och delarna i 
dess butikskoncept bidrar till att skapa en image, en uppfattning i konsumentens medvetande, av 
butikens och dess varumärke. Upplevelsen i butiken är central för uppfattningen av varumärket 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). En butik är i sig själv ett varumärke och i de flesta 
butiker finns flera varumärken att vårda, dels varumärket som utgör namnet på butiken och dels 
externa varumärken (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Även Melin (1999) skriver att 
varumärkets image i hög utsträckning kan påverka konsumentens preferenser. 
 
2.1.2 Varumärkesplattform 
Den strategiska varumärkesplattformen visar hur märkesinnehavaren ska kunna bygga ett starkt 
varumärkeskapital (Melin, 1999). Det övergripande målet med varumärkesuppbyggnad är att få 
en bred bas av märkeslojala kunder och för att göra detta måste man ha ett bra 
varumärkeskapital, eller brand equity (Melin, 1999). Farquhar (1989) definierar begreppet brand 
equity som ”det adderade värde som ett varumärke tillför en produkt”. Det finns enligt Melin 
(1999) sex kritiska steg i den process som tillsammans kallas för den strategiska 
varumärkesplattformen. 
 
 

 
 

Figur 2. (Den strategiska varumärkesplattformen, Melin 1999, s. 125) 
 



 7 

Vad gäller produktattribut skriver Melin (1999) att ett varumärke blir känt genom de produkter 
som det representerar. Därför är produktskydd, produktkvalitet, förpackningsdesign och visuell 
identitet kritiska punkter. Märkesidentitet är enligt Melin (1999) svår att kopiera, därför kan en 
stark sådan bli en konkurrensfördel. För att förmedla vad ett varumärke står för används olika 
identitetsbärare som logotyp, förpackning, symbol och marknadskommunikation. Identiteten kan 
utvecklas vidare genom namn, ursprung, personlighet, användning och distribution (Melin, 
1999). Kärnvärdet representerar en långsiktigt uthållig differentieringsfördel. Ett kärnvärde skall 
vara värdefullt och kommunicerbart gentemot konsumenter samt unikt och svårimiterat (Melin, 
1999). Positionering handlar enligt Melin (1999) om att inta en stark position för varumärket i 
konsumentens medvetande, en image. Författaren anser att målsättningen vid positionering är att 
med utgångspunkt i varumärkets kärnvärde utveckla en Unique Selling Proposition, USP. 
Marknadskommunikation handlar om att nå ut med varumärkets USP till konsumenterna, där 
kärnvärdet skall genomsyra all märkesuppbyggande kommunikation (Melin, 1999). Intern 
märkeslojalitet är de åtgärder som en märkesinnehavare måste vidta för att upprätthålla 
varumärkets status och det handlar främst om image management – det vill säga arbetet med att 
se till att företagets identitet stämmer överens med imagen i kundens medvetande (Melin, 1999). 
 
2.2 Image och identitet 
Enligt Hernant och Boström (2010) är det, innan image diskuteras närmare, viktigt att skilja på 
begreppen image och identitet. Identitet handlar om hur ett företag uppfattar sig själva och image 
om hur kunderna uppfattar företaget. Företagsledare strävar efter att identiteten och imagen ska 
stämma överens (Hernant & Boström, 2010). Även Melin (1999) skriver att företagsidentitet 
avser vad märkesinnehavaren vill att varumärket ska stå för, och image syftar på hur 
konsumenterna ser på varumärket. Varumärkets image kan i hög utsträckning påverka 
konsumentens preferenser (Melin, 1999).  
 
Image definieras av Zimmer och Golden (1988) som det sätt en butik är definierad på i en kunds 
medvetande. Denna definition beror delvis på butikens funktionella kvaliteter, och delvis på 
psykologiska attribut. Vidare beskriver Zimmer och Golden (1988) image som ett övergripande 
intryck som är större än summan av de ingående delarna. I imagen finns en kombination av fakta 
och emotionellt material - den har alltså ett känslomässigt innehåll (Zimmer & Golden, 1988).  
 
Pan och Zinkhan (2006) anser att image har en mycket positiv inverkan på butiksval. Hernant 
och Boström (2010) skriver att butiken i sig själv är en viktig byggsten i imageuppbyggnaden. 
Butiksmiljön tillsammans med servicekvaliteten och kvaliteten på butikens utbud bildar en 
föregångare till butiksimage. Butiksmiljön delas ofta in i tre delar, rumsliga faktorer, sociala 
faktorer och designfaktorer. Hernant & Boström (2010) påstår att rumsliga faktorer, som 
butikslayout, och sociala faktorer som anställda och service påverkar imagebyggnaden mer än 
designfaktorer.  
 
Enligt Mossberg (2003) kan en stark image öka kundens förtroende för butiken, och ju mer 
positiv uppfattningen är, desto större är chansen att butiken väljs ut av kunden bland 
konkurrenterna. Aaker och Joachimstahler (2000) skriver att det finns fem källor till att 
varumärkens image stärks; erfarenheter av användning, användarens associationer, tro på 
effektivitet, utseende/design och tillverkarens namn/rykte. Hernant och Boström (2010) anser att 
en butik kan påverka kundens imageuppbyggnad när kunden befinner sig i butiken. Det som 



 8 

krävs är en acceptabel servicekvalitet, alltså den kvalitet en kund upplever att en butik levererar. 
Det innebär också på vilket sätt butiken utför sitt jobb, det vill säga hur butiken levererar sin 
tjänst till kunden (Hernant & Boström, 2010). Detta kallar Echeverri och Edvardsson (2002) för 
teknisk kvalitet, alltså vad som levereras, och funktionell kvalitet, hur det levereras. Grönroos 
(2007) beskriver att teknisk och funktionell kvalitet tillsammans påverkar den upplevda 
kvaliteten, och i förlängningen imagen, av en butik. 
 
2.3 Upplevelsemarknad 
Work Is Theatre and Every Business a Stage. Så lyder undertiteln till författarna Pine och 
Gilmores bok från 1999 där de beskriver att vi idag lever i en upplevelsebaserad ekonomi där vi 
konsumenter söker efter något mer än varans grundläggande och faktiska delar (Pine & Gilmore, 
1999). Mossberg och Johansen (2006) anser att det är relevant att ifrågasätta traditionella 
marknadsföringsteorier som marknadsföringsmixen och istället fokusera på förpackningen. 
Författarna belyser ett problem med marknadsföringsmixen och anser att konsumenternas 
mobilitet gör att de kan komma i kontakt med produkter via ett antal olika aktörer, som använder 
olika strategier och påverkar således konsumentens upplevelse på olika sätt (Mossberg & 
Johansen, 2006). Vidare anser Mossberg och Johansen (2006) att företaget kan välja att 
presentera en historia för konsumenterna, som en verbal och visuell metafor som visar och 
presenterar företaget och butikens erbjudande och paketering. Ett välplanerat butikskoncept kan 
användas för att förmedla någonting mer än en vara och ge kunden en upplevelse i butiken (Pine 
& Gilmore, 1999; Ohlsson et al., 2005).  
 
Mossberg och Johansen (2006) presenterar en modell de kallar för upplevelserummet som 
handlar om kundens upplevelse i en butik tillsammans med övriga kunder och personal. 
Författarna jämför butikens rum med en teaterscen och det centrala i modellen är kundens 
deltagande och konsumtion. De skriver att kunden skall ses som en medspelare i teatern istället 
för en passiv deltagare och att kundens alla sinnen måste stimuleras. Förutom kunden och 
butikens personal medverkar andra kunder, alla produkter och själva butiken till att fastställa det 
författarna kallar för upplevelserummet (Mossberg & Johansen, 2006). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. (Storytelling – Marknadsföring i upplevelseindustrin, Mossberg och Johansen, 2006, s. 37) 
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Personal 
Personalen spelar en viktig roll i kundernas upplevelse (Mossberg & Johansen, 2006) och Kotler 
et al. (2008) poängterar att produktens attribut, design och företagets plan är betydelselös om 
själva försäljningen inte kan ske. Försäljning eller själva säljprocessen återfinns i alla typer av 
organisationer och författarna skriver att utvecklingen har gått från att säljare är anställa för att 
tvinga kunder att handla till att bygga långsiktiga relationer och hjälpa kunderna med deras 
problem (Kotler et al., 2008). Ur marknadsföringssynpunkt är säljarna och personal i butiker, 
enligt författarna, företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i dess utveckling. De träffar 
kunderna, nya som gamla, och sprider information om produkter och företaget i en 
tvåvägskommunikation. Dessutom anser Underhill (2006) att ju mer kontakt en säljare har med 
kunderna, ju större blir det genomsnittliga köpet. Mossberg (2003) anser även att personalens 
beteende och attityd kan påverka kundens upplevda kvalitet av en tjänst. 
 
Andra kunder 
Enligt Mossberg och Johansen (2006) kan andra rätta kunder spela en avgörande roll för 
kundernas upplevelse då de kan förstärka eller minska tillfredsställelse och uppfattningen om 
vilken kvalitet butiken uppfyller. Ett visst köpbeteende handlar om att smälta in i socialt 
accepterade grupper där tillhörighet är ett starkt nyckelord. Evans, Jamal och Fox (2009) skriver 
att andra personer och grupper kan påverka kunden genom tre olika typer av påverkan. Den 
första typen kallas för information influence och handlar om att konsumenten söker efter 
information för att göra kloka köp och påverkas då av vissa personer. Den andra typen av 
påverkan kallas för normative influence som beskrivs som att vi vill bli förknippade med vissa 
grupper och andra kunder samt accepteras av dessa. Den tredje typen av påverkan kallas för 
value expressive influence och handlar om hur grupper och andra kunder påverkar kunden att 
köpa ett visst varumärke för att förbättra dennes image i gruppen (Evans, Jamal & Fox, 2009). 
 
Upplevelserummet 
Ett rum, i detta fall en butik, kan enligt Mossberg och Johansen (2006) ha ett stort inflytande på 
kundens uppfattning och påverka dem på en rad olika plan. Mossberg (2003) använder begreppet 
servicelandskap som författaren definierar som ”den fysiska omgivningen, vilken tjänsten 
produceras, levereras och konsumeras inom” (Mossberg, 2003, s. 113). Enligt Mossberg (2003) 
skapar vissa företag servicelandskap för att kundernas uppfattning av kvaliteten skall bli så 
positiv som möjligt. Möbler, inredning och att det till exempel inte är rörigt och dammigt i 
butiken kan ge en känsla av att butiken är seriös och att den går att lita på (Mossberg & 
Johansen, 2006).  
 
Även musik och färger påverkar kunderna i allra högsta grad även om effekten på kundens 
humör enligt Mossberg och Johansen (2006) är relativt odokumenterad. Den amerikanska 
klädkedjan Abercrombie and Fitch ska enligt företagets policy exempelvis spela musik med en 
volym på 80 decibel (Wikipedida.se: Abercrombie and Fitch, 2012). Detta motsvarar enligt ISO 
1999 Akustik – Benämning av yrkesmässig bullerexponering och uppskattning av bullerorsakad 
hörselskada en skadlig nivå och kan resultera i hörselskador. 
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Produkten/tjänsten 
Många eller alla produkter eller tjänster kan vara kopplade till ett butikskoncept enligt Mossberg 
och Johansen (2006). Enligt Melin (1999) kan upplevd kvalitet påverkas av produktens yttre 
attribut, som exempelvis förpackningen. Förpackningen är enligt Kotler et al. (2008) en viktig 
plattform för marknadsföring då konkurrensen om kunderna ökat. Förpackningen skall 
uppmärksamma kunderna om produktens existens, beskriva dess innehåll och attribut för att den 
förhoppningsvis ska sälja sig själv. 
 
2.3.1 Sinnesmarknadsföring 
Begreppet sinnesmarknadsföring handlar om att påverka våra fem sinnen i 
marknadskommunikationen (Hultén, Broweus & Van Dijk, 2008). Genom att skapa sig en 
förståelse för våra fem sinnen och dess påverkan på människans psyke kan detta användas för att 
ge konsumenten en starkare butiksupplevelse (Hultén et al., 2008). Det handlar enligt Passer, 
Smith och Holt (2008) om att kommunicera en planerad sinnesbild till kunden. Författarna 
skriver att ju fler sinnen som påverkas, desto fler associationer bildas, vilket kan öka 
kännedomen om varumärket (Passer, Smith och Holt, 2008).  
 
2.3.2 De fem sinnena 
”Våra inköp baseras idag mer än någonsin på att vi provar och vidrör.” (Underhill, 2006, s. 
130). Författaren anser att det är viktigt att alla våra sinnen; syn, känsel, lukt, smak och hörsel 
berörs då shoppare vill uppleva varorna innan de köper dem. Ett köp slutförs rent teknisk när 
butiken får betalt i kassan, men enligt författarna upplever kunderna ofta en förlust av pengar och 
ett lidande då de tvingas köa och att köpet egentligen slutförs först när produkten är i kundens 
besittning. Besittning inleds enligt Underhill (2006) när kunden sett, känt, provat, smakat eller 
hört produkten och således borde personalen i butiken göra allt för att kunderna skall aktivera 
sina sinnen och påbörja processen med att få kunderna att ta produkten i sin besittning. 
 
”Att titta ger en viss uppfattning om hur det känns men inget kan ersätta din egen hand.” 
Underhill, 2006, s. 130). Författaren anser att synen är det viktigaste sinnet att beröra då det ger 
kunden det första intrycket av butiken men att det är via känseln vi gör avgörande beslut i många 
köp. Författaren ger exemplet att handdukar, via en undersökning, rörs i genomsnitt av mer än 
hälften av alla som köper dem. En undersökning av Baylor University visar att känslan av 
produkten är viktig för 81 procent av kunderna då det ger dem en fingervisning av produktens 
kvalitet (Tsai, 2008). Vidare tycker Underhill (2006) att vi borde lära oss av barn hur viktig 
känseln är då de praktiskt taget rör vid allting i butiker för att få information, kunskap och 
erfarenhet av produkterna. 
 
Tsai (2008) skriver att smak är ett svårt och ofta kostsamt sinne att beröra då det ofta handlar om 
att ge kunder i butiker smakprover. Då behövs oftast, förutom produkten i fråga, även personal 
som engagerar sig i processen. Enligt en studie gjord av smak-marknadsföringsbyrån First 
Flavour fann de att 87 procent av alla kunder som provsmakar troligtvis köper produkten om 
smakupplevelsen varit positiv (Tsai, 2008). Sinnesmarknadsföringen kan också hjälpa oss att 
komma ihåg olika varumärken. Ljud är också ett element i sinnesmarknadsföringen som ofta 
används för att hjälpa oss att minnas produkter eller varumärken (Tsai, 2008).  
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Enligt Underhill (2006) jobbar allt fler butiker, speciellt matvarubutiker, med att tillfredsställa 
kundernas luktsinnen. Allt fler öppnar exempelvis bagerier inne i matbutiken, detta för att doften 
av nybakat bröd skall få oss att känna oss som hemma och självklart bli sugna på att köpa mer 
bröd. Författaren berättar även om hur vissa engelska barnklädesbutiker sprider talk genom 
butikens ventilationssystem för att sprida en doft som skall påminna kunderna om spädbarn. Tsai 
(2008) poängterar att den mest framgångsrika sinnesmarknadsföringen sker då flera sinnen 
påverkas samtidigt. Ju fler sinnen som berörs, desto mer förstärks butikens budskap eller 
varumärke ytterligare (Underhill, 2006). 
 
2.4 Butikskoncept 
Ett butikskoncept börjar med affärsidén, en uttalad eller underförstådd tanke om hur företaget 
ska bli lönsamt och framgångsrikt (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). 
 
Utformningen av butiker är centralt för att bygga en butiks varumärke enligt Eskilsson och 
Fredriksson (2010). Ett butikskoncept är enligt Ohlsson et al. (2005) en idé om vilka värderingar 
och regler företaget skall arbeta efter för att detta skall stämma överens med varumärket, som i 
sin tur skall leda till lönsamhet och vinst. Författarna fortsätter med att beskriva att ett 
butikskoncept bygger på hur varumärkeslöftet förverkligas i mötet mellan butik, sortiment, 
personal och konsument (Ohlsson et al., 2005). Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson 
(2004) innefattar ett butikskoncept helheten av ett erbjudande till kund, det vill säga sådant som 
utmärker en butik eller en butikskedja. Författarna nämner sortiment, pris, läge, butik och 
bemötande som delar av ett butikskoncept. Ett starkt och genomtänkt butikskoncept bidrar till 
kundens uppfattning och attityd till butiken, företaget och dess varumärke (Schmidt Thurow & 
Sköld Nilsson, 2004). 
 
Fröberg och Frisk (1993) beskriver att ett butikskoncept innebär hur något ska göras, hur ett 
företag ska sälja. Fröberg och Frisk (1993) nämner också att ett butikskoncept liknar 
marknadsmixens fyra P:n. Enligt Kotler et al. (2008) innehåller marknadsmixen fyra taktiska 
marknadsföringsverktyg, produkt, pris, plats och påverkan, som ett företag blandar för att 
besvara målmarknadens behov. Marknadsmixen består av allt ett företag kan göra för att påverka 
efterfrågan för dess produkt (Kotler et al., 2008). 
 
Enligt Ghosh och McLafferty (1987) är 
butikens egenskaper det som skapar butikens 
övergripande kvalitet i köpupplevelsen ur 
konsumentens perspektiv. Enligt författarna ger 
köpupplevelsen i kombination med prisnivån 
konsumenten en upplevelse av värde för 
pengarna vilket är centralt för ett bra resultat i 
butik. Olika kombinationer av kvalitet i 
köpupplevelsen och prisnivån bildar 
tillsammans värdelinjen. Värdelinjen visar att 
värde för pengar är en konsekvens av kvalitet i 
köpupplevelse och prisnivå (Ghosh & 
McLafferty, 1987). 
  Figur 4. (Värdelinjen, Hernant & Boström, 2010, s. 167) 
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2.4.1 Butikskoncept med flera varumärken 
Allt fler företag inser idag betydelsen av butiken som varumärkesuppbyggande 
kommunikationsplats (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). En butikskedja 
använder ofta sitt eget namn som det övergripande varumärket, och i vissa fall utvecklar 
även kedjorna ett sortiment med egna varumärken tillsammans med externa märken (Schmidt 
Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Leverantörer av produktvarumärken ställer allt oftare krav på 
sina återförsäljare för att säkerställa att deras produkter exponeras och tillhandahålls på ett sätt 
som ligger inom ramarna för deras varumärke. Leverantörer kan exempelvis kräva att 
återförsäljaren beställer varumärkesprofilerad butiksinredning tillsammans med varor ur ett visst 
sortiment (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004).  
 
2.4.2 Konceptbutik 
Allt fler företag inser idag, som sagt, betydelsen av butiken som varumärkesuppbyggande 
kommunikationsplats (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Företag som levererar 
produktvarumärken väljer allt oftare att öppna egna butiker för att fullt ut kunna kontrollera sitt 
varumärke. Enligt författarna sker en direktkontakt med kunden genom butiken och bilden av det 
egna varumärket kan kontrolleras på ett sätt som inte är möjligt då man är beroende av 
återförsäljare. Varumärket som förmedlas i butikerna kan i vissa fall bara vara ett. I så kallade 
konceptbutiker, som inte behöver vara ägda av varumärkesinnehavaren, skapar ofta butiken en 
upplevelsebaserad miljö som enligt Underhill (2006) handlar om att stimulera konsumentens 
sinnen. Dessa sinnen är syn, känsel, lukt, smak och hörsel och ligger enligt författaren till grund 
för alla oplanerade, samt många av de planerade, inköp vi gör dagligen. 
 
2.5 Retail mix 
Hernant och Boström (2010) skriver att den klassiska marknadsmixen ofta justeras i 
detaljhandelssammanhang för att bättre kunna beskriva en butiks egenskaper, som då brukar 
kallas för retail mix (Lazer & Kelly, 1961). I denna mix sätts konkurrensmedel sätts ihop till en 
helhet för att skapa en grund för butikens konkurrensstrategier (Hernant & Boström, 2010).  Det 
är genom att blanda och betona olika delar i sin retail mix som en butik differentierar sig från 
andra butiker, till exempel genom en konceptbutik eller ett butikskoncept med flera varumärken. 
Delarna i mixen kommer att uppfattas som en helhet av kunderna då det är den samlade 
upplevelsen av ett butiksbesök som bestämmer värdet kunden kommer att uppleva (Hernant & 
Boström, 2010).  
 
Hernant och Boström (2010) nämner läge, sortiment, pris, service, människor och 
kommunikation i sin retail mix. De nämner också att en mängd olika varianter av retail mix har 
tagits fram för att definiera ett antal egenskaper hos butiker som konsumenter värderar i sitt 
beslut om var de ska handla (Hernant & Boström, 2010). I tabellen på nästa sida visas en 
sammanställning av olika uppfattningar om vad en retail mix bör innehålla. 
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Hernant och 
Boström (2010) 

Kotler et al. 
(2008) 

Ring och Tigert 
(1995) 

Ghosh och 
McLafferty (1987) 

Gist (1968) 

Läge Plats Plats Läge och bekvämlighet Läge 

Sortiment Produkt Produkt Sortiment Sortiment 

Pris Pris Värde Pris Pris 

Service Påverkan Kommunikation Atmosfär Promotion 

Människor  Människor Service Service 

    Butikslayout 

    Organisation 

 
McGoldrick (2002) Levy och Weitz 

(2007) 
Dunne och Lusch 
(1999) 

Ghosh (1994) Berman och Evans 
(2006) 

Läge Läge Läge Läge Läge 

Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment Sortiment 

Pris Pris Pris Pris Pris 

Reklam och 
promotion 

Reklam och 
promotion 

Reklam och 
promotion 

Reklam Promotion 

Service Kundservice Kundservice Kundservice Kundservice 

Säljmiljö Butiksdesign Butikslayout och 
design 

Butiksatmosfär Butiksatmosfär 

Egna varumärken   Personlig försäljning Driftsrutiner 

   Belöningsprogram  

 
Figur 5. (Sammanställning Retail mix, Hernant & Boström, 2010, s. 169-170) 
 
(Observera att de olika begreppen ovan med samma betydelse är grupperade tillsammans) 
 
De vanligast förekommande variablerna i en retail mix är alltså följande: 
 
Sortiment 
Pan och Zinkhan (2006) gjorde en sammanställning av 80 olika studier av människors 
köpbeteende och fann att sortimentsmixen i butiken spelade störst roll för valet av butik. Det 
följdes av service, kvalitet, butikens atmosfär, prisnivå, geografiskt läge, snabb kassahantering, 
öppettider, personalens vänlighet och olika bekvämlighetsalternativ (Pan & Zinkhan, 2006).  
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Produkterna i sortimentet är enligt Hernant och Boström (2010) butikens hjärta, det som får 
företaget att överleva. Sortimentets sammansättning bidrar till butikens image och det blir också 
en översättning på de övergripande strategier som butiken har. Även de varumärken som finns i 
butiken påverkar kvaliteten i köpupplevelsen (Hernant & Boström, 2010).  Schmidt Thurow och 
Sköld Nilsson (2004) skriver att valet av sortiment är avgörande för hur butikskonceptet lyckas. 
Valet måste stämma överens med behovet butiken vill tillfredsställa och målgruppen butiken vill 
vända sig till. Sortimentet blir enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) en grund till hur 
butiksutformning, försäljning, butiks- och marknadskommunikation utformas senare. 
 
Pris 
Priset är enligt Hernant och Boström (2010) en central del i butikens helhetserbjudande och 
skapar en känsla av värde för pengarna. Författarna påpekar att pris inte ensamt avgör var en 
konsument väljer att handla. Vid prissättning måste hänsyn tas till vilken roll priset skall spela i 
butikens retail mix, hur mycket ska priset betonas i förhållande till övriga delar i mixen (Hernant 
och Boström, 2010). 
 
Läge 
Hernant och Boström (2010) nämner läget som butikens kanske viktigaste konkurrensmedel. Det 
handlar om tillgänglighet, att läget inte kan kopieras. Läget är viktigt för konsumentens 
butiksval, och ett fördelaktigt läge är en uthållig konkurrensfördel (Hernant & Boström, 2010). 
Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) bör läget och miljön runt butiken utgå från 
butikskonceptet. 
 
Kommunikation 
Kommunikationen förmedlar enligt Hernant och Boström (2010) det som butiken har att erbjuda 
ur sin retail mix. Enligt författarna består kommunikationen av två delar, 
marknadskommunikation och butikskommunikation. Marknadskommunikation innebär 
kommunikation med marknaden, alltså konsumenter utanför butiken, där reklam är den främsta 
åtgärden. Reklam används till att förändra attityder, bygga en image eller öka försäljning. 
Hernant och Boström (2010) skriver att reklam har två huvudsakliga uppgifter, dels att locka 
kunder till butiken för att göra inköp och dels för att bygga varumärket på längre sikt. 
Butikskommunikation innebär kommunikation då konsumenter är inne i eller i närheten av 
butiken, som exempelvis skyltning, produktexponering, säljfrämjande åtgärder och 
kundbemötande (Hernant & Boström, 2010). 
 
Service 
Servicen kunden upplever i en butik är i stor utsträckning en konsekvens av hur personalen i 
butiken agerar (Hernant & Boström, 2010). Service är enligt författarna det stöd som butiken ger 
konsumenten vid köp av deras produkter. Servicetjänster beskriver Schmidt Thurow och Sköld 
Nilsson (2004) som de tjänster, kopplade till produktsortimentet, en butik erbjuder för att 
underlätta och skapa trygghet för kunden. Det kan exempelvis handla om öppettider, garantier, 
öppet köp, kredit och leveranser. 
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Personal 
Personalen spelar en viktig roll i kundernas upplevelse (Mossberg & Johansen, 2006) och Kotler 
et al. (2008) påstår att produktens attribut, design och företagets plan är betydelselös om själva 
försäljningen inte kan ske. Butikspersonalen är enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) 
en del av butikskonceptet. Det handlar enligt författarna om försäljningsmetoder, servicenivå, 
klädsel och attityd. Kotler et al. (2008) anser att ur marknadsföringssynpunkt är säljarna och 
personal i butiker företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i dess utveckling. Hernant och 
Boström (2010) delar upp service i två delar. Den ena är personlig service, alltså individuell 
service från butiksanställd till kund, och den andra är butikskommunikation. Schmidt Thurow 
och Sköld Nilsson (2004) beskriver personlig service som personligt bemötande och personlig 
försäljning och innebär allt från försäljning till reklamationer. 
 
Butiksutformning 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att butikskommunikation är ett komplement till 
personlig försäljning och ska visa upp produkter, informera, inspirera och skapa köplust. 
Redskapen finns ofta i butiken i form av olika ytor, varor, skyltar, exponeringstillbehör samt 
egen kunskap och fantasi. Enligt Hernant och Boström (2010) är varuplacering en grundläggande 
aspekt inom området. Eftersom självbetjäningskoncept blir allt vanligare tycker författarna att 
det krävs en logisk ordning för hur produkter och produktkategorier placeras. Utöver detta krävs 
produktexponering, vanligtvis med fokus på butikens hetaste ytor. En skiljelinje dras ofta mellan 
ordinarie exponering och specialexponering vid exempelvis kampanjer eller säsongsvaror 
(Hernant & Boström, 2010). Nordfält (2007) skriver att butikens atmosfär kan delas in i tre 
kategorier: designfaktorer som layout, inredning, skyltar, ljus och färg eller bakgrundsfaktorer 
som ljud och doft och sociala faktorer som människor i kundens omgivning. Enligt Ward, Bitner 
och Barnes (1992) sänder butikens exteriör och interiör signaler om exempelvis butikens troliga 
priser, kvalitet, servicenivå. Mossberg och Johansen (2006) anser att en butik kan ha ett stort 
inflytande på kundens uppfattning och påverka dem på en rad olika plan. Gottdiener (1998) anser 
också att butikens miljö kan förstärka och utveckla de värden som är förknippade med ett visst 
varumärke. 
 
Yttre varumärken 
En butikskedja använder ofta sitt eget namn som det övergripande varumärket, och i vissa fall 
utvecklar även kedjorna ett sortiment med egna varumärken tillsammans med externa märken. 
Vissa företag som levererar produktvarumärken väljer allt oftare att öppna egna butiker för att 
fullt ut kunna kontrollera sitt varumärke (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). Varumärket 
som förmedlas i dessa butiker kan i vissa fall bara vara ett (Underhill, 2006). 
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2.6 Teoretisk modell 
Den teoretiska referensram som presenterats i kapitlet utgår från uppsatsens problemställning 
och illustreras i undersökningsmodellen nedan: 
 

 
Figur 6. (Undersökningsmodell, egen illustration, 2012) 
 
Företagets affärsidé innehåller en tanke om hur företaget vill uppfattas av marknaden, en 
identitet. Denna identitet kan förmedlas på flera sätt, genom exempelvis olika butikskoncept.  
I butikerna kan verktyg som exempelvis en retail mix användas för att påverka kundens sinnen. 
Genom sinnesintrycken bildar sig kunden sedan en uppfattning om företaget och i förlängningen 
också dess varumärke. Pilarna i modellen visar förloppet mellan de olika delarna. 
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3. METOD 
I kapitel tre presenteras det tillvägagångssätt vi valt för uppsatsen. De huvudsakliga besluten vi 
har tagit gällande arbetssättet presenteras i avsnitten undersökningsutformning, metodval, 
datainsamling, val av enheter och analysmetod. Kapitlet avslutas sedan med några reflektioner 
kring undersökningens kvalitet. Vi redovisar de val vi gjort runt den datainsamling som ligger 
till grund för uppsatsen och motiverar varför vi gjort dessa val. Uppsatsen baseras på kvalitativa 
undersökningar av två fallföretag. 
 
3.1 Undersökningsutformning 
Valet av ämne grundar sig på varumärket och hur det förmedlas genom olika butikskoncept. Vi 
diskuterade olika butikskoncept och butiksutformning och valde sedan att fokusera på butiker 
med ett butikskoncept som innehåller flera varumärken samt konceptbutiker med endast ett 
varumärke. När ämnet var bestämt började vi diskutera syftet med uppsatsen, vad den skulle 
tillföra, och utformade därefter vår problemformulering. Den teoretiska referensramen skrevs 
sedan med utgångspunkt i varumärket samt identitet och image, för att sedan komma in på de 
olika butikskoncepten och hur dess verktyg används för att påverka dessa variabler. Efter att 
uppsatsen fått sin teoretiska grund började vi samla in primärdata genom två öppna individuella 
intervjuer. Från kapitlen om teori och empiri fanns det sedan underlag för en analys och 
diskussion vilket sedan avslutas med ett slutsatskapitel. 
 
Vi har valt ett intensivt upplägg på denna uppsats. Detta innebär att vi gör en djup studie, där vi 
går på djupet hos få enheter utifrån många variabler. Det intensiva upplägget syftar till få fram så 
många nyanser och detaljer i det undersökta fenomenet som möjligt (Jacobsen, 2002). Fördelen 
med detta upplägg är att vi får väldigt detaljerad information, och nackdelen blir således att 
resultatet inte går att generalisera. Det vanligaste sättet att göra denna sorts undersökning är via 
fallstudier, där vi valt att undersöka två stycken företag där det fenomen vi vill undersöka finns 
(Jacobsen, 2002). Fenomenet vi vill belysa i denna uppsats är så stort att många variabler krävs, 
och med många enheter skulle mängden information och tidsåtgång bli ohanterlig. 
 
Nästa steg var att välja beskrivande eller förklarande syfte med undersökningen då Jacobsen 
(2002) förklarar att det finns två huvudsakliga syften. Det beskrivande syftet har för avsikt att 
förklara hur någonting är och inte varför det är som det är som istället besvaras genom ett 
förklarande syfte. Vi vill bringa klarhet i fenomenet och hur det används i olika butikskoncept, 
och därför har denna uppsats ett beskrivande undersökningssyfte. Ett förklarande syfte skulle 
innebära att beskriva varför fenomenet finns eller används, vilket alltså inte är målet med 
uppsatsen. Jacobsen (2002) anser att en beskrivande problemformulering är användbar då 
författaren vill undersöka likheter och skillnader och vårt syfte är just att undersöka hur de olika 
butikskoncepten används för att förmedla och stärka ett företags varumärke. 
 
3.2 Metodval 
När syftet har beslutats kan en undersökning utföras på två sätt, då det enligt Jacobsen (2002) i 
huvudsak finns två olika ansatser att välja mellan vid metodvalet i en uppsats: kvalitativ eller 
kvantitativ utformning. Författaren anser att de olika ansatserna är bra för olika typer av 
undersökningar och påverkas av problemformuleringens dimensioner. En kvalitativ ansats passar 
då undersökningssyftet är att gå på djupet för att få fram nyanserande data. Vi frågar oss hur 
företag kan förmedla och stärka varumärket genom olika butikskoncept, och därför har vi valt att 
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använda oss av en kvalitativ ansats i undersökningen. Jacobsen (2002) anser att den kvalitativa 
ansatsen lämpar sig för beskrivande forskning. 
 
Nackdelen med att vi valt en kvalitativ ansats är enligt Jacobsen (2002) att den är resurskrävande 
och dessutom är det svårt att tolka all information från en sådan intervju på grund av att den är 
nyansrik och kan vara ostrukturerad. Vidare anser författaren att nackdelen med en kvalitativ 
ansats är att undersökaren lätt kan påverkas eller påverka intervjuobjektet i det som författaren 
kallar för intervjuareffekt och skriver att svaren då kan bli missvisande. Eftersom det enligt 
Jacobsen (2002) är svårt att vara helt fri från värderingar i en uppsats anser vi att vårt val av 
metod inte kommer att påverka resultatet negativt. 
 
Fördelarna med den kvalitativa ansatsen är enligt Jacobsen (2002) att den inte begränsar 
information en uppgiftslämnare kan ge och passar undersökningssyftet då vi är intresserade av de 
detaljer och det unika som varje uppgiftslämnare kan tillföra. Dessutom påstår författaren att en 
kvalitativ ansats ger forskaren en viss flexibilitet då han eller hon, under arbetets gång, kan 
formulera om problemställningen samt metoden för datainsamlingen (Jacobsen, 2002). 
 
Det finns två olika typer av data som kan samlas in vid olika undersökningar: primär och 
sekundär data (Jacobsen, 2002). Primär data är sådan information som är insamlad från 
undersökaren själv genom intervjuer, frågeformulär eller observationer. Sekundär data är i sin tur 
information som är insamlad från någon annan än undersökaren själv men som undersökaren 
tagit del av (Jacobsen, 2002). Vi har tagit del av både primär och sekundär data i vår uppsats. 
 
Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier att utgå från i insamlingen av data och modeller 
till en vetenskaplig uppsats. Deduktiv eller induktiv datainsamling. Vi har valt att arbeta utifrån 
en deduktiv strategi, eller som författaren skriver, från teori till empiri då vi samlat in och utgått 
från tidigare undersökningar och teorier för att sedan samla ni primärdata och jämföra empirin 
med verkligheten. Enligt Jacobsen (2002) handlar kritiken mot denna typ av strategi om hur 
letandet av materialet sett ut och att forskaren endast söker information som han eller hon anser 
vara relevant. 
 
3.3 Primär datainsamling 
Vi har valt att samla in primär data genom öppna individuella intervjuer, något som Jacobsen 
(2002) ser som den vanligaste typen av datainsamling vid användningen av en kvalitativ ansats. 
Vi valde denna typ av datainsamling eftersom vi inte ville begränsa uppgiftslämnarens möjlighet 
att ge oss information om det vi undersökte. Dessutom ville vi få intervjuobjektens egna 
värderingar och tolkningar, och eftersom vi undersöker få enheter kan vi därför lägga mycket 
resurser på dessa. Vi har utfört två öppna individuella intervjuer, en intervju ansikte mot ansikte 
och en telefonintervju.  
 
Fördelen med att intervjua ansikte mot ansikte är enligt Jacobsen (2002) att det är lättare att 
diskutera känsliga ämnen då möjligheten att skapa förtroende är större. Det är också lättare att 
fördjupa sig i frågorna ansikte mot ansikte då intervjuare kan se hur intervjuobjektet reagerar. 
Nackdelen med att intervjua ansikte mot ansikte är att det är resurskrävande (Jacobsen, 2002). En 
annan nackdel är det som kallas för intervjuareffekten som kan innebära att svaren påverkas av 
intervjuarens fysiska närvaro, något som enligt Jacobsen (2002) aldrig går att frångå helt. 



 19 

Fördelen med en telefonintervju jämfört med att till exempel skicka frågorna via e-mail är att vi 
under intervjun hade möjligheten att ställa följdfrågor. Nackdelen med en telefonintervju där vi 
ringer upp intervjuobjektet på arbetsplatsen är att denne kan störas av kollegor eller e-mail som 
stjäl uppmärksamhet. 
 
3.3.1 Intervjuteknik 
Vi anser att vi har en hög grad av öppenhet i våra intervjuer då vi följer en strukturerad mall men 
enbart använder oss av öppna frågor istället för frågor med fasta svarsalternativ. Vi valde även 
innan intervjuerna skedde att berätta för våra intervjuobjekt om intervjuns tema och delar. Vi 
valde att dela med oss av vår intervjus avsikt eftersom vi inte anser att vi är ute efter känslig 
information. Jacobsen (2002) anser att det i många fall kan vara bättre för intervjuns utgång att 
inte lämna ut avsikten för intervjuobjektet innan för att undvika osanna svar. Dessutom ger det 
intervjuobjektet en chans att förbereda sig på mötet vilket kan ge andra svar jämfört med om 
intervjun gjorts som en överraskning. Fördelen med att planlägga våra intervjuer är att vi kan få 
genomtänkta synpunkter från intervjuobjekten. Jacobsen (2002) skriver också att ett av de etiska 
kraven på en undersökning är att intervjuobjekten skall ges information om vad informationen 
skall användas till.  
 
Vi använde bandspelare under intervjuerna något Jacobsen (2002) anser är bra för att få en 
naturlig rytm i samtalet samt att citat senare kan återges korrekt. Nackdelen med bandspelare är 
att vissa känner sig obekväma med att samtalet spelas in (Jacobsen, 2002). Båda intervjuerna 
pågick i strax över en timme. Vi anser att det är en lagom lång intervju och Jacobsen (2002) 
anser att en längre intervju blir mer komplex och svåranalyserad. 
 
Vi delade in intervjuguiden i tolv olika kategorier med ett antal frågor till varje del. Kategorierna 
var i turordning varumärket, image och identitet, butikskoncept, butikskoncept/konceptbutik, 
sortiment, pris, läge, kommunikation, service, personal, butiksutformning samt yttre varumärken.  
Frågorna i intervjuguiden var likadana, bortsett från delen butikskoncept/konceptbutik då de båda 
fallföretagen jobbar med olika butikskoncept. Dessutom skedde en av intervjuerna på engelska 
då ett av intervjuobjekten var engelskspråkig, något som medförde att vi fick utforma en översatt 
intervjuguide på engelska. Vi valde att skriva ner frågor i en intervjuguide för att få ett något mer 
strukturerat samtal och för att vi ville ta upp vissa ämnen och inte glömma några. Enligt 
Jacobsen (2002) är det flera som anser att en strukturerad intervju frångår principer i den 
kvalitativa ansatsen, men samtidigt poängterar författaren att en helt ostrukturerad intervju kan 
leda till att komplexiteten i informationen blir svåranalyserad.  
 
Vid en intervju finns alltid en nackdel som kallas för intervjuareffekten, något som enligt 
Jacobsen (2002) aldrig går att frångå helt. Intervjuareffekt handlar om intervjuarens påverkan på 
intervjuobjektets svar och förhållningssätt (Jacobsen, 2002). För att minska påverkan på 
intervjuobjekten är det fördelaktigt att göra intervjun i en miljö som intervjuobjektet finner 
naturlig (Jacobsen, 2002).  
 
3.4 Sekundär datainsamling 
Den sekundära data som vi använt oss av i uppsatsen är tagen från litteratur i form av böcker, 
vetenskapliga artiklar samt internetsidor. Varumärken behandlas i en mängd olika böcker men få 
böcker talar om olika butikskoncept och hur de används vid förmedlingen och stärkandet av ett 
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varumärke. Vi har använt oss av undersökningar som är presenterade i böcker och artiklar och 
alltid strävat efter att finna den senaste informationen. Litteratur har vi sökt på Halmstads 
Stadsbibliotek och Högskolebiblioteket i Halmstad. Artiklar har vi sökt genom 
Högskolebiblioteket i Halmstads sökmotorer. De sökord vi använt oss av är följande: 
 
Varumärke, varumärkesuppbyggande, koncept, butikskoncept, konceptbutik, butik, 
sinnesmarknadsföring, butiksutformning, detaljhandel, retail mix och servicelandskap.  
 
Vi har sökt på respektive ords svenska och engelska mening och anser att sökningen av dessa 
kan anses som trovärdig. Att använda information från sekundära källor kan innebära en risk då 
det är möjligt att informationen använts i ett annat syfte än det denna uppsats bygger på 
(Jacobsen, 2002). Vi har ändå valt att använda oss av sekundära källor men alltid haft denna risk 
i åtanke. Vissa böcker är exempelvis daterade längre bak i tiden men vi har ändå valt att använda 
oss av vissa då de antingen är välanvända referenser inom ämnet eller välanvända i litteratur. 
 
3.5 Val av enheter 
När vi valde fallföretag var vår målsättning att kontakta företag som använder sig av de olika 
butikskoncepten för att få information från olika användare. Vi anser att två fallföretag är en god 
grund för vår problemformulering och vårt syfte då det ger oss en möjlighet att analysera dessa 
fallföretag djupgående. Vid val av enheter använde vi oss på grund av begränsade resurser av 
personliga kontakter, vilket medförde att vårt urval kan klassas som ett så kallat 
bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att de enheter som vi lättast kan få tag i 
väljs, något som gör att resursåtgången blir mindre. En nackdel med detta är att enheterna 
generellt inte blir representativa. 
 
Urvalsmetoden för att samla in data grundar sig i vår problemformulering och ska enligt 
Jacobsen (2002) styras av vilken information som undersökaren vill finna för att möjligheten till 
att svara på problemformuleringen skall förekomma. I den urvalsprocess vi gjort har vi utgått 
från att företagen skall arbeta med de olika butikskoncepten. Enligt Jacobsen (2002) kan detta 
liknas vid ett slumpmässigt urval där vi valt att undersöka de två första företag vi kommit i 
kontakt med. I företagen har vi sedan intervjuat de personer som vi anser har, eller borde ha, 
mest kunskap inom ämnet då de är ansvariga inom sina respektive områden. Personerna vi valt 
att intervjua är enligt oss bra källor då de jobbar på positioner som innebär att de ansvarar för 
butiker som använder olika sorters butikskoncept. Nackdelen men att intervjua personer inom en 
viss organisation är att de kan måla upp en positiv bild av den egna verksamheten (Jacobsen, 
2002). 
 
De fallföretag vi valt att undersöka är MIO AB och TREK Bicycle Corporation och primärdata 
är inhämtad från följande intervjuobjekt: 
 

• MIO AB: Anonym. Ägare och VD till två butiker i möbelkedjan. Personlig intervju i 
Halmstad, 2012-04-30. 
 

• TREK Bicycle Corporation: Geoffrey Brown. Chef för två konceptbutiker i Madison, 
Wisconsin. Telefonintervju, 2012-04-24. 
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Vid datainsamling från MIO har vi gjort en vanlig intervju, ansikte mot ansikte, vilket inte 
krävde några större resurser då intervjuobjektet fanns i Halmstad. Intervjuobjektet önskade att 
vara anonym, vilket vi givetvis respekterar. Anonym kommer fortsättningsvis att benämnas vid 
det figurerade namnet Anders Andersson. 
 
Som vi nämnt tidigare är nackdelen med en personlig intervju att den är resurskrävande och 
därför har vi nöjt oss med en telefonintervju vid datainsamlingen från TREK. Vi anser att ämnet 
inte är personligt eller känsligt och anser därför att en intervju ansikte mot ansikte inte är 
tvunget. Nackdelen med att göra en telefonintervju är dock att intervjuobjektet, enligt Jacobsen 
(2002), har lättare att ljuga eller hoppa över oklara saker eftersom intervjuaren inte befinner sig 
tillsammans med sitt objekt. Det positiva är dock att en del av intervjuareffekten kan försvinna 
vid en telefonintervju (Jacobsen, 2002).  
 
3.6 Analysmetod 
Jacobsen (2002) tycker att upprättande av kategorier för att analysera information från intervjuer 
är ett lämpligt tillvägagångssätt för att förenkla analysen. Då intervjuguiden var uppdelad i ett 
antal kategorier valde vi att även använda oss av samma struktur vid både presentationen av den 
renskrivna empirin, vid analysen samt i diskussionen för att underlätta läsningen.  
 
Då vi använde oss av ett bekvämlighetsurval medförde detta att ett fallföretag fanns på den 
amerikanska marknaden och det andra på den svenska marknaden. Vi valde därför att analysera 
empirin mot teorin i två separata kapitel för de respektive företagen. Jämförelsen mellan de båda 
fallföretagen sker i diskussionskapitlet. 
 
3.7 Undersökningens kvalitet  
Enligt Jacobsen (2002) finns det vissa som anser att en kvalitativ ansats inte kan uppnå 
betydelsen av begreppen validitet och reliabilitet. Författaren själv skriver att det är viktigt att 
författarna av en uppsats med kvalitativ ansats granskar materialet och den insamlade 
informationen kritiskt då de själva står för insamlingen och analysen av datan. 
 
Validitet och reliabilitet handlar om att kritiskt granska uppsatsen och dess slutsats, där validitet 
handlar om uppsatsens giltighet och reliabilitet handlar om uppsatsens tillförlitlighet (Jacobsen, 
2002).  
 
För att få en stark validitet på uppsatsen har vi valt att intervjua organisationer som jobbar med 
olika butikskoncept för att inte enbart få information rörande endast det ena. Dessutom har vi 
intervjuat personer med en ledande ställning för att få den bästa möjliga informationen. En stark 
validitet kan även uppnås genom att få enheter undersöks på djupet enligt Jacobsen (2002) och vi 
anser att antalet intervjuer vi gjort samt dess djup speglar denna bild. Vidare anser författaren att 
validiteten stärks då undersökningen mäter det som skall mätas, något som vi också anser att vi 
gjort i våra intervjuer. Vi är kluvna i frågan om undersökaren bör berätta om ämnet för 
intervjuobjektet. Jacobsen (2002) skriver att validiteten stärks då objektet kan förbereda sig och 
ge utvecklad information samtidigt som validiteten kan minskas då det ger intervjuobjektet tid att 
tänka igenom vilken positiv bild av fenomenet som denne kan informera om. Vi valde att 
presentera ämnet för att förbereda våra intervjuobjekt för att vi var tvungna att berätta om ämnet 
då vi bokade tiderna för intervjuerna för att objekten skulle ställa upp. 
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Vid både en intervju ansikte mot ansikte och via telefon uppstår en kontexteffekt, alltså en effekt 
som beror på sammanhanget intervjun genomförs i. Vi anser dock att denna effekt är minimal då 
intervjuerna genomfördes i en, för intervjuobjekten, naturlig miljö. Anders Andersson 
intervjuades i sitt hem och Geoffrey Brown på sin arbetsplats. Dock har naturliga kontexter 
störande inslag som exempelvis avbrytande kollegor eller en ringande telefon. Intervjuareffekten 
påverkar också uppsatsens reliabilitet men den går, som vi nämnt tidigare, aldrig att helt frångå 
(Jacobsen, 2002).  
 
3.8 Översikt av faserna i undersökningsprocessen 
Vi har utgått från Jacobsen (2002) då vi utformat undersökningen i vår uppsats. Denna 
undersökning sammanfattas i figuren nedan: 
 

 
 
Figur 7. (En grafisk översikt av faserna i undersökningsprocessen, Jacobsen, 2002, s. 60) 
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4. FALLFÖRETAG 1: MIO AB 
I kapitel fyra presenterar vi empirin och analysen av fallföretaget MIO AB. I den empiriska 
delen följer vi de kategorier som intervjuguiden delades in i. I analysdelen jämför vi sedan teorin 
med den data som samlades in via en personlig intervju efter samma mall.  
 
4.1 Empiri: MIO AB 
 
4.1.1 Varumärket 
Enligt Andersson står namnet MIO för Möbelhandlarnas inköpsorganisation. Varumärkets 
betydelse för handlarna och för kedjan har gjort att MIO har gått från lokala handlare till ett 
rikstäckande butiksnät där alla använder samma namn idag – MIO och orten. Det har gjort att det 
blivit en annan dignitet i varumärket och dessutom får butikerna hjälp med marknadsföringen, 
eftersom kedjan marknadsförs över hela landet. Namnet MIO ska vara en kvalitetsstämpel på 
butiker som får använda det, vissa kriterier ska uppfyllas. Det kan anpassas lokalt, men det är 
inte tillåtet att ändra i logga och så vidare. 
 
Andersson berättar att de värden man har satt och vill sträva efter är att MIO ska vara 
förstahandsvalet för den pris- och kvalitetsmedvetna kunden, det är ledordet i företagets vision. 
MIO ska alltid vara prisvärda inom sina olika prissegment. 
 
Hur varumärket förmedlas kan enligt Andersson förändras med konjunkturen. De sista två åren 
har MIO annonserat mycket lågpris för att tala om att det sortimentet finns också, eftersom 
märket MIO i kundens medvetande ses som dyrt och exklusivt. Det försöker MIO ändra i 
kundens medvetande nu, att den priskategorin saker också finns. De vill ta en ny position i 
kundens medvetande utan att tulla på den faktiska kvaliteten. Vad gäller positioneringen säger 
Andersson att:  
 

”Vi har nog alltid legat där, det är bara att vi inte har uppfattats så på marknaden så vi har 
ju inte lyckats förmedla värt varumärke rätt kan man ju säga.” 

  
Andersson anser att alla strävar efter att nå klyschorna bäst på service och bäst på sortiment. 
MIO var också, enligt Andersson, först i branschen med att dela ut två kataloger om året. MIO 
försöker ligga i framkant vad gäller stilar, sortiment och kvalitet.  
 

”Vi leder marknaden på något sätt – trendmässigt, och konceptmässigt också skulle jag nog 
vilja säga. Om man säger att IKEA spelar i en egen division, så är vi ju Svenska Hem, 
Europamöbler och MIO, där MIO är den klart dominanta och största aktören.” 

 
4.1.2 Identitet och image 
Identitet handlar om hur företaget vill framstå och Andersson beskriver att MIO försöker trycka 
på att de är en väldigt seriös kedja, med många års erfarenhet, ett brett kunnande och att de är 
stilsäkra. De jobbar mycket med miljöfrågor, väljer noggrant leverantörer.  
 

”Det är ju inte alltid man väljer den billigaste produkten om inte företaget bakom kan stå för 
våra värden.” 
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Enligt Andersson är det svårt att framstå som företaget önskar framstå. MIO har lite problem 
med att förmedla att de jobbar så seriöst som de gör, där anser Andersson att de har en bit kvar 
och att det i nuläget är mer av en stolthet och trygghet för en själv som man får försöka förmedla 
till kunden i butik. Andersson tycker att MIO ofta uppfattas som väldigt positivt. 
 

”Problemet i sällanköpshandeln är ju att få folket till butikerna så att vi får visa upp hur 
duktiga vi egentligen är, eftersom man köper möbler så sällan. Så alla blir ju mer eller 
mindre positivt överraskade när de kommer till oss.” 

 
För att påverka kundernas syn på företaget gäller det enligt Andersson att få in dem i butiken. De 
jobbar mycket med lockvaror, produkter som är attraktiva för många till ett lågt pris, för att få in 
kunder i butiken och visa vad de kan. 
 
4.1.3 Butikskoncept 
Butikskonceptet inom MIO är inte så styrt, men det finns enligt Andersson vissa bitar som ska 
vara helt lika för att få en igenkänning i butikerna. Exempel på dessa är klädsel, skyltning och 
logotyper. I övrigt är det ganska stor frihet i MIO-konceptet. En del i butikskonceptet är också att 
butikerna skall, efter bästa förmåga, försöka avspegla de två katalogerna som ges ut varje år. 
Företaget har satsat på butiksteam som är ute och hjälpa butikerna och utbilda personalen om 
detta. En kund ska enligt Andersson känna att den går in i en MIO-butik, oavsett var i landet 
butiken är lokaliserad. 
 
Butikskonceptet sträcker sig hela vägen från brevpapper och ordersedlar till att husen, bilarna 
och släpkärrorna ska se likadana ut. Andersson berättar att det är svårt att få alla fastigheter att se 
likadana ut på grund av stora skillnader i byggnadernas utformning, men att man då med små 
medel får försöka få fram identiteten. 
 
Butikskonceptet ska enligt Andersson ge kunden en känsla av stolthet och trygghet när de 
handlar på MIO genom lokal förankring, stilsäkerhet, prisvärdhet och kvalitet. Genom 
butikskonceptet försöker MIO göra det enkelt för kunden, de arbetar exempelvis med hela 
miljöer och färgsättning i samarbete med Alcro. Det handlar om att sälja in en helhet. 
 
Köpupplevelsen förstärks enligt Andersson med att erbjuda marknadens bästa service, montering 
av möbler, hemtransport av möbler, öppet köp, reklamationsrätter, ett bra bemötande och en bra 
upplevelse i butiken. Varje butik har en utbildad kommunikatör som jobbar med detta. 
 
4.1.4 Butikskoncept med flera varumärken 
När vi undrar vilken del i butikskonceptet som är viktigast svarade Andersson:  
 

”Ja det där är ju svårt, för man vill ju inte säga att personalen inte är det viktigaste för det är 
de ju oftast. Men sortimentet är ju det som vi jobbar mest med och som är viktigast, och sen 
kommer då personalen och deras kompetens.” 

 
Vad gäller det övergripande varumärkets, MIO:s, egna produktvarumärken och externa 
varumärken har detta enligt Andersson ändrats mycket genom åren. I dagsläget profileras starka 



 25 

varumärken som shop-in-shops. Det är MIO själva som har beslutat att externa varumärken ska 
tydligt framgå som externa. Andersson ger ett exempel: 
 

”Stressless som är ett starkt varumärke inom möbler har en egen avdelning, väldigt tydligt 
profilerad i butiken då – här hittar du Stressless!” 

 
Enligt Andersson finns det en mall att gå efter. Butikens kommunikatör åker på utbildningar, 
sedan får de kontinuerligt information och riktlinjer från centralt håll. Med en central enhet på 
fem personer sparar det kedjan mycket tid och det blir ett igenkännande för kunden i alla butiker. 
Kommunikatörerna ute i butikerna har utrymme för egen kreativitet, men måste enligt Andersson 
hålla sig inom de centrala riktlinjerna. 
 
4.1.5 Sortiment 

”Vi tillhandahåller när det gäller möbler hela spektrumet, från porslinet i skåpet till sängen i 
sovrummet och soffan och matbordet och allt ihop. Vårt huvudfokus ligger på soffor som står 
för nästan 50% av den totala omsättningen.” 

 
MIO-sortimentet är unikt för kedjan, alla modeller låser de som egenmodeller hos 
leverantörerna. Däremot jobbar de inte så mycket med varumärket på de egna produkterna 
eftersom det finns så många look-a-likes på marknaden. Dock finns specifika, unika produkter de 
marknadsför mer, som exempelvis den byggbara soffserien Coffee eller matsalsserien Wilma. 
 
Andersson beskriver att produkterna väljs ut av centrala produktråd inom de olika varugrupperna 
med både centralt anställda och representanter från handlarna samt en produktchef. De ska fylla 
hålen som finns och slå ut produkter som inte håller måttet. En del produkter säljer enligt 
Andersson inte mycket men kan istället vara viktiga för MIO som profilbärare eller 
varumärkesbyggare. När MIO väljer produkter tittar de mer på att det är bra villkor och att 
leverantörerna jobbar på ett seriöst sätt, då produkterna i sig själva inte alltid är särskilt unika. 
 
När vi tittar på logiken bakom produktvalen poängterar Andersson att produkterna har olika 
roller. En del ska vara volymskapande och en del ska vara profilskapande, och det är något som 
ska finnas inom alla produktområden. Produkter som inte bidrar med så många kronor kan 
istället vara viktig i rollen som profilskapare. 
 
4.1.6 Pris 
MIO har enligt Andersson krupit ner rejält i prissegmentet. De vill inte bli förknippade med ett 
lågprisföretag, men de drar lite åt det hållet för att de uppfattas som dyra och exklusiva på 
marknaden idag.  
 

”Just nu är vi då inne i en process där vi ska försöka komma ner i kundernas medvetande att 
vi är billiga och prisvärda.” 

 
Köpupplevelsen på MIO överträffar ofta prisnivån, enligt Andersson, som vidare anser att kedjan 
idag har väldigt fina butiker och att det i förhållande till prisnivån gör att kunderna ofta blir 
förvånade. Eftersom kunderna kommer ganska sällan blir det ofta en positiv överraskning. 
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4.1.7 Läge 
De viktigaste orterna för MIO är enligt Andersson landets tillväxtorter. Kedjan har stärkt sig i 
Stockholm och vill stärka sig mer i Göteborg och Malmö. Kedjan skall finnas representerad i 
hela Sverige och finnas i orter med 50000 invånare eller fler. Vad gäller läget i orterna beskriver 
Andersson att det på grund av deras krav på yta gör att de inte kan välja A-läge i och med 
kostnaden. I stort sett ligger endast två butiker i A-läge i landet och det är 
varumärkesuppbyggande flaggskeppsbutiker i Kungens Kurva och på Sveavägen i Stockholm. 
Resterande butiker ligger i externa lägen, men det är inget Andersson oroar sig över. 
 

”Det är väl ofta så som sällanköpshandeln hamnar också. De är ju ofta bilburna som kommer 
till oss.” 

 
Finns möjligheten att välja läge mer fritt vill MIO gärna placera sig bland andra möbelhandlare 
eller annan handel som drar besökare till varandra. Placeringen är inte av central betydelse för 
MIO, men Andersson erkänner:  
 

”Det är klart att man vill vara där det händer, men det är inte jätteviktigt generellt.”  
 
4.1.8 Kommunikation 
Enligt Andersson sker kommunikationen genom profilerade butiker och marknadsföring. 
 
MIO kommunicerar främst med sina kunder genom dagspress, som enligt Andersson är deras 
största kanal. Centrala riktlinjer styr utformningen av annonser; hur mycket luft det ska vara 
emellan annonserna, var MIO-loggan ska vara placerad, var öppettiderna ska stå och vad 
annonsen ska innehålla, typsnitt och så vidare. Även radio- och TV-reklam finns 
färdigproducerade centralt. MIO går aktivt i TV, både i reklamfilmer och som sponsor till bland 
annat Bingolotto och Melodifestivalen 2012. Andersson tycker att det är viktigt att det finns en 
röd tråd genom all kommunikation, något som uppnås med centralt styrd utformning. 
 
På lokal nivå säger Andersson att kommunikationen främst sker i dagspress. Butikerna 
samarbetar även med exempelvis mäklare, ställer ut på mässor och stöder föreningar. De vill 
enligt Andersson vara lite av ett samhällsbärande företag. 
 
Andersson tycker att reklamen speglar varumärket, men att det kan svänga mellan olika 
säsonger.  Det kan enligt Andersson vara en balansgång. När kedjan nu annonserar mycket 
lågpris kan de annonsera en premiumprodukt emellanåt för att hålla balansen intakt. 
 
4.1.9 Service 
Det viktigaste för MIO då det gäller serviceåtgärder är enligt Andersson att de kommunicerar 
och informerar enkelt och rätt i butiken, något de har jobbat mycket med. Det ska vara lätt för 
kunder som kommer in i butiken att se vad saker kostar, mått, erbjudanden om hemleverans och 
montering, vad det finns för alternativ på tyger, byggbarhet och så vidare. Något annat MIO 
jobbat med är reklamationshantering där de vill vara riktigt duktiga. 
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När vi frågade hur viktigt servicen är för värdeskapandet i företaget svarade Andersson:  
 

”Ja, den är ju avgörande. Den är oerhört viktig. Får du inte rätt service så spelar ju ofta inte 
priset en avgörande roll.” 

 
Priset ska inte vara det enda som styr köpbeslutet på MIO enligt Andersson, det ska vara en god 
service. Service är en av de viktigaste delarna i MIO:s butikskoncept. 
 
4.1.10 Personal 
Personalen påverkar enligt Andersson varumärket till stor del eftersom att de är de som bär 
varumärket i kundens ögon. Personalen ska vara MIO trogna och förmedla varumärkets värden 
till kunden. Andersson nämner bemötandet första gången kunden kommer in i butiken och 
bemötandet när möbler levereras eller hämtas som kritiska punkter. MIO jobbar mycket med 
detta genom personalutbildning och e-learning som är tvingande för alla anställda. På frågan om 
hur kunder ska bemötas i butiken fick vi svaret:  
 

”Ja, alla ska ju uppmärksammas och hälsas på och tas väl om hand. Alla ska få ett hej!” 
 
4.1.11 Butiksutformning 
Vid butiksutformning jobbar MIO på olika sätt. I butikerna mäts heta och kalla ytor som 
beslutsunderlag vid produktplacering. Andersson fortsätter med att beskriva att MIO arbetar efter 
en modell som de kallar för tre kompisar och en ny i klassen. Den som är ny i klassen kan 
exempelvis vara en nyhet som placeras bland äldre trotjänare för att höja dem. Det är enligt 
Andersson ofta så att de gamla trotjänarna är de som bär volymen och nyheten som bär profilen. 
De jobbar också mycket med stilar och hur de ska placeras i kundvarvet, något som stämmer 
överens med MIO:s vilja att vara stilkunniga och med i tiden. 
 
Den viktigaste profilskapande åtgärden på MIO är att följa de verktyg, i vad Andersson kallar 
konceptpärmen, som de har i kedjan. Det är viktigt att följa de riktlinjer som finns, rätt färg på 
väggen och rätt matta till soffan. Samt att de placeras rätt i kundvarvet. En enskild sak som 
Andersson lyfter fram är att MIO ska andas kvalitet även om de har låga priser i vissa 
produktområden. Vid utformningen av butiken vill MIO gärna ha en plånboksöppnare tidigt i 
kundvarvet så att kunderna känner att de har råd att handla i butiken. De ska tidigt se att det finns 
prisvärda produkter i butiken för att köpprocessen ska starta tidigt, något som enligt Andersson 
lättare leder till avslut längre in i butiken. Storsäljare och lågprisprodukter sätts vanligtvis tidigt i 
kundvarvet, medans de exklusivare produkterna placeras längre in.  
 
Det finns enligt Andersson ett samband mellan interiör och exteriör bland MIO-butikerna. 
 

”Det ska vara rent och snyggt skulle jag vilja säga, och ordning och reda. Det ska inte 
kännas intryckt utan det ska finnas lite luft och det ska inte vara för mycket grejer helt 
enkelt.” 
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Atmosfären MIO eftersträvar är att kunden ska känna sig hemma, det ska kännas enkelt och 
lättsamt. Det ska också finnas en känsla av ordning och reda i allt från möblering och 
orderskrivning till leveranstider och hemtransporter. Andersson uttrycker sig tydligt med orden:  
 

”Det ska vara koll på läget hela vägen.” 
 

4.1.12 Yttre varumärken 
När MIO väljer yttre varumärken vägs de så att de passar in i både stil och pris. Enligt Andersson 
tittar företaget främst efter luckor i sortimentet. Finns det ett område där de känner att de inte 
räcker till tas ett varumärke in för att fylla det. Det är också viktigt för MIO att följa hela kedjan 
tillbaka så att företaget bakom produkterna har samma värderingar som MIO. Dessutom har 
MIO, enligt Andersson, en stark förhandlingssits och skriver ganska tuffa leverantörsavtal. 
 
Yttre varumärken ska enligt Andersson främst förstärka det egna varumärket. Ett sämre 
varumärke skulle kunna sänka anseendet på det egna märket. Därför har MIO uteslutande valt 
premium märken, i det övre prissegmentet. Det är enligt Andersson inga volymvaror som 
profileras under egna varumärken, det är exklusiva produkter. MIO vill bygga sitt eget 
varumärke och stärka den totala upplevelsen i butiken på detta sätt. 
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4.2 Analys: MIO AB 
 
4.2.1 Varumärket 
Enligt Doyle och Stern (2006) består varumärket av ett namn, symbol eller design - eller som en 
kombination av dessa. Enligt MIO är varumärkets namn i deras fall är en kvalitetsstämpel på de 
butiker som får möjlighet att använda det, då vissa kriterier måste uppfyllas av en butik som vill 
använda namnet. MIO har använt sitt namn för att skapa ett rikstäckande butiksnät. Melin (1999) 
anser att ett varumärke lämpar sig väl för att utveckla långsiktiga uthålliga konkurrensfördelar, 
något som ett rikstäckande butiksnät kan klassas som. MIO anser att de värden som finns i 
varumärket är hög kvalitet i förhållande till prisnivån, alltså upplevd kvalitet. Detta anser Melin 
(1999) är den viktigaste märkesassociationen för ett varumärke.  
 
Enligt MIO kan sättet deras varumärke förmedlas på variera med konjunkturen. De senaste två 
åren har mycket lågpris annonserats för att MIO vill ändra sin positionering i kundens 
medvetande, där de nu ses som en dyr och exklusiv butik. Enligt Aaker och Joachimstahler 
(2000) är användarens associationer med ett märke en källa till ett varumärkes image. Melin 
(1999) anser också att varumärkets image i hög utsträckning kan påverka konsumentens 
preferenser. Melin (1999) skriver även att varumärket ur kundens synvinkel kan agera som bland 
annat imageskapare, medan den ur innehavarens synvinkel kan fungera som bland annat 
positioneringsinstrument. 
 
MIO vill erbjuda marknadens bästa service och sortiment och känner själva att de ligger i 
framkant vad gäller stilar, sortiment och kvalitet. Målsättningen för alla märkesinnehavare är 
enligt Melin (1999) att sluta avtal med så många konsumenter som möjligt, något som uppnås då 
märket erbjuder produkter av en viss typ och kvalitet som tillfredsställer kundernas behov. Doyle 
och Stern (2006) använder begreppet basvarumärke för att beskriva märkets personlighet och dit 
hör saker som kvalitet och design. 
 
4.2.2 Identitet och image 
Hernant och Boström (2010) och Melin (1999) nämner att identitet handlar om hur ett företag 
uppfattar sig själva, och att image handlar om hur kunderna uppfattar företaget. MIO uppfattar 
sig själva som en väldigt seriös kedja med många års erfarenhet och ett brett kunnande, samt att 
de är stilsäkra.  
 
Zimmer och Golden (1988) skriver att en butiks image är det sätt den är definierad på i en kunds 
medvetande. Hernant och Boström (2010) anser att butiken är en viktig byggsten i 
imageuppbyggnaden, och Pan och Zinkhan (2006) skriver att image har en positiv inverkan på 
butiksvalet. Butiksmiljön, servicekvaliteten och kvaliteten på butikens utbud bildar en 
butiksimage. Hernant och Boström (2010) påstår att en butik kan påverka kundens 
imageuppbyggnad när kunden kommit in i butiken. Det som krävs i butiken är en bra 
servicekvalitet. Grönroos (2007) beskriver att detta påverkar den upplevda kvaliteten, och i 
förlängningen imagen, av en butik. Även Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att 
vår uppfattning av en butik kommer från erfarenheter av densamma. Andersson poängterar att 
MIO måste få in kunderna i butiken för att kunna påverka deras syn på butiken. För att få in 
kunderna i butiken jobbar MIO med något de kallar för lockvaror, ofta i lågprissegmentet, för att 
skapa trafik till butiken och visa upp vad de kan. Andersson beskriver att de flesta som besöker 
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dem blir positivt överraskade av butikerna och att MIO och deras varumärke därför ofta 
uppfattas som positivt. 
 
4.2.3 Butikskoncept 
Butikskonceptet på MIO är inte så strängt styrt. Det handlar främst om att skapa igenkänning i 
butikerna; dels genom likadana logotyper, kläder, skyltar och allt från brevpapper till bilar och 
byggnader – och dels genom katalogerna som skall avspeglas i butikerna. För att förmedla vad 
ett varumärke står för används identitetsbärare som logotyp, förpackning, symbol och 
marknadskommunikation. Identiteten kan utvecklas vidare genom namn, ursprung, personlighet, 
användning och distribution (Melin, 1999).  
 
Utformningen av butiker är central för att bygga butikens varumärke enligt Eskilsson och 
Fredriksson (2010). Ett välplanerat butikskoncept kan användas för att förmedla någonting mer 
än en vara och ge kunden en upplevelse i butiken (Pine & Gilmore, 1999; Ohlsson et al., 2005). 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) skriver att ett butikskoncept innefattar helheten av ett 
erbjudande till kund och att ett starkt butikskoncept bidrar till kundens attityd till butiken och 
dess varumärke. Butikskonceptet ska ge MIO:s kunder en känsla av stolthet och trygghet när de 
handlar genom lokal förankring, stilsäkerhet, prisvärdhet och kvalitet.  
 
Enligt Hernant och Boström (2010) består ett koncept av konkurrensmedel sammansatta i en 
retail mix för att skapa en helhet. Detta eftersom det är den samlade upplevelsen av ett 
butiksbesök som bestämmer kundens upplevda värde (Hernant & Boström, 2010). Ghosh och 
McLafferty (1987) anser att det är butikens egenskaper som skapar butikens övergripande 
kvalitet i köpupplevelsen ur konsumentens perspektiv. Kvalitet i köpupplevelsen och prisnivå 
bildar tillsammans värde för pengar (Ghosh & McLafferty, 1987). 
 
4.2.4 Butikskoncept med flera varumärken 
Pan och Zinkhan (2006) anser att sortimentsmixen i butiken spelar störst roll vid valet av butik. 
För MIO är detta också fallet; sortimentet är det viktigaste för dem, och därefter personalen. 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) skriver att en butikskedja ofta använder sitt eget 
namn som övergripande varumärke och utvecklar egna varumärken och externa varumärken. 
MIO är av uppfattningen att externa varumärken ska profileras som externa varumärken i shop-
in-shops. Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) väljer många kedjor att introducera 
egna produktvarumärken för att bättre kunna särskilja butiken, stärka varumärket, öka kontrollen 
över kvalitet samt lägre kostnader. MIO utvecklar inga egna varumärken, men de låser alla MIO-
sortimentets modeller som egenmodeller hos leverantörerna. 
 
4.2.5 Sortiment 
MIO:s sortiment bestäms av centrala produktråd för att fylla hål i sortimentet och slå ut 
produkter som inte håller måttet. Det är sortimentet som enligt Hernant och Boström (2010) är 
butikens hjärta, och sortimentets sammansättning bidrar också till butikens image. Enligt Melin 
(1999) blir ett varumärke känt genom de produkter som det representerar. Produkterna på MIO 
har olika roller; de ska vara antingen volymskapande eller profilskapande och dessa båda roller 
skall finnas i alla produktgrupper. Enligt MIO kan produkter som inte bidrar med så många 
kronor ändå kan vara viktiga som profilskapare och varumärkesbyggande. Schmidt Thurow och 
Sköld Nilsson (2004) skriver att sortimentet är avgörande för hur butikskonceptet lyckas. Valet 



 31 

av sortiment måste också stämma överens med behovet butiken vill tillfredsställa och 
målgruppen butiken vill vända sig till (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). 
 
4.2.6 Pris 
MIO har på senare år krupit ner i prissegmentet för att komma ner i kundernas medvetanden och 
ändra sin positionering till att de är prisvärda. Enligt Hernant och Boström (2010) är priset en 
central del i butikens helhetserbjudande för att skapa en känsla av värde för pengarna. Enligt 
MIO överträffar ofta köpupplevelsen prisnivån, vilket gör kunderna positivt överraskade. Ghosh 
och McLafferty (1987) beskriver att prisnivån tillsammans med kvaliteten i köpupplevelsen ger 
kunden en känsla av värde för pengarna, Pris avgör inte ensamt var en konsument väljer att 
handla, och dessutom måste pris sättas i förhållande till vilken vikt det ska spela i butikens retail 
mix (Hernant och Boström, 2010). Även Andersson anser att det inte är priset som ska vara 
avgörande vid köpbeslutet på MIO. 
 
4.2.7 Läge 
Hernant och Boström (2010) anser att läget är ett av butikens viktigaste konkurrensmedel. Det 
gäller inte för MIO då de ofta ligger i externa lägen på grund av deras stora krav på yta. 
Undantaget är varumärkesuppbyggande flaggskeppsbutiker. Hernant och Boström (2010) skriver 
att läget också handlar om tillgänglighet och är en bra konkurrensfördel då det är svårt att 
kopiera. MIO har överlägsen tillgänglighet i Sverige, då de finns representerade i hela Sverige 
och i samtliga orter med fler än 50,000 invånare. Läget är generellt inte viktigt för MIO, men på 
de externlägen butikerna ofta finns ligger de gärna bland andra möbelhandlare eller annan handel 
som drar besökare. Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2010) anser att läget och miljön runt 
butiken ska utgå från butikskonceptet. 
 
4.2.8 Kommunikation 
Kommunikationen förmedlar det som butiken har att erbjuda till marknaden (Hernant & 
Boström, 2010). Enligt Melin (1999) handlar marknadskommunikation om att förmedla butikens 
USP till konsumenterna. MIO kommunicerar främst genom centralt styrd marknadsföring som 
dagspress och TV, via årets två kataloger samt genom butikerna.  
 
När MIO nu vill ompositionera sig hos sina kunder kommunicerar de mer lågpris i sin reklam. 
För MIO är det en balansgång och emellanåt annonserar de premiumprodukter för att behålla sin 
profil i det prissegmentet också. Enligt Hernant och Boström (2010) är 
marknadskommunikationens främsta verktyg reklam – reklam som ska öka försäljning, förändra 
attityder eller bygga image. Kommunikationen på MIO styrs centralt och Andersson tycker att 
reklamen speglar varumärket bra. MIO kommunicerar med sina kunder genom främst dagspress, 
men även via TV-reklam och som sponsor. Hernant och Boström (2010) skriver att en butik kan 
påverka kunden när de fått in denne i butiken och det är genom att annonsera lägre priser MIO 
lockar kunderna till sig.  
 
4.2.9 Service 
Service delas upp i serviceåtgäder och personlig service. Serviceåtgärder är enligt Schmidt 
Thurow och Sköld Nilsson (2004) de tjänster, kopplade till produktsortimentet, som underlättar 
och skapar trygghet för kunden. För MIO är det viktigaste att de kommunicerar enkelt och lätt i 
butiken, det ska vara lätt för kunden att få nödvändig information som till exempel pris, mått, 
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erbjudanden, leverans, montering, tygalternativ och byggbarhet. Även reklamationshantering är 
viktigt för MIO. Detta beskriver Doyle och Stern (2006) som kringvarumärket som beskriver hur 
kundens köpupplevelse förstärks genom bland annat service, kredit, garantier, leverans och 
installation. Kotler et al. (2008) skriver att företag utvecklar fördelar utöver produkten för att 
konsumenten ska föredra deras märke före ett annat. Enligt Ghosh och McLafferty (1987) är det 
kvaliteten i köpupplevelse i kombination med prisnivån som ger kunden en känsla av värde för 
pengarna. 
 
För MIO är servicen är servicen oerhört viktig för värdeskapandet och en av de viktigaste 
delarna i företagets butikskoncept. Service är enligt Pan och Zinkhan (2006) är service den näst 
största anledningen till valet av en butik, endast sortimentsmixen rankas högre. 
 
4.2.10 Personal 
MIO ser personalen som en av sina viktigaste delar. Kotler et al. (2008) anser att resten av 
butikens konkurrensmedel inte spelar någon roll om försäljning inte kan ske.  Kotler et al. (2008) 
beskriver också att säljare och personal i butiken är företagets ansikte utåt. MIO är av samma 
uppfattning, det är butikens personal som bär varumärket i kundens ögon. MIO nämner särskilt 
första kontakten i butiken och sista kontakten vid exempelvis en leverans som kritiska punkter. 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) beskriver personlig service som individuell service 
från butiksanställd till kund – service som kan bestå av allt från bemötande och personlig 
försäljning till reklamationshantering. Dessutom anser Underhill (2006) att ju mer kontakt en 
säljare har med kunderna, ju större blir det genomsnittliga köpet. 
 
4.2.11 Butiksutformning 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att butikskommunikation är ett komplement till 
personlig försäljning och ska visa upp produkter, informera, inspirera och skapa köplust. 
Redskapen finns ofta i butiken i form av olika ytor, varor, skyltar, exponeringstillbehör samt 
egen kunskap och fantasi. Enligt Hernant och Boström (2010) är varuplacering en grundläggande 
aspekt inom området. Det krävs också en logisk ordning för hur produkter och produktkategorier 
placeras och utöver detta krävs produktexponering, vanligtvis med fokus på butikens hetaste ytor 
(Hernant och Boström, 2010). När det gäller produktplacering arbetar MIO med heta och kalla 
ytor och med hur produkter ska placeras i kundvarvet, exempelvis med plånboksöppnare, 
storsäljare och lågpris tidigt och exklusiva produkter sent i kundvarvet. MIO arbetar också efter 
det de kallar tre kompisar och en ny i klassen, där profilskapande exklusiva produkter exponeras 
i samband med volymskapande trotjänare för att höja dem. 
 
MIO vill att atmosfären, eller miljön, i butiken ska få kunden att känna sig hemma. Det ska 
kännas enkelt och lättsamt samt med en känsla av ordning och reda. Gottdiener (1998) påstår att 
butikens miljö kan förstärka och utveckla de värden som är förknippade med varumärket. 
Mossberg och Johansen (2006) anser att en butik kan påverka kundens uppfattning om butiken – 
möbler och inredning samt att det inte är dammigt och rörigt kan ge intrycket om att butiken är 
seriös och går att lita på. Hos MIO finns det även ett samband mellan exteriör och interiör då det 
ska utstråla ordning och reda och det ska vara rent och snyggt. Ward, Bitner och Barnes (1992) 
skriver att butikens exteriör och interiör sänder signaler om butikens troliga pris-, kvalitet- och 
servicenivå. 
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4.2.12 Yttre varumärken 
Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) skriver att det i de flesta butiker finns flera 
varumärken att vårda, dels det övergripande märket och dels de externa märkena. De yttre 
varumärken som MIO väljer måste passa det övergripande varumärkets värden, stil och pris. De 
yttre varumärkena ska fylla ut MIO:s sortiment och förstärka det egna varumärket. Externa 
varumärken har enbart valts i övre prissegmentet, exklusiva varor som ska stärka den totala 
upplevelsen i butiken. Enligt Hernant och Boström (2010) påverkar de varumärken som finns i 
butiken kvaliteten i köpupplevelsen för kunden. Kvalitet i köpupplevelsen och prisnivå bildar 
tillsammans värde för pengar (Ghosh & McLafferty, 1987). Enligt Melin (1999) blir ett 
varumärke känt genom de produkter som det representerar. Ett övergripande varumärke borde på 
samma sätt bli känt genom de externa varumärken som säljs. 
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5. FALLFÖRETAG 2: TREK BICYCLE CORPORATION 
I kapitel fem presenterar vi empirin och analysen av fallföretaget TREK Bicycle Corporation. I 
den empiriska delen följer vi de kategorier som intervjuguiden delades in i. I analysdelen jämför 
vi sedan teorin med den data som samlades in via en telefonintervju efter samma mall.  
 
5.1 Empiri: TREK Bicycle Corporation 
 
5.1.1 Varumärket 
Brown berättar att TREK lägger stort värde i sin slogan We believe in bikes och anser att det 
innebär att företaget skall, förutom att tillverka världens bästa cyklar, även skall tillverka 
accessoarer och eftermarknadsprodukter i världsklass. Brown beskriver också att deras slogan 
och intresse ligger i att göra världen till en bättre plats. 
  

”Promote bicycling as a great solution to some of the world’s problem, climate change, 
urban congestion and human health concerns. The bike can do a lot of things and a lot of 
good things for the world.” 

  
Från en genomsnittlig konsuments perspektiv anser Brown att TREK står för kvalitet, 
framstående kundservice och tillverkare av produkter som är bäst i klassen. Han anser dock att 
en cykelintresserad konsument har vetskap om att TREK är marknadsledande och arbetar för att 
främja miljön till att bli mer cykelvänlig. Varumärkets värden exponeras enligt Brown genom 
företagets hemsida och återförsäljare såsom företagets konceptbutiker men också genom 
cykelhandlare som säljer flertalet varumärken. De är också de mest värdefulla enligt Brown.  
  
Brown anser att företagets USP ligger i deras relationer med återförsäljarna då företaget erbjuder 
produkter av hög klass och arbetar för att göra återförsäljarna framgångsrika, något som 
konsumenterna inte ser. Brown beskriver också att företaget är unikt med deras vision att göra 
världen till en bättre plats, som konsumenterna enligt Brown kan se. 
 
5.1.2 Image och identitet 
Enligt Brown vill företaget framstå som det ledande cykelföretaget i världen med de bästa 
produkterna, hög kvalitet samt en enastående kundservice. När vi frågar om hur varumärket 
uppfattas så är han försiktig och säger att det ser olika ut på olika marknader i världen. 
  

”We would argue that we have the best in class products in the most categories but whether 
consumer actually thinks that’s in the US verses Sweden, verses Germany, verses China, 
verses Australia, that’s a different story.” 

  
Brown berättar att företaget är globalt och har olika marknadsandelar och att detta påverkar vad 
konsumenterna på de olika marknaderna anser att varumärket står för. Brown tycker dock att 
många visar positiva reaktioner då han berättar om företaget han jobbar för och att många vet 
vad företaget står för och vad de gör för sina medarbetare och omvärld. 
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5.1.3 Butikskoncept 
Brown anser att ett butikskoncept består av ett noga utvalt sortiment och att det finns ett antal 
frågor som behöver besvaras för att bygga upp ett butikskoncept. Företagets värden, vilken 
marknad företaget befinner sig på, vilka varor som säljer bra är några av de frågor som måste 
besvaras. Vidare anser Brown att ett butikskoncept innebär att butiksmiljön bör förmedla 
grundläggande saker. Dessa kan enligt Brown vara att förmedla att företaget har de bästa 
produkterna samt företagets eller butikens varumärke. 
  

”If we are talking about a TREK branded store it should communicate things about TREK. If 
we are talking about Geoff Brown Bike Shop, right, then it should communicate things about 
Geoff Brown’s values. My own companies values. I would do that through signage, through 
training my employees to interact with customers in a certain way and I do that with different 
pictures, photography and marketing materials that I hand out in the store and I reinforce 
that with the message on my store website.” 

 
5.1.4 Konceptbutik 
Enligt Brown går det att se fördelarna med konceptbutiker ur två olika perspektiv. 
Försäljningsmässigt innebär det att företagets produkter inte behöver konkurrera med andra 
varumärken och det innebär att företagets varumärke blir synligt på marknaden. 
  

”In a concept store we know that when a customer is walking in to buy a 1000-dollar road 
bike, we know they are going to buy a TREK. In a non-concept store, if somebody is walking 
in to buy a 1000-dollar road bike and the store is a TREK, Specialized and a Cannondale 
dealer, well, they may buy a TREK but they may also buy a Specialized and they may also buy 
a Cannondale.” 

  
Det andra perspektivet innebär att företaget kan vara säkra på att varumärket förmedlas på ett sätt 
som TREK vill. Brown anser att det är lättare att förmedla budskapet i en butik med endast ett 
varumärke och att det är vanligt att butiker med flera varumärken förmedlar cykelbutikens 
övergripande varumärke framför produkterna i butiken. TREK äger själva två konceptbutiker i 
Madison, Wisconsin och Brown beskriver att fördelarna med butikerna är försäljningen de 
inbringar och att de på en lokal nivå representerar företaget bakom produkterna på ett 
framgångsrikt sätt. Butikerna fungerar även som ett sorts laboratorium där företaget kan testa 
olika typer av marknadsföringsmaterial, butiksutformningar, träningsmaterial för säljare och nya 
uppdateringar av mjukvara i företagets egna kassasystem innan de lanseras för andra 
konceptbutiker i USA och övriga världen. 
  
Brown anser att de använder sig av företagets viktigaste budskap för att butikerna i sin helhet 
skall förmedla samma budskap. De använder exempelvis samma typer av exponeringsmaterial 
samt utbildar personalen på samma sätt för att de ska förmedla samma budskap. 
  

”How does the concept store contribute to the customer buying experience? I think at a very 
basic level concept stores simplify the choice for the customer. When you walk in and you 
want to buy a road bike your not looking at, again, a TREK road bike, a Specialized road bike 
and a Cannondale road bike and a Kona road bike, you have a very simple choice. A 
simplified choice is a better shopping experience for the customer.” 
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 Enligt Brown är ett förenklat val vad gäller sortimentet en bättre shoppingupplevelse men anser 
också att shoppingupplevelsen påverkas av exempelvis produktdisplayer och butiksutformning. 
Brown berättar att de jobbar hårt för att göra produkterna synliga och exponerade på ett attraktivt 
sätt för att exempelvis hjälpa till i försäljningen. Idén är alltid att det ska vara lätt för kunden att 
hitta och köpa produkterna. Butiksutformningen skall även den enligt Brown vara lätt för 
kunderna att förstå. Det skall vara möjligt för kunderna att utan hjälp från butikens personal hitta 
till rätt kategori och det skall även finnas tillräckligt med säljmaterial så att kunderna själva skall 
kunna göra köpbeslut. I kombination med den utbildning som säljarna i butiken får samt miljön 
som butiken förmedlar hoppas TREK att de kan stå för den bästa kundupplevelsen som går att få 
i en cykelbutik. 
 
5.1.5 Sortiment 
Konceptbutikerna går, enligt Brown, igenom en process gällande vilka produkter de skall sälja i 
butikerna och den handlar ofta om vilka typer av cyklar som är vettiga att sälja i förhållande till 
det geografiska område butiken är placerad i. 
  

”We sell a lot of road bikes. We sell a lot of bike path-, family- and fitness- bikes. And we sell 
a lot of WSD bikes and we sell a smaller number of cross-country mountain bikes but we do 
not sell downhill racing or free ride mountain bikes. And we don’t sell any bmx bikes because 
there’s not a strong market there for those products. So we look at the market and we say: 
This is the kind of bicycling people do. So these are the bicycles we should be selling. We 
follow the same kind of process for every product category in the stores so whether we talk 
about shoes, helmets or clothing or nutrition, or anything, right. We’re very selective and 
strategic with the product assortment.” 

 
5.1.6 Pris 
På frågan om till vilket prisintervall företaget erbjuder sina kunder produkter skrattar Brown och 
säger allihop. 
 

”All of them. All of them. I mean, we sell. You could by a 400-dollar bicycle from TREK and 
you can buy a 15000-dollar bicycle.”  

  
Han anser att prisintervallet är rimligt och säger att de inte skulle lagerföra en cykel i 
konceptbutikerna i en prisklass som de inte trodde att de skulle kunna sälja. Det finns enligt 
Brown en anledning till att vi skulle se många cyklar i prisklassen 500-1000 dollar om vi besökte 
någon av konceptbutikerna i Madison då han anser att de säljer många cyklar i den intervallen. 
Han berättar även att de lagerför cyklar i högre prisklasser för att visa upp dessa för att attrahera 
kunderna i butiken även om omsättningshastigheten på dem är låg. Brown tycker att kundens 
köpupplevelse inte borde vara annorlunda för en kund som köper en billigare cykel jämfört med 
en kund som köper en dyrare cykel. Han är också tydlig med att säga att ingen kund borde vilja 
ha en sämre köpupplevelse bara för att de köper en cykel i den nedre delen av prisintervallet och 
passar på att slänga en känga mot konkurrenter som behandlar dessa kunder illa. 
  

”We want the 500 dollar bicycle consumer to have as good buying experience as a 5000 
dollar bicycle buyer.” 
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5.1.7 Läge 
Enligt Brown är konceptbutikerna i Madison strategiskt placerade i två olika stadsdelar och 
handelsområden som är naturligt avdelade av stadens centrum. De är placerade där det råder en 
hög trafik på bilar och dit människor åker för att handla andra saker som exempelvis mat och 
kläder. Butikerna är väl synliga från olika håll och är lätta att besöka. Enligt Brown är läget 
viktigt och, utan att kvantifiera hur viktigt det är, anser han att en sämre plats med mindre trafik 
och sämre synlighet skulle påverka försäljningen. Brown är säker på att ingen skulle åka långt 
för att besöka den enda butiken i Wisconsin om så var fallet och betonar att läget är viktigt. 
  

”People would not drive to Waterloo and the head office to go to the only concept store in 
Wisconsin if that was the case. Location is important.” 

 
5.1.8 Kommunikation 
Enligt Brown använder de sig av olika mallar för sin kommunikation som stämmer överens med 
företagets varumärke och övriga budskap. Vidare anser Brown att kommunikationen handlar om 
olika saker, i vissa meddelanden är budskapet att förmedla en ny produkt eller kunskap om en 
produkt och vissa meddelanden är rena säljfrämjande åtgärder i form av erbjudanden. Vissa 
meddelanden handlar om att stärka företagets värden och varumärke. Brown berättar under 
intervjun att han håller på att godkänna innehållet i ett kundmail som bland annat berättar om 
schemat för de gemensamma cykelturerna butikerna fixar tillsammans med sina kunder och som 
även innehåller en del information om pendling, vilka fördelar de ger personerna som cyklar och 
den positiva inverkan det har på miljön. Förutom sitt kundmail använder konceptbutikerna lokala 
tidningar för annonsering. Kommunikationen mellan konsumenter och butikerna sker även via 
sociala medier som exempelvis Facebook och Twitter. 
 
5.1.9 Service 
Brown inleder vår diskussion om vilken typ av service som är viktig att ha i en butik så här: 
 

”A bike store has to have a workshop.”  
 
Det är viktigt att kunna underhålla och serva cyklarna då det påverkar den långvariga relationen 
med kunderna. Brown lyfter även fram andra typer av serviceåtgärder som kan leda till att 
köpupplevelsen blir bra och fungerar som konkurrensmedel men anser ändå att grunden ligger i 
att kunna serva cyklarna. 
 
5.1.10 Personal 
Brown beskriver att det är viktigt att personalen gör sitt yttersta för att ge kunderna en positiv 
köpupplevelse och att de också påverkar företagets varumärke. Han anser att en fin butik med 
otrevlig personal kan göra stor skada på varumärket. Omvänt anser Brown att en till utseendet 
dålig butik med en grymt serviceinriktad personal ändå kan leda till långa och framgångsrika 
relationer med konsumenter. Han påstår att kunder kan förlåta högar med skräp men inte förlåta 
dålig service. 
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”Your staff absolutely impact your brand and, you know, therefore we work really hard with 
our retail employees to make sure that they are well trained, they know their stuff and that 
they operate with a high sense of urgency towards their customers so they get great customer 
service.” 
 

5.1.11 Butiksutformning 
Butikens utformning måste, enligt Brown, möta olika krav. Den måste skapa bra ställen för att 
exponera speciella, oftast dyrare, produkter som är en del av varumärket som de vill främja. Den 
måste även berätta olika saker för konsumenterna. 
  

”If one of our brand values is great customer service, right, then the overall layout and the 
store being easy to shop helps reinforce great customer service. If the value is best in class 
products, then the layout and the way we highlight and represent products, and the materials 
and the POP that we uses to display those products needs to, all reinforce best in class 
products. And if part of the brand message is advocacy, and being a great place to ride a bike 
or how to quickly, safely, and easily ride a bike around the community, then you have to have 
things like an information centre or adventure centre or were to ride centre in our stores to 
help reinforce that. So all of those kind of key-brand messages that we have for TREK, we can 
physically kind of talk to the customers about in the retail store.” 

  
Vilka krav och vilka delar av varumärkets värden som förmedlas i butikerna varierar från butik 
till butik och beror ofta på vilken typ av kategori som är viktig för att möta efterfrågan på den 
specifika butikens marknad. Enligt Brown arbetar butikerna i Madison mycket med att 
presentera landsvägs- och triathloncyklar men storleksmässigt tillägnas den största fysiska 
platsen i butiken pendlings och familjecyklar då den kategorin står för huvuddelen av 
försäljningen. Brown beskriver att en butik i Boulder, Colorado inriktar sig på, och ger mycket 
utrymme för, mountainbikes och mindre till pendelcykling då de befinner sig på en mer 
mountainbike-orienterad marknad. 
  
Butikens utformning påverkas också av enkla formler som berättar för butiken hur mycket 
utrymme som skall ges till varje kategori i förhållande till försäljningen, något som även 
påverkas av vilka omsättningshastigheter butiken strävar efter för de olika kategorierna. Brown 
berättar även att de försöker läsa och lära sig av forskning som gjorts inom ämnet 
konsumentbeteende och vilka typer av exponering som är bäst och lättast för kunderna att 
uppfatta. 
  
Vidare anser Brown att utsidan och insidan av en butik är två olika saker, i alla fall i USA. De 
hyr lokalerna och får inte måla om eller bygga om utsidan i hög utsträckning men arbetar mycket 
med att göra skyltfönstren attraktiva för att kunderna skall få en uppfattning om vad som väntas 
inne i butiken samt använder skyltar på utsidan som berättar om vilken verksamhet som försiggår 
inne i butiken, men även detta begränsas av olika regler i staten. 
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5.1.12 Yttre varumärken 
Brown berättar att cykelindustrin är speciell och att det inte finns någon som kan stoltsera med 
konceptbutiker som innehåller allt från ett varumärke. Detta eftersom det finns flera företag som 
producerar olika produkter. TREK är ändå speciella enligt Brown då de tillverkar alla typer av 
cyklar men också hjul, hjälmar, kläder, pumpar, verktyg och slangar. För de flesta kunderna är 
detta tillräckligt, men för några få är det dock inte så. Enligt Brown är TREK väldigt selektiva i 
urvalet av produkter från andra företag som skall säljas och exponeras i deras konceptbutiker och 
anser att produkterna tävlar mot företagets egna men att kunderna gillar möjligheten att välja. De 
väljer dock endast produkter som är unika till utseendet och inte kan jämföras rakt av med 
produkterna från TREK. De väljer exempelvis att sälja två-tre olika modeller av hjälmar av 
varumärket Giro som ligger i den övre prisklassen för att främja försäljningen av hjälmar från 
TREK då säljarna kan berätta om fördelarna med hjälmarna från TREK då de exponeras bredvid 
varandra och utstrålar samma värde trots att hjälmen från TREK är billigare. 
  

”There are certain brands that you need to have in your store, I think, to get customers in the 
door, right. You probably need to sell Oakley sunglasses or Smith sunglasses, right. Shimano 
is a leading name in shoes, Sidi is a leading name in shoes. Some people just want to buy Sidi 
shoes, right. And if you don’t carry Sidi shoes you would maybe never get the opportunity to 
talk to that customer about shoes in general so we make some strategic decisions in a few 
different categories to represent some things that might actually compete with TREK products 
but we do that on purpose to give the customer some basic choices.” 

  
Företagen som levererar de produkter som inte är deras egna har ofta idéer och förslag på hur de 
skall exponeras men Brown viftar bort det och anser att det är deras uppgift att placera saker och 
ting på ett sätt som de tror fungerar bäst. Han berättar att de endast säger vilka produkter de vill 
ha och anser att det är viktigt att vara befälet för sitt företagande och inte lyssna eller använda allt 
som de andra företagen vill att de ska använda. 
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5.2 Analys: TREK Bicycle Corporation 
 
5.2.1 Varumärket 
TREK vill göra världen till en bättre plats och lägger stor vikt vid att lösa bland annat 
klimatförändringar och mänsklig ohälsa med sina produkter. Aaker och Joachimstahler (2000) 
nämner företagets namn och rykte som en del i att skapa brand value vilket vi anser att TREK 
gör med sin ofta uttalade vision och slogan We believe in bikes samt att TREK anser att de står 
för värden som kvalitet och service. Service är en del av kringprodukten som Kotler et al. (2008) 
anser är den del som den mesta konkurrensen idag handlar om. Vi anser att en cykel i en viss 
prisklass kan likna konkurrenternas modeller då de idag består av liknande material och 
komponenter vilket gör att TREK tvingas att erbjuda någonting extra utöver själva 
kärnprodukten, nyttan, en cykel kan ge. TREK erbjuder sina återförsäljare ett unikt samarbete 
där de försöker göra dem lönsamma. Eftersom detta inte kan uppfattas av slutkonsumenterna 
arbetar de också ur kundens synvinkel med visionen att göra världen till en bättre plats och det 
anser vi är smart då det är viktigt att slutkonsumentens uppfattning av varumärket möjligtvis är 
viktigare än återförsäljarens då det enligt Melin (1999) kan fungera som ett hjälpmedel som 
underlättar beslutsprocessen. 
 
Varumärkets kärnvärde förmedlas genom konceptbutiker, andra återförsäljare, via företagets 
hemsida, cykelmagasin och annan tryckt press samt genom olika social medier. Att sprida ut sitt 
budskap anser vi vara positivt och det är viktigt att det är kärnvärdet som kommuniceras då det 
enligt Melin (1999) är en del av att bygga ett starkt varumärkeskapital. De cykelintresserade 
konsumenterna känner till varumärket TREK och vad de representerar enligt TREK och vi kan 
bara anta att de har lyckats med denna positionering på den amerikanska marknaden. En 
personlig uppfattning är att TREK inte lyckats positionera sig på ett liknande sätt på den svenska 
marknaden, möjligtvis på grund av att de bara varit verksamma på den svenska marknaden i 
knappt två år. Det kan också bero på att kommunikationen i Sverige handlar om kärnprodukten 
istället för kärnvärdet. 
 
5.2.2 Image och identitet 
TREK vill framstå som det ledande företaget i världen inom cykelindustrin men anser att det är 
svårt att veta om det är så företaget uppfattas på den globala marknaden. TREK beskriver att de 
står för hög kvalitet och enastående kundservice. De är de två viktigaste byggstenarna i att skapa 
en butikimage enligt Hernant och Boström (2010). Butikens image kan i praktiken vara 
avgörande för kundernas val av butik enligt Mossberg (2003) och att just arbeta med produkter 
av hög kvalitet och bra kundservice anser TREK vara nyckeln till framgång. Service handlar 
enligt Hernant och Boström (2010) om hur kunden upplever vad butiken levererar. TREK 
nämner även kvalitetsprodukter som en del av erbjudandet och Grönroos (2007) skriver att det är 
viktigt att förstå att de olika delarna av erbjudandet, tillsammans, påverkar hur kunden upplever 
butiken och att det formar butiken image. 
 
5.2.3 Butikskoncept 
Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) innehåller ett butikskoncept helheten av ett 
erbjudande till kund. Ett välplanerat butikskoncept kan användas för att förmedla någonting mer 
än en vara och ge kunden en upplevelse i butiken (Pine & Gilmore, 1999; Ohlsson et al., 2005).  
TREK nämner sortiment, företagets värden, och marknad som några punkter som måste besvaras 
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för att skapa ett butikskoncept. Dessutom anser TREK att butikskonceptet bör förmedla de 
grundläggande värderingar butiken har. Scmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att ett 
koncept börjar med affärsidén och det kan enligt oss liknas med de värderingar och mål som 
TREK nämner. För TREK är det viktigt att förmedla butikens värderingar genom olika typer av 
kommunikation inne och utanför butiken. Hernant och Boström (2010) skriver att 
kommunikationen består av två delar; marknadskommunikation och butikskommunikation - 
något som även TREK anser vara viktigt vid utformandet och användningen av ett 
butikskoncept. 
 
Enligt TREK handlar ett butikskoncept även om att underlätta för kunderna att handla och ta 
beslut. I deras egna konceptbutiker kan de förmedla ett varumärke till kunderna och anser att det 
underlättar kundernas köpprocess men att det även är en del av köpupplevelsen. Hernant och 
Boström (2010) anser att det är mer vanligt förekommande att butiker arbetar fram en 
butiksutformning i butikskoncepten som underlättar för kunder att hjälpa sig själva.  
 
5.2.4 Konceptbutik 
Det går enligt TREK att se fördelarna av en konceptbutik ur två synvinklar. Den ena är 
försäljningen som TREK kontrollerar då de med egna butiker inte behöver konkurrera med andra 
cykeltillverkare. Den andra är den kontroll som företaget har över hur varumärket presenteras 
och levereras. Utöver de fördelarna lyfter TREK även fram möjligheterna med att använda 
konceptbutiker som ett laboratorium för nya produkter, displayer och annat säljmaterial som 
sedan kan implementeras i andra konceptbutiker och hos andra återförsäljare. Just kontroll är ett 
begrepp som Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser vara den främsta anledningen till 
att företag skapar egna butiker där endast företagets egna produkter finns representerade. För att 
förmedla samma budskap i de två konceptbutikerna använder de sig av samma 
exponeringsmaterial och utbildningar för personalen hålls på samma sätt för att de ska kunna 
förmedla samma budskap. Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) är personalen en del 
av butikskonceptet och vi anser att det framkommer att TREK också ser personalen som en 
viktig del av företagets erbjudande då de vid upprepade tillfällen nämner god eller enastående 
service som ett kärnvärde. 
 
5.2.5 Sortiment 
Enligt Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) skall ett sortiment stämma överens med det 
behov som butiken vill tillfredsställa och den målgrupp som butiken vänder sig till. Vilket 
sortiment som skall säljas i konceptbutikerna sker enligt TREK genom en process där företaget 
analyserar butikens marknad och geografiska lokalisering. Processen genomförs på alla typer av 
produktkategorier som cyklar, hjälmar och skor. Enligt Hernant och Boström (2010) bidrar 
sortimentet till butikens image. Enligt Melin (1999) blir ett varumärke känt på grund av de 
produkter de representerar och Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att sortimentet 
är avgörande för hur butikskonceptet lyckas. 
 
5.2.6 Pris 
Priset avgör inte var kunderna handlar enligt Hernant och Boström (2010). TREK erbjuder sina 
kunder produkter i alla prisklasser men de väljer endast ut produkter till butikerna som det finns 
möjlighet att sälja. Den största delen av produkterna är enligt TREK i den lägre prisklassen 
medans endast ett fåtal ligger i den något högre klassen för att attrahera och locka in kunderna i 
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butikerna. Enligt Hernant och Boström (2010) är priset en central del i butikens 
helhetserbjudande för att skapa en känsla av värde för pengarna. TREK vill ge alla kunderna en 
bra och trevlig köpupplevelse och att de ofta överträffar kundens förväntningar. Ghosh och 
McLafferty (1987) skriver att prisnivån tillsammans med kvaliteten i köpupplevelsen ger kunden 
en känsla av värde för pengarna. 
 
5.2.7 Läge 
Konceptbutikerna som TREK driver i Madison, Wisconsin är enligt TREK strategiskt placerade i 
områden där det råder hög trafik och på handelsområden dit människor åker för att handla. Enligt 
TREK är läget viktigt och anser att varumärket inte kan få människor att resa 30-40 minuter i bil 
till Waterloo där företagets huvudkontor ligger. Hernant och Boström (2010) fastställer också att 
läget är viktigt och ett av butikens viktigaste konkurrensmedel. Läget kan även ses som en 
konkurrensfördel enligt Hernant och Boström (2010) men det nämner inte TREK. Kanske på 
grund av att det i närheten av deras butiker finns just konkurrenter. Även Schmidt Thurow och 
Sköld Nilsson (2010) anser att läget och miljön runt butiken är viktig och bör utgå från 
butikskonceptet. 
 
5.2.8 Kommunikation 
TREK använder sig av olika mallar för sin kommunikation och anser att det är viktigt att 
kommunikationen stämmer överens med företagets varumärke och budskap. Kommunikationen 
förmedlar enligt Hernant och Boström (2010) det som butiken har att erbjuda till marknaden. 
TREK kommunicerar information om deras produkter, dess attribut och förmågor samt de 
värden som TREK vill förmedla vilket stämmer överens med Melins (1999) åsikt om att 
marknadskommunikation handlar om att förmedla butikens USP till konsumenterna. 
Kommunikationen till butikens kunder sker via kundmail, lokala tidningar, sociala medier och 
genom olika kundträffar som exempelvis gemensamma cykelturer. Enligt Hernant och Boström 
(2010) är marknadskommunikationens främsta verktyg reklam, reklam som ska öka försäljning, 
förändra attityder eller bygga image. 
 
5.2.9 Service 
Service delas upp i serviceåtgärder och personlig service. Serviceåtgärder är enligt Schmidt 
Thurow och Sköld Nilsson (2004) de tjänster, kopplade till produktsortimentet, som underlättar 
och skapar trygghet för kunden. Enligt TREK är verkstaden den viktigaste serviceåtgärden 
eftersom den främjar för långa relationer med kunderna då personerna i verkstaden servar och 
lagar kundernas egendom, nämligen cyklarna. Enligt TREK handlar även service om att 
underlätta för kunderna att handla och anser att butiksutformningen är en viktig serviceåtgärd för 
att stödja det påståendet. Enligt Pan och Zinkhan (2006) är service den näst största anledningen 
till varför människor väljer en viss butik, endast sortimentsmixen rankas högre av författarna.  
 
5.2.10 Personal 
TREK anser att personalen är viktig för att de i hög grad påverkar kundernas köpupplevelse och 
uppfattning om varumärket. Kotler et al. (2008) anser att resten av butikens konkurrensmedel 
inte spelar någon roll om försäljning inte kan ske. Dessutom anser Underhill (2006) att ju mer 
kontakt en säljare har med kunderna, ju större blir det genomsnittliga köpet.  Det anser TREK 
också då de tror att en kund kan förlåta dig om butiken är stökig men inte förlåta dig för en dålig 
kvalitet på den service som erbjuds. TREK nämner att personalen påverkar varumärket och 
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Kotler et al. (2008) skriver att säljare och personal i butiken är företagets ansikte utåt. Schmidt 
Thurow och Sköld Nilsson (2004) beskriver personlig service som individuell service från 
butiksanställd till kund, service som kan bestå av allt från bemötande och personlig försäljning 
till reklamationshantering, eller som i detta fall, en verkstad som kan serva och reparera 
kundernas cyklar. 
 
5.2.11 Butiksutformning 
TREK anser att utformningen av en butik måste möta vissa krav. Den ska enligt TREK skapa 
utrymme att exponera speciellt utvalda produkter och berätta olika saker för kunderna. Schmidt 
Thurow och Sköld Nilsson (2004) anser att butikskommunikation är ett komplement till 
personlig försäljning och ska visa upp produkter, informera, inspirera och skapa köplust. Enligt 
Hernant och Boström (2010) är varuplacering en grundläggande aspekt inom området. TREK 
använder enkla formler för att exempelvis veta hur stor del av den fysiska ytan som skall tilldelas 
en viss kategori där förhållandet mellan bland annat försäljningsmål och omsättningshastigheter 
beräknas. Det krävs också en logisk ordning för hur produkter och produktkategorier placeras 
och utöver detta krävs produktexponering, vanligtvis med fokus på butikens hetaste ytor 
(Hernant och Boström, 2010). Hos TREK ser placeringen av produkterna olika ut i olika butiker 
och speglar ofta den marknad butiken befinner sig på. Butikerna i Madison, Wisconsin inriktar 
sig på landvägs- och triathloncyklar samtidigt som en butik i Boulder, Colorado inriktar sig på 
mountainbikes och downhillcyklar. 
 
Eftersom TREK vill förmedla värden som att förbättra omvärlden har de inrett konceptbutikerna 
med äventyrscenter där kunderna kan kolla på tavlor och broschyrer för att hitta nya cykelleder 
och vägar att exempelvis motionera på. Gottdiener (1998) skriver att butikens miljö kan förstärka 
och utveckla de värden som är förknippade med varumärket. Mossberg och Johansen (2006) 
anser att en butik kan påverka kundens uppfattning om butiken – möbler och inredning samt att 
det inte är dammigt och rörigt kan ge intrycket om att butiken är seriös och går att lita på. TREK 
anser att det är svårt att få butikernas interiör och exteriör att samspela då de inte äger lokalerna 
men att det istället tvingar dem att uppdatera och göra inbjudande kreationer i butikens 
skyltfönster. Ward, Bitner och Barnes (1992) skriver att butikens exteriör och interiör sänder 
signaler om butikens troliga pris-, kvalitet- och servicenivå, något som TREK inte kan påverka 
nämnvärt. 
 
5.2.12 Yttre varumärken 
TREK anser att cykelindustrin är speciell och att det idag inte är möjligt att driva en cykelbutik 
med endast ett varumärke. De använder sig i vissa fall av externa varumärken för att fylla ut 
sortimentet och erbjuda några få extra alternativ. Enligt TREK är det dock viktigt att de 
varumärken och produkter som väljs ut stämmer överens med företagets värden och de anser att 
de är selektiva i urvalsprocessen. Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) ställer många 
tillverkare och leverantörer krav på återförsäljarna att använda sig av viss typ av försäljnings- 
och exponeringsmaterial för produkterna men TREK låter sig inte påverkas av dessa krav utan 
anser att det är viktigare att de externa produkterna istället smälter in på ett bra sätt i butiken. 
Enligt Hernant och Boström (2010) påverkar de varumärken som finns i butiken kvaliteten i 
köpupplevelsen för kunden. Enligt Melin (1999) blir ett varumärke känt genom de produkter som 
det representerar och därför är det viktigt att TREK inte väljer produkter av låg kvalitet för att 
påverka butikens image negativt. 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuterar vi de skillnader och likheter som finns mellan de två fallföretagen och 
deras användning av olika butikskoncept. Vi följer samma kategorier som i föregående kapitel. 
 
6.1 Varumärket 
MIO vill att varumärkets namn skall vara en kvalitetsstämpel på de butiker som använder det. 
Med sitt namn har de utvecklat en uthållig konkurrensfördel i form av ett rikstäckande butiksnät. 
Det huvudsakliga värdet i varumärket är hög kvalitet i förhållande till prisnivån, samt bästa 
service och sortiment samt stå för en hög stilsäkerhet. TREK anser att deras huvudsakliga värden 
är kvalitet och service. TREK strävar också efter att göra världen till en bättre plats, något som 
de försöker inkludera i varumärket med hjälp av bland annat sin slogan. Kvalitet är nyckelordet 
båda fallföretagen använder och enligt teorin är upplevd kvalitet, ur konsumentens synvinkel, 
den viktigaste märkesassociationen för ett varumärke. 
 
MIO förmedlar sitt varumärke olika beroende på landets konjunktur. De senaste åren som varit 
tuffa ekonomisk har företaget valt att kommunicera mycket lågpris för att ändra sin position i 
kundens medvetande. TREK är marknadsledande på den amerikanska marknaden och har lyckats 
positionera sig på en position de vill ha i kundernas medvetande, det vill säga att de står för hög 
kvalitet och service. Fallföretagens förmedling av varumärket sker på olika sätt, MIO strävar 
efter att ta en ny position medans TREK har en önskad position de är nöjda med. TREK arbetar 
alltså för att behålla sin position medans MIO arbetar för att utvidga sin position och därför ser 
företagens metoder olika ut. 
 
6.2 Identitet och image 
MIO uppfattar sig själva som ett seriöst företag med lång erfarenhet, brett kunnande och 
stilsäkerhet. TREK anser att de står för hög kvalitet och kundservice samt att de är ett av de 
ledande cykelföretaget i världen. Båda fallföretagen ser sig själva som stora aktörer på 
marknaden med fokus på kvalitet, kunnande och service. Det enda som spelar någon roll enligt 
teorin är kundens upplevda kvalitet, vilket företagen är medvetna om. 
 
MIO anser att de måste få in kunderna i butiken för att kunna påverka deras uppfattning om 
företaget. För att göra detta arbetar de med lågprissegmentet för att skapa trafik. Eftersom MIO 
anser att företaget är duktiga i butiken blir de flesta kunderna positivt överraskade, vilket leder 
till att varumärket uppfattas positivt. Detta stämmer även överens med det som framkommit i 
teorin. TREK anser att de är svårt att veta hur de uppfattas på marknaden men TREK strävar 
efter högkvalitativa produkter och bra kundservice, vilket de anser är nyckeln till framgång. 
MIO:s främsta fokus vid imageuppbyggnaden är att få in kunderna i butiken för att ha 
möjligheten att påverka deras uppfattning. TREK fokuserar på att bygga en image utifrån de 
faktiska produkterna. 
 
6.3 Butikskoncept 
Enligt MIO handlar ett butikskoncept främst om att skapa igenkänning i alla butiker. Mycket 
handlar om butikens utseende och detta syftar till att ge kunderna en känsla av stolthet och 
trygghet när de handlar på MIO. En av de viktigaste bitarna i detta pussel är att återskapa kedjans 
kataloger i butikerna. MIO arbetar för att påverka köpupplevelsen i sina butiker genom att 
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förbättra butikens olika egenskaper. Ett butikskoncept handlar enligt TREK huvudsakligen om 
sortiment, värderingar och marknad. TREK arbetar med att förmedla värderingar genom 
kommunikation i och utanför sina butiker. Dessutom nämner TREK att det viktigaste för ett 
butikskoncept är underlätta för kunderna att fatta beslut. 
 
För MIO handlar ett butikskoncept i första hand om att kunden skall ha möjlighet att känna igen 
sig i möbelkedjans alla butiker och se tydliga likheter med katalogerna. För TREK ligger fokus 
på att skapa en möjlighet till ett enkelt köpbeslut. 
 
6.4 Butikskoncept med flera varumärken / Konceptbutik 
Fallföretaget MIO använder sitt eget namn som det övergripande varumärket och blandar sina 
egna produkter med premiumprodukter från externa varumärken. Fallföretaget TREK har 
centralt styrda konceptbutiker där de kontrollerar sina produkter och varumärke fullständigt. 
TREK nämner även att konceptbutiker är ett bra forum för att testa nya produkter och 
butikslösningar. 
 
MIO har trots att de inte tillverkar sina egna produkter som TREK så har de ändå en bra kontroll 
över sina produkter och varumärken eftersom de innehar en stark förhandlingssits gentemot sina 
leverantörer då de är en stor aktör på möbelmarknaden. Skillnaden är att TREK har full kontroll 
medans MIO har en del av kontrollen varumärket. 
 
6.5 Sortiment 
Sortimentet i MIO:s olika butiker bestäms av centrala produktråd och skall antingen vara volym- 
eller profilskapande. Dessa typer av krav skall uppfyllas i alla produktgrupper. MIO anser att 
även om en produkt inte bidrar med mycket försäljning så kan de ändå vara värdefulla för 
företagets image och varumärke. Sortimentet för TREK bestäms genom en analys av butikernas 
geografiska placering och den marknad som butiken befinner sig på, något som även för TREK 
gäller för alla produktgrupper. 
 
MIO med sina centrala produktråd väljer ett sortiment som skall vara likt i möbelkedjans 
samtliga butiker. TREK arbetar mer med ett geografiskt anpassat sortiment och utgår från lokala 
marknader och dess behov av produkter. Exempelvis skiljer sig sortimentet åt mellan en butik i 
platta Wisconsin jämfört med en butik i kuperade Colorado. 
 
6.6 Pris 
Som vi nämnt tidigare har MIO på senare år sänkt sin prisbild något för att ändra sin position, till 
att bli mer prisvärda. När MIO gjorde detta anser de själva att köpupplevelsen idag oftare 
överträffar prisnivån vilket i högre utsträckning ger företaget positivt överraskande kunder. 
Teorin nämner att det är viktigt att kunden upplever att de får värde för pengarna. I teorin 
framkommer det även att priset inte ensamt avgör var kunden kommer att handla, något som 
även MIO instämmer i. TREK erbjuder kunden produkter i alla prisklasser där den största delen 
av produkterna ligger i den nedre klassen. TREK har ett fåtal cykelmodeller i högre prisklasser 
för att attrahera kunden till butikerna. TREK vill även de ge kunden en bra köpupplevelse och de 
anser själva att de ofta överträffar kundens förväntningar. 
 



 46 

MIO arbetar med produkter i de lägre prisklasserna för att locka in kunder i butikerna medans 
TREK arbetar tvärtom med exklusiva produkter för att locka in kunder i butikerna. Båda 
företagen påstår att kundens förväntningar ofta överträffas på grund av positiva köpupplevelser. 
 
6.7 Läge 
MIO anser inte att läget är av stor betydelse för deras butiker då de menar att sällanköpshandeln, 
som de tillhör, ofta ligger i externa lägen. Det finns dock två undantag i möbelkedjan där två 
butiker, placerade i Kungens Kurva och på Sveavägen i Stockholm, har som syfte att vara 
varumärkesuppbyggande. Istället för att arbeta med hög tillgänglighet i specifika områden i 
städerna satsar MIO på att finnas representerade i alla större regioner. Då MIO oftast ligger på 
externa lägen placerar de sig helst bland annan sällanköpshandel som skapar trafik till området. 
TREK placerar sina butiker där det råder hög trafik och på större handelsområden eftersom att 
TREK anser att läget är viktigt för dem. TREK menar att deras varumärke inte kan få människor 
att vilja resa 30-40 minuter för att besöka dem. 
 
MIO litar på att varumärket kan få folk att förflytta sig till externa lägen för att besöka butiken. 
TREK är mer benägna att placera sina butiker på platser där det råder hög trafik då de anser att 
kunden inte gör samma resa för att besöka TREK som de gör för att besöka MIO. Båda företagen 
vill finnas representerade med butiker i hela landet men TREK lägger större vikt vid ett bra läge 
på den specifika orten än vad MIO gör. 
 
6.8 Kommunikation 
MIO kommunicerar främst genom centralt styrd marknadsföring, via årets två kataloger samt 
genom butikerna. MIO anser att de måste balansera sin kommunikation för att inte mista de 
kunder som efterfrågar de mer exklusiva produkterna då de försöker skapa sig en ny position 
som ett prisvärt alternativ. Detta innebär exempelvis att lågprisannonser emellanåt balanseras 
upp av annonser med premiumprodukter. Kommunikationen via dagspress, TV och radio 
utformas centralt för att den skall se likadan ut i hela möbelkedjan. TREK använder sig av olika 
kommunikationsmallar för att kommunikationen skall stämma överens med varumärkets 
budskap. De kommunicerar information om produkter, dess egenskaper och värden via 
kundmail, lokala tidningar, social medier samt via olika kundträffar. 
 
Båda företagen använder sig av styrd kommunikation utifrån centrala riktlinjer i MIO:s fall och 
genom särskilda mallar i TREK:s fall. Men på grund av den rådande ekonomin som MIO nämner 
baseras deras kommunikation, just nu, främst på lågprisprodukter för att locka fler kunder till 
butikerna. Kommunikationen från TREK handlar om deras produkt och dess fördelar i högre 
utsträckning än priset och dessutom ska kommunikationen spegla företagets värden. 
 
6.9 Service 
De viktigaste serviceåtgärderna för MIO är att det skall vara enkelt för kunden att få tag på den 
information som krävs, exempelvis pris, mått, erbjudanden och olika valmöjligheter. De nämner 
även reklamationshantering som en viktig punkt i butiken då en reklamation ofta kan vara en 
källa till frustration hos kunden. Servicen är väldigt viktigt för värdeskapandet på MIO och anses 
vara en av de viktigaste delarna i ett butikskoncept. För TREK är deras verkstad den viktigaste 
servicen eftersom den främjar långsiktiga relationer och är en källa till trygghet för kunden. 
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TREK anser att butiksutformningen är en viktig serviceåtgärd eftersom den underlättar för 
kunden att fatta ett bra köpbeslut. 
 
Båda företagen lyfter fram vikten av bra information som en del av servicen, eftersom båda 
fallföretagen anser att service handlar om att underlätta för kunden. Båda nämner någon typ av 
efterservice, MIO fokuserar på reklamationshantering medan TREK lägger fokus på reparationer 
och underhåll av cyklar. Enligt teorin är rankas service som den näst största anledningen till valet 
av butik, endast sortimentet rankas högre. 
 
6.10 Personal 
MIO ser personalen som en av sina viktigaste konkurrensmedel, då det är butikens personal som 
bär varumärket i kundens ögon. MIO nämner särskilt första och sista kontaktpunkten med 
kunden som kritiska eftersom det är där kunden får sitt första och sista intryck av företaget. 
TREK anser att personalen är viktigt då de påverkar kundens köpupplevelse och uppfattning om 
företaget. TREK menar att bra service är viktigare än butikens utseende. 
 
Båda fallföretagen ser personalen som ett viktigt konkurrensmedel eftersom de enligt både 
fallföretagen och teorin representerar dess varumärke och är dess ansikte utåt. Företagen är även 
medvetna om att personalen i butiken påverkar kundens köpupplevelse i hög omfattning. 
 
6.11 Butiksutformning 
Fallföretaget MIO arbetar mycket med produktplacering då det är viktigt för dem hur produkter 
placeras i kundvarvet. De arbetar med heta och kalla butiksytor där till exempel storsäljare och 
lågprisprodukter placeras på heta ytor i början av butiksvarvet. De arbetar även efter en 
placeringsmodell de kallar för tre kompisar och en ny i klassen vilket innebär att profilskapande 
produkter varvas med volymskapande sådana för att de skall höja varandra. Fallföretaget TREK 
använder sig också av produktplacering för att förmedla olika saker till kunden. TREK använder 
enkla formler för att beräkna hur stor butiksyta en viss produktkategori skall tilldelas. 
Produktplaceringen i butikerna varierar beroende på butikens marknad, exempelvis har 
mountainbikes en större butiksyta i Colorado än i Wisconsin. 
 
MIO vill att butiksmiljön skall få kunden att känna sig som hemma. Det skall kännas lättsamt 
men ändå finnas en känsla av ordning och reda i butiken. Det finns även ett samband mellan 
butikens interiör och exteriör, båda skall utstråla ordning och reda samt vara stilrena. TREK vill i 
sin butiksmiljö förstärka varumärkets värden, detta har de gjort genom att exempelvis inreda sina 
konceptbutiker med olika äventyrscenter. För TREK finns det inget tydligt samband mellan 
interiör och exteriör, de använder sig istället av sina skyltfönster för att skapa en inbjudande 
känsla. 
 
Båda arbetar med en utarbetad plan för produktplacering. MIO fokuserar mer på placeringen på 
utvalda produkter och dess omgivning medans TREK lägger större vikt vid produktområden och 
ytan de tilldelas i butiken utifrån den lokala marknaden. MIO lägger vikt vid att få kunden att 
känna sig som hemma, bekväm och trygg i butiken. TREK fokuserar mer på att försätta kunden i 
sinnesstämning som stämmer överens med varumärkets värden. För MIO är det viktigt att 
butikens interiör och exteriör samspelar, främst utseendemässigt. TREK lägger mindre vikt vid 
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detta och använder sig främst av butikens skyltfönster, vilket som kan klassas som ett mellanting 
av butikens exteriör och interiör. 
 
6.12 Yttre varumärken 
MIO använder sig av externa varumärken i sitt premiumsegment och syftet med dessa är att fylla 
ut sortimentet och förstärka det egna varumärket. De externa varumärkena ska stärka den totala 
upplevelsen i butiken och måste därför passa varumärkets övergripande värden, stil och pris. 
Teorin nämner att ett övergripande varumärke kan bli känt genom de varumärken som finns 
representerade i butiken. TREK påstår att cykelindustrin är speciell och att det inte är möjligt att 
driva en renodlad konceptbutik med bara ett varumärke, därför använder de sig av några få 
externa varumärken för att fylla ut sortimentet. Det är även viktigt för TREK att de yttre 
varumärkena stämmer överens med företagets värden. TREK vill att externa varumärken ska 
smälta in i butiken på ett bra sätt och exponerar inte dem på något speciellt sätt. 
 
MIO använder sig av externa varumärken för att höja den totala köpupplevelsen och addera ett 
ytterligare konkurrensmedel. De få externa varumärken som TREK använder sig av ska smälta in 
i sortimentet och ses inte som en konkurrensfördel i samma bemärkelse som MIO gör. Båda 
håller med om att de yttre varumärkena måste stämma överens med det egna företagets 
varumärke och värden. 
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7. SLUTSATSER 
I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommer fram till i diskussionen. 
Problemformuleringen besvaras och dessutom presenterar vi ett antal rekommendationer för 
framtida forskning.  
 
För att påminna om uppsatsens problemformulering presenterar vi den en gång till här: 
 
Hur förmedlas och stärks ett företags varumärke med olika butikskoncept? 
 
I teorin framkom det att ett starkt varumärke kan vara ett företags viktigaste tillgång samt att en 
märkesinnehavare vill sluta avtal med så många konsumenter som möjligt under en så lång tid 
som möjligt. För att detta skall vara möjligt måste varumärket erbjuda något som kunden 
efterfrågar. I varje varumärke finns det värden som beskriver vad varumärket står för och 
erbjuder. Varumärkets värden kan se olika ut beroende på om varumärket ses ur konsumentens 
eller företagets perspektiv, det viktiga är att ett företags identitet och image stämmer överens. 
Det enda som spelar någon roll är kundens upplevda kvalitet. 
 
Ett butikskoncept utgår från affärsidén och är enligt teorin centralt för att bygga en butiks 
varumärke. Ett butikskoncept kan ta två huvudsakliga former, det ena är ett butikskoncept med 
flera varumärken och det andra en konceptbutik. Det finns utöver det en hel del olika tolkningar 
av begreppet butikskoncept, men det handlar alltså inte bara om butiksutformning som många 
verkar tro. Vi har funnit att ett butikskoncept oftast byggs med ett verktyg som brukar kallas för 
retail mix. De båda konceptformerna använder retail mixen på olika sätt för att förmedla och 
stärka sitt varumärke och nedan presenteras de skillnader i hur verktyget används som vi kommit 
fram till i vår uppsats. 
 
Sortimentet kan enligt diskussionen utformas olika. I den konceptbutik vi undersökt tenderar 
sortimentet att utformas utifrån lokala marknader. Med ett butikskoncept med flera varumärken 
utformas sortimentet central för att det ska vara likadant i alla butiker. Sortimentet anses vara den 
viktigaste delen för båda sorters butikskoncept. Konceptbutiken använder produkter med högt 
pris för att locka in kunder i butiken eftersom ett högt pris utstrålar hög kvalité på resterande 
sortiment. Butikskonceptet med flera varumärken arbetar tvärtom med lågpris för att locka 
kunder in i butiken eftersom kunderna då känner att de har råd att handla i butiken. 
 
För butiken med flera varumärken har läget en mindre betydelse eftersom kunderna tenderar att 
resa för att komma till butiken, ett vanligt fenomen i möbelbranschen. För konceptbutiken är det 
viktigare med en central placering eftersom kunder inte vill resa för att besöka butiken, något 
som kan bero på konkurrenssituationen på marknaden. Med ett butikskoncept med flera 
varumärken styrs i detta fall kommunikationen centralt för att den ska vara likvärdig bland alla 
butiker. Med många olika prissegment kan företaget inte endast annonsera lågpris eftersom de då 
riskerar att tappa sina premiumkunder. En konceptbutik kommunicerar på ett mer 
produktorienterat sätt då produkten och dess fördelar generellt spelar större roll för konsumenten 
än priset. 
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Vad gäller service är vikten av information är likvärdig i båda sorters butikskoncept. Det handlar 
om att underlätta för kunden, något som båda anser vara målet med service. Ytterligare 
serviceåtgärder som båda nämner är efterservice, något som borde bero på att detta är ett känt 
sätt att bygga långsiktiga relationer. Service rankas mycket högt av båda företagen. Båda 
fallföretagen anser att personalen är mycket viktig för företaget eftersom de tycker att personalen 
är de som bär varumärket i kundens ögon. Utan personal spelar det andra inte så stor roll är ett 
spår som båda är inne på, något som även nämns i teorin. De båda butikskoncepten ser 
personalen som en nyckel i att påverka kundens köpupplevelse. 
 
Båda fallföretagen använder produktplacering i sina butikskoncept. Hur detta sker skiljer sig 
dock åt. Konceptbutiken lägger större vikt vid produktområden där de produkter som säljer bäst 
får störst utrymme i butiken. Företaget med ett butikskoncept med flera varumärken fokuserar 
mer på placeringen av specifika produkter och deras direkta omgivning. Detta beror troligtvis på 
att dessa produkter bidrar med profilering, samt fungerar som produkter att sälja upp på. I båda 
butikskoncept är butiksmiljön viktig, men även här skiljer sig arbetssättet åt. I butiken med flera 
varumärken vill de skapa en trygg känsla som påminner kunden om sitt hem, troligtvis för att 
kunden ska spendera mycket tid i butiken. Konceptbutiken lägger större fokus på att försätta 
kunderna i en viss sinnesstämning som matchar varumärkets värden. Detta för att kunderna ska 
bli sugna på att rulla ut cykeln och motionera. Exteriörens roll skiljer sig också mellan 
fallföretagen då den spelar större roll för butiken med flera varumärken, troligtvis för att tydligt 
särskilja det övergripande varumärket från de externa märken som finns inne i butiken. 
 
Vi ser tydligt att den största skillnaden i retail mixen mellan de båda butikskoncepten ligger i 
användningen av antalet yttre varumärken. I ett butikskoncept med flera varumärken används 
flertalet exklusiva märken för att höja köpupplevelsen. I det specifika fallföretag vi undersökt 
som använder sig av konceptbutiker har de lite speciella förutsättningar på sin marknad, de måste 
nämligen ha ett antal yttre varumärken i sina konceptbutiker för att fylla ut sortimentet. Så i den 
bemärkelsen är fallföretagen lika. De är även av samma uppfattning då de inte tar in varumärken 
med värden som inte stämmer överens med de egna, då det kan påverka det huvudsakliga 
märket. Skillnaden ligger i att konceptbutiken inte skyltar med sina yttre varumärken. Tvärtom 
visar butiken med flera varumärken tydligt sina externa varumärken då de används för att stärka 
det övergripande varumärket. 
 
Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att de olika butikskoncepten är ganska lika i hur de 
förmedlar och stärker sitt varumärke. De stora skillnaderna ligger i antalet externa varumärken 
som används, sortimentsutformningen, prissättning, läge och butiksutformning. Ett 
butikskoncept kan vara användbart för att förmedla och stärka ett företags varumärke om det 
används på rätt sätt.  
 
- Ett företags varumärke kan förmedlas och stärkas med olika butikskoncept via en korrekt 
utformad retail mix. 
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STOPP! Kom ihåg att retail mixen är nyckeln, och i figuren nedan presenterar vi vilka 
komponenter denna mix bör innehålla för att skapa ett lyckat butikskoncept.  
 

 
 
Figur 8. (Retail mix, egen illustration, 2012) 
 
 
7.1 Förslag till framtida forskning 
Vi har endast undersökt två olika fallföretag som representanter för de olika butikskoncepten. Vi 
anser att det hade varit intressant att undersöka fenomenet bland fler enheter i en kvantitativ 
studie för att utöka kunskapen om ämnet ytterligare. 
 
De företag vi har undersökt befinner sig i sällanköpshandeln och behandlar produkter som 
inhandlas relativt sällan och ofta är dyra. Det hade varit intressant att se utfallet om en liknande 
undersökning hade utförts bland företag som tillhandahåller produkter med en lägre prislapp. 
 
Denna undersökning utgår från märkesinnehavarens perspektiv. En undersökning som utgår från 
konsumenternas perspektiv hade varit nyttig för kunskapen på området. Detta vore särskilt 
intressant inom identitet- och imageområdet.  
 
Vi eftersöker också mer forskning på området butikskoncept, då vi anser att definitionerna skiljer 
sig väldigt mycket över detta område och en enhetlig bild av fenomenet tycker vi saknas. 
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BILAGA 1. 
 
Intervjuguide: MIO AB 
 
Personuppgifter: 
Namn: 
Ålder: 
Befattning: 
Går det bra om vi spelar in intervjun? 
Går det bra om vi använder ditt namn i uppsatsen? 
 
Varumärket: 

• Vad står ert varumärke för? 
• Vilka värden finns i varumärket? 
• Hur förmedlas varumärket? 
• Hur är varumärkets USP värdefullt och unikt? 
• Hur förmedlas er USP? 
• Hur förstärker företaget kundens köpupplevelse? 

 
Image och identitet:  

• Hur vill ni att företaget ska framstå på marknaden? 
• Hur tycker ni själva att ni framstår? 
• Hur upplever ni att företaget uppfattas på marknaden? 
• Vad gör företaget för att påverka kundernas syn på det? 

 
Butikskoncept:  

• Vad innebär ett butikskoncept för dig och ditt företag? 
• Vad innehåller ert butikskoncept? 
• På vilket sätt förmedlar ert butikskoncept företagets varumärke? 
• Hur bidrar butikskonceptet till kundens totala köpupplevelse? 

 
Butikskoncept med flera varumärken:  

• Vilken/vilka delar i butikskonceptet är viktigast i företaget? 
• Har egna produktvarumärken utvecklats? Varför? 
• Hur arbetar ni för att förmedla ett likadant butikskoncept i flera butiker? 
• Vad innebär butikskonceptet för företaget som helhet? 

 
Sortiment:  

• Vad säljer företaget? 
• Hur väljs produkter ut? 
• Hur passar det varumärket? 
• Vad är logiken bakom valen? 

 
 
 
 



 

Pris:  
• Vilken prisnivå håller företaget? 
• Vilken prisstrategi använder företaget sig av? 
• Hur motsvarar prisnivån köpupplevelsen i butiken? 

 
Läge: 

• Var finns företagets butiker? 
• Vad är logiken bakom placeringen? 
• Hur viktig är placeringen för företaget? 

 
Kommunikation:  

• Hur utformas reklamen? 
• Hur speglar reklamen varumärket? 
• Hur passar reklamen företagets image? 
• Hur kommunicerar företaget med sina kunder? 

 
Service:  

• Vilka serviceåtgärder är viktigast för företaget? 
• Hur viktig är servicen för värdeskapandet i företaget? 

 
Personal:  

• I vilken utsträckning påverkar personalen varumärket? 
• Hur ska kunder bemötas i företaget? 
• Finns det något samband mellan personalen och varumärket? Hur ser det ut? 

 
Butiksutformning:  

• Hur utformas butiken för att förmedla varumärket? 
• Vilken är den viktigaste profilskapande åtgärden i butiken? Varför? 
• Vilken logik är grunden i utformningen? 
• Hur är sambandet mellan interiör och exteriör? 
• Vilken atmosfär vill ni förmedla? 

 
Yttre varumärken:  

• Hur väljer ni yttre varumärken för att passa in i butikskonceptet? 
• Hur samspelar egna och yttre varumärken? 
• Ställer yttre leverantörer krav på hur deras varumärken framställs? 

 
Övrigt: 
Är det okej om vi återkommer med följdfrågor via email? 
 
 
 
 
 



 

BILAGA 2. 
 
Interview guide: TREK Bicycle Corporation 
 
Personal information: 
Name: 
Age: 
Title: 
Can we record the interview? 
Can we use your name in the thesis? 
 
The brand: 

• What would you say that your brand stand for? 
• Which values would you say that your brand has? 
• Can you describe how your brand is shown to the public? 
• Is the brand unique selling proposition valuable and unique? In what way? 
• How do you work to express your USP? 
• How do the company work to build up a good shopping experience? 

 
Image and identity: 

• How do you want your brand to appear on the market? 
• How do you think you appear on the market right know? 
• How do you feel that your company is perceived on the market? 
• What would you say you do to affect it? 

 
Store concept: 

• What is a concept for you and your company? 
• What is your concept containing? 
• In which way does your concept express the company brand? 
• Can you describe how the concept contributes to the customers buying experience? 

 
Concept store: 

• Why do you think companies choose to work with concept stores? 
• Which are the benefits for your company? 
• Which part or parts of the concept is most important for the company? 
• How do you work to assure that the stores express the same concept? 
• What does the concept mean for the company? 

 
Range of products: 

• What do you sell in the stores? 
• How do you choose those products? 
• Do they fit what the brand stands for? How? 
• What is the logic behind the selection? 

 
 
 



 

Price: 
• In which price range is the company providing products? 
• Can you tell us more about the price strategy the company uses? 
• How do you know if the price strategy corresponds with the buying experience you 

provide your customers? 
 
Place: 

• Where are the company’s stores located? 
• What is the logic behind the location? 
• How important is the location? 

 
Communication: 

• How do you design the advertising for the store? 
• Is the advertising corresponding with the brand? In what way? 
• Is the advertising suitable for the image of the company? Why/why not? 
• In which ways are the company communicating with its customers? 

 
Service: 

• Which service actions are most important to the company? 
• How important is the service to create value for the company? 

 
Staff: 

• In which way do you think the staff can have influence on the brand? 
• How do you think the company should treat customers? 
• How is the relation between your staff and the brand? 

 
Store layout: 

• How is the store designed to convey the brand? 
• Which is the most important profile creation you have in the stores? 
• Which is the logic behind the store layout? 
• How do the interior and exterior correspond? 
• Which type of atmosphere would you like to convey in your store? 

 
External brands: 

• Does your concept store provide other brands except yours? 
• How do you choose those brands? 
• How do they fit the idea of the concept? 
• How is the interaction between your own brands and the external ones you use? 
• Does the suppliers of the external brands have any opinion on how you expose their 

brands? 
 
Other: 
Is it okay if we email you if we have any follow-up questions regarding this interview? 


