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Abstract 
The purpose of the study was to investigate how brands in the mass market use flagship stores 

- both from a marketing perspective and a brand perspective. We wanted to study if the brand 

identity affects whether a brand chooses to establish flagship stores or not. Through previous 

research, two different models focusing on marketing strategy and brand identity, as well as 

empirical material obtained from semistructured interviews, we have analyzed this. The 

method used was qualitative and the study was done with a cross-sectional design. The study 

included seven respondents, all of whom are store managers from flagship stores in 

Gothenburg. 

 

The results clearly show what role the brand identity has for a flagship store and what 

common features can be identified between the flagship stores in Gothenburg. Our study 

answers how flagship stores are used on the mass market, the important role of a good 

marketing strategy and states that a flagship store is a very useful method. 
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II 

 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur varumärken på massmarknaden använder 

flaggskeppsbutiker - både ur ett marknadsföringsperspektiv och ett varumärkesperspektiv. Vi 

ville studera om varumärkesidentiteten påverkar huruvida ett varumärke väljer att etablera 

flaggskeppsbutiker. Genom tidigare forskning, två olika modeller med fokus på 

marknadsföringsstrategi och varumärkesidentitet samt empiriskt material inhämtat från 

semistrukturerade intervjuer, har vi analyserat detta. Metoden som användes var kvalitativ och 

studien gjordes med en tvärsnittsdesign. I studien deltog sju respondenter, varav alla är 

butikschefer från flaggskeppsbutiker i Göteborg. 

 

Resultaten visar tydligt vilken roll varumärkesidentiteten har för en flaggskeppsbutik och 

vilka gemensamma drag som kan tydas mellan de flaggskeppsbutiker som finns i Göteborg. 

Vår studie besvarar hur flaggskeppsbutiker används på massmarknaden, hur viktigt det är med 

en bra marknadsföringsstrategi, samt fastställer att en flaggskeppsbutik är en väl användbar 

metod för detta. 
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III 

 

Förord 

Tio veckor av slitsamt arbete har resulterat i en uppsats som vi känner oss nöjda med och 

stolta över. Först och främst vill vi ge ett stort tack till våra respondenter som har tagit sig 

tiden och bidragit med sina synpunkter och erfarenheter kring användandet av 

flaggskeppsbutiker. Vi vill även tacka dem som vi kommit i kontakt med under arbetets gång 

och som hjälpt oss att nå rätt personer.  

 

Vidare vill vi tacka vår handledare Igor som har agerat bollplank och visat engagemang i 

uppsatsskrivande. Till sist vill vi rikta ett stort tack till familj samt vänner som varit stort stöd 

och hjälpt oss under arbetets gång. 
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Definitionslista 

Flaggskeppsbutik 

En butik som enbart säljer ett varumärke, ägs av varumärket själva och arbetar i huvudsak för 

att bygga image (Moore, Doherty & Doyle 2009). 

 

Massmarknad 

En produkt som är designad för att bli köpt av så många människor som möjligt, inte bara av 

människor med gott om pengar eller med speciella intresse (Cambridge Dictionary u.å.). 

 

Lyxindustri 

En marknad för dyra produkter som köps för att finna nöje (Cambridge Dictionary u.å.). 

 

Varumärkesupplevelse 

In store brand experience. Dolbec och Chebat (2013) definierar begreppet som länken mellan 

kulturella aspekter i varumärket, och förklarar att det ger konsumenten möjlighet att uppleva 

varumärket till fullo. 

 

Marknadsföringsmix 

Marknadsföringsmixen är en modell som tar upp de handlingar som utförs i ett varumärkes 

marknadsföringsstrategi (Cambridge Dictionary u.å.). Beskrivs ofta som fyra eller sju P:n.  

 

Kapferers Identitetsprisma 

Identitetsprisman innefattar de viktigaste aspekterna i ett varumärkes identitet och används för 

att analysera dessa (Azoulay & Kapferer 2003). 

 

Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentiteten definieras som varumärkets själ och det som gör varumärket unikt 

(Mind Your Brand 2014). 

 

Image 

Hur varumärket uppfattas av konsumenter (Cambridge Dictionary u.å.). 

 

Ordinarie butiker 

Brand stores. En butik som enbart säljer ett varumärke och som ägs av varumärket själva 

(Dolbec och Chebat 2013). 
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1 Inledning 

I följande avsnitt görs en översikt av flaggskeppsbutiker och vilken forskning som tidigare 

gjorts kopplat till lyxindustrin. Vi förklarar problematiken som företag står inför när det 

gäller differentiering och lojalitet. Avsnittet tar upp syftet med studien, samt tydliggör våra 

avgränsningar. 

 

Sedan 1970-talet har flaggskeppsbutiker varit ett känt begrepp inom industrin, men 

begreppets betydelse har ändrats sedan dess (Nobbs, Moore & Sheridan 2012). 

Flaggskeppsbutiker har sitt ursprung från Paris och Maison de Mode, vilket var ytor för 

workshops och kontor i samma byggnad över ett flertal våningar, ofta med en butik på 

markplan. Här fanns kärnan för varumärket och allting skapades härifrån. Flaggskeppsbutiker 

har blivit allt mer använt av företag inom detaljhandeln (Kent & Brown 2009). I länder där 

lyxindustrin är väl etablerad är flaggskeppsbutiker kända bland befolkningen, men i mindre 

länder och städer är konceptet inte lika välkänt och butikerna själva marknadsför det inte lika 

starkt. Tack vare att världens befolkning blir allt mer förmögen och andelen fattiga blir 

mindre för varje år ökar ständigt antalet konsumenter och turister (Yeoman & McMahon-

Beattie 2014). Ett mer förmöget samhälle beror till stor del på att människors inkomster har 

ökat under lång tid och att det blivit enklare att få tillgång till kredit av olika slag. Aspekter 

som en ökad jämställdhet, ett bättre välbefinnande, mode och turism har också ökat 

konsumtionen. Detta kräver att varumärken måste komma närmre sina kunder än tidigare. En 

förutsättning är därför en väl genomtänkt marknadsföringsstrategi och då kan en 

flaggskeppsbutik kan vara ett bra alternativ. 

 

1.1 Tidigare forskning 

Flaggskeppsbutiker kan definieras enligt följande tre kriteria:  

 

(1) they carry only a single brand of product; 

(2) they are company owned; and 

(3) they operate with the intention of building brand image rather than solely to generate 

profit for the company.  

(Moore, Doherty & Doyle 2009, s 143) 

 

I artikeln Flagship stores as a market entry method: the perspective of luxury fashion 

retailing (Moore, Doherty & Doyle 2010) summerar författarna flera metoder som i huvudsak 

används av internationella aktörer inom detaljhandeln för att nå nya marknader. Alla 

etableringsstrategier väljs med noga omsorg och klassifieras i en riskanalys. Beroende på 

vilken strategi som väljs krävs olika resurser. Författarna förklarar att metoder som baseras på 

tillväxt och sammanslagningar kräver mer finansiella resurser, medan strategier som 

franchising och företag som går ihop och gemensamt tar fördel av varandra är mindre 

kostsamma och riskfyllda. Strategierna som kräver mer finansiella resurser är dock ofta mer 

tillförlitliga och ger mer kontroll vid en internationell verksamhet (Moore, Doherty & Doyle 

2010). Intern expansion, vilket är en av de nämnda metoderna, när ett företag öppnar egna 

butiker med sina egna resurser, är som författarna nämnt en användbar metod för att nå en ny 

marknad. Flaggskeppsbutiker är en typ av intern expansion och används i stor utsträckning - 

framförallt inom lyxindustrin. Kent och Brown (2009) diskuterar att flaggskeppsbutiker är 
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vanligt förekommande inom lyxindustrin, men att det börjar bli vanligare även inom 

massmarknaden (mass market). Vidare förklarar Nobbs, Moore och Sheridan (2012) 

betydelsen av flaggskeppsbutiker och den tydliga finansiella investeringen som återförsäljare 

gör i dessa butiker. Samtidigt som flaggskeppsbutiker beskrivs som en viktig del av 

uppbyggandet av ett varumärke och främst ett sätt för att kommunicera och förbättra sin 

image, anser författarna att mer fokus bör läggas på dess format och vad som gör att butikerna 

blir framgångsrika (Nobbs, Moore & Sheridan 2012).  

 

Pierre-Yann Dolbec och Jean-Charles Chebat (2013) diskuterar skillnaden mellan 

flaggskeppsbutiker och ordinarie butiker (brand stores), med avseende på varumärkesattityd 

och lojalitet. Precis som Moore, Doherty och Doyle (2010), förklarar Dolbec och Chebat 

(2013) de tre karaktäristiska dragen som identifierar en flaggskeppsbutik. De anser att det 

bara är de första två av dessa drag som uppfylls i en ordinarie butik. De menar att kunden 

placerar flaggskeppsbutiken i en helt annan kategori jämfört med en ordinarie butik, eftersom 

en flaggskeppsbutiks syfte inte enbart är att sälja produkter, utan även att förse kunden med 

något extra. Detta bidrar i sin tur till att kunden får mer förståelse och bli mer lojal till 

varumärket (Dolbec & Chebat 2013). Manlow och Nobbs (2012) diskuterar de estetiska 

egenskaperna i en flaggskeppsbutik och hur dessa får allt större betydelse. Varumärken 

tvingas skapa extraordinära flaggskeppsbutiker för att synas och höras. Fenomenet används 

som känt av alla butiker, men författarna nämner i huvudsak flaggskeppsbutiker inom 

lyxindustrin. Flaggskeppsbutikens huvudsyfte bör vara att kommunicera varumärkets värden 

och bygga image. De menar också att butiken ska användas som en metod för varumärket att 

ha kontroll, stärka samt själva kunna påverka kundens bild av varumärket. Men författarna 

(Manlow och Nobbs 2012) nämner också att flaggskeppsbutiker är ett viktigt 

marknadsföringsverktyg, för att tydligt visa på varumärkets identitet och marknadsposition. 

Kozinets et al. (2002) styrker syftet med en flaggskeppsbutik, och menar att 

flaggskeppsbutiker är en typ av butiker med ett speciellt tema. Starka varumärken måste 

därför veta vad de vill förmedla till sina kunder för att kunna förse kunderna med speciella 

och unika upplevelser. Både Kozinets et al. (2002) och Manlow och Nobbs (2012) trycker på 

att flaggskeppsbutiker ökar i antal och börjar bli förekommande. 

 

1.1.1 Flaggskeppsbutikens format och placering 

Arrigo (2015) förklarar hur flaggskeppsbutiker även är en trend och när företag koncentrerar 

sin investering på en flaggskeppsbutik ger det varumärket full kontroll över vad som 

kommuniceras och hur det kommuniceras. Hon menar även att det strategiska syftet med en 

flaggskeppsbutik är tydligt, med tanke på de stora ekonomiska resurserna som krävs för att 

etablera sig på en ny marknad. Men Arrigo (2015) diskuterar även butikens form, utseende 

och placering. Ofta är flaggskeppsbutikerna stora och för att tydligt framhäva varumärket är 

de också väldigt visuellt designade och välplacerade på välkända, fina gator. Pilar Martínez-

Ruiz, Martínez-Caraballo och Amatulli (2010) beskriver hur stora företag i lyxindustrin har 

placerat sina butiker i storstäder där de har haft goda möjligheter för lansering av nya trender 

och utveckling av varumärket. Men författarna menar att med den rådande miljön på 

marknaden har tvingat varumärken att förändra sig för att komma närmre sina kunder. De 

förklarar att detta är anledningen till att stora affärskvarter har öppnat i städer som anses vara 

växande marknader och marknader med stor tillväxt. 

 

I en artikel om lyxshopping i Dubai (Zaidan 2016) förklaras tydligt betydelsen av turism på en 

ort. Tack vare expansion och diversifiering växer turism kraftigt och är idag en av de största 

inkomstkällorna. Turismen beräknas komma att fortsätta växa under många år framöver 
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(Zaidan 2016).  Yeoman och McMahon-Beattie (2014) menar att detta till stor del är tack vare 

att världens befolkning blir allt mer kapabel till att resa och konsumera mer. Även om de 

nationella invånarnas köpbeteende är intressant för valet av vilket land ett varumärke vill 

etablera sig i, är turismen också en viktig del, förklarar Kapferer (2014). Han menar att 

turister utgör en stor del av världens lyxkonsumtion och därmed också köp i 

flaggskeppsbutiker. Att handla i flaggskeppsbutiker i Europa anses som en statussymbol som 

garanterar att varan är äkta (Kapferer 2014).  

 

1.2 Problematisering 

I och med att konkurrensen på marknaden blir allt hårdare blir det viktigare med en bra 

differentiering (Pilar Martínez-Ruiz, Martínez-Caraballo & Amatulli 2010). 

Flaggskeppsbutiker kan vara ett bra hjälpmedel för detta, men det är också användbart för att 

stärka lojaliteten till sina kunder.  

 

Det finns sedan innan en del forskning kring hur konceptet flaggskeppsbutik fungerar som en 

marknadsföringsstrategi och hur butikerna är uppbyggda för att uppfylla sitt syfte. Däremot är 

all forskning baserad på, eller inriktad på lyxbutiker, och vi har inte hittat några studier på hur 

detta ser ut på massmarknaden - vilket vi ser som en kunskapslucka. Det finns inte heller 

några studier på syftet med flaggskeppsbutiker på massmarknaden. Massindustrin har länge 

inspirerats av och tagit efter lyxindustrins idéer och koncept, men ingen vet hur dessa 

företagen resonerar kring användandet av flaggskeppsbutikerna eller vilken nytta konceptet 

har för deras verksamhet (Kapferer & Bastien 2009). 

 

1.3 Frågeställning 

Vi har utformat en huvudfråga och två underfrågor. 

 

Hur identifieras ett massmarknadsvarumärke som använder sig av flaggskeppsbutiker? 

 Hur används flaggskeppsbutiker i marknadsföringssyfte? 

 Vad är huvudsyftet med en flaggskeppsbutik? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utveckla en förståelse för vad flaggskeppsbutiker är och hur de 

används av företag som opererar på massmarknaden, sett ur både ett 

marknadsföringsperspektiv och ett varumärkesperspektiv. Vi vill skapa oss en bild av hur 

varumärkena resonerar kring begreppets betydelse och hur det gynnar deras verksamhet. Med 

hjälp av de modeller som tas upp i det teoretiska ramverket utforskas och analyseras vår 

empiri i förhoppning om att få svar på våra forskningsfrågor. 

 

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på Göteborg som stad och undersöka utbudet av flaggskeppsbutiker 

där. För att anpassa vår studie till de ramar vi haft har vi enbart intervjuat butikschefer från 

företag i Göteborg. Vår önskan var att komma i kontakt med någon som har en högre uppsatt 

roll och mer kunskap om varumärket, vilket vi försökte tidigt under processen med detta. 

Tyvärr fick vi dålig respons och de få som svarade oss förklarade att det inte fanns tid att 

avsätta för det ändamålet. Därför valde vi att koncentrera oss på butikschefer istället. 
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Studiens fokus har legat på att studera varför de olika butikerna använder sig av 

flaggskeppsbutiker och hur deras syn på begreppet ser ut. Trots att flaggskeppsbutiker främst 

används inom lyxindustrin finns få sådana alternativ på den svenska marknaden - och inga 

alls i Göteborg. Därför har vi valt att anpassa oss till de varumärken som har 

flaggskeppsbutiker i Göteborg, och därmed även på massmarknaden. 
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2 Teoretiskt ramverk 

Följande avsnitt presenterar och reder ut modellerna Marknadsföringsmixen och 

Identitetsprisman. Teorierna som valts för att analysera vår empiri beskrivs också. Uppsatsen 

är skriven utifrån ett teoretiskt ramverk som utgår från både ett marknadsföringsperspektiv 

och ett varumärkesperspektiv, och ramverket beskrivs i följande del. 

 

För att besvara forskningsfrågorna behövdes modeller som fokuserar på både marknadsföring 

och varumärkesidentitet. Vi valde därför Marknadsföringsmixen och Kapferers 

Identitetsprisma, som vi anser är välkända och applicerbara på vår studie. Manlow och Nobbs 

(2012) har använt sig av Marknadsföringsmixen i sin studie. 

  

2.1 Marknadsföringsmixen 

Redan under 60-talet introducerade Neil Borden begreppet Marketing mix vilket har haft stor 

betydelse för framtida analyser inom ämnet (Magrath 1986). Kort därefter presenterades 

Marknadsföringsmixen (The four P’s) av E. Jerome McCarthy. Modellen bestod då av fyra P - 

product, price, promotion och place. Dessa element är byggstenar för en framgångsrik 

marknadsföringsstrategi. Men Magrath (1986) förklarar att dessa element i huvudsak 

marknadsför produkter, och att det inte räckte när det fanns ett behov av att marknadsföra 

tjänster också. Därför utvecklades modellen till sju P, och inkluderade då även personnel, 

physical facilities och process management (idag people, physical evidence och process). 

 

 
Figur 1: Visuell förklaring över hur fyra P har blivit sju P (Magrath 1986). 

 

 

Produkt - product 
Produkt avser en produkt eller tjänst som är framtagen för att uppfylla och tillfredsställa ett 

behov hos en viss kundgrupp (Andberg & Eliasson 2008). Andberg och Eliasson (2008) 

förklarar att tjänster skiljer sig från produkter i den mån att de produceras samtidigt som de 

konsumeras, och ofta av kunden - i övrigt görs ingen direkt skillnad mellan produkter och 

tjänster. Produkter inkluderar även produktsortiment och service för att nå kundens 

förväntningar. Arrigo (2015) menar att flaggskeppsbutikerna erbjuder ett fullt 
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produktsortiment tillsammans med förstklassig service.  

 

Pris - price 
Pris innebär kostnaden som kunden betalar för produkten eller tjänsten, men även pristeorier 

som kan användas för att sätta rätt pris (Andberg & Eliasson 2008). Priset är det som i många 

fall är en konkurrensfaktor, men också det som har störst påverkan på ett företags lönsamhet. 

 

Promotion - promotion 
Promotion syftar på masskommunikation med marknaden (Andberg & Eliasson 2008). 

Genom en målgruppsanalys är det lättare för ett företag att anpassa sin kommunikation till 

specifika målgrupper, vilket på sikt är mer kostnadseffektivt. Om företaget förstår sig på sin 

målgrupp är det enklare att välja rätt typ att kommunikation genom rätt kanal (Andberg & 

Eliasson 2008). 

 

Plats - place 
Distribution av produkten eller tjänsten går under kategorin plats, och ser till att produkten är 

positionerad på en plattform där så många av de potentiella kunderna kan nås. Plats innefattar 

även nivån på service och kvalitet - till exempel leveranstid och ordermottagning (Andberg & 

Eliasson 2008). Plats syftar på val av säljkanal, och anpassas till varumärkets egna 

förutsättningar och deras kunder. Säljkanalerna som väljs måste stämma överens med 

varumärkets strategiska marknadsposition samt var de förväntar sig finna sina kunder 

(Andberg & Eliasson 2008.) Förutom flaggskeppsbutikens utseende, är placering också ett 

viktigt element, och det delas in i makro- och mikro-nivå (Arrigo 2015). Flaggskeppsbutiker 

placeras i storstäder (makronivå) och på gator som är lättillgängliga för förmögna klienter 

(mikronivå) (Arrigo 2015). Författaren förklarar att ett område med flera flaggskeppsbutiker 

ger en lyxigare känsla och att det har en positiv påverkan för varumärkena. Som Arrigo 

(2015) nämner är områdena prestigefyllda distrikt som karaktäriseras av höga hyror och 

topplägen. Distriktet blir attraktivt för såväl företag som turism och kunder. Författaren menar 

att det krävs förståelse för den geografiska placeringen en flaggskeppsbutik har för att kunna 

locka turister och fler lyxiga företag till området. 

 

Fysisk utformning - physical evidence 
Den fysiska utformningen avser visuella attribut som attraherar kunden och påverkar hur 

produkten eller tjänsten upplevs i förhållande till andra likvärdiga produkter på marknaden. I 

många fall är den fysiska utformningen det enda som kunden ser, vilket gör att det är viktigt 

att det som kunden ser är något bra (Magrath 1986). Författaren förklarar att allt som sker runt 

omkring, men som kunden inte ser, är självklart och essentiellt, och ligger till grund för den 

service som kunden upplever. Både Dolbec och Chebat (2013) och Arrigo (2015) förklarar 

hur flaggskeppsbutiker kräver mer visuellt arbete och engagemang än vad vanliga butiker gör. 

 

Människor -  people 
I kategorin människor innefattas de som har koppling till företaget och som bidrar för att ge 

kunden en bra upplevelse (Magrath 1986). Författaren menar att service är nyckeln till 

framgång, och att det representeras av immateriella handlingar.  

 

Process - process 
Process beskriver de procedurer och mekanismer som utförs av organisationen och 

säkerställer serviceutbudet samt konstant kvalitet i det som produceras av företaget. Rutiner 

och arbetsscheman inkluderas också i processen, precis som övervakning av aktiviteter 

(Magrath 1986).  
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Genom dessa sju aspekter går det att analysera ett varumärkes marknadsposition. Modellen är 

väldigt användbar och fungerar att applicera i stort sett på vilken marknad som helst, oavsett 

om det är B2C (business-to-consumer) eller B2B (business-to-business). Den är även välkänd 

och nyttjas internationellt. Den utvecklade marknadsföringsmixen kan med fördel användas 

för att analysera hur företagen gör ett framträdande på en marknad. 

 

2.2 Kapferers Identitetsprisma 

Som komplement till Marknadsföringsmixen kan det även vara till god hjälp att analysera de 

olika varumärkenas identiteter och detta kommer göras med hjälp av Kapferers 

Identitetsprisma (Kapferer Brand Identity Prism) (Kapferer & Bastien 2009). 

Identitetsprisman bygger på sex olika element, och utgår från ett internt respektive externt 

perspektiv, samt bilden av avsändaren respektive mottagaren. I detta fall är avsändaren 

varumärket och således är mottagaren kunden.  

 

Kapferers Identitetsprisma delas in i sex olika element som ett varumärke kan analyseras ur 

(Kapferer & Bastien 2009). Dessa sex element är fysisk utformning, personlighet, kultur och 

värderingar, relation, reflektion och självuppfattning och bildar tillsammans formen av en 

hexagonal prisma. Genom att använda denna modell hoppas vi på att få mer förståelse för hur 

företagen ser ut, och om det finns några specifika personlighetsdrag som gör att vissa butiker 

väljer att använda flaggskeppsbutiker. 

 

 
Figur 2: En svensk översättning av Kapferers Identitetsprisma (Kapferer & Bastien 2009, s. 

122) 
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Fysisk utformning - vad ser kunden?  
Den fysiska aspekten avser de egenskaper som gör det möjligt att skilja varumärket i 

förhållande till andra. Dessa egenskaper gör att produkten blir igenkänd hos konsumenter och 

uttrycks genom allt från paketering till dess kvalitet. Kapferer och Bastien (2009) förklarar att 

ju mer symbolik och social respektive kulturell funktion en produkt har, desto större vikt 

måste läggas vid de icke-verbala egenskaperna. De menar att dessa egenskaper ska få kunden 

att känna igen en produkt utan att se loggan. 

 

Personlighet - vem är företaget?  
Varumärkets personlighet bygger på företagets vision och kärnvärden, och är de 

personlighetsdrag som varumärket andas. Personligheten kan liknas med personligheten hos 

en individ och utifrån vad varumärket kommunicerar och hur det sker skapar kunden en 

uppfattning om varumärket (Kapferer & Bastien 2009). Att analysera ett varumärkes 

personlighet ger kunden möjlighet att förstå varumärket och hur bandet mellan kunden och 

varumärket ser ut. 

 

En analys av ett varumärkes personlighet är inget ovanligt, och det finns modeller som är 

användbara i detta syfte. Jennifer Aakers Brand Personality Scale (Dimensions of Brand 

Personality) är välkänd och baseras på fem karaktärsdrag (Aaker 1997). Geuens, Weijters och 

Wulfs tyckte inte att modellen räckte, utan förändrade modellen något och adderade ett antal 

element till varje karaktärsdrag (Geuens, Weijters & De Wulf 2009). Dessa element graderas 

sedan på en skala från ett till sju, där ett innebär att karaktärsdraget inte stämmer med 

varumärkets personlighet, medan sju betyder att karaktärsdraget gör det. 

 

 
Figur 3: En svensk översättning av Geuens, Weijters och Wulfs Brand Personality Scale 

(Geuens, Weijters & De Wulf 2009) 

 

 

Kultur och värderingar - vad står företaget för?  
I kultur och värderingar hittar vi varumärkets kärna och det tar oss tillbaka till varumärkets 

rötter. Det handlar om vad varumärket värdesätter och respekterar, samt varifrån deras 

inspiration kommer ifrån (Kapferer & Bastien 2009). Författarna menar att denna aspekt inte 

är ord som skulle kunna beskriva varumärket, såsom elegant eller klassiskt, utan blir mer 

komplext än så. För att vi ska förstå de olika varumärkenas kultur och värderingar kommer 

dessa jämföras med varandra.  

 

Relation - vem är företaget för konsumenten?  
Relationen beskriver förhållandet mellan varumärket och dess mottagare, och är essentiell för 

varumärket. Relationen som byggs mellan dessa parter kan, utifrån varumärkets perspektiv, 

bli det som skiljer dem från konkurrenter (Kapferer & Bastien 2009). 
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Reflektion - vilka är företagets kunder? 
Reflektionen syftar på den kundgrupp som företaget vill förknippas med. Kapferer och 

Bastien (2009) berättar att kunden i de flesta fall redan vet hur företagets idealkund ser ut eller 

vilken målgrupp företaget vill rikta sig till, trots att kunden inte alltid syns i 

marknadsföringen.   

 

Självuppfattning - vad ska kunden känna?  
Här nämner Kapferer och Bastien (2009) den interna speglingen (internal mirror), vilken 

skiljer sig från den externa speglingen (reflektionen). Självuppfattningen förklarar hur 

varumärket vill skapa sin idealkund, och hur kunden ska tänka och känna för varumärket. För 

att analysera varumärkets självuppfattning och hur deras idealkund ser ut kommer en 

jämförelse mellan de olika varumärkena att göras. Dolbec och Chebat (2013) menar att 

kunder som handlar i flaggskeppsbutiker har fler möjligheter att utforska och med alla sinnen 

förstå och uppleva varumärket, och detta med hjälp av varumärkesupplevelser (in-store brand 

experiences). De anser även att positiva upplevelser kopplade till varumärket stimulerar och 

gör kunden engagerad i varumärket. Ju mer positiv och kraftfull upplevelsen är desto större är 

chansen till en positiv attityd till varumärket. Eftersom flaggskeppsbutiker fokuserar mer på 

service och imagebyggande finns det ofta bättre förutsättningar att bygga varumärkeslojalitet 

och positiva upplevelser i den typen av butiker (Dolbec och Chebat 2013). Tack vare 

varumärkesupplevelser är det lättare och mindre kostsamt att behålla kunder, då kunderna har 

en positiv attityd till varumärket. 

 

 

Tillsammans utgör dessa sex delar av prisman identiteten för ett varumärke. Genom att bryta 

ned varumärket i mindre beståndsdelar är det enklare att analysera hur det dess personlighet 

ser ut. 
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3 Metod 

I det här avsnittet beskriver vi den kvalitativa metoden som vi har använt oss av i vår 

vetenskapliga studie. Vi motiverar våra val av ämne och respondenter, därefter presenterar vi 

valet av tvärsnittsdesign och kvalitativa intervjuer. Avslutningsvis berättar vi om valda 

analysmetoder, trovärdighet samt kritik av metoden. 

 

3.1 Ämnesval  

Till en början hade vi funderingar på att skriva en uppsats om lyxindustrin eftersom vi 

studerat Luxury Brand Management i Paris. Lyxindustrin i sig är ett väldigt brett ämne, så 

efter att ha gjort research om industrin började vi skala ner vår frågeställning och kom 

slutligen fram till att skriva om flaggskeppsbutiker med en lokal inriktning på Göteborg. 

Sedan innan visste vi hur flaggskeppsbutiker används utomlands, men vi ville nu ta reda på 

hur konceptet såg ut i Göteborg - som inte är en lika stor stad. Under insamlingen av empiri 

började vi se skillnader i företagens syfte med flaggskeppsbutiker, och även skillnader i hur 

konceptet uppfattades i Sverige jämfört med Paris. Dessa insikter formade under projektets 

gång våra frågeställningar och syfte med uppsatsen. 

3.2 Val av respondenter   

Vi valde att göra ett bekvämlighetsurval när vi skulle välja respondenter. Detta är en 

urvalsmetod som innebär att forskaren väljer de respondenter som ligger närmast till hands 

(Denscombe 2014). Metoden är fördelaktig för småskaliga forskningsprojekt där begränsade 

resurser är ett problem.  

 

Valet av respondenter baserades på ämnesvalet som fokuserade på flaggskeppsbutiker. För att 

ta reda på vilka företag som hade flaggskeppsbutiker i Sverige använde vi oss av 

sökverktygen Google och Retriever mediearkiv, där vi använde oss av sökorden 

”flaggskeppsbutiker” och ”flagship store Sweden”. Vi sammanställde sedan en lista med alla 

företag som nämndes i våra sökningar men sållade bort dem som nämnde dem i ett annat syfte 

än vårt.  

 

Vi ville i första hand göra fysiska intervjuer med företagen, så i brist på tid och ekonomiska 

resurser valde vi att fokusera på företag som hade flaggskeppsbutiker i Göteborg. Detta var 

möjligt då vi bedömde att det fanns ett tillräckligt stort utbud av företag i Göteborg för att 

kunna representera vår forskning. Vi listade alla potentiella företag som uppnådde våra 

kriterier. Av tidigare erfarenhet visste vi att det kan vara svårt att få respons från företag via 

mejl och telefon, så därför valde vi att besöka deras flaggskeppsbutiker, presentera oss och 

vårt projekt och därefter fråga om de ville delta i vår forskning.  

 

I och med den begränsade tiden för vårt projekt och brist på inflytelserika kontakter på 

företagen kunde vi inte intervjua marknads- och strategiansvariga på företagens huvudkontor. 

Vi gjorde istället bedömningen att butikscheferna för flaggskeppsbutikerna skulle vara ett 

tillräckligt representativt urval. Många av dem hade varit med och startat upp butikerna och 

var väl insatta i deras strategier även om de inte utvecklat dem själva. De var också väl 

medvetna om vad deras butik skulle kommunicera till deras konsumenter och gav oss de svar 

vi sökte.   
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3.3 Forskningsdesign  

För att uppnå bäst möjliga resultat med vår forskning valde vi att använda oss av en 

tvärsnittsdesign på vår studie. Enligt Bryman och Bell (2007) definieras tvärsnittsdesignen av 

flera olika element. Det första är att studien fokuserar på en variation och därmed analyserar 

mer än ett fall. Fallen kan bestå av olika personer, avdelningar, organisationer eller länder där 

man söker varierande variabler. Det andra elementet är att datan samlas in under en och 

samma tidsperiod. I och med att olika data ska jämföras behöver den vara kvantifierbar och i 

viss mån samlas in genom en systematisk och standardiserad metod - till exempel 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att vi valde den forskningsdesignen var för att 

vi ville ha möjlighet att jämföra olika flaggskeppsbutiker för att komma fram till samband 

eller skillnader i deras syfte. Vi upplevde tvärsnittsdesign som det bästa alternativet sett till 

den tidsram vi hade för uppsatsen.  

 

3.4 Datainsamlingsmetod  

Vi valde att i huvudsak genomföra vår studie med ett induktivt perspektiv. Det induktiva 

perspektivet utgår från observationer som sedan analyseras för att utlösa ett mönster (Bryman 

& Bell 2007). Därefter skapas hypoteser som formar en slutlig teori för eventuella samband. 

Motsatsen till induktiv är deduktiv, vilket är ett perspektiv som utgår ifrån en teori där 

observationer görs i syfte att stärka teorin. Vi hade inte en hypotes om vilket resultat vår 

studie skulle få, utan vi hade för avsikt att forska i hur flaggskeppsbutiker används. Dock har 

vi använt oss av teoretiska ramverk för att analysera datan vi samlat in, vilket gör att vår 

uppsats innehåller deduktiva aspekter.  

 

I och med att vi till största delen valde att genomföra vår studie med ett induktivt perspektiv 

passade det bäst att samla in kvalitativ data (Bryman & Bell 2007) för att generera en teori. 

Insamling av kvantitativ data lämpar sig i större utsträckning för deduktiva studier. Valet av 

vilken typ av data man vill samla in kan ses som en forskningsstrategi. En kvalitativ forskning 

kännetecknas just av det induktiva perspektivet. Inom kvalitativ forskning finns det flera olika 

datainsamlingsmetoder och vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom den gav 

oss möjlighet att få en inblick i flera olika organisationer, samtidigt som den besvarar 

komplexa frågor. 

 

3.4.1 Primärdata  

För att samla in data genomförde vi sju kvalitativa intervjuer med sju olika företag som 

använder sig av flaggskeppsbutiker i Göteborg. Från de berörda företagen har vi också samlat 

in data från deras hemsidor och årsredovisningar.  

 

Under datainsamlingen använde vi oss av sju semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjuformen är en flexibel metod där forskaren utgår ifrån en 

intervjuguide (Bryman & Bell 2013). Guiden består av frågor eller ämnen som ska vägleda 

intervjun, men där frågorna inte behöver ställas i en specifik ordning och samtalet tillåts ha en 

naturlig gång. Detta gör att respondenten får möjlighet att berätta om saker som inte tas upp i 

de ursprungliga frågorna, men som ändå kan vara relevant för forskningen. Vi utformade en 

intervjuguide (se Bilaga 1) som vi utgick ifrån under alla våra intervjuer. Den hjälpte oss att få 

svar på viktiga basfrågor som vi ville basera vår forskning på, men det möjliggjorde även att 

respondenterna kunde tala fritt och berätta om aspekter som vi själva inte tänkt på. På så sätt 

fick vi samlat in så mycket data som möjligt under våra intervjuer. En första intervjuguide 

utformades och användes på den första intervjun. Under datainsamlingens gång så 
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omformulerades vissa frågor och det lades även till nya då vi fick inspiration av 

respondenternas egna erfarenheter och kunskap. Vi ansåg dock inte att de första intervjuerna 

bidrog med sämre eller mindre data än de senare, och gjorde därför inga ytterligare intervjuer 

med samma respondenter. I Tabell 1 återfinns information om alla genomförda intervjuer. 

 

 
Tabell 1: Respondenter 

 

Vi genomförde de kvalitativa intervjuerna på tre olika sätt: fysiska möten (5), mejlintervjuer 

(1) och telefonintervjuer (1). Då tidsbristen ännu en gång var till vår nackdel valde vi att 

anpassa intervjuformen efter repsondenternas önskan och möjlighet. De allra flesta hade 

möjlighet till fysiska möten vilket vi alltid förslog i första hand, medan vi fick göra undantag i 

några fall för att kunna intervjua vissa företag. Alla intervjuer bokades i förväg in genom att 

vi besökte butikerna och pratade direkt med butikschefen eller vd:n. Om inte denna fanns på 

plats fick vi direkta kontaktuppgifter som hjälpte oss att bestämma en dag för intervju. Vi 

valde att alltid boka intervjuerna i förväg för att både vi och respondenterna skulle få 

möjlighet att förbereda. De intervjuerna som skedde via fysiska möten eller över telefon 

spelades in, vilket tillät oss att lyssna igenom allt igen och göra en noggrann transkribering av 

materialet. Under alla intervjuer var vi två personer som har medverkade för att tillsammans 

kunna lyssna, tolka svaren och ställa följdfrågor. Vi inledde alltid med att tydligt presentera 

oss själva och vilket syfte vi hade med uppsatsen för att respondenten skulle få en tydlig bild 

över vad vi sökte och själv kunna bidra med delar som skulle kunna vara relevanta. 

 

3.5 Dataanalys  

För att analysera datan vi samlade in valde vi att använda oss av två olika ramverk - 

Marknadsföringsmixen och Identitetsprisman. Marknadsföringsmixen är ett bra verktyg 

eftersom den innehåller viktiga byggstenar för en marknadsstrategi, vilket gör det lättare för 

oss att jämföra de olika företagens tillvägagångssätt. Användandet av flaggskeppsbutiker 

handlar inte bara om strategival, utan också om image. För att kunna jämföra deras image och 

identitet valde vi att komplettera med Kapferers Identitetsprisma. 

 

3.6 Trovärdighet 

När man samlar in data i forskningssyfte är det viktigt att ta hänsyn till flera kriterier för att 

kunna bedöma kvaliteten (Bryman & Bell 2013). Vi analyserade vår forskning baserat på 
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trovärdighet. Inom trovärdighet finns det fyra delkriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur forskaren beskriver den sociala verkligheten: om den är 

trovärdig eller inte (Bryman & Bell 2013). Att försäkra sig om att tillförlitligheten är bra 

innebär att man kontrollerar att forskarens uppfattning och resultatet stämmer överens med 

vad respondenterna faktiskt sade. För att säkerställa att vårt insamlade material var tillförlitligt 

har vi efter intervjuerna transkriberat och sammanställt materialet och sedan skickat det till 

respektive respondent för ett godkännande.  

 

Överförbarhet berör frågan huruvida resultaten är överförbara till en annan konvext (Bryman 

& Bell 2013). En kvalitativ studie fokuserar snarare på ett djup än en bredd, vilket gör att 

resultaten är svårare att överföra till en annan kontext. För att i störta möjliga mån göra vårt 

resultat överförbart gjorde vi djupa beskrivningar av våra fallföretag i empirin. På så sätt kan 

läsaren få en djupare och mer ingående förståelse kring vår forskning och därefter avgöra om 

huruvida den kan appliceras utifrån dennes egna kontext.  

 

 

Pålitlighet handlar om att ha en transparent forskningsprocess för att tydliggöra trovärdigheten 

av resultatet (Bryman & Bell 2007). För att påvisa pålitlighet för vår forskning redogjorde vi 

tydligt alla olika faser i vår forskning så som problemformulering, val av respondenter, 

intervjuguide och val av datainsamlings- och dataanalysmetoder.  

 

Konfirmering syftar på att forskningen ska vara befriad från forskarnas egna åsikter och 

värderingar, och vara så neutral som möjligt (Bryman & Bell 2013). Det gäller även 

slutsatserna på uppsatsen. Vi tog under hela processen hänsyn till konfirmeringsapsekten och 

hade en så neutral och objektiv syn på forskningen som möjligt under både idéformulering, 

datainsamling och dataanalys.  

 

3.7 Etiska aspekter   

Enligt Kumar (2014) finns det fyra etiska aspekter som en forskare bör ta hänsyn till under en 

studie. Dessa är att orsaka skada av individer, bryta tystnadsplikt, använda information 

felaktigt och att inkludera egna fördomar. Under alla intervjuerna har respondenterna blivit 

informerade om att vi gör en studie där de och deras företag kommer att vara representerade. 

De har fått ta del av syftet med studien och vilka andra som har deltagit. Respondenterna har 

fått möjlighet att vara anonyma om så önskats, men ingen av dem valde detta. Alla har även 

varit medvetna om att studien kommer att publiceras. Under vissa intervjuer har interna 

uppgifter om företagen nämnts, som respondenterna sedan begärt ska utelämnas från studien.  

 

3.8 Metodkritik  

Trots att vi försökt genomföra vår studie på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt finns 

det alltid förbättringsmöjligheter. Dock har vi försökt att uppmärksamma dessa faktorer 

genom hela projektets gång för att förebygga dem.  

 

Vi har som tidigare nämnt, en kvalitativ inriktning på vår forskning. Det finns mycket kritik 

riktad mot just kvalitativ forskning (Bryman & Bell 2013). Kvantitativa forskare menar att 

forskningen påverkas alldeles för mycket av personliga uppfattningar och åsikter, och därmed 

inte är neutral på samma sätt. Vi anser att alla typer av forskningsfrågor inte kan besvaras med 
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kvantitativa metoder då de är alldeles för komplexa. De bieffekter som uppstår av detta har vi 

genom en genomgående objektivitet undvikit i bästa möjliga mån genom att till exempel 

behandla tillräckligt många respondenter och alltid inkludera allas svar på gemensamma 

frågor. Vi har också alltid varit två personer som närvarat på intervjuerna och stämt av med 

alla respondenter i efterhand för att bekräfta att vi uppfattat deras svar korrekt.  

 

En intervju skedde enbart via en mejlkonversation vilket inte gav oss möjlighet att ställa 

följdfrågor på samma sätt som under de andra intervjuerna. Dock försökte vi förebygga detta 

genom att formulera frågorna mer noggrant, och ändra vissa slutna frågor till öppna. Vi var 

till en början osäkra på om intervjun skulle bli tillräckligt uttömmande för att vara aktuell att 

inkludera, men respondenten lade ner mer tid än vi förväntat oss och gav oss svar som var 

väldigt användbara. Flera av våra intervjuer är endast 15 minuter långa och detta är väldigt 

kort. Enligt Robson (2011) bör intervjuerna vara minst 30 minuter långa för att kunna 

användas som underlag till forskning. Vi upplevde dock att vi fick bra svar som var 

representativa för vår relativt lilla studie.  
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4 Empiri 

I följande avsnitt presenteras vårt empiriska material i form av primärdata. Datan 

presenteras i bokstavsordning baserat på de medverkande företagens namn. Det empiriska 

materialet är inhämtat från sju kvalitativa intervjuer med företagen, samt deras senast 

publicerade årsredovisningarna. I slutet av avsnittet hittas en tabell som sammanfattar datan. 

 

4.1 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med antingen butikschefer för flaggskeppsbutiker eller vd:n för 

företaget. Åsikter och värderingar som presenteras nedan är baserade på vad de har sagt under 

intervjuerna. Fem intervjuer har skett genom fysiska möten, en via telefon och en via mejl. De 

varade mellan 15–60 minuter och utgick från en och samma intervjuguide (se Bilaga 1). 

Nedan återfinns en sammanfattning av den mest relevanta informationen som intervjuerna 

försåg oss med. 

 

4.1.1 Bik Bok AB  

Bik Bok är ett företag som ingår i koncernen Varner Group AB (Bik Bok AB 2016). Företaget 

hade 71 butiker i Sverige under 2015 och forsätter hela tiden att expandera. De bedriver även 

en e-handel. Genom deras två kanaler säljer de modekläder av deras egenproducerade märke. 

Under 2015 låg deras nettoomsättning på 414 miljoner kronor. Bik Bok har totalt över 200 

butiker i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Österrike. Deras mål är att vara ”Fashion 

destination no. 1” och de har en målgrupp mellan 16 till 30 år. Intervjun genomfördas med 

Anna Bjernehag1 som är butikschef för Bik Boks enda flagskeppsbutik, som ligger i 

Kompassen i Göteborg.  

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper 
Bik Bok öppnade sin första flaggskeppsbutik tidigt under 2016 och deras tanke med butiken 

är att den skall symbolisera något unikt, där deras kunder kan hitta hela deras sortiment. De 

vill att flaggskeppet ska vara en förebild för de övriga butikerna där de alltid är först med allt. 

Butiken i Göteborg har en anställd som är anställd enbart för att säkerställa att allt är snyggt, 

städat och rätt placerat. De har också mer personal tillgänglig än i andra butiker, för att 

säkerställa att kunderna får bästa möjliga service. Det finns fler storlekar av alla kläder och 

alla event som hålls sker i flaggskeppsbutiken.  

 

Butikens placering  
Flaggskeppsbutiken ligger i det nyrenoverande Kompassen-huset som under 2016 öppnade 

upp flera nya butiker. Flera av dessa är just flaggskeppsbutiker. För Bik Bok är placeringen av 

butiken otroligt viktig. De vill att allt ska vara perfekt när det gäller flaggskeppet. Det är inte 

den största butiken sett till ytan, men den är fortfarande bland de största. I butiken finns inte 

bara de klassiska butikselementen som produkter, kassor och provrum - de har även en 

loungedel och ett fotobås. Trots att det skiljer sig lite utseendemässigt poängterar Bjernehag1 

att det fortfarande är viktigt att alla Bik Boks butiker har ett enhetligt utseende för att 

kunderna alltid ska känna igen sig.  

 

                                                 
1 Anna Bjernehag, butikschef Bik Bok, intervju 26 april 2017 
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Butikens syfte  
Bjernehag1 berättar att butikens syfte är att bygga upp en image och att vara ansiktet utåt för 

Bik Bok. De vill att butiken ska vara något mer än en affär - det ska vara ett ställe att umgås 

på. Av den anledningen finns det en loungedel och ett fotobås. Fördelarna med att ha en 

flaggskeppsbutik är att det skapas en speciell känsla för både personal och kunder. I 

flaggskeppsbutiken känner alla en stolthet över att vara ansiktet utåt och alla är väldigt måna 

om att vårda varumärkets rykte. Detta är också en nackdel då de kostar mycket att ligga på 

topp - både ekonomiskt och energimässigt. 

 

4.1.2 Dr. Denim Jeans  

Dr. Denim är ett familjeägt företag som är baserat i Göteborg. Under 2016 hade företaget en 

omsättning på 207 miljoner kronor (Dr Denim AB 2017). Försäljning sker också genom deras 

hemsida och av 1500 olika återförsäljare runt om i världen. De har två egna butiker, varav en i 

Göteborg. Båda deras butiker går under benämningen flaggskepp, och den första öppnade 

2014. Dr. Denim använder sig även av shop-in-shops i olika varuhus, som exempelvis Åhléns. 

Dessa butiker är ett förenklat utförande av deras flaggskeppskoncept. Deras målgrupp är 

”twenty-something” och syftar på en mental ålder och personlighet hos konsumenterna. 

Intervjun skedde med företagets vd, Alexander Graah2. 

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper  
Enligt Dr. Denim är ett flaggskepp en butik som säljer ett varumärkes produkter, men 

samtidigt tillhandahåller en helhetsupplevelse av varumärket. Graah2 menar att kunderna i 

flaggskeppsbutikerna konsumerar hela konceptet, snarare än bara en produkt, vilket blir en 

avgörande faktor för att kunna erbjuda en destination värd att resa till. Deras kunder vet sällan 

om att det är en flaggskeppsbutik och de tror att detta beror på att deras butiker endast finns i 

Stockholm och Göteborg. Detta gör att kundernas tillgång till butikerna blir ganska 

begränsad, då en relativt liten del av deras försäljning går via den kanalen. I deras butiker 

finns inte hela det tillgängliga sortimentet, utan de fokuserar på varor från den innevarande 

säsongen. 

 

Butikens placering  
För Dr. Denim är placeringen av butiken relativt viktig då det sänder signaler till kunderna 

och påverkar deras image. Samtidigt menar Graah2 att det finns kostnadsaspekter och 

försäljningspotential som väger in. Deras ambition är att hitta en balans mellan relativt 

överkomliga hyresnivåer och lagom trafikerade lägen där en, i snitt, nyfiken öppensinnad 

kund rör sig. Det ska vara en placering där de kan bygga på sin kundkrets och där det finns tid 

för personlig service.  

 

Butikens syfte  
Dr. Denim ser sina flaggskeppsbutiker som ett generellt marknadsföringsverktyg som har som 

syfte att bygga varumärkeskännedom. Försäljningen är en viktig del, men i och med att 

butikernas inredning är väldigt påkostad tar det lång tid för butikerna att bli vinstdrivande - 

därför ser de butikerna som en sekundär försäljningskanal. Det blir ett komplement då e-

handeln och deras shop-in-shops hos återförsäljare är betydligt mer trafikerade områden. 

Graah2 menar att marknadsföringsaspekten är en av de viktigaste fördelarna med 

flaggskeppsbutiker, men också att det ger konsumenterna en möjlighet att umgås direkt med 

                                                 
1 Anna Bjernehag, butikschef Bik Bok, intervju 26 april 2017 
2 Alexander Graah, vd Dr. Denim Jeans, mejlintervju 26 april 2017 
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varumärket. I deras butiker kan de ge kunderna en helhetsupplevelse som de själva 

kontrollerar till 100 procent. En annan fördel är att butikerna kan användas för evenemang, 

utbildning av personal och för att testa olika produktexponeringar för att utveckla sin 

verksamhet. Svårigheterna med att använda sig av flaggskeppsbutiker är den höga kostnaden - 

särskilt för den specialtillverkade inredningen. Det gör att det tar lång tid att nå ett 

nollresultat, och det begränsar deras möjligheter till att expandera i en snabb takt. De jämför 

butikerna med deras e-handel - som har hela världen som marknad. I jämförelse blir 

flaggskeppsbutikerna väldigt begränsade i sin försäljningspotential. Det eventuella mervärdet 

som generas av deras butiker mäts inte i dagsläget, men Dr. Denim har planer på att utveckla 

detta under 2017 då de öppnar sin tredje flaggskeppsbutik.  

 

4.1.3 Gina Tricot AB  

Gina Tricot är ett svenskt klädvarumärke som säljer sina egendesignade kläder i sina butiker 

och via deras hemsida. Under 2015 hade de 185 butiker fördelade i länderna Sverige, Norge, 

Danmark, Finland och Tyskland (Gina Tricot AB 2016). Samma år hade de en omsättning på 

670 miljoner kronor i Sverige. Gina Tricot har idag tre flaggskeppsbutiker - i Stockholm, 

Göteborg och Berlin. Kedjans primära målgrupp är tjejer mellan 15–35 år, men de olika 

butikerna har lite varierande målgrupper beroende på var de ligger. Intervjun genomfördes 

med Therese Hafmar3 som är butikschef för flaggskeppsbutiken i Göteborg.  

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper 
Hafmar3 beskriver en flaggskeppsbutik som en butik som håller en nivå lite högre än alla 

andra - i alla avseenden. Butiken ska vara perfekt utseendemässigt, servicen ska vara på topp 

och representeras av de allra bästa säljarna. Kunderna ska känna en wow-känsla. Inom Gina 

Tricot marknadsför de aldrig sina butiker som flaggskeppsbutiker, utan det är bara ett begrepp 

som används internt. Hafmar3 berättar att många kunder märker att butiken är något utöver det 

vanliga - de får väldigt många komplimanger om dess storlek och ordningen bland kläderna. 

Butiken anordnar två evenemang varje år, men de flesta kundkvällarna hålls annars i 

flaggskeppsbutiken i Stockholm eftersom marknadsavdelningen för företaget ligger där.   

 

Butikens placering  
För Gina Tricot är placeringen av butiken väldigt viktig. Det är nödvändigt att butiken ligger 

placerad där många människor ständigt är i rörelse. Hafmar3 poängterar också att 

kringliggande butiker har en stor inverkan, då de alla hjälps åt att locka kunder till varandra. 

Deras läge har också påverkat vilken typ av kunder de har i butiken. Den ligger i närheten av 

varuhuset Nordiska Kompaniet och Arkaden som båda har en äldre och mer förmögen 

kundkrets. Detta har lett till att kunderna som handlar i Gina Tricots flaggskeppsbutik är 

väldigt modemedvetna, förväntar sig mer service och inte fokuserar lika mycket på priset.  

 

Butikens syfte  
Enligt Hafmar3 är butikens syfte mer imagestärkande än vinstdrivande. De har en budget som 

de självklart förväntas nå, men samtidigt genererar butiken mycket mervärde. Syftet med 

deras flaggskeppsbutiker är att vara förebilder för de övriga butikerna. Mycket utbildning av 

personal och chefer sker just i Göteborg eftersom det ligger nära huvudkontoret. Hafmar3 

berättar att landschefen, regionchefen och butikschefen för Berlinbutiken alla lärdes upp av 

henne innan den första butiken öppnade i Tyskland. Nästan alla nya system, nya rutiner och 

skyltningar testas i butiken och skickas sedan vidare ut i landet. De fungerar som en testbutik 

                                                 
3 Therese Hafmar, butikschef Gina Tricot, intervju 3 maj 2017 
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som sätter standarderna för de andra. Hafmar3 ser det som en stor fördel att de får testa på så 

mycket nytt och att de även kan komma med många egna förslag till ledningen. Det som är 

nackdelen är att det tar väldigt mycket tid och energi att ha en butik som alltid är perfekt. 

Mycket resurser går åt till skyltning och att hålla en bra ordning. Det mervärde som genereras 

resulterar i att konverteringsgraden är ett viktigare mått än effektiviteten just i deras butik. 

Hafmar3 medger också att deras budget och resultat blir missvisande då mycket av vad de gör 

egentligen är en nationell kostnad, men som ligger registrerad på deras personalkostnader. Ett 

exempel på detta är att deras skyltning alltid fotograferas och skickas ut som mall till 

resterande butiker - vilket ger höga personalkostnader för att organisera.  

 

4.1.4 J. Lindeberg AB  

J. Lindeberg är ett klädmärke som fokuserar på mode- och sportkläder. De ingår sedan 2012 i 

koncernen Bestseller Group (J. Lindeberg 2016). Under 2015 hade J. Lindeberg en 

omsättning på 600 miljoner kronor i Sverige. De har 15 butiker i Sverige och av dessa är två 

stycken flaggskeppsbutiker som ligger i Stockholm och Göteborg. De riktar sig till en 

målgrupp som strävar efter framgång och vill bryta normen. Vi intervjuade butikschefen för 

deras flaggskeppsbutik i Göteborg, Sara Bäckbro4. Hon beskriver deras produkter som en 

blandning mellan mode och funktionalitet, som fokuserar på sport. Deras huvudsakliga 

målgrupp är mellan 25 och 55 år.  

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper 
På J. Lindeberg definierar de flaggskeppsbutikerna som en butik där hela kollektionen kan 

hittas. De strävar efter att ha sina bästa säljare i dessa butikerna och att symbolisera 

grundvärdena för företaget. Flaggskeppsbutikerna ska vara förebilden för resterande butiker - 

en utgångspunkt och kärnan i verksamheten. Enligt Bäckbro4 känner få kunder till att butiken 

är ett flaggskepp. Hon medger att de märker skillnad mot den andra butiken i Göteborg, som 

ligger inne på Åhléns, men det är inget som de skyltar med eller använder som säljargument. 

Endast de som är insatta i deras koncept känner till detta, eller möjligtvis stamkunderna.  

 

Butikens placering  
Enligt Bäckbro4 är placeringen av flaggskeppsbutiken jätteviktig. Det är nödvändigt att 

butiken ligger centralt - vilket både butiken i Göteborg och Stockholm gör. Butiken i 

Göteborg ligger på en tvärgata till Kungsgatan vilket är en av de största shoppinggatorna i 

staden. Bäckbros4 förklaring till detta är att det centrala läget är viktigt, men på gatorna 

bakom Kungsgatan ligger många andra premiumbutiker vars värderingar J. Lindeberg vill 

förknippas med. Utseendemässigt och sett till ytan skiljer sig deras flaggskeppsbutiker inte 

särskilt mycket från de andra. De vill att alla deras butiker ska se likadana ut, men att det 

istället är skillnader på utbud och service. Det är till exempel bara i de två 

flaggskeppsbutikerna som hela sortimentet går att hitta.  

 

Butikens syfte  
Bäckbro4 beskriver butikens syfte som ett ambassadörsjobb där de ska vara kärnan i företaget. 

Butiken har ett större ansvar som ansiktet utåt, inspirera de andra butikerna och sätta 

standarder. Hon poängterar att det är viktigt att vara vinstdrivande, men att imagebyggandet är 

det huvudsakliga syftet med butiken. Vinst och image går ihop, då man som ambassadör 

måste gå med vinst för att framstå som en förebild för andra butiker. Fördelarna med deras 

                                                 
3 Therese Hafmar, butikschef Gina Tricot, intervju 3 maj 2017 
4 Sara Bäckbro, butikschef J. Lindeberg, intervju 2 maj 2017 
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flaggskeppsbutik är att de får mycket ansvar och tillit vilket leder till en stolthet och ökad 

motivation bland de anställda. Tack vare detta kan de leverera en bättre service mot sina 

kunder. Bäckbro4 tycker inte att det finns några nackdelar med flaggskepp, utan att det bara 

har positiva effekter. Det mervärde som butiken genererar är inget som mäts specifikt, men 

hon tycker att ökad motivation bland personalen är det största mervärdet som de får ut av 

konceptet.  

 

4.1.5 John Henric AB  

John Henric är ett svenskt varumärke som tillverkar herraccessoarer och skjortor. De har idag 

11 butiker, där alla går under benämningen flaggskepp. De arbetar också med e-handel och 

30–40 återförsäljare. Än så länge finns butikerna bara i Sverige, men de har planer på att 

expandera i Europa. Under 2016 hade John Henric en omsättning på 31 miljoner kronor (John 

Henric 2016). John Henric har ett nischat utbud av produkter, men som köpts av alla åldrar 

och kön. De beskriver sin målgrupp som personer i framförallt åldrarna 25–30, som ofta bor i 

storstäder. De har en stadig inkomst, då deras produkter tillhör premiumklassen. Intervjun 

skedde med John Ekström5 som är en av grundarna och vd för företaget.  

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper  
John Henric har 11 butiker och alla dessa klassas som flaggskepp. Ekström5 berättar att de till 

en början inte hade någon speciell plan med flaggskeppsbutikerna, men att det nu har blivit så 

många att det snarare är en kedja. Han tycker att en flaggskeppsbutik är en butik med ett brett 

utbud och ett bra läge. Idag har butikerna och e-handeln i princip samma utbud, men i takt 

med att företaget expanderar är tanken att e-handeln ska utvecklas och erbjuda fler produkter.  

 

Butikens placering  
Ekström5 tycker att placeringen av butiken är enormt viktig. Det är den viktigaste aspekten de 

tittar på när de öppnar en ny butik. De vill ha ett bra läge med mycket trafik av människor. 

Deras butiker idag är ungefär lika stora, men de som ligger i storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö är något större. I och med detta skulle de butikerna kunna anses vara de 

”sanna” flaggskeppsbutikerna i dagens läge, då expanderingen av företaget gjorde att 

definitionen av flaggskeppsbutiker blev annorlunda.   

 

Butikens syfte  
Butikernas huvudsyfte är att sälja. Ekström5 berättar att de aldrig skulle öppna en butik som 

de inte tror kommer generera en vinst. Samtidigt berättar han att varumärkeskännedom också 

är viktigt, då deras butiker är deras enda marknadsföringskanal. De har aldrig gjort någon 

annan reklam. Vissa butiker har dock mer fokus på varumärkeskännedom än andra - till 

exempel butiken inne på Nordiska Kompaniet i Göteborg. Där handlar det om att visa upp sig 

inför premium-kunder. Ekström5 poängterar dock att vinsten fortfarande är det viktigaste. 

Fördelarna med deras flaggskeppsbutiker är att de själva kan kontrollera kundernas upplevelse 

från början till slut. De kan också leverera en helhetsupplevelse, men menar att det finns 

svårigheter med de höga kostnaderna och arbetsbelastningen. Varumärket menar själva att de 

kan se att butikerna genererar mervärde så som ökad varumärkeskännedom och ökad 

kundkrets, men att det inte är något som mäts i konkreta siffror.  

 

                                                 
4 Sara Bäckbro, butikschef J. Lindeberg, intervju 2 maj 2017 
5 John Ekström, vd John Henric, telefonintervju 2 maj 2017 
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4.1.6 Nilson Shoes / Nilson Group AB 

Nilson Shoes ingår i koncernen Nilson Group AB som äger flera stora skokedjor i Sverige, 

Norge och Finland. Totalt har Nilson Group över 330 butiker som tillsammans omsatte tre 

miljarder kronor under 2015 (Nilson Group AB 2016). De bedriver även en e-handel via deras 

hemsida, som säljer skor från alla deras kedjor. Nilson Group är idag den ledande 

skokoncernen i Skandinavien. Nilson Shoes är den kedja som vänder sig till mode- och 

designmedvetna konsumenter som ofta tillhör medelåldern. Intervjun genomfördes med 

Victor Olsson6 som är butikschef på flaggskeppsbutiken i Göteborg, Kompassen. Nilsson 

Shoes öppnade sin första flaggskeppsbutik under hösten 2016 och än så länge är det den enda 

som finns. Det finns planer på att utöka detta, men det finns inga offentliga beslut om var det 

kommer ske.   

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper  
Olsson6 definierar en flaggskeppsbutik efter de kriterier som de själva arbetar med inom 

Nilson Shoes. Butiken är stor till ytan och inredningen är mer påkostad. Det är ljusa färger 

och målet är att butiken ska kännas stor och luftig. De har ett något större utbud än resterande 

butiker, där de till exempel säljer samarbetskollektioner och vissa kampanjvaror exklusivt i 

flaggskeppsbutiken. De flesta evenemangen som anordnas, så som VIP-kvällar för kunder, 

hålls i just denna butiken. Olsson6 poängterar dock att servicenivån inte skiljer sig, utan att 

målet är att ha en lika bra service oavsett vilken Nilson Shoes man besöker. I butiken så 

skyltas det inte om att det är en flaggskeppsbutik, och det är heller inget som personalen aktivt 

informerar om. Kunderna märker dock att butiken skiljer sig från de andra, eller åtminstone 

att den är stor, luftig och fint utformad. Olsson6 nämner att begreppet flaggskeppsbutik inte är 

särskilt etablerat i Sverige, möjligtvis mer i Stockholm än Göteborg. Han1 tror att begreppet är 

mer välkänt utomlands i städer som London och Paris.   

 

Butikens placering 
Flaggskeppsbutiken ligger i det nyrenoverande Kompassen-huset som under 2016 öppnade 

upp flera nya butiker. Flera av dessa är just flaggskeppsbutiker. För Nilson Shoes är 

placeringen av butiken otroligt viktig. Dels krävs det att läget ligger centralt, där många 

människor ständigt passerar. Det är också viktigt att kringliggande butiker också är välkända 

för att de ska kunna hjälpas åt att locka kunder till varandra. Olsson6 poängterar att det till en 

början var svårt att locka kunder till butiken då Kompassen varit under renovering så länge, 

men att det märks en tydlig skillnad nu, sex månader senare.  

 

Butikens syfte  
För Nilson Shoes är det viktigt att alla butikerna går med vinst. Samtidigt är det en balansgång 

för att bygga upp en image mot sina kunder. Olsson6 upplever inte att det är svårare för 

butiken att generera vinst trots att det är en flaggskeppsbutik. De fokuserar på att framstå som 

ett showroom och att behålla rötterna för vad Nilson Shoes är, men också på att plocka 

marknadsandelar. Därmed skiljer sig inte försäljningsmängden från andra butiker. Eventuellt 

mervärde som genereras av butiken är inget som mäts specifikt. Fördelarna med att driva en 

flaggskeppsbutik menar Olsson6 är att det är en stor butik med ett stort utbud. Det är också en 

arbetsplats han kan vara stolt över, där många kunder berömmer inredningen och 

utformningen. Olsson6 tycker inte det finns några nackdelar alls, däremot så är det 

tidskrävande med en stor butik där varuexponeringen tar lång tid. 

 

 

                                                 
6 Victor Olsson, butikschef Nilson Shoes, intervju 2 maj 2017 
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4.1.7 Velour by Nostalgi AB  

Velour by Nostalgi är ett klädföretag som till största delen bedriver sin verksamhet med 

försäljning via återförsäljare och grossister (Velour by Nostalgi 2017). De har en butik i 

Göteborg och en filial i Amsterdam. Velour är ett klädmärke inom premiumkategorin som var 

först med att sälja Svanenmärkta jeans. Under 2015/2016 hade de en nettoomsättning på 11 

miljoner kronor. Deras målgrupp definieras av ett sinnelag, snarare än sociodemografiska 

faktorer. De vänder sig till kreativa personer och har en slogan - ”classic style for the creative 

mind”. I och med att de säljer premiumprodukter är deras målgrupp oftast över 30 år och 

besitter ett kulturellt kapital. Intervjun gjordes med Joakim Ringsgård7 som arbetar som 

butikschef i deras enda renodlade butik, som de även kallar för flaggskeppsbutik.  

 

Flaggskeppsbutikens egenskaper  
Ringsgårds7 beskrivning av flaggskeppsbutiker är att de är störst, bäst och vackrast. Han 

menar att folk självmant ska söka sig dit och att butiken ska vara en destination. En del 

kunder vet om att det endast finns en butik, medan många inte funderar särskilt mycket över 

det. Ännu färre vet om att det just är en flaggskeppsbutik. I deras butik finns alltid hela 

säsongens sortiment och de försöker i största möjliga mån att undvika reor. Velour tycker inte 

att rea är något som symboliserar en flaggskeppsbutik för premiumkläder, utan att det är något 

som lämpar sig mer för återförsäljare.  

 

Butikens placering  
Velours butik ligger i centrala Göteborg, men inte på någon av de största shoppinggatorna. 

Den ligger på Magasinsgatan som tillhör ett mer bohemiskt kvarter av Göteborg, där flera 

liknande butiker finns belägna. Enligt Ringsgård7 är mer än hälften av butikens besökare 

destinationsshoppare - de har aktivt sökt upp butiken. Han säger också att det är viktigt att 

hitta rätt läge för butiken och sedan testa sig fram för att våga satsa. Interiören i butiken är 

väldigt påkostad, även om butiken till ytan är liten.  

 

Butikens syfte  
Inom Velour är butikens syfte en ständig diskussion. Butiken är väldigt påkostad och det är 

svårt för att generera en vinst. Enligt Ringsgård7 tycker delar av styrelsen att detta är ett 

problem, medan han själv tycker att butikens syfte är betydligt mer långsiktigt. Han tycker att 

det viktigaste är att butiken är imagebyggande och att varumärket blir levande för kunderna. 

Fördelarna med ett flaggskepp är att man enkelt kan lyfta fram varumärkets kärnvärden och 

att man kan visa detta utan andra kompromisser. Ytan används för kundkvällar där de 

anordnar mindre event. De nackdelar som finns är att det är väldigt dyrt att driva butiken, och 

att det medför mycket press när man vill vara störst, bäst och vackrast. De mervärden som 

genereras av butiken mäts i mjuka värden så som interaktioner på sociala medier.  

 

4.2 Sammanställning 

I Tabell 2 sammanställs vilken omsättning respondenterna haft, hur många butiker de har i 

Sverige, hur många svenska flaggskeppsbutiker de har, vilket deras huvudsakliga syfte är 

samt om de mäter genererat mervärde. 

 

                                                 
7 Joakim Ringsgård, butikschef Velour by Nostalgi, intervju 27 april 2017 
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* Siffran är baserad på hela koncernen. 

Tabell 2: Sammanfattning av respondenter baserat på Sverige 

 

Omsättningen för företagen varierar med allt i från 11 miljoner till 3 miljarder under ett år. 

Detsamma gäller antalet butiker där Velour har en och Nilson Group har 330. De flesta 

företagen har några få flaggskeppsbutiker medan John Henric är den som har flest med sina 

11 butiker. 85 procent av de tillfrågade företagen tycker sig ha ett imagebyggade syfte och de 

resterande 15 procenten fokuserar på vinst. 60 procent av de som ser sig som imagebyggande 

mäter detta på något sätt i sin verksamhet, men ingen av dem mäter det på samma sätt. 
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5 Analys 

Detta avsnitt består av en analys av vår empiri baserad på vår teoretiska referensram. 

Inledningsvis presenteras en analys av företagens skillnader och likheter för användningen av 

flaggskeppsbutiker. Vidare görs även analyser av empirin kopplad till Marknadsföringsmixen 

och Identitetsprisman. 

 

5.1 Inledning  

Respondenterna bekräftar resonemanget att detaljhandeln blir en allt svårare marknad, men 

där flaggskeppsbutiker är ett bra hjälpmedel för att komma sina kunder närmare (Pilar 

Martínez-Ruiz, Martínez-Caraballo & Amatulli 2010). Det gör att kunderna får en bättre 

varumärkesupplevelse, vilket gör att de får uppleva varumärket på djupet (Dolbec och Chebat 

2013). Tack vare flaggskeppsbutikerna får företagen lojalare kunder som lättare kan avgöra 

vad som skiljer varumärkena åt. Alla respondenterna beskriver de höga kraven som ställs på 

deras butiker och hur mycket tid det krävs för att upprätthålla den förväntade standarden. Från 

en början var konceptet ganska outnyttjat, men idag är flaggskeppsbutiker mycket vanligare 

(Arrigo 2015). Företagen valde först att öppna sina butiker i huvudstäder eller andra stora 

städer som var belägna nära deras huvudkontor. Men i takt med att butikerna blir allt mer 

använda börjar även mindre städer få ta del av konceptet. Dock kräver de alltid att 

flaggskeppsbutikerna får topplägen där de kan dra nytta av närliggande butikers 

attraktionskraft.  

 

5.2 Syfte med flaggskeppsbutiker 

Gemensamt för alla respondenterna är att deras flaggskeppsbutiker förväntas vara fronten för 

företaget. Det ska vara en idealbutik som sätter standarder för hur allt ska fungera. Både stora 

och små företag använder sig av flaggskeppsbutiker, men alla sätter sin egen prägel på dem. 

Det som skiljer respondenterna åt är vilket syfte de har med användandet av 

flaggskeppsbutikerna. Efter insamlingen av empirin kunde vi konstatera att två huvudsakliga 

syften fanns - vinstdrivande och imagebyggande. 85 procent av företagen vi intervjuade ansåg 

sig fokusera på image medan resterande prioriterade en vinst. En flaggskeppsbutiks syfte 

beskrivs av Manlow och Nobbs (2012) som att förse kunden med något extra, kommunicera 

varumärkets värden samt att vara imagebyggande. Detta är något som bekräftas av Dolbec 

och Chebat (2013). Den här beskrivningen av syftet bryter 15 procent av våra respondenter 

mot när de fokuserar på att vara vinstdrivande - ändå väljer de att kalla sig för 

flaggskeppsbutiker. Alla respondenter som uppgav att deras huvudsyfte var att bygga upp en 

image fick även svara på om de på något sätt mätte effekterna av detta. Av dem svarade 60 

procent att de mäter resultatet, medan resterande svarade att de inte gör det eller funderar på 

att börja göra det. Hela resultatet redovisas i Tabell 2 (s. 21). När de förklarade hur de gör för 

att mäta något så komplext som mervärdet av imagebyggandet varierade svaren och ingen 

kunde ge en bra förklaring till hur det visade sig i företagets resultat. Att mäta 

imagebyggandet, syftet med flaggskeppsbutiker, är alltså väldigt svårt.  

 

5.3 Marknadsföringsperspektivet   

För att analysera hur butikerna använder sig av flaggskeppsbutiker i sin 
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marknadsföringsstrategi jämför vi skillnaderna mellan dessa butikerna med de övriga 

butikerna med hjälp av Marknadsföringsmixen. Modellen består av produkt, pris, påverkan, 

promotion, fysisk utformning, människor och process.  

 

För de fyra första aspekterna som ingår i den ursprungliga modellen är företagens butiker 

relativt lika. De har i stort sett samma produktsortiment i flaggskeppsbutikerna som i sina 

ordinarie butiker, med vissa undantag på specialkollektioner. Lagersaldon kan skilja sig en 

aning, då dessa butiker ofta har hela det tillgängliga sortimentet i sina butiker. Priserna i 

butikerna skiljer sig inte över huvudtaget. De företag som vanligtvis säljer premiumvaror, gör 

detsamma i flaggskeppsbutikerna och budgetbutiker vice versa. Prisstrategin är alltså 

övergripande för hela företaget, med vissa undantag för om rea sker i flaggskeppsbutikerna 

eller inte. Även marknadsföringen för butikerna är densamma när det gäller extern 

kommunikation. Det marknadsförs aldrig att det finns flaggskeppsbutiker, och butikerna går 

alla under samman kampanjer i samma kanaler. Den aspekt som från ursprungsmodellen 

skiljer sig mest är placeringen av butikerna. Placeringen av alla butiker är viktigt, men för 

flaggskeppsbutikerna blir det ännu viktigare. Läget beskrivs som A och O, och butikerna är 

ofta placerade på ”finare” gator oavsett vilken prisklass de egentligen har på sina produkter. 

Överlag så är dock de första fyra aspekterna relativt lika för vanliga butiker respektive 

flaggskeppsbutiker. När det gäller de tre sist tillkomna aspekterna - fysisk utformning, 

människor och process - skiljer det sig desto mer. 

 

Den fysiska utformningen är i företagens flaggskeppsbutiker betydligt mer påkostad än i 

andra butiker. I normala fall finns det standardinredning som används, men i 

flaggskeppsbutikerna använder de flesta av respondenterna specialdesignad inredning - allt 

från lampor till klädställ. I de flesta fallen är även butikerna större om man ser till företagens 

andra butiker. Målet är att det ska vara något mycket mer än bara en butik. Det ska vara 

häftigt, luftigt, inspirerande och ”top notch”.  

 

Personalen som finns i butiken måste vara bra representanter för företaget och därför är 

rekryteringsprocessen viktigare för flaggskeppsbutikerna. De anställda bör ha längre 

butikserfarenhet än vad som vanligtvis efterfrågas och dessutom ha en väldigt hög servicenivå 

samt bra säljkunskaper. I flaggskeppsbutikerna läggs mer fokus på personlig service och 

personalen har större möjlighet att göra undantag i företagets standardprocedurer.  

 

När det kommer till processen inom organisationerna så har flaggskeppsbutiker större 

möjlighet till att påverka beslut som tas av huvudkontoret. Butikerna fungerar också som 

försökskaniner när nya rutiner och idéer testas eller implementeras i företaget. Även om 

flaggskeppsbutikerna måste följa de standardiserade processerna som ledningen har satt upp, 

har de större möjlighet att anpassa sig till vad de själva finner lämpligt.  

 

Sammanfattning av Marknadsföringsmixen 

Efter att ha analyserat företagens marknadsföringsstrategier med hjälp av 

Marknadsföringsmixen kan vi se att det i huvudsak är de tre senast tillagda aspekterna som 

skiljer sig när det gäller användningen av flaggskeppsbutiker. Modellen togs ursprungligen 

fram för att kunna analysera den strategiska positionen av en produkt på en marknad, men 

flaggskeppskonceptet är för komplext för att bara kunna använda sig av dessa. Det ingår 

fördelaktigt i den utökade modellen som är anpassad för tjänster, då många 

flaggskeppsbutiker är tänkta att generera en upplevelse, tjänst eller service. Trots detta är 

självklart grundpelarna produkt, pris, plats och promotion strikt kontrollerat.  
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5.4 Varumärkesidentiteten  

De sju olika företagen som deltog i studien är alla verksamma inom modebranschen. Dock 

varierar de mycket sett till antalet butiker, omsättning och organisationsstruktur. På grund av 

detta har vi valt att analysera företagen ur ett varumärkesperspektiv. Med hjälp av Kapferers 

identitetsprisma vill vi kunna avgöra om det är en särskild varumärkesidentitet som är 

överrepresenterad bland de som använder sig av flaggskeppsbutiker.  

 

Fysisk utformning 
Den fysiska utformningen syftar på de fysiska och påtagliga aspekterna som ett företag vill 

visa upp för sina kunder. Dessa aspekterna är butikernas utformning, färger, design och 

utseende överlag. För att kunna analysera den fysiska utformningen har vi dels behandlat 

respondenternas egna tankar kring ämnet samt gjort en egen jämförelse av butikerna.  

 

Företagen som representeras i studien har många likheter när det gäller den fysiska 

utformningen. Butikernas storlek varierar mycket, men alla berättade att deras 

flaggskeppsbutiker var bland företagets största. Alla bekräftade att utformningen var av ytterst 

stor vikt och flera butiker hade anställda som enbart jobbade med detta. Respondenternas 

butiker var luftiga, ljusa och väldigt strukturerade. Analysen av den fysiska utformningen 

visar att företag som använder sig av flaggskeppsbutiker är väldigt måna om hur deras butiker 

uppfattas av deras kunder, och att det är något som är värt att lägga mycket tid och energi på 

att upprätthålla.  

 

Personlighet 
Personligheten hos ett företag grundar sig i dess vision och kärnvärden. För att analysera detta 

har vi använt oss av Personlighetsskalan som består av fem olika personligheter som ett 

företag kan ha: ansvarsfullt, aktivt, aggressivt, enkelt eller känslomässigt.  

 

Baserat på den ovannämnda modellen finns alla de olika personligheterna representerade hos 

de sju företagen. Vi jämförde företagens kärnvärden med kriterierna för de olika 

personligheterna och kom fram till att två företag klassas som aggressiva, två som 

ansvarsfulla och de resterande tre representerar en aktiv, enkel respektive känslomässig 

personlighet. Baserat på analysen tycks det inte spela någon roll vilken personlighet företagen 

har för att de ska välja att använda sig av flaggskeppsbutiker. Det finns inget samband som 

visar att vissa typer av värderingar eller kärnvärden hos företag gör det vanligare att använda 

flaggskeppsbutiker utifrån våra respondenter.  

 

Kultur och värderingar 
Ett företags kultur och värderingar är en mer intern del än dess personlighet, och kan ses som 

kärnan i varumärkesidentiteten. För att analysera detta har vi använt oss av respondenternas 

bild av hur företagets interna kultur ser ut.  

 

Alla företagen som har analyserats har olika kulturer och värderingar. Några av företagen var 

mindre och såg sig själva som familjeföretag, vilket gav dem en helt annan kultur än de stora 

koncernföretagen. Deras kulturer skiljde sig också beroende på om de mestadels fokuserade 

på mode eller kvalitetsprodukter. Det som dock var gemensamt för alla var att de var väldigt 

styrda av sina huvudkontor - en faktor som gav lite utrymme för kreativitet. De var även 

enade om att den mest erfarna personalen skulle finnas representerad i flaggskeppsbutikerna.  

 

Relation 
Relation syftar på vilket typ av relation företagen vill ha med sina kunder. För att analysera 
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detta har vi utgått från respondenternas svar på frågor som berör ämnet.  

 

Alla de representerade företagen hade en liknande syn på vilken typ av relation de vill ha med 

sina kunder. Många poängterade att det är viktigt med en nära relation till sina kunder som 

bygger på lojalitet och tillit. De ville inte se sig själva som ett varumärke eller en butik, utan 

vara mycket mer än så - en mötesplats eller till och med en destination. Mycket fokus lades på 

stamkunder och personlig service och många svarade att de försökte utöka sin kundkrets och 

skapa nya relationer.  

 

Reflektion 
Ett varumärkes reflektion kan ses som den målgrupp företaget vill rikta sig till och förknippas 

med. För att analysera den här aspekten har vi analyserat svaren vi fick av repsondenterna när 

vi intervjuade dem om deras målgrupp.  

 

Vi kunde inte se något samband mellan ett varumärkes reflektion och användandet av 

flaggskeppsbutiker. Målgrupperna skiljde sig avsevärt och grundade sig snarare i butikernas 

utbud än butikens utformning. De hade alla en idealkund som de jobbade mot, men det fanns 

inget företag som hade samma demografiska kriterier.  

 

Självuppfattning 
Självuppfattningen av ett varumärke syftar på hur företaget vill att deras kunder ska känna 

och tänka när de tänker på företaget. För att analysera detta har vi jämfört företagens 

personlighet, kultur, värderingar, relationer och reflektioner.  

 

Resultatet visar att alla företag självklart vill uppfattas positivt av sina kunder. De vill att 

deras varumärkespersonlighet motsvarar deras varumärkesimage i kundernas ögon. Som 

tidigare nämnts så vet inte särskilt många kunder om att de befinner sig i flaggskeppsbutiker, 

men de märker att det är något speciellt med butikerna. Det finns alltså ingen särskild 

självuppfattning som utmärker de som använder sig av flaggskeppsbutiker utan de vill bara 

uppfattas för vad de faktiskt är.  

 

Sammanfattning av Identitetsprisman 
Analysen av företagens varumärkesidentiteter visar att det finns många drag som är 

gemensamma för företag som använder sig av flaggskeppsbutiker. Dessa är att de alla lägger 

stor viktigt vid den fysiska utformningen, relationen till deras kunder och är väldigt måna om 

hur de uppfattas av andra. Aspekter som skiljer sig mellan företagen är deras personlighet och 

värderingar samt vilken målgrupp de har i fokus. 
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6 Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt väver vi samman allt som rapporten har tagit upp och besvarar våra 

frågeställningar. Vi avslutar med förslag på framtida forskning. 

 

Syftet med vår uppsats var att besvara våra frågeställningar;  

 

Hur identifieras ett massmarknadsvarumärke som använder sig av flaggskeppsbutiker? 

 Hur används flaggskeppsbutiker i marknadsföringssyfte? 

 Vad är huvudsyftet med en flaggskeppsbutik? 

 

I vår forskning har vi kommit fram till att det finns flera skillnader och likheter mellan 

företagen som använder sig av flaggskeppsbutiker. Hur butikerna används och grundpelarna 

av konceptet är detsamma för alla respondenterna, men deras huvudsyfte och vad som 

identifierar deras företag kan skilja sig. Flaggskeppsbutiker bidrar till en differentiering av 

företagen och skapar ytterligare en dimension av kundupplevelsen. Flaggskeppsbutikerna 

fungerar som fronten för företagen. Meningen är att det ska vara en idealbutik som leder 

vägen för de ordinarie butikerna. Syftet för en flaggskeppsbutik är i huvudsak att bygga upp 

och upprätthålla den image som ett företag vill förmedla. Att kalla en butik som fokuserar på 

att generera vinst för ett flaggskepp är därmed inte korrekt enligt definitionen, men något som 

sker ändå. Det är svårt att mäta resultatet av det mervärde som skapas och idag kan ingen 

riktigt svara på hur stor skillnad flaggskeppsbutikerna gör för företagens image. Dock säger 

de flesta av respondenterna ändå att imagebyggande är en viktig del av deras 

marknadsföringsstrategi, trots att det inte mäts ordentligt.  

 

I och med att en flaggskeppsbutik ska representera hela företaget är det väldigt viktigt att 

utseendet av butiken är på topp. Inredning och upprätthållning av en bra ordning är något som 

det läggs väldigt mycket resurser på. Själva konceptet flaggskeppsbutik är lätt att applicera 

och något som enkelt kan anpassas till alla olika typer av företag. Det spelar alltså ingen roll 

vilken kultur eller vilka värderingar ett företag har - de kan använda sig av konceptet oavsett. 

Det bygger på att skapa en mötesplats eller en destination som på lång sikt skapar lojalitet 

från deras kunder. Man jobbar hårt för att visa vad företag representerar. För de flesta 

respondenterna är syftet med butikerna att vara imagebyggande, men syftet med konceptet i 

företagens marknadsföringsstrategi är att förvandla deras produkter till en upplevelse. Till 

skillnad från ordinarie butiker, där pris, produkt, plats och promotion är i fokus, är detta 

snarare en bas som flaggskeppsbutiker utgår ifrån. Här ligger fokus istället på hela 

köpprocessen, personalen och den fysiska utformningen som utvecklar butikens erbjudanden 

till en service - något mer än bara en butik.  

 

6.1 Slutsats  

Studien visar att flaggskeppsbutiker är en viktig del i företags marknadsföringsstrategi. 

Butikerna fungerar som imagebyggande frontfigurer som blir ansiktet utåt mot kunderna. 

Flaggskeppsbutikerna bidrar till marknadsföringsstrategin genom att effektivt belysa de 

påtagliga och fysiska bevisen för varumärket, servicen och hela köpupplevelsen. Det är inte 

bara en säljkanal som de ordinarie butikerna, utan även en kommunikationskanal. De allra 

flesta använder sig av flaggskeppsbutiker för att förmedla sin image och sina kärnvärden, 

även om vinstdrivande faktorer alltid är relevanta. Att mäta effekterna av imagebyggande är 
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komplext och oftast är huvudsyftet för flaggskeppsbutiker mer diffusa idéformuleringar än 

konkreta standarder. Det finns både likheter och skillnader mellan företag som använder 

konceptet. De faktorer som är gemensamma för alla är strategierna kring den fysiska 

utformningen på butikerna, deras synsätt på relationerna till deras kunder samt vikten av hur 

de uppfattas av andra. Men det finns som sagt många skillnader också, som gör att företagen 

fortfarande är unika. För att använda sig av flaggskeppsbutiker behöver man alltså inte ha en 

speciell varumärkesidentitet, men man har liknande prioriteringar som nämns ovan. 

  

6.2 Framtida forskning 

Analysen vi gjort visar på att en del av företagen fokuserar på vinst snarare än på att bygga 

image trots att de alla använder sig av flaggskeppsbutiker. Enligt författarna som nämns i 

uppsatsen är de alla överens om att flaggskeppsbutiker ska användas i syfte att bygga upp 

varumärket, medan fokus på vinst prioriteras lägre eftersom image på lång sikt genererar vinst 

i slutändan. Dessutom är de intervjuade butikerna är oeniga om huruvida mervärde ska mätas 

eller inte mätas, då det är svårt att mäta. De butiker som mäter mervärde mäter på olika sätt 

och det finns ingen tydlig mall som bör användas i detta syfte. För att kunna jämföra 

mervärde mellan olika organisationer bör mervärde också mätas efter lika kriterier. 

Förslagsvis bör en modell utvecklas alternativt specifika kriterier tas fram för att kunna mäta 

mervärde och för att det ska bli en objektiv syn på vad mervärde innebär.  
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