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Abstract 
Sportswear is growing into a fashion trend due to consumers growing desire for a healthy               
lifestyle. Some years back functional sportswear companies sold their clothing mostly via            
retailers, in recent years however these companies have integrated downstream in the supply             
chain. Now most functional sportswear brands operate their own stores: flagship or brand             
stores. Many researchers have investigated how companies use integration in the supply chain             
as a strategy. Few of these researchers have solely looked into functional sportswear             
companies and their unique products. The purpose of this thesis is therefore to examine why               
functional sportswear brands operate brand stores. 
 
In this paper several researchers suggested reasons to why companies integrate downstream in             
the supply chain, which has been taken into account. Researchers such as Penaloza (1998),              
Pine and Gilmor (1998) and Thomas et. al (1999) have suggested that brand image, a               
relationship with the consumer and the chance of giving the consumer an experience are              
important advantages that comes with a brand store. Researchers have also discussed how the              
brand store generates sales through other channels. These advantages of brand stores as well              
as reasons for downstream integration have been used to critically examine why functional             
sportswear brands operate brand stores. 
 
The study shows that all examined sportswear brands use the brand store as a way of building                 
image. The companies all find the chance of giving the consumer an experience as an               
important aspect of the brand store.  
 
Key words: Brand store, functional sportswear, image, downstream integration, supply          
chain, experience, strategy 
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Sammanfattning  
Många konsumenter lever en mer hälsosam livsstil och efterfrågar i och med det bättre              
träningskläder. Träningskläder har blivit mer än något konsumenter bär på gymmet, det är nu              
också mode. För några år sedan sålde sport- och funktionsplaggsföretag sina produkter genom             
återförsäljare, men i takt med den växande hälsotrenden integrerar många företag i branschen             
framåt i värdekedjan och öppnar konceptbutiker. Många forskare har sett till hur företag             
använder integration i värdekedjan som strategi, få av dessa har dock sett till sport- och               
funktionsplaggsföretagens unika produkter och utmaningar. Syftet med studien är därför att se            
till vilken funktion en konceptbutik har för sport- och funktionsplaggsföretag 
 
I den här uppsatsen har forskares anledningar till integration framåt samt fördelar med             
konceptbutiker använts för att kritiskt granska sport- och funktionsplaggsföretags val av att            
driva konceptbutiker. Forskare som Penaloza (1998), Pine och Gilmor (1998) och Thomas et.             
al (1999) diskuterar hur varumärkets image, kontakten med slutkonsumenten och möjligheten           
att erbjuda en upplevelse är anledningar att driva konceptbutiker. Det påpekas också att             
konceptbutiker kan användas för att stimulera köp i andra försäljningskanaler. Forskarna visar            
också på varumärkesleverantörer inte behöver ha försäljning som främsta mål i           
konceptbutiker. 
 
De genomförda studierna visar på att de studerade företagen valt att integrera framåt och              
driva konceptbutiker för att bygga en bättre image, erbjuda en upplevelse samt komma i              
kontakt med slutkonsumenten. Det framkommer att framförallt upplevelsen är viktig hos de            
studerade företagen. 
 
Nyckelord: konceptbutik, funktionsplagg, varumärkesleverantör, image, integration framåt,       
upplevelse, värdekedja, strategi 
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1. Inledning 
Spola tillbaka tiden några år, innan det var viktigt att ha trendiga träningskläder och innan               
sportkläder fanns att få tag på överallt. Innan företagen som arbetar med funktionsplagg             
öppnade egna butiker på de trendigaste gatorna i storstäderna. Det räcker att spola tillbaka              
lite, kommer du ihåg hur en hälsosam livsstil började förespråkas? Var det kanske därför              
varumärkesleverantörer flyttade in i butikslokaler mitt i stan, för att synas? För att inte bli               
bortglömda bland alla funktionsplagg som kom. Eller öppnade de butiker för att möta             
konsumenterna, som nu krävde mer från sina träningskläder? 
 
Det finns många ställen som konsumenter kan köpa sport- och funktionsplagg via (Bielefeldt             
et al 2016). De flesta klädbutiker säljer sportkläder: Allt från fast fashion-butiker till             
renodlade, väletablerade sportbutiker och butiker online. I e-barometerns helårsrapport från          
2016 syns hur just sport- och fritidsprodukter är ett snabbt växande segment online. Men              
samtidigt möter funktionsplagg unika krav och problem. De ska assistera utövaren, klara tuffa             
fysiska ansträngningar och i vissa fall klara extrema miljöer. Numer är de också             
vardagskläder, något som gör att de estetiska aspekterna spelar in lika mycket, om inte mer               
(Bielefeldt Bruun & Langkjær 2016). Sportplagg ska alltså vara trendiga, funktionella och            
hållbara – både kvalitetsmässigt och ur ett miljöperspektiv. Men i vilken kanal vill             
konsumenterna handla sport- och funktionsplagg? 
 
E-handel är ett alternativ för alla varumärkesleverantörer som vill bedriva egen handel med             
slutkonsument, men Rahulan et al. (2015) menar att de flesta konsumenter föredrar att handla              
just sportplagg i en fysisk butik. Konsumenter efterfrågar möjligheten att kunna säkerställa att             
kvaliteten är så bra som den utges vara. Konsumenterna uppskattar också många av de              
element som finns i en fysisk butik, allt från att kunna känna på produkterna till hur butiken är                  
uppbyggd och vad som kommuniceras genom dessa element (Calienes et al. 2016). Det             
framgår tydligt att många konsumenter föredrar den fysiska butiken och HUI (2014) påpekar             
att allt fler specialistbutiker dyker upp i Sverige. Butikerna erbjuder ofta ett nischat utbud i               
kombination med hög service- och kompetensnivå. Eftersom att konsumenter är intresserade           
av de tekniska aspekterna i sport- och funktionsplagg (Rahulan et al. 2015) ser specialister              
inom området att de har möjligheten att spela en viktig roll (Willners 2017). Vi ser att                
varumärkesleverantörer förstår sina produkter, är specialister och kan förmedla detta till           
slutkonsumenten. Är det genom en egen butik under varumärkets namn som detta sker bäst? 

1.1 Valet att driva fysisk butik under varumärkets namn 
När en varumärkesleverantör väljer att öppna en egen butik kallas det integration i             
värdekedjan, varumärkesleverantören förflyttar sig närmare konsumenten. En butik under         
varumärkets namn kan vara ett sätt att bygga varumärke eller själva kontrollera            
kommunikationen som når konsumenten. Möjligheten att snabbt kunna tolka         
slutkonsumentens behov är en annan anledning att öppna butik. Bättre vinstmarginaler är            
ytterligare en anledning. Samtidigt väljer varumärkesleverantörer att öppna egen butik till           
följd av konkurrensen på marknaden (Hedén & McAndrew 2013). Men att öppna en butik              
under varumärkets namn och ha rätt produkter till rätt pris räcker inte för att vara               
konkurrenskraftig i dagens handel. Konsumenten är emotionell i sin köpprocess, detta leder            
till att upplevelsen i butiken spelar en stor roll. En butik måste därmed skapa en trevlig miljö                 
som konsumenter vill vistas i, de måste bygga en upplevelse (Vermaak et al. 2017). Genom               
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upplevelsen kan butiken, eller varumärket, bygga en relation med konsumenten. Upplevelsen           
hjälper konsumenten att skapa emotionella band till ett varumärke. Butiken kan också vara ett              
sätt att skapa sociala eller symboliska kvaliteter, något som gör att konsumenter i större              
utsträckning accepterar butikens produkter eller bildar en bättre bild av varumärket (Vermaak            
et al. 2017). Till detta bör det tilläggas att konsumentens totala upplevelse byggs upp av mer                
än produkten: butiksmiljö, marknadsföring och den grafiska profilen är lika viktiga. Dessa            
aspekter kommer ofta med den fysiska butiken och brukar vara anledningen till att             
varumärkesleverantörer integrerar framåt.  
 
Anledningarna att driva butik under varumärkets namn verkar vara många, men vad har den              
egna butiken som e-handeln eller återförsäljarna inte har? Calienes et al. (2016) påpekar att              
många konsumenter ofta väljer produkt innan de väljer vilken återförsäljare de ska gå till. Hur               
stor roll spelar då den fysiska butiken när det är sport- och funktionsplaggsföretagens             
produkter som står i fokus? Vi tror inte att butiken är på väg att försvinna, snarare tvärtom.                 
Men är det vinstmarginalerna, imagen eller något annat som drar funktionsplaggsföretag till            
den fysiska butiken?  
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2. Problematisering 
Sport- och fritidsbranschen har utan tvekan gynnats är av det ökade intresset för en hälsosam               
livsstil och har under en tid fått anpassa sig till en ny slags marknad. Stora detaljister på                 
marknaden har fått ändra sina sortiment och bilden av vad en sport- och fritidsbutik bör vara,                
inte minst i och med att modekläder även säljs i sportbutiker. Genom att förändra synen på                
hur en sportbutik bör vara säljer de stora aktörerna mer (HUI 2014), detta innebär att även                
mindre sportbutiker eller varumärkesleverantörer måste arbeta annorlunda för att hänga med           
och fortsätta vara ett attraktivt val för konsumenterna. Den hårda konkurrensen på marknaden             
är något som Hedén och McAndrew (2013) nämner som anledning till varför            
varumärkesleverantörer börjar integrera framåt, alltså röra sig mot konsumenten. 

2. 1 Integration i värdekedjan 
 
Flera studier har sett till hur integration, alltså en förflyttning i någon riktning i en värdekedja,                
kan bidra till verksamheten (Lin, Parlaktürk, & Swaminathan, 2014; Ding & Mahbubani            
2013). Att integrera nedåt/framåt innebär att aktörer längs med värdekedjan verkar i stegen             
som kommer efter sitt initialläge, exempelvis att varumärkesleverantören agerar detaljist. Att           
integrera uppåt/bakåt innebär i kontrast att aktörer verkar i stegen som kommer innan             

initialläget, exempelvis att detaljisten också     
tillverkar egna produkter (Lin et. al 2014).        
Fig. 1 visar en förenklad beskrivning av       
vertikal integration nedåt eller framåt i en       
värdekedja. 

 
Vertikal integration består av tre delar (Ding       
& Mahbubani 2013): 1. Intern, ex.      
marknadsaktiviteter och produktdesign, 2.    
Bakåt, exempelvis stickning eller sömnad och      
3. Framåt, som handlar om att komma i        
kontakt med slutkonsumenten, exempelvis    
genom egen butik som nämnts ovan. Den här        
studien fokuserar på tredje varianten,     
integration framåt och varför sport- och      
funktionsplaggsföretag använder sig av detta. 
 

              Fig 1. Integration i värdekedjan, egen modell. 

2.2 Integration framåt – konceptbutiker 
 
Som svar på detaljisternas integration bakåt kan varumärkesleverantörer integrera framåt          
(Thomas et. al 1999). När varumärkesleverantörer eftersträvar näst intill total kontroll över            
vad de kommunicerar mot konsument brukar de välja att integrera framåt. Denna integration             
kan ske genom egna butiker under varumärkets namn. En egen butik, exempelvis            
konceptbutik (butik som visar upp hela konceptet med varumärket), är bra i            

 

 

8 



 

marknadsföringssyfte och kan hjälpa varumärkesleverantörer att snabbare växa på en          
marknad (Hedén & McAndrew 2013).  

Konceptbutiker, eller flaggskeppsbutiker som det även kallas, är den mest avancerade typen            
av vertikal integration framåt (Hedén & McAndrew 2013). Genom butikerna presenteras hela            
varumärket på det sätt företaget önskar. Butikerna fungerar som både försäljnings- och            
marknadsföringskanal, men används främst som det senare ( Penaloza 1998; Pine & Gilmor            
1998). Nike Town är ett exempel på en konceptbutik som används främst som en              
marknadsföringskanal, en butik som konsumenterna liknar med ett museum ( Penaloza 1998).           
Hedén och McAndrew (2013) förklarar att konceptbutiker är bland den viktigaste           
marknadsföringskanalen för varumärkesleverantörer. Men det innebär inte att det inte finns           
stora möjligheter till försäljning i konceptbutiken. I och med att sport- och funktionsplagg i              
många avseenden ses som vardagsplagg samt att sport- och fritidsbranschen i dagsläget            
konkurrerar med traditionella modebranschen (HUI 2014) påverkas även sportbutiker av att           
modekonsumenter spenderar mer tid i fysiska butiker och köper mer kläder varje år (Vermaak              
et. al 2017). Köpbesluten kring modeprodukter sker ofta i den fysiska butiken, något som              
särskiljer modeprodukter från andra produkter. Detta bidrar till många spontanköp, något           
Vermaak et. al (2017) och e-barometern (2016) trycker på. Den fysiska butiken är alltså en               
viktig försäljningskanal som konsumenten fortfarande prioriterar.  

Enligt e-barometern (2016) har den fysiska butiken ett antal tydliga konkurrensfördelar           
gentemot e-handeln. Till exempel slipper konsumenten vänta på en leverans, hon har            
möjligheten att prova och ta på en vara och det är roligt att handla i den fysiska butiken. För                   
företagen innebär den fysiska butiken mer spontanköp gentemot internet. Så många som vart             
sjätte köp sker spontant i den fysiska butiken, i kontrast till online där endast ett av tjugo köp                  
sker spontant (e-barometern 2016). Rahulan et al. (2015) konstaterar att konsumenter som            
handlar sportkläder vill göra det i en fysisk butik för att kunna säkerställa att produkterna har                
den kvalitet som utlovas.  

2.3 Motivation till val av ämne 

Det är ett faktum att varumärkesleverantörer integrerar framåt (Brun et. al 2008; Brun &              
Castelli 2008; Thomas et. al 1999). Vi vill undersöka anledningarna bakom denna integration             
och se till varför sport- och funktionsplaggsföretag nu väljer att driva butik under varumärkets              
namn. Denna studie fyller ett hål bland de studier som finns om integration i värdekedjan, då                
tidigare studier inte sett till just sport- och funktionsplaggsföretag.  

Sport- och funktionsplagg har blivit ett fenomen i sig, och Rahulan et al. (2015) förklarar att                
konsumenterna ställer höga krav och lägger ett stort fokus på produkternas tekniska aspekter.             
Till följd av detta argumenterar vi för att sport- och funktionsplaggsföretag inte kan agera likt               
andra modeföretag. Som HUI (2014) också nämner har sport- och fritidshandeln blivit en allt              
större konkurrent till den traditionella sko- och klädhandeln, eftersom att det finns ett stort              
inslag av mode och utvecklingen har en snabb förändringstakt. Vi argumenterar för att de              
tekniska aspekter Rahulan et al (2015) talar om kan påvisas ännu tydligare i en fysisk butik.                
Den fysiska butiken kan således vara ett sätt för väletablerade sport- och            
funktionsplaggsföretag att fortsätta ligga i framkant och vara konsumentens främsta val. 
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3. Syfte 
Syftet med studien är att se till vilken funktion en konceptbutik har för sport- och               
funktionsplaggsföretag. 

1. Hur kan vertikal integration framåt användas som konkurrenskraft? 
2. Vilka aspekter ser sport- och funktionsplaggsföretag som de främsta fördelarna med           

att driva konceptbutiker? 

4. Litteraturöversikt 
 

Enligt Barnes och Lea-Greenwood (2006) är det speciellt viktigt inom modebranschen att            
förse konsumenten med det hon vill ha vid den tid hon vill ha det. Att arbeta strategiskt med                  
värdekedjan har därför blivit ett krav för att lyckas, allt för att förkorta annars långa ledtider.                
De strategiska val ett företag gör i värdekedjan är alla för att skapa den snabba respons som                 
krävs i modebranschen (Barnes & Lea-Greenwood 2006). Vi har argumenterat för att vertikal             
integration framåt är något många varumärkesleverantörer använder sig av. Vi har också            
beskrivit varför konceptbutiker ofta är till varumärkesleverantörers fördel. Det här stycket           
kommer gå närmare in på vertikal integration och när varumärkesleverantörer bör integrera i             
värdekedjan. Stycket behandlar också hur företag inom mode- och textilbranschen använder           
integration som strategi i värdekedjor, nedan benämnt som SC-strategi (Supply Chain           
Strategy).  

4.1 När bör varumärkesleverantörer integrera vertikalt i       
värdekedjan? 

Genom att integrera i värdekedjan kan företag ta kontroll över kvaliteten och sänka sina              
kostnader (Ding & Mahbubani 2013), men det kan vara svårt att veta hur, eller om, företag                
ska integrera. Lin et al. (2013) konstaterar att de fördelar och behov som finns påverkar               
vilken typ av integration som är bra för företaget. Integration bakåt är att föredra när               
leverantörssidan i värdekedjan dominerar, exempelvis för att få bättre tillgång till råvaror eller             
kunna kontrollera kvaliteten. Integration framåt å andra sidan är att föredra exempelvis om en              
produkt är förgänglig och därmed inte kommer sälja lika bra andra omgången. I det senare               
fallet spelar även priset en betydande roll. Även Ding och Mahbubani (2013) menar att det               
inte finns ett ”rätt” sätt gällande integration, samma företag kan behöva integrera eller             
outsourca (det vill säga låta annan sälja eller tillverka) i olika perioder. Företag som är               
integrerade i någon vertikal riktning vinner dock ofta någon form av konkurrensfördelar            
jämfört med företag som inte är integrerade.  

Överlag kan vertikal integration bidra till bättre produktkvalitet och att produkterna säljs till             
ett lägre pris, men det finns ändå både för- och nackdelar med vertikal integration, både               
framåt och bakåt (Lin et al. 2013). När en butik bygger egna varumärken innebär det ofta att                 
den kan erhålla ett högre pålägg, alltså det som butiken behåller från varje produkt efter               
kostnader, realisationer och dylikt (Thomas et al. 1999). Pålägget påverkar i stor utsträckning             
valen kring integration, Ding och Mahbubani (2013) menar att företag bör överväga vertikal             
integration när pålägget ökar i förhållande till kostnaden. Vertikal integration framåt, alltså            
från en tillverkas sida, kan skada tillverkarens lönsamhet. Men det kan också göra             
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konsumenterna mindre priskänsliga, vilket i sin tur kan leda till att konkurrerande värdekedjor             
inte kan dra samma nytta av de fördelar integration bakåt kan ge, exempelvis högre kvalitet               
på produkterna. Oavsett om företag väljer att integrera bakåt, framåt, temporärt eller            
permanent, är integration som strategi nödvändig för att de ska kunna nå vissa mål under en                
viss tidsperiod (Wang & Chan 2010). 

4.2 Vertikal integration framåt – en strategi 
Klädföretag behöver en bra SC-strategi av många anledningar, främst för att kunna leverera             
rätt produkt till konsumenten när hon efterfrågar den. SC-strategier handlar om att göra             
värdekedjan sömlös, det ska gå så smidigt som möjligt att få ut produkterna till konsumenten.               
Därför är det exempelvis bättre att arbeta med få leverantörer än fler samt dela information               
mellan varandra i värdekedjan. En bra SC-strategi innebär enligt Brun och Castelli (2008) att              
företag tar hänsyn till tre drivande konkurrensfaktorer: Produktens egenskaper, företagets          
försäljningskanaler samt varumärkets positionering på marknaden. Olika produkter tillverkas         
på olika sätt, har olika egenskaper, olika långa livscykler, trendfaktor och efterfrågan och bör              
därför behandlas olika. Brun och Castelli (2008) påpekar att varumärkesleverantörer          
outsourcar vissa delar av produktionen, vilket visar på att produktens egenskaper spelar roll             
vid val av strategi. De menar också att produkter ofta blir unika för att varumärket har unika                 
egenskaper som överförs till produkten. Varumärkets image kan också hjälpa kunden välja en             
produkt och förbättra hennes shoppingupplevelse.  

När varumärkesleverantörer säljer dyra produkter måste de ge konsumenterna anledningar att           
betala priset för produkterna. Det krävs att produkterna är av hög kvalitet, tillverkade i ”rätt”               
land, har en tilltalande design och att konsumenterna har bra associationer med varumärket             
(Brun et. al 2008). Om ett varumärke har ett starkt och bra rykte är konsumenten villig att                 
betala mer för produkterna (Brun & Castelli 2008). Dessa är anledningar till varför det behövs               
en SC-strategi för varumärken. Brun et. al (2008) studerade hur lyxvarumärken arbetar med             
SC-strategi. Något alla varumärken var överens om var vikten av att komma i kontakt med               
och förstå slutkonsumenten, något som görs via integration framåt. Integrationen behöver inte            
innebära att varumärket öppnar egna butiker, men de måste möta slutkonsumenten på något             
sätt. Exempel på integration framåt är att sälja i varuhus, öppna egna butiker eller franchise av                
varumärket. 

Brun et. al (2008) menar dock på att många varumärkesleverantörer värdesätter den egna             
butiken och skapar därmed ofta ett nätverk av butiker. Butikerna är lokaliserade på trendiga              
shoppinggator i större städer och har en inredning som förmedlar varumärket och allt det står               
för. Exklusiva platser i kombination med en exklusiv inredning stärker varumärkets image            
och förtydligar dess värderingar. Dock är inte butikerna enbart ett sätt att bygga image, de kan                
även bidra till att skapa den upplevelse som konsumenter efterfrågar. Detta då upplevelsen             
skapas vid försäljningstillfället eller när konsumenten kommer i kontakt med varumärket.           
Genom service och liknande aspekter skapas emotionella band mellan varumärket och           
konsumenten. Dessa aspekter skapar i sin tur, precis som produktkvaliteten och designen,            
goda associationer med varumärket. Brun och Castelli (2008) menar också att en egen butik              
är ett sätt för varumärkesleverantörer att synas för konsumenter, återförsäljare och           
konkurrenter. Oavsett på vilket sätt varumärkesleverantören integrerar framåt är den ett           
verktyg för försäljning såväl som imagebyggande och kundrelationer (Brun et. al 2008; Brun             
& Castelli 2008). 
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5. Teoretisk referensram  
Forskning visar på att kontroll av sista ledet i värdekedjan kan ge stora fördelar. Det finns                
många anledningar för varumärkesleverantörer att integrera framåt: exempelvis är butiken ett           
sätt att erbjuda konsumenten en upplevelse (Pine & Gilmore 1998), kontrollera försäljningen            
och försäljningspriset (Lin et al. 2013) samt att bygga image och bra kundrelationer (Brun et.               
al 2008; Brun & Castelli 2008). Nedan beskrivs de fördelar som kommer med att integrera               
framåt och driva en butik under varumärkets namn. 

5.1 Produktens fördelar och tillgänglighet  

Rahulan et. al (2015) menar att många faktorer kan påverka konsumenten vid köp av              
sportkläder men två av de främsta faktorerna är: 1. Produktens fördelar – Äldre konsumenter              
prioriterar plaggens komfort och kvalitet medan yngre konsumenter, som har vuxit upp med             
mycket teknik runt omkring sig, prioriterar de tekniska fördelarna som finns hos produkten.             
Det har även visat sig att yngre konsumenter prioriterar varumärke när de handlar sportkläder.              
2. Tillgänglighet – Valet av försäljningskanal är viktigt för att nå rätt konsument, speciellt när               
antalet kanaler växer. Shopping är för många en social aktivitet, vare sig det sker online eller i                 
en fysisk butik. Oavsett är det viktigt att finnas online och på sociala medier, då detta                
maximerar tillgängligheten. Att driva butik är ett sätt att ta kontroll över försäljningen, och på               
så vis ta kontroll över budskap och även tillgängligheten ( Ding & Mahbubani 2013; Hedén &               
McAndrew 2013; Lin et al. 2013). 

5.2 Vad den fysiska butiken har att erbjuda 

Rahulan et. al (2015) kommer fram till att många som konsumerar sportplagg föredrar att              
handla i en fysisk butik, just för att kunna säkerställa kvaliteten. Förutom den enskilda fysiska               
butiken handlar konsumenter gärna i varuhus, inte ens hälften handlar även online. I en studie               
som utgår från e-handel och fysiska butiker konstaterar Rajamma et al. (2007) att det finns               
skillnader i hur tjänster och produkter konsumeras, och på vilken plattform konsumenter helst             
gör detta. Det visades att konsumenter föredrar den fysiska butiken när det kommer till              
produkter man kan ta på, till exempel kläder, skor, och livsmedel. Både Rahulan et al. (2015)                
och Rajamma et al. (2007) konstaterar att konsumenter vill ha möjligheten att ta på, prova och                
känna på varorna för att sedan besluta om det blir ett köp eller inte.  

Flera studier har sett till de fördelar som finns med en fysisk butik ( Rajamma et al. 2007;                 
Calienes et al. 2016). Calienes et al. (2016) påpekar att konsumenter, i det här fallet               
millennials (personer födda mellan 1982 och 2000), uppskattar många av de element som             
finns i en fysisk butik, allt från att kunna känna på produkterna till hur butiken är uppbyggd                 
och vad som kommuniceras genom dessa element. Rajamma et al. (2007) menar att fysiska              
butiker kan erbjuda trygghet, utifrån aspekter som hantering av sekretess, säkerhet, klagomål,            
garantier, kundtjänst och personlig interaktion. Den fysiska butiken kan också erbjuda           
produkter och tjänster på plats och bekvämlighet i form av att köpet är klart när konsumenten                
lämnar butiken (till skillnad från online där hon måste vänta på att få varan levererad). En                
annan fördel med en fysisk butik är, enligt Calienes et al. (2016), att många konsumenter,               
speciellt den yngre generationen, använder sig av webrooming (de kollar online men handlar i              
butik) och showrooming (de prövar i butiker men letar efter bättre priser online). Det bidrar               
till att många detaljister därför försöker göra shoppingmiljön roligare för att få konsumenterna             
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att stanna i butiken eller välja denna i första hand. Rajamma et al. (2007) tar till sist även upp                   
att shopping i sig ofta upplevs som en trevlig och social aktivitet, något som e-handeln inte                
kan erbjuda på samma sätt som den fysiska butiken 

5.3 Butiken är en upplevelse 

Även om Rahulan et al. (2015) menar att produktkvaliteten är viktig så utvärderas fler              
aspekter vid köpet. Vermaak et al. (2017) konstaterar att unga konsumenter inte har ett              
rationellt köpbeteende utan påverkas mer av känslor. Konsumenterna vill känna sig speciella            
och eftersträvar en känsla av att butiken bryr sig om dem, något som förmedlas exempelvis               
genom upplevelser i provrum. Detta gör att den fysiska butiken och dess utformning spelar              
roll när varumärken vill ge konsumenter den upplevelse de efterfrågar (Vermaak et al. 2017). 

Oavsett om ett företag säljer produkter eller tjänster efterfrågar konsumenterna en upplevelse            
vid köpet, detta är något som Pine och Gilmore (1998) benämner som den nya ekonomin –                
upplevelseekonomin. De menar att ekonomin ständigt utvecklas, från att konsumenter enbart           
efterfrågade produkter, till att de efterfrågade service och nu upplevelser. I och med detta              
måste företag erbjuda sina konsumenter en upplevelse på något sätt. Genom att använda sin              
service som scen och produkterna som rekvisita kan en upplevelse skapas ( Pine & Gilmore              
1998) . Det går att se företags, eller varumärkesleverantörers, produkter i tre nivåer: 1. Själva              
produkten – det som konsumenten kan ta på, 2. Servicen – det hon känner av och 3.                 
Upplevelsen – det hon kommer ihåg . Upplevelsen är personlig för konsumenten, vilket är             
anledningen att hon minns den. En upplevelse handlar inte nödvändigtvis om underhållning            
utan allt företag och dess personal gör för att skapa personliga band med konsumenten ( Pine               
& Gilmore 1998) . 

I och med att ekonomin utvecklas till att konsumenter efterfrågar upplevelser börjar            
detaljhandeln erbjuda detta i en större utsträckning. Bagdare och Jain (2013) talar om hur den               
nutida detaljhandeln kännetecknas mer och mer av uppkomna ”upplevelsebutiker”. De          
beskriver butikerna i fråga som en slags detaljhandelsteater som syftar till att skapa tilltalande              
shoppingupplevelser för att förbättra kundnöjdhet och kundlojalitet. Pine och Gilmore (1998)           
påpekar att Nike Town är ett exempel från detaljhandeln som nästan är i             
underhållningsbranschen. Penaloza (1998) liknar butiken med ett museum. F ör att en            
upplevelse, eller upplevelsebutik, ska vara effektiv menar dock Pine och Gilmore (1998) att             
det krävs ett tema för upplevelsen. Det behöver inte vara ett avancerat tema men det behöver                
vara koncist och lockande. Temat är grunden för upplevelsen, utifrån det skapas intryck vilket              
är det konsumenter tar med sig och kommer ihåg från upplevelsen. Nike Town använder              
arkitekturen, inredningen och produkterna för att skapa en speciell upplevelse för sina kunder.             
Niketown presenterar, som så många andra företag, en show för sina kunder – ett spektakel.               
Fantasi och verklighet binds samman för konsumenten. Kändisar i butiken och bilder på dessa              
är något som Nike Town använder för att skapa en speciell känsla (Penaloza 1998).              
“Upplevelsebutiken” är minnesvärd och på många sätt ett konkurrensmedel för den fysiska            
butiken gentemot den ständigt växande e-handeln.  

Upplevelsefenomenet kan dessutom förbättras ytterligare. Detaljhandlare kan med hjälp av          
innovativ teknik stimulera konsumenters visuella-, auditiva-, lukt- samt känselsinnen och på           
så sätt stärka shoppingupplevelsen ( Bagdare & Jain 2013). När upplevelsen förbättras menar            
Pine och Gilmore (1998) att butiker och shoppingcentrum kan komma att ta betalt för att               
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konsumenterna ska få komma in. Upplevelsen att handla i en butik eller ett shoppingcenter              
skulle alltså vara så bra att konsumenter skulle betala för det.  

5.4 Konceptbutik er stimulerar försäljning i andra kanaler  

Niketown skapades för att bygga varumärkets image och stimulera köp i andra            
försäljningskanaler. Det finns produkter att köpa på plats, men butikens främsta syfte är inte              
just det (Penaloza 1998; Pine & Gilmore 1998). Genom upplevelsen kan konsumenten skapa             
emotionella band till ett varumärke, menar Vermaak et al. (2017). Förutom det är upplevelsen              
i en butik en social tillställning (Penaloza 1998). Butiken kan alltså vara ett sätt att skapa                
sociala eller symboliska kvaliteter, något som gör att konsumenter i större utsträckning            
accepterar butikens produkter eller skapar en bättre bild av varumärket. Här påpekar Thomas             
et. al (1999) att konsumenter som accepterar ett varumärke och uppskattar en butiks image              
ofta är villiga att betala mer för produkterna. Butiken eller varumärkesleverantören kan på så              
vis erhålla högre marginaler. Penaloza (1998) fann dock i sin studie om Nike Town att många                
konsumenter tyckte att priserna i butiken var för höga, men som sagt skapades inte butiken               
för att sälja produkter på plats utan för att stimulera köp i andra kanaler. 

Konceptbutiker som Nike Town bidrar till varumärkets image, som i sin tur bidrar till att               
konsumenten väljer varumärket. Hernant och Boström (2010) menar att konsumentens          
förväntningar, attityder och butikens image påverkar hennes val av butik. Faktorerna           
samspelar för konsumentens slutgiltiga inställning gentemot en butik eller ett varumärke i            
stort. Varumärkets image, alltså konsumentens bild av varumärket, är något företag kan            
påverka i stor utsträckning. Speciellt genom rumsliga faktorer, till exempel butikslayout, och            
även sociala faktorer, till exempel bemötande av personal och kvalitetsservice (Hernant &            
Boström 2010). Om en butik vid något tillfälle inte lever upp till kundens förväntningar kan               
hon ha överseende med detta, förutsatt att varumärket har en positiv image. 

Förväntningarna definieras av Hernant och Boström (2010) som: ”föraningar om framtida           
följder baserat på tidigare erfarenheter, nuvarande tillstånd och/eller annan information”.          
Förväntningar kan vara både medvetna och icke-medvetna. För att förväntningarna ska           
uppfyllas är det viktigt att butiken är konsekvent och håller de löften som ges. Konceptbutik er               
är ett sätt att ta kontroll över varumärket (Ding & Mahbubani 2013), genom dessa kan               
varumärken alltså försäkra sig om att konsumenternas förväntningar uppfylls. Enligt Hernant           
och Boström (2010) är även konsumentens attityder mot varumärket viktigt. Hur           
konsumenten känner kring varumärket påverkar hur hon beter sig, alltså om hon handlar eller              
inte. Image, förväntningar och attityd är avgörande när konsumenten väljer varumärke eller            
butik. Dessa kan, och bör, användas som redskap för att skapa en positiv inställning till               
varumärket eller butiken. 

5.5 Butiken är ett sätt att nå konsumenten 

Som tidigare nämnts beskriver Brun et. al (2008) att många varumärkesleverantörer anser att             
butiken, eller att på något sätt integrera framåt, är viktigt för att nå slutkonsumenten. Butiken               
låter varumärkesleverantören förstå konsumenterna och deras behov. Den är också ett medel            
för att samla in information och genom denna snabbt kunna svara på de behov som uppstår.                
Genom att sälja sina produkter på olika ställen, exempelvis i varuhus och konceptbutiker, nås              
olika typer av konsumenter och olika information kan samlas in. Informationen, till exempel             
försäljningsstatistik, nämns som en viktig anledning till att integrera framåt som hjälper            
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varumärkesleverantören göra framtida inköp och förstå vad konsumenterna vill ha. Enligt           
Brun och Castelli (2008) är konceptbutiken viktig för att varumärkesleverantören ska kunna            
visa upp hela sitt produktutbud för konsumenten. Även Sen (2008) nämner att de             
varumärkesleverantörer som driver konceptbutiker kan svara snabbare på förändringar hos          
konsumenters behov samt ha bättre kontroll på kvaliteten deras produkter håller. De kan även              
utnyttja närheten till konsumenter i deras design och marknadsföring av deras private labels .             
Förutom det kan varumärkesleverantörer som driver konceptbutiker även dra nytta av att ha             
outletbutiker som ett komplement för att göra sig av med överblivna varor utan att skada               
deras varumärkes image (Sen 2008), och därmed nå en annan typ av konsument. 

5.6 Sammanfattning Teoretisk referensram 

Ovanstående punkter har beskrivit varför en butik under varumärkets namn är viktig, alltså             
vilka anledningar företag kan ha att integrera framåt i värdekedjan. Konsumenten vill känna             
på sportplagg, alltså går hon till en fysisk butik, men många andra aspekter är viktiga –                
aspekter som inte går att nå genom återförsäljare. Konsumentens känslor spelar stor roll när              
hon handlar, vilket varumärkesleverantören kan påverka genom upplevelser. Dessa         
upplevelser påverkar hur konsumenten ser på butiken och varumärkets image, en bra image             
leder i sin tur till att konsumenten får en mer positiv attityd. Dessa faktorer spelar in varje                 
gång konsumenten väljer butik, det är således ett sätt att bygga lojalitet gentemot varumärket              
och butiken. 

Konceptbutiker är en försäljningskanal där varumärkena kan ta ut högre marginaler. men            
främst är butiken en marknadsföringskanal och ett verktyg för att stimulera försäljning i andra              
kanaler. En aspekt som ofta nämns som viktig är mötet med slutkosnumenten. Att integrera              
framåt och driva en egen butik möjliggör en kontakt med och förståelse för konsumenten,              
något som varumärkesleverantören inte kan få annars. Förståelsen är viktigt för framtida            
försäljning i den egna butiken och hos återförsäljare, precis som den är viktig för att bygga en                 
image kring varumärket.  

Avsnitt 5 har behandlat anledningar att driva butik under varumärkets namn. Dessa            
anledningar kommer vara vår grund för att förstå varför sport- och funktionsplaggsföretag            
väljer att driva butiker under varumärkets namn, samt förstå vad butiken har för roll för               
varumärket. Aspekterna i avsnitt 5 kan hjälpa oss svara på våra forskningsfrågor Hur kan              
vertikal integration framåt användas som konkurrenskraft? och Vilka aspekter ser sport- och            
funktionsplaggsföretag som de främsta fördelarna med att driva konceptbutiker? 
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6 Metod och material 
Under metodavsnittet kommer vi beskriva hur vi har gått till väga för att finna svar på våra                 
forskningsfrågor. Vi började med att söka information om integration, image och sport- och             
funktionsplaggsbranschen. Efter det valde vi att genomföra intervjuer med         
varumärkesleverantörer som driver konceptbutiker under varumärkets namn inom sport- och          
funktionsplaggsbranschen. På dessa företag intervjuade vi informanter som passade: en          
Nordic Sales Manager, en Retailchef och en Retail Manager. Intervjuerna transkriberades,           
analyserades och användes sedan i studien. 

 

Fig 2. Visuell presentation av metod, egen illustration. 

6.1 Val av företag och bortfall 

Taylor, Bogdan och DeVault (2015) påpekar vikten av att låta informanter vara anonyma, för              
att säkerställa anonymiteten kommer företagens namn vara fiktiva.  

Vi ville få en förståelse kring hur olika företag som arbetar med sport-och funktionsplagg              
tänker när de väljer att etablera butiker under varumärkets namn. För att få denna förståelse               
valde vi att arbeta med tre företag. Företagen kommer i arbetet kallas Företag 1, 2 och 3.                 
Urvalet av företag skedde genom research på svenska sport- och funktionsplaggsföretags           
hemsidor. På hemsidorna sökte vi fakta kring när de etablerade sina första butiker, var de har                
butiker och allmän fakta kring företagen. Genom den fakta vi hittade online valde vi de               
varumärkesleverantörer som passade undersökningen. Kraven för företagen i undersökningen         
var att de skulle vara varumärkesleverantörer och därmed finnas hos andra återförsäljare, de             
skulle vara svenska samt driva minst en konceptbutik. Två av företagen har lika sortiment              
men riktar sig mot olika målgrupper, ett av företagen har ett annorlunda sortiment och annan               
målgrupp. Företag 1 riktar sig mot kvinnor och har en högre modegrad i sina kollektioner än                
resterande företag. Företag 1 har en konceptbutik och en outlet i Stockholm, det finns även               
outletbutiker på andra ställen i Sverige. Företag 2 är stora inom hållbarhet, återvinning,             
uthyrning och liknande. De har 5 konceptbutiker, bland annat i Stockholm, Åre, Göteborg och              
Oslo. De har också en outlet i Stockholm. Företag 3 är stora framförallt inom alpint. De har                 
tre konceptbutiker i Stockholm, Åre och Oslo samt en outletbutik Stockholm.  
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Vi kontaktade totalt åtta företag som passade våra kriterier via mail och/eller telefon. Av              
dessa ville tre företag ställa upp i studien, ett företag hade slutat med egna butiker och föll                 
bort i och med det. Resterande fyra deltog inte i undersökningen.  

6.2 Val av metod 

Vi valde att utgå från en kvalitativ metod i form av intervjuer. Med tanke på att vi utgick från                   
ett företagsperspektiv valde vi att avgränsa val av metod till endast kvalitativ metod i form av                
intervjuer. Tidigare studier kring integration i värdekedjan har ofta använt kvantitativa           
metoder i form av enkätundersökningar ( Thomas, Cassil & Herr 1999; Ding & Mahbubani             
2013; Rahulan et al 2015). Vi valde en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse kring                 
hur få enskilda företag tänker i deras agerande. 

6.3 Informationssökning 

Att använda sig av data insamlad från tidigare forskare är tidssparande och ofta är exempelvis               
den tidigare forskningen av hög kvalitet (Bryman & Bell 2013, 322-340). Vi började därför              
vår studie med att söka efter vetenskapliga artiklar genom Primo och Web of Science. Sökord               
vi använde var kopplade till image, fysisk butik, integration, strategi och sportkläder. Senare             
sökte vi även artiklar som behandlade upplevelser i butik och upplevelseekonomi. Den            
tidigare forskning vi fann behandlade ämnen som integration framåt i värdekedjan, image och             
upplevelser. Genom forskningen framkom anledningar till varför varumärkesleverantörer        
integrerar framåt samt vilka fördelar det finns med konceptbutiker. Utifrån forskningen           
skapade vi en teoretisk referensram. Information kring företagen samlades in genom           
företagens hemsidor och sidor på sociala medier (främst Facebook men även Instagram).            
Genom de sociala medierna fick vi reda på hur företagen arbetar med event, exempelvis hur               
ofta och av vilken typ. Utifrån informationen vi fann på sociala medier utformade vi              
anpassade frågor angående eventen.  

6.4 Val av informanter 

Till följd av att vårt val av ämne behövde vi information från anställda insatta inom områden                
som etablering, image eller liknande. Företag 1 och 3 kontaktade vi via mail första gången, de                
mailadresser vi skrev till var avsedda för generella frågor till företaget alternativt kundtjänst.             
Vi skrev i mailet att vi önskade få mailet vidarebefordrat till lämplig person och lät på så vis                  
företagen själva avgöra vem som är mest lämpad att svara. Företag 2 kontaktade vi första               
gången via telefon till en person inom företaget, alltså inte kundtjänst. Personen i fråga hjälpte               
oss sedan komma i kontakt med en person han såg som passande. Detta resulterade i att vi                 
intervjuade en Retailchef, en Retail Manager och en Nordic Sales Manager. Alla informanter             
hade en nära koppling alternativt ansvar för varumärkets butiker. Det gav oss god insyn till               
företagens motivationer bakom varför deras verksamhet ser ut som den gör. Antalet intervjuer             
är svårt att fastställa på förhand (Taylor, Bogdan & DeVault 2015), utgångspunkten var             
därmed att börja intervjua en representant från varje företag och sedan arbeta vidare utifrån              
dessa. Utifrån de svar vi fick under de första intervjutillfällena valde vi att inte genomföra               
fler.  
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6.4.1 Genomförande av intervjuer  

Utgångspunkten i studien var, som Bryman och Bell (2013, ss 390-394) beskriver, de             
generella frågeställningarna. Utifrån dessa formulerade vi en intervjuguide som passade alla           
företagen. Intervjuerna var semistrukturerade (Harboe 2013) men det fanns möjlighet att           
ställa följdfrågor (Bryman & Bell 2013, ss 473-506). I arbetet önskade vi att föra en öppen                
dialog men vi såg även stor vikt av att få med de frågor vi undrade över. Inför varje intervju                   
anpassade vi en del av frågorna i intervjuguiden för att de skulle passa varje enskilt företag.                
De frågor vi anpassade kring företagen handlade om upplevelser och punkter de arbetar             
mycket med, exempelvis ändrade vi en intervju till att vara mer inriktad på miljö då företaget                
i fråga har en stark miljöprofil. Detta gjorde vi då vi ansåg att den typen av arbeten är en del                    
av företagens image och därför viktiga att förstå i vår undersökning. Intervjuguiden var dock              
alltid grunden för varje intervju, detta för att kunna jämföra företagen med varandra. 

Då samtliga informanter satt på huvudkontor på andra orter och vi saknade medel för att               
träffa informanterna valde vi att genomföra intervjuer över telefon. Varje intervju varade i             
ungefär 40 minuter och alla informanter gav oss tillåtelse att höra av oss igen om vid                
eventuella följdfrågor. Intervjuerna spelades in och transkiberades i sin helhet för att kunna gå              
tillbaka senare och plocka ut citat och liknande. Genom att transkibera intervjuerna kunde vi              
också jämföra och se över vad informanterna sagt lättare. 

6.5 Analys av intervjuer 

Varje intervju transkiberades och analyserades först var för sig. Vi plockade ut de delar vi               
ansåg var relevanta och sammanfattade intervjuerna under vårt resultat. De delar som lades             
under resultatet var antinget något vi kunde koppla till vår teoretiska referensram eller något              
som vi fann intressant och på så vis relevant ändå. De saker som inte togs upp i stor                  
utsträckning i litteraturen valde vi ofta att arbeta med då fler än ett företag nämnt det. På så                  
vis såg vi att det kunde vara viktigt men att vi missat ta med det i litteraturen. När varje                   
intervju var sammanfattad fann vi teman i intervjuerna. Vi letade efter teman som den              
litteratur vi använt oss av tagit upp, exempelvis sådant som var kopplat till image eller               
upplevelse. Analysen gjordes utifrån de aspekter vi tryckt på i den teoretiska referensramen.             
För att förenkla för oss själva valde vi att ha samma rubriker i analysen och den teoretiska                 
referensramen, men undantag för en mindre rubrik i analysen. Detta då det togs upp under               
andra punkter i analysen. Vi fokuserade på de aspekter som informanter eller forskare sagt              
som sa emot varandra eller bekräftade varandra.  

6.6 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till svenska företag. Företagen i studien arbetar inte med franchise utan              
driver enbart konceptbutiker och outlets.  

6.7 Metoddiskussion  

Efter att ha genomfört alla intervjuer såg vi att företagen hade lika motiveringar till varför de                
driver konceptbutik. Att intervjua fler företag hade kunnat ge ett annorlunda utfall, speciellt             
med tanke på att vi bara intervjuade tre företag i slutändan. Informanterna var alla lämpade att                
svara på våra intervjufrågor med tanke på deras positioner på respektive företag, speciellt             
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kring hur butikerna fungerar idag. Dock var bara en av de tre tillfrågade företagen med vid                
etableringen av den första konceptbutiken. Ifall resterande informanter varit med från det att             
första konceptbutiken öppnade hade det kunnat ge oss ett direkt svar till tanken bakom varför               
företagen valde att öppna konceptbutiker. Vi lät också företagen själva välja vem som var              
mest lämpad att bli intervjuad av oss, vi hade därmed ingen kontroll över vem vi intervjuade.                
Vi anser att vi fick bra svar men inser också att svaren hade kunnat bli annorlunda om vi                  
själva sett över vem vi ville intervjua. Detta kan dock vara svårt, eftersom att vi inte har den                  
insynen i företagen. Vi ser också ett problem med att genomföra intervjuer över telefon, det               
går inte följa kroppsspråk och följdfrågor kommer som vi upplever det inte lika naturligt.              
Genom att träffa informanterna hade vi kunnat få en djupare diskussion men med hänsyn till               
tiden och ekonomiska medel var detta inte möjligt, då alla företag hade huvudkontor i andra               
städer. Vi såg över möjligheten att intervjua företag som var lokaliserade närmare oss, tyvärr              
uppfyllde inte dessa kraven vi hade på företagen då de inte drev egna butiker. Vi övervägde                
att intervjua butikschefer från företagen vi valt då företag 2 har butik i Göteborg, men               
eftersom vi sökte anledningar till varför företagen etablerat butiker ansåg vi inte att en              
butikschef kunnat ge de svar vi sökte. I efterhand ser vi att de hade kunnat bidra med insikter                  
om hur företagen drar nytta av kontakten som sker med slutkonsument via konceptbutiker.  
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7. Resultat 
Här följer en presentation av det empiriska materialet som samlats in från de tre utvalda sport-                
och funktionsplaggsföretagen genom intervjuer. Företagen presenteras separat där        
informationen från intervjuerna klargörs. De områden som framhävs i en sammanfattande           
löpande text är företagens motivationer bakom att ha fysiska butiker och hur det gynnar dem.  

7.1 Intervju Företag 1 

Företag 1 är ett företag som riktar sig mot aktiva kvinnor. Deras kollektioner har ofta mycket                
färger och modeinslag. Företag 1 ser sig själva som ett alternativ i sportbranschen som tar               
hand om kvinnan. Företaget är ett svenskt familjeföretag som grundades 1945. Första            
konceptbutiken öppnade 2008, innan de sålde de hos återförsäljare. Förutom en konceptbutik            
har de outlets på olika platser i Sverige, bland annat Barkaby, samt en i Oslo. De planerar                 
också att öppna nya butiker. Företag 1 valde att öppna en konceptbutik, då lite som               
sidoprojekt, då de såg att aktörerna på marknaden inte tog hand om kvinnan. De var i en                 
tillväxtfas och ville därför ha en snabbare feedback från konsumenterna, men främst ville de              
se hur bredare kollektioner och fler leveranser påverkade företaget. På så vis blev butiken en               
slags workshopyta. Även om konceptbutiken började som en workshopyta har varumärket           
sett att många fördelar kommit med butiken: 

Vi får feedback från kunderna varje dag, om kollektionen, produkter och vad de             
saknar i kollektionen. Våran produktion- och designavdelning är nära tjejerna som           
jobbar i butik så de får väldigt snabb feedback. Vi har också chansen att göra och                
driva företaget på det sättet vi vill. Vi jobbar bara mot kvinnor, genom att ha egen                
butik kan vi förpacka det som vi vill och jobba som vi vill med merchandising. Vi                
kan mercha det som vi vill. Det är också bra för varumärket, vi kan prata om det och                  
visa det på sättet vi vill. Vi har möjligheten att med snabba medel testa nya segment,                
vi kan testa vad som funkar och inte. Vi kan också ta ut en större marginal, den                 
hackas inte sönder på flera delar. Genom större marginal blir vi inte lika sårbara              
och kan då också ta andra typer av kostnader.  

(Nordic Sales Manager, Företag 1) 
 

 
Sortimentet, som är bredare i konceptbutiken än hos återförsäljarna, är något konsumenterna            
uppskattar. Sortimentet i konceptbutiken har högre modegrad och är mer tekniska. Det har             
också visat sig att konsumenterna generellt köper fler plagg till ett högre pris i              
konceptbutiken. Företag 1 satsar även mer på sin e-handel. En anledning till            
e-handelssatsningen är att den ger effekt även i de fysiska butikerna, men också för att bygga                
samman de olika kanalerna. När konsumenterna kommer in i butiken förväntar de sig en viss               
service från säljarna. Företaget tycker detta är viktigt och arbetar därför mycket med det,              
exempelvis genom kompetent personal. Både Sportföretag 1’s e-handel och konceptbutik ger           
också fördelar som är nära kopplade till återförsäljare. De menar att Stockholm är en trendig               
stad som drar många inköpare till butiken, på så vis har företaget fått nya kunder               
(återförsäljare). Genom butiken kan de också demonstrera hur produkter som återförsäljare           
inte köpt in sålt. 
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Det finns många sportvarumärken, och vår butik har upp mot 70 event om året.              
Detta är inte för att tjäna pengar utan det är ett sätt att klä varumärket i det vi står                   
för. Vi sprider varumärket på det sättet vi vill. 

(Nordic Sales Manager, Företag 1) 

Företaget ser att de som tar hand om kvinnan och de som har ett brett sortiment är deras                  
konkurrenter. Fast fashion-kedjor är en väg för konsumenten att tillslut hamna hos            
Sportföretag 1. Detta då många konsumenter efterfrågar bättre träningskläder ju mer det            
tränar, Företag 1 påpekar dock att lågpriskedjorna drar konsumenter till sig också. För att stå               
ut bland alla varumärken väljer Företag 1 att arbeta med olika typer av event, en del i butiken                  
och en del utanför. Företag 1 har arbetat med olika event kopplade till konceptbutiken sedan               
den öppnade, eventen skulle vara en del av butiken. Eventen i butiken är främst föreläsningar               
som är kopplade till hälsa eller träning på något sätt, de utanför är exempelvis spring-event.               
Informanten menar att Företag 1 arbetar med att få eventen så bra som möjligt, de har hellre                 
inget event än ett halvbra. Konsumenter vet därför att det är kompetenta personer som håller i                
föreläsningar och dylikt. Detta har resulterat i att somliga event bokas upp väldigt snabbt. Om               
eventen blir uppbokade snabbt anordnar Företag 1 liknande event nära inpå, detta för att              
kunna erbjuda fler konsumenter möjligheten att gå på eventen. Just att eventet blir uppbokade              
snabbt är ett problem informanten påpekar att det då blir svårare att nå nya kunder. Företaget                
är selektiva med vilka de väljer att arbeta med, de menar att eventen inte är för försäljningens                 
skull. 

Företag 1 vill att konsumenterna främst ska associera varumärket med bra passform, hög             
mode- och funktionsnivå men även det svenska arvet och hållbarhet. För att skapa en              
harmonisk miljö använde företaget till en början mycket vitt i sin konceptbutik, de ville fånga               
upp kvinnan genom butiken. Konceptbutiken har nyligen byggts om och har numer mer             
skandinaviska inslag som trä för att skapa en mjuk känsla. En anledning till ombyggnationen              
var att modenivån på plaggen ska synas när en konsument kommer in i butiken. Enligt               
informanten vill Företag 1 förmedla samma känsla genom sina outlets som de gör via              
konceptbutiken. Mycket är likt konceptbutiken, men företaget skalar ner på de dyrare delarna.             
Även servicen är av samma kvalitet i outlet-butikerna som i konceptbutiken. Företag 1 ser att               
kunderna går mellan outlet- och konceptbutiken, vilket är en anledning att det jobbar med              
uttrycket i outlet-butikerna.  

Vi tycker inte att outlet att något fult, vi kan bygga varumärke genom outlet också.  

(Nordic Sales Manager, Företag 1) 

 

Företag 1 har utökat sitt hållbarhetsarbete men använder inte detta som marknadsföring, de             
skyltar inte heller extra med det genom butiken. De har en förhoppning att kunna arbeta med                
föreläsare inom ämnet när de har mer hållbarhetsmärkta produkter i butiken.  

7.2 Intervju Företag 2 
Företag 2 är ett svenskt företag som började med att tillverka och sälja funktionsunderkläder,              
underställ och isoleringsplagg. Syftet med plaggen var att de skulle vara funktionella men             
även snygga, som var en nyhet i branschen när varumärket föddes år 1993. Idag består deras                
produktutbud av allt från underkläder till skalplagg. Deras hållbarhetsarbete är något de            
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kännetecknas med som mest och implementeras längs med alla steg i deras värdekedja.             
Företag 2 har idag konceptbutiker i Stockholm, Göteborg, Åre, Täby och Oslo samt en              
outletbutik i Barkarby. De finns även tillgängliga hos en mängd olika återförsäljare nationellt             
och internationellt. Vi fick intervjua Företag 2’ s Retailchef som sitter på deras huvudkontor i              
Stockholm.  
 

[Det bästa med att ha egna butiker är] att vi kan visa vårt koncept. Att vi kan                 
visa upp vad vi står för och vårt miljötänk och verkligen kunna berätta det              
för kunden.  

(Retailchef, Företag 2) 
 
Företaget öppnade sin första butik år 2012 och sålde endast via återförsäljare innan. Syftet till               
att öppna egna butiker var för att kunna visa upp varumärket och vad de står för och att                  
samtidigt kunna sälja. Enligt informanten är detta också det bästa med att ha fysiska butiker,               
att man får möjligheten att visa upp sitt koncept. Det gör att de kan kommunicera med                
slutkonsumenten vad de står för och visa upp deras miljötänk som är av central vikt för                
företaget. Företaget driver ett projekt bestående av fyra komponenter som alla syftar till att              
underlätta för slutkonsumenten att agera hållbart. Projektet finns tillgängligt i företagets alla            
butiker och består av återvinning, uthyrning av somliga plagg av sortimentet, second hand             
och reparation av plagg. Enligt vår informant är service en av de viktigaste aspekterna och de                
ser sig själva som en servicebutik i och med hållbarhetsprojektet. Kunderna som vill ha hjälp               
med de fyra komponenterna kan ta ungefär en fjärdedel av tiden, men det är något de gärna                 
vill hjälpa till med och lägga tid och energi på eftersom smart konsumtion är så pass viktigt                 
för företaget. Informanten beskriver att hållbarhetsprojektet går bra och är något som            
uppskattas av konsumenterna och att tjänsterna ökar successivt. En del av konsumenterna har             
läst på om tjänsterna i förhand eller hört om det via någon men vissa är omedvetna och får                  
reda på det på plats i butiken. Här spelar butiken en viktig roll då det underlättar                
kommunikationen med slutkonsumenten. Deras mål är att hållbarhetsprojektet ska täcka 3-5%           
av deras intäkter vid år 2020.  
 

Vi är ju stora hos återförsäljare, och då kan man inte öppna butiker hur som               
helst för man vill ju inte döda marknaden gentemot dom heller. Så vårt mål              
är inte att bli så mycket större och ha fler butiker utan vi har dom vi har och                  
vi kommer kanske utveckla butikerna, typ öppna större eller ändra position,           
men inte öppna fler[...].  

 
(Retailchef, Företag 2) 

 
Företaget har som tidigare nämnt sex stycken butiker. Tanken bakom butikernas lägen var att              
ligga i större städer som är bra positioner och där de vet att de säljer. Läget som sticker ut är                    
butiken som är placerad i Åre. Eftersom att de är ett Out Door-varumärke med stort fokus på                 
skidkläder vill de gärna finnas i Åre och tycker att det är en viktig plats att synas på. Därav                   
fyller butiken mer av ett marknadsföringssyfte och de refererar till den som ett “statement”.  
De har inga planer på att öppna fler butiker än de som redan finns. Eftersom att de är stora                   
hos återförsäljare kan de inte öppna butiker hur som helst, i syftet att inte göra någon större                 
skada på marknaden gentemot dessa. Detta var även en av anledningarna till att inte öppna               
butik förrän år 2012, att vara mån om sina återförsäljare och ha ett bra samarbete med dessa.                 
Deras mål är därför inte att öppna fler butiker utan att i så fall snarare utveckla de befintliga,                  
till exempel öppna större eller ändra position. De tänker även att de ska jobba mer med Shop                 
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in Shops för att kunna visa upp vilka de är och vill vara, ett bra sätt att visa sitt koncept men                     
på ett lättare sätt.  
 
Företaget anser att deras målgrupp är Out Door-personer med ett miljöfokus, men menar på              
att vissa kunder inte är så intresserade av Out Door men har miljötänket och vice versa.                
Samtidigt vill de nå ut till så många som möjligt eftersom de anser att de har ett så pass bra                    
koncept och tillverkar så bra produkter. De erbjuder även en mer urban linje idag för att nå ut                  
till fler. Företaget upplever att deras målgrupp stämmer väl överens med deras image. Något              
de gör för att återspegla sin image är att hålla i olika event i sina butiker, ute i naturen eller på                     
annan plats. Dessa event startades för ungefär två år sedan och ter sig i olika former beroende                 
på plats och tillgänglighet. I Åre till exempel är det väldigt viktigt att sätta en känsla, att                 
inspirera folk till vara ute i naturen och få ta del av det de själva brinner för. De är måna om                     
att alla ska vara välkomna och har värdeord så som varma, inkluderande och inspirerande. I               
städerna är det vanligt med till exempel föreläsningar, träningsdagar, frukostar och aktiviteter            
och beror lite på vilken tillgång de har till ytor och kontakter. Vem som helst får komma på                  
eventen eftersom de vill vara inkluderande. Det är oftast kostnadsfritt förutom vid vissa mer              
avancerade tillställningar där de anser att det ska vara okej att ta betalt för att de måste även                  
sätta ett värde på vad de gör.  
 
I en tid med allt fler säljkanaler upplever informanten ändå att butiken är en jätteviktig del för                 
företaget just nu. Det är en plats där de har marginaler på sina produkter och får högre vinst                  
på att sälja i deras egna butiker. De anser däremot att man får se sina butiker lite som ett                   
Show Room. Ett tag hade de alla produkter de sålde i butik men nuförtiden är de mer                 
selektiva med vad de tar in. Företaget vill sälja i butiken men främst ge kunderna möjligheten                
att testa produkterna, om kunden sedan vill ha en särskild färg hänvisar de till nätet. Därmed                
upplever företaget att e-handeln och den fysiska butiken är viktiga båda två och att de drar                
varandra.  
 

7.3 Intervju Företag 3 

Företag 3 vill underlätta, förenkla och förbättra för människor som är tvungna att vara              
utomhus. Företaget arbetar utifrån värdeorden stolt, nyfiken och pålitlig. De vill vara            
alternativet för vem som helst som måste trotsa elementen och deras varumärkeslöfte är att              
förbereda dig för just det. De har tre stycken konceptbutiker placerade i Stockholm, Åre och               
Oslo samt flera outletbutiker. Utöver det finns de hos återförsäljare över hela världen. Vi har               
intervjuat företagets Retail Manager och redogör för det här nedan.  
 

[Konceptbutikerna är] Platser där vi både driver business, lönsamma affärer          
tillsammans med att vi visar varumärket, marknadsför varumärket. Vi vill inte           
ha olönsamma butiker men vi har lägre krav på lönsamhet än vad vi har i               
våra outlets till exempel, just för att dom är varumärkesbärande.  

 
(Retail Manager, Företag 3) 

 
Informanten beskriver sina konceptbutiker som platser där de både driver business och            
lönsamma affärer men att det samtidigt är ett sätt att marknadsföra varumärket. De har              
däremot lägre krav på lönsamhet i deras konceptbutiker än vad de har i deras outletbutiker               
just för att de är mer varumärkesbärande. De öppnade sin första Brand Store i Stockholm               
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2010 där 80 % av syftet var att visa varumärket och köpte därför medvetet in produkter av                 
starkare karaktär som de visste inte skulle sälja. Idag känner de att deras kunder är upplysta                
om vilka de är och de agerar därför inte på samma sätt som vid butikernas startfas.                
Informanten beskriver att det bästa med att ha egna butiker är att kunna styra distributionen.               
De kan bestämma vad deras kunder ska få möjligheten att köpa eftersom de når              
slutkonsumenten. De lyckas även sälja bättre av deras dyrare produkter än vad till exempel              
återförsäljarna gör där en bidragande faktor är deras attraktiva lägen som gynnar en högre              
prisbild. Alltså att konsumenterna förmodligen redan är medvetna om att produkterna           
kommer vara dyra med tanke på läget och vilka typer av butiker som ligger i området.  
 

I vår bransch har det inte varit lika accepterat att ha egna butiker [...] vi               
öppnade 2010 i Stockholm och det var en utav de första Brand Stores i ett               
varumärke som öppnade butik, sedan därefter har det gått rätt långsamt i            
den utvecklingen.[...] vi hade säkert kunnat öppna några år tidigare men vi            
var mogna och marknaden var mogen då, 2010.  

(Retail Manager, Företag 3) 
 

Företagets konceptbutiker har inte funnit särskilt länge, vilket informanten menar är på grund             
av att man som varumärke måste vara moget och marknaden måste vara det likaså.              
Informanten menar på att det i branschen de befinner sig i inte varit accepterat så länge med                 
konceptbutiker. Däremot har deras outletbutiker varit öppna längre som har ett annat syfte, de              
är fortfarande varumärkesbärare men det är en plats med väldigt hög trafik där de kan göra av                 
med varor de inte har kunnat sälja själva eller via återförsäljare. Informanten upplever att den               
fysiska butiken är väldigt viktig och något konsumenterna prioriterar, inte minst en viktig             
kanal för att visa hela sortimentet och bredden i varumärket. Dock menar informanten på att               
det har skett en stor förändring i hur man konsumerar produkter i branschen. Många av               
kunderna kommer in för att prova produkterna och ta hjälp av personalen för att sedan               
fotografera etiketterna och förmodligen handla på nätet. Samtidigt finns det dem som            
fortfarande vill klämma, känna och handla direkt i butiken. Idag när konsumenterna inte             
enbart handlar i butik får man istället tänka om och se fördelar i de nya kanalerna. De anser                  
att de ändå har lyckats så länge människor väljer att köpa deras produkter. De ser även                
fördelen med hur butiken styr kunder till deras varumärke.  
 
Vid utformandet av butikerna har man velat förmedla en känsla som återspeglar varumärket,             
att man som besökare ska få en känsla av att man kommer hem till varumärket. Det ska vara                  
inspirerande och man ska känna att man faktiskt vill vara i butiken, men att man som kund                 
inte ska känna något tvång till att handla. De försöker välja inredning som inspirerar och               
naturen är ett upprepande element, skyltdockorna kläs utrustade för utomhusaktiviteter och           
försöker anpassas till de aktuella årstiderna och vädertillstånden så mycket som möjligt.            
Informanten beskriver att det är väldigt mycket jobb med att skylta och forma en schysst               
butiksmiljö med rätt produkter. Det är viktigt att vid första anblicken kunna visa vad de är för                 
typ av varumärke för någon som inte känner till dem. De vill att kunderna ska associera                
varumärket med naturen och bli inspirerade av att vistas i den, denna vision är något som                
stämmer väl överens med deras butiker. Det blir lättare att översätta visionen i butikerna än               
för de som sitter på kontoret.  
 
Att erbjuda bra service i butikerna är väldigt viktigt för företaget och stämmer överens med               
deras värdeord: stolt, nyfiken och pålitlig. De anser att en god service innebär att man också                
är ärlig gentemot kunden och tror på att det vinner i längden. Till exempel ifall personalen ser                 
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att ett plagg inte sitter som det ska på en kund försöker de först och främst hitta rätt plagg                   
inom det egna sortimentet men ifall inget passar hänvisar man hellre till en konkurrent än att                
missleda kunden. Personalen i butiken är mer än någon som säljer en produkt, man vill bygga                
en relation med kunderna. De jobbar även med att anordna inspirationsföreläsningar där till             
exempel kända idrottare talar. Det sker ungefär en till två gånger i månaden och har ett                
kommersiellt syfte, att få folk till butikerna och upptäcka varumärket.  
 

Vi har samarbetspartners, allt ifrån ett antal vänner som vi sponsrar och har             
sponsrat. Det kan också vara en förfrågan från resebyråer tex, dom har            
någon kontakt med någon så står vi för lokal och inspirerande miljö medan             
företaget står för innehåll. Eventen är ungefär 1-2 ggr i månaden. [...] Det             
skulle vi kunna göra mer av. Det är viktigt att få folk att komma in i butiken                 
och upptäcka varumärket, sen är det inte hela världen om man inte säljer             
där och då. (Retail manager sportföretag 3 om eventen) 

(Retail Manager, Företag 3) 
 
Företaget är ett etablerat varumärke som har funnits i över hundra år. De har mycket               
affärsmässiga mål inom de närmsta åren men inga planer på att förändra något i verksamheten               
utan snarare fortsätta i den nischen de befinner sig i. Möjligtvis att det tillkommer vissa               
produktgrupper men huvudsaken är att kunna erbjuda kunderna bra plagg för vistas i de olika               
elementen. Butikernas roll är ett stadigt arbete, några framtida planer i att expandera beror lite               
på hur marknaden kommer se ut, till exempel på grund av e-handeln. Det beror även på hur                 
deras återförsäljare ligger till, de vill inte riskera att öppna något nytt på en plats där de har en                   
bra återförsäljare.  
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8. Analys av resultat 
 

Nedan kommer de aspekter som lyfts som viktiga i den teoretiska referensramen kopplas med 
resultatet från intervjuerna.  
 

8.1 Vad den fysiska butiken har att erbjuda 
 
Forskare menar att konsumenter gärna handlar produkter de kan ta på i en fysisk butik, till                
stor del för att säkerställa kvaliteten (Rahulan et. al 2015; Rajamma et al. 2007). Att låta                
konsumenterna klämma och känna på produkterna för att kunna avgöra kvaliteten var något             
alla företag såg som viktigt. Just produktkvaliteten är något som konsumenterna prioriterar            
enligt Rahulan et. al (2015) Detta kan vara en anledning till varför alla företag ansåg att det                 
var viktigt att konsumenterna provade plaggen i butik. Det var dock inte ovanligt att säljarna i                
butikerna rekommenderade konsumenten att köpa produkten på ett annat ställe, just för att             
kunna erbjuda en hög service. Företag 1 och 2 konstaterade också att de ser butikerna som lite                 
av ett Show Room för konsumenten, Företag 3 konstaterade även att konceptbutiken kan             
fungera som Show Room när inköpare från olika detaljister besöker butiken. Genom att se              
butiken kan inköpare vilja bli kunder till Företag 3. Calienes et al. (2016) trycker på               
showrooming, något butikerna tycks vara medvetna om. Företagen påpekar också att det är             
bra för varumärket även om konsumenten handlar på annat håll. Vilket visar på att företagen               
vill få konsumenten att välja just deras produkter. Calienes et al. (2016) nämner även              
webrooming, något som bara ett företag talade om: 
 

Vi märker att många kommer in in butiken när vi gör insatser i             
nyhetsbrev och liknande, de kommer in för att fråga saker och testa            
produkterna, känna och klämma.  

 
(Nordic Sales Manager, Företag 1) 

 

8.3 Butiken är en upplevelse 
 

Vermaak et al. (2017) och Pine och Gilmore (1998) konstaterar att konsumenter efterfrågar             
mer än bara en produkt. De efterfrågar hög service och en upplevelse, detta då konsumenter               
är mer emotionella än rationella. Samtliga företag i studien konstaterar att säljarna i deras              
butiker är duktiga och att de ser vad konsumenten efterfrågar, vilket visar på att de prioriterar                
en god service. Vidare har det blivit viktigt för butiker att kunna erbjuda någon form av                
upplevelse, något som även har påpekats av flera forskare (Pine & Gilmore 1998; Vermaak et               
al. 2017; Bagdare och Jain 2013). Samtliga företag i studien erbjuder någon typ av              
upplevelse, men bara ett av företagen, Företag 2, visar på att konsumenten får en upplevelse               
varje gång hon besöker butiken. Företaget i fråga har en butik vars syfte är att konsumenter                
ska kunna komma dit och hänga. Butiken i fråga är inte helt i linje Penalozas (1998)                
beskrivning av Nike Town som museum, utan är mer lik den detaljhandelsteater som Bagdare              
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och Jain (2013) talar om. Den här typen av upplevelse är konstant – konsumenterna kan alltid                
förvänta sig samma sak när de kommer in i butiken.  
 
Alla företag försöker ge sina konsumenter något mer i form av en upplevelse och bra service.                
Upplevelserna som erbjuds är i någon form av event, både i och utanför butiken. Alla event                
har dock en anknytning till konceptbutiken. Eventen skiljer sig mellan företagen, ett av             
företagen har också olika event beroende på var konceptbutiken är belägen geografiskt.            
Företag 3 arbetar med föreläsningar, ca 1-2 gånger i månaden och främst med             
samarbetspartners eller profiler de sponsrar, exempelvis alpinister. Företag 1 arbetar med           
både föreläsningar och spring-event, dessa sker lite oftare än hos Företag 3. Företag 2 har               
flera olika typer av event, de anordnar event för klättring, skidåkning och vandring men även               
frukost-yoga och föreläsningar. Skillnaden mellan detta företag och de andra är att de arbetar              
mer med att erbjuda en upplevelse. Alla företag erbjuder upplevelser utifrån tydliga teman,             
något Pine och Gilmore (1998) påpekar är av stor vikt. Företagens upplevelser är starkt              
kopplade till verksamheten, de kan därmed förstärka företagens image. Företag 1’s event            
kretsar kring kvinnan, Företag 3 har event nära kopplade till de aktiviteter de är stora inom,                
exempelvis alpint. Företag 2 arbetar med olika typer av event men har ett tydligt tema som är                 
kärlek till naturen och ett hållbarhetstänk: 
 

[…] vi är väldigt måna om att inspirera folk att vara ute i naturen och               
få ta del av det vi själva brinner för. Vi tror att desto mer man bli                
förälskad i naturen desto mer bryr man sig också om att bevara den.  

 
(Retailchef, Företag 2) 

 
Företag 2 är också det enda företag som ser att de event de erbjuder är mer än ”det lilla extra”,                    
de anser att de kan ta betalt för vissa event just för att de håller så hög kvalitet. Pine och                    
Gilmore (1998) konstaterar att konsumenter kan vara villiga att betala för att gå in i en butik                 
om upplevelsen är bra. Företag 2 är således ett slags bevis på att varumärken kan ta betalt för                  
mer än produkten och servicen. 
 

8.4 Konceptbutiker stimulerar försäljning i andra kanaler  
 

Att driva konceptbutiker kan vara ett hjälpmedel för ett varumärke att stärka sin image och               
samtidigt stimulera till köp i andra försäljningskanaler. Ett exempel är Nike Town där det              
finns produkter att köpa på plats men det huvudsakliga syftet är inte just det (Penaloza 1998;                
Pine & Gilmore 1998). Alla företag upplevde att det är viktigt att hitta ett samspel mellan de                 
olika försäljningskanalerna och använda dem så att de drar varandra. Företag 2 förstärkte             
detta genom att berätta att de till en början erbjöd hela sitt sortiment i butik men att de numera                   
är mer selektiva med vilka produkter de tar in och ser deras butiker som mer av ett Show                  
Room. Företaget vill sälja i butiken men viktigast är att kunden ska kunna testa produkterna,               
om kunden sedan vill ha en särskild färg hänvisar de till nätet. Företag 1 beskrev att en                 
anledning till deras e-handelssatsning är att den ger effekt i de fysiska butikerna och bygger               
samman de olika kanalerna. På så sätt kan kunderna se över produkterna på nätet och sedan                
lockas till butiken för att ta hjälp av kompetent personal och handla på plats, som Calienes et                 
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al. (2016) beskriver som webrooming, eller vice versa där man istället kan känna och klämma               
på plats och sedan handla i annan kanal, så kallat showrooming.  

 
Företag 3 skiljde sig lite från resterande företag. De talade också om hur man som företag                
måste se fördelar i de nya kanalerna och anpassa sig till marknaden. Deras konceptbutiker har               
inte lika högt lönsamhetskrav som deras outletbutiker utan syftar mer till vara            
varumärkesbärare men de köper samtidigt inte in varor till konceptbutikerna som de inte tror              
kommer sälja. Företag 3 upplever att det är många som kommer in för att känna och klämma i                  
butikerna och sedan fotografera etiketterna och förmodligen handla på nätet, dock anser de att              
de har lyckats så länge konsumenten i slutändan handlar just deras varumärke, vare sig vilken               
kanal det sker på. Dock upplever vi inte att de vill bidra till den Show Room-känsla som till                  
exempel Företag 2 jobbar mer med.  

Trots att företagen jobbar olika aktivt med hur de driver sina fysiska butiker i relation till                
deras olika försäljningskanaler är det tydligt att samtliga förstår att det är viktigt att ha i                
åtanke och att de alla drar varann. Som Vermaak et al. (2017) menar på kan butiken vara ett                  
sätt att skapa sociala eller symboliska kvaliteter till ett varumärke, något som kan bidra till att                
konsumenter accepterar produkterna eller skapar en bättre bild av varumärket. Ifall butiken            
lyckas med detta och ger konsumenten en positiv bild varumärket är detta fördelaktigt för att               
stimulera till köp, vare sig det sker på plats i butiken eller på annan kanal.  

8.5 Butiken är ett sätt att nå konsumenten 
 

Som bland annat Brun et. al (2008) påpekar anser många varumärkesleverantörer att butiken             
är ett viktigt sätt för att nå slutkonsumenten och förstå deras behov likväl som att visa upp sitt                  
varumärke, sitt koncept och vad de står för. Detta var något alla företag vi intervjuade höll                
med om:  
 

[…] Att vi kan visa vårt koncept. Att vi kan visa upp vad vi står för och                 
vårt miljötänk och verkligen kunna berätta det för kunden.  

 
(Retailchef, Företag 2) 

 
[…] Vi får feedback från kunderna varje dag, om kollektionen,          
produkter, vad de saknar i kollektionen. Våran produktion- och         
designavdelning är nära tjejerna som jobbar i butik så de får väldigt            
snabb feedback.  

 
(Nordic Sales Manager, Företag 1) 

 
[…] Jobbar även mkt i butikerna, butikerna får styra mkt själva dom 
känner sin kund och sitt sortiment bäst så vi kommunicerar mkt med 
dom så vi köper in rätt grejer.  

 
(Retail Manager, Företag 3) 

 
Tack vare kommunikationen med slutkonsumenten är det lättare att se vad kunderna verkar             
tycka om mer eller mindre, vilket är en stor fördel för att kunna planera framtida inköp (Brun                 
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et. al, 2008). Alla företag delade även åsikten att deras personal i butikerna är väldigt kunniga                
och serviceminded och de litar därmed mycket på deras omdömen och att de känner sina               
kunder. Tack vare den kompetenta och professionella personalen är det lättare att knyta             
relationer med kunderna, vilket heller inte hade varit möjligt utan butiken.  
 

[…] vi jobbar mycket med personalen och vi har våra värdeord som            
är stolt, nyfiken och pålitlig. Vår personal i butiken är mer än att man              
säljer en produkt, många kommer in som man får en relation med.  

 
(Retail Manager, Företag 3) 

 
Alla företag upplevde att genom butiken kan man kommunicera sitt varumärke som inte går              
att göra på samma sätt via återförsäljare. Brun och Castelli (2008) tar även upp att               
konceptbutiken är viktig för att kunna visa upp hela sitt produktutbud för konsumenten, vilket              
stämde överens med företag 3 som nämnde att det var en väldigt viktig fördel för att kunna                 
visa hela sortimentet och bredden i varumärket. Företag 2 såg även butiken som en väldigt               
viktig kanal för att kunna kommunicera sitt hållbarhetsprojekt till slutkonsumenten och att det             
hade varit betydligt svårare utan det personliga mötet i butiken. Sen (2008) tar även upp att                
varumärkesleverantörer som driver konceptbutiker kan dra nytta av att ha outletbutiker som            
komplement för att göra sig av med överblivna varor utan att det skadar deras image. Alla                
företag har gemensamt att de har outletbutiker utöver sina konceptbutiker och såg det endast              
som något positivt. Företag 3 nämnde att outletbutikerna inte är lika varumärkesbärande som             
konceptbutikerna men att de har högre lönsamhetskrav och är kanaler med väldigt hög trafik              
och ett bra sätt för att göra sig av med produkterna som inte sålt i butik eller via deras                   
återförsäljare.  
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Fig. 3 En sammanställning av anledningar att driva konceptbutik, egen tabell 
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9. Diskussion  
För bara några år sedan var det få sport- och funktionsplaggsföretag som drev konceptbutiker.              
Men i och med att en hälsosam livsstil började förespråkas har allt fler             
varumärkesleverantörer i sport- och funktionsplaggsbranschen integrerat framåt. Idag placerar         
varumärkena sina butiker på trendiga shoppinggator i storstäder. I och med att den här typen               
av företagen inte drev konceptbutiker förut har vi studerat fördelar som kommer med att              
integrera framåt. Studien har tagit upp hur företag använder integration framåt i värdekedjan             
som en strategi. Varumärkesleverantörer väljer att driva butiker generellt, konceptbutiker          
speciellt, av olika anledningar. Anledningar som tas upp är varumärkesbyggande, alltså           
imageskapande, erbjudandet av upplevelser, bättre marginaler samt att konceptbutiken         
stimulerar köp i andra kanaler (Ding & Mahbubani 2013; Penaloza 1998; Pine & Gilmore              
1998; Vermaak et al. 2017). Vi har argumenterat för att sport- och funktionsplagg möter              
unika utmaningar. Vi har också konstaterat att dessa varumärken nyligen börjat driva            
konceptbutiker. Ding och Mahbubani (2013) konstaterade att det kan vara svårt att veta när,              
eller om, man som företag ska integrera i värdekedjan. Vår studie bekräftar detta då företagen               
valt att inte integrera framåt förrän nu när marknaden är mogen, som en av informanterna               
påpekade. Syftet med studien var därför att se till vilken funktion en konceptbutik har för just                
sport- och funktionsplaggsföretag. 

9.1 Hur kan vertikal integration framåt användas som        
konkurrenskraft? 

Alla företag menar att butiken är ett sätt att visa vilka de är, vilket går i linje med den                   
litteratur vi läst (Hedén & McAndrew 2013; Ding & Mahbubani 2013). De vill sälja i butiken                 
och kan ta ut högre marginaler, något som säkrar dem. Men främst är det en marknadsföring,                
som flera studier nämnt kring konceptbutiker ( Penaloza 1998; Pine & Gilmore 1998;            
Vermaak et al. 2017) . De påpekade också att de kan hänvisa kunder till andra              
försäljningskanaler. Därmed bevisas att de använder butiken som marknadsföring. Alla          
företag tryckte på att de måste behålla bra relationer med sina återförsäljare, på så vis syns det                 
att butiken till viss del är till för att stimulera försäljning i andra kanaler. Som vi nämnt                 
tidigare integrerar många framåt till följd av en hård konkurrens på marknaden (Hedén &              
McAndrew 2013). Genom att integrera framåt och driva konceptbutiker blir dock           
återförsäljare kunder såväl som konkurrenter. Samtliga informanter är tydliga med att de inte             
vill skada deras återförsäljares försäljning vilket är en av anledningarna till att inte ha för               
många butiker. Vi tror att företagen integrerar framåt till följ av en ökad konkurrens, men               
företagen möter konkurrensen genom att marknadsföra sig annorlunda, exempelvis genom          
butiken. Genom en annorlunda marknadsföring kan de såväl som återförsäljare gynnas av            
bättre försäljning. De använder butiken för att bygga image och därmed skapa större             
konkurrenskraft gentemot andra varumärkesleverantörer, inte mot återförsäljare. 

Lin et al. (2013) menar att konceptbutiker är ett sätt att kontrollera försäljningen, vi tror dock                
att integrationen framåt har mer att göra med hur företagen vill visa upp sig och kontrollera                
företagets image. Vi ser att företagen, i och med att de pratar mycket om image och hur de                  
bygger upp butikerna, vill visa sitt varumärke som något mer än produkterna de säljer.              
Genom att driva butik kan de styra över kommunikationen till slutkonsumenten. Samtliga            
företag hade gemensamt att de ser butiken som en extremt viktig aspekt för att kunna visa upp                 
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sitt koncept, vilka de är och vad de står för. Detta går inte att göra på samma sätt via                   
återförsäljare. Företag 2 till exempel la särskild stor vikt på butikens funktion för att              
kommunicera deras hållbarhetsprojekt, något som inte går att undgå kunderna när de väl är på               
plats.  

Vi tycker att det är intressant att sport- och funktionsplaggsföretag bygger image genom butik              
först nu, då inget av företagen vi har intervjuat har haft sina konceptbutiker i längre än tio år.                  
Vi upplever att den hälsosamma livsstil som förespråkas nu är nära kopplat till detta. Tidigare               
var det inte lika vanligt att konsumenter la så stor vikt på den utseendemässiga aspekten på                
sina sport- och funktionsplagg. Idag har plaggen blivit ett mode i sig i samband med en                
förespråkad hälsosam livsstil och detta bidrar till en allt större anledning för sport- och              
funktionsplaggsföretagen att visa upp vilka de är. Samtliga företag har drivit outletbutiker            
under en längre tid än konceptbutikerna vilket går hand i hand med att sport- och               
funktionsplaggsbranschen har tidigare varit ämnad för just aktiva människor, numer når           
plaggen ut till en bredare målgrupp. Outletbutikerna och försäljning via återförsäljare har            
alltid varit ett sätt att driva lönsamhet men inte lika varumärkesbärande. Att öppna             
konceptbutik däremot är mer komplicerat och som Företag 3 nämnde har det inte varit lika               
accepterat i deras bransch förrän nu, man måste man vänta tills marknaden, och varumärket,              
är moget. Att allt fler väljer en hälsosam livsstil innebär just det, att marknaden är mogen, och                 
gör det möjligt för företagen att skapa image genom sina konceptbutiker. Samtliga företag är              
nya på detaljistområdet och vi tror inte att de enbart integrerat framåt för att skapa image utan                 
även för att fortsätta vara konkurrenskraftiga – De måste integrera framåt när konkurrenterna             
gör det.  

Som vi tidigare har nämnt hade alla företag gemensamt att de verkligen prioriterar att ha sina                
fysiska butiker. Till en början blev vi lite förvånade över faktiskt hur viktiga de tycker att                
dessa är. Vi tyckte att det var roligt att se företagens resonemang bakom att ha sina                
konceptbutiker och att låta de olika kanalerna dra nytta av varandra, särskilt då det har varit                
vad vi har velat få fram med vårt examensarbete.  

9.2 Vilka aspekter ser sport- och funktionsplaggsföretag som        
de främsta fördelarna med att driva konceptbutiker? 

Genom att driva konceptbutiker kan inte företagen bara välja hur de vill kommunicera med              
sina slutkonsumenter utan de kan även erbjuda något extra, till exempel genom upplevelser,             
som samtliga företag hade gemensamt. Upplevelserna hos de olika företagen skedde, som            
tidigare nämnt, bland annat genom föreläsningar och olika aktiviteter. Även här spelar den             
fysiska butiken en viktig roll då upplevelserna hos samtliga företag ofta tar form på plats i                
butiken, alltså något som inte återförsäljare kan erbjuda konsumenterna på samma sätt.  

Företagen som deltog i undersökningen hade liknande idéer om vilka fördelar det finns med              
konceptbutiker. Samtliga företag använder butiken för att bygga image på något sätt. Som vi              
fokuserat mycket på tidigare arbetar alla med upplevelser, företagen har konstaterat att det             
bygger image. Andra viktiga fördelar är den snabba feedbacken från konsumenterna och            
möjligheterna att stimulera försäljning genom andra kanaler, exempelvis genom det vi nu            
nämnt. Feedbacken från kunderna var bland det första samtliga företag svarade när vi frågade              
om vad de såg som det bästa med att driva egna butiker. Det konstaterades att personalen på                 
huvudkontoret ofta lyssnade på butikspersonalen för att bestämma vilka produkter som ska            
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köpas in. Företag 3 sa till exempel att vardera butik får ta mycket eget ansvar, de litar på att                   
personalen själva känner sina kunder bäst och vilka sortiment som passar bäst för just dem. 

Rahulan et. al (2015) menar att konsumenter gärna handlar just sport- och funktionsplagg i en               
fysisk butik, detta för att kunna säkerställa kvaliteten. Företagen i vår studie konstaterade             
också att konsumenter vill ”klämma och känna” på produkterna, men detta är något             
konsumenter kan göra även hos återförsäljare. Därmed ser inte vi att detta är en av de främsta                 
anledningarna att driva butik, konsumenterna kan prova plagg även hos återförsäljare. Vi            
anser inte att den anledningen väger lika tungt som ovanstående. Däremot har företagen             
möjlighet att erbjuda en hög servicegrad i sina konceptbutiker, alla har konstaterat att             
personalen i butikerna är duktiga och engagerade. Företag 3 nämnde också till exempel att              
personalen blir ännu mer trovärdig då de vanligtvis håller på olika sporter som representerar              
plaggen de säljer. Företagen kan låta konsumenter prova plagg och sen förklara varför ett              
annat passar dem bättre ifall så är fallet, på så vis erbjuder de något extra i sina egna butiker.                   
Men även en duktig återförsäljare kan erbjuda detta, skillnaden är att företaget gör det på sitt                
sätt i konceptbutiken.  

Det fanns aspekter som inte alla företag angav som viktiga, exempelvis att kunna visa upp ett                
bredare produktutbud för konsumenterna (Företag 1), bygga en ren upplevelsebutik (Företag           
2) samt nå högre marginaler. Det sistnämnda var för att säkra sig själva ekonomiskt (Företag               
1) alternativt göra bättre affärer (Företag 3). 

9.3 Kritik kring studien 

Vi såg att de intervjuer som hölls räckte för att besvara våra frågor, men vi inser att vi inte                   
borde nöjt oss med enbart svar på frågorna. Genom att intervjua informanterna fler gånger              
hade vi kunnat få en annorlunda bild av företagen, framförallt vilka anledningar de har till att                
integrera framåt. I och med att vi bara intervjuade tre företag, varav två är snarlika, är vår                 
studie nischad och kan inte appliceras på sport- och funktionsplaggsföretag generellt. Inget av             
de företag vi intervjuat har fler än 10 butiker under varumärkets namn. Vi har inte intervjuat                
företag som har många butiker, antingen konceptbutiker eller franchise-butiker, och kan           
därmed inte se vilka anledningar de företagen har till att driva egna butiker. Vi kan inte heller                 
se om om det finns skillnader till varför företag driver franchise eller konceptbutiker. Vi kan               
inte heller se om företag med många butiker driver konceptbutiker av samma anledning som              
de med färre. Vi är därmed kritiska till att vi inte undersökt företag med fler än 10 butiker, då                   
det kan finnas stora skillnader. 

När vi ser till de företag som vi intervjuade anser vi ändå att vi lyckats besvara vårt syfte,                  
alltså vilken funktion en konceptbutik har för sport- och funktionsplaggsföretag, men att det i              
efterhand dykt upp följdfrågor. Vi såg exempelvis att alla arbetar med upplevelser, men det              
var svårt att få fram om dessa är en anledning att driva konceptbutik eller om det är mer av en                    
slump. Uppsatsen har tagit upp många anledningar att arbete med upplevelser (Penaloza            
1998; Pine & Gilmore 1998), vi har konstaterat att företagen använder upplevelser för att              
skapa associationer med varumärket. Vi ser att en butik av något slag möjliggör den              
upplevelse vi diskuterat. Två av våra tre informanter var inte med när första konceptbutikerna              
öppnades. De två kunde inte svara lika bra på var idéen kring upplevelser kom ifrån som den                 
tredje personen, som var med när varumärkets första butik öppnades. Genom att gå tillbaka              
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längre kunde vi fått mer förståelse kring anledningarna bakom upplevelserna samt om            
företagen valt att driva konceptbutiker för att kunna erbjuda en upplevelse.  

Vår teoretiska referensram, alltså anledningar till att driva konceptbutik, passade studien bra.            
Mycket av den forskning vi använt oss av har blivit bekräftad genom undersökningen. Vi              
märkte dock i efterhand att vi skulle tagit med även nackdelar med att driva konceptbutik i                
studien. Det hade kunnat hjälpa oss förstå varför sport- och funktionsplaggsföretag inte drivit             
konceptbutiker innan. En av våra informanter kommenterade att marknaden för sport- och            
funktionsplagg var redo för konceptbutiker först runt 2010. Vi gick inte in närmare på varför               
först då eftersom att vi enbart letade anledningar till att öppna butik. Om vi sett till                
anledningar till att inte driva konceptbutik hade vi kunnat förstå hur tungt de anledningar vi               
sett till egentligen väger. Dock upplever vi att en anledning är att det har blivit trendigt att                 
förespråka en hälsosam livsstil, och att sport- och funktionsplagg har blivit modernt att             
använda till vardags. Detta är däremot något vi inte har fått bekräftat från våra informanter,               
vilket hade kunnat möjliggöras ifall vi gjort uppföljande intervjuer.  

Det största problemet med studien var att hitta relevant forskning att luta teorin mot.              
Varumärken som är i sport- och funktionsplaggsbranschen har inte drivit konceptbutiker           
länge, vilket sannolikt är en anledning till den bristande forskningen. Vi ser därför att den här                
studien behövs bland de tidigare studier som genomförts, just för att sport- och             
funktionsplaggsbranschen är av ett unikt slag med stor fokus på produkter.  

9.4 Validitet och reliabilitet 

Syftet har varit att se vilken funktion en konceptbutik har för svenska sport- och              
funktionsplaggsföretag. Vi har kunnat besvara våra forskningsfrågor genom utförda intervjuer          
med de tre sport- och funktionsplaggsföretagen samt vår teoretiska referensram från tidigare            
forskning. Vår första fråga hur vertikal integration framåt kan användas som konkurrenskraft            
har grundats mycket i tidigare forskning i samband med vad respektive företag berättade             
under intervjuerna medan vår andra forskningsfråga Vilka aspekter ser sport- och           
funktionsplaggsföretag som de främsta fördelarna med att driva konceptbutiker ? främst har           
varit riktad åt vad respektive företag ansåg. På så sätt har vi fått en jämn balans mellan vårt                  
insamlade material som har bidragit till validitet i uppsatsen. Vårt syfte och forskningsfrågor             
har alltid legat som grund när vi har samlat in material samt när vi har analyserat materialet.  
 
Vårt empiriska material har varit tillförlitligt då vi har intervjuat personer med relevanta             
positioner på respektive företag gällande konceptbutikens funktion. Däremot var de          
intervjuade personerna på Företag 1 och 2 inte anställda under perioden de öppnade sina              
konceptbutiker vilket möjligtvis hade kunnat göra svaren vi fick lite annorlunda. Vi upplever             
ändå att de var tillräckligt insatta för att vi skulle kunna besvara vårt syfte och våra                
forskningsfrågor. Våra vetenskapliga källor har varit högt relevanta och besvarat hur           
integration framåt kan användas som konkurrenskraft och vilka fördelar det finns med att             
driva fysisk butik. Vi hade däremot gärna sett fler källor kring varför just sport- och               
funktionsplaggsföretag kan dra nytta av den fysiska butiken, vilket var svårt att hitta då              
fenomenet är relativt nytt och det inte finns mycket tidigare forskning rörande ämnet. 
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10. Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Våra forskningsfrågor har varit: Hur kan vertikal integration framåt användas som           
konkurrenskraft? och Vilka aspekter ser sport- och funktionsplaggsföretag som de främsta           
fördelarna med att driva konceptbutiker? 
 
Vi har konstaterat att sport- och funktionsplaggsföretag använder integration framåt i           
värdekedjan som ett konkurrensmedel gentemot andra varumärkesleverantörer. Detta görs         
främst genom att ha en god image, och den positiva imagen kan stärkas genom att som                
varumärke driva konceptbutiker. Att driva konceptbutik är varumärkesbyggande utifrån en          
mängd olika faktorer. Man kan till exempel välja att utforma butiken rent utseendemässigt i              
enlighet med den image man vill förmedla och de produkter man säljer. Butikens läge spelar               
också stor roll för varumärkets image, här kan man förmedla bland annat vilken prisbild              
produkterna ligger på och vilken typ av kunder man vill nå. Inte minst kan en god service                 
vara avgörande för hur kunden uppfattar varumärket då detta visar på hur företaget vill              
representera sig utåt. De olika faktorerna som spelar in i den fysiska butiken blir helt enkelt                
ett hjälpmedel för att förmedla vilka man är som företag.  

Vi anser att sport- och funktionsplaggsföretag gör rätt i driva konceptbutiker, inte bara för att               
visa upp deras varumärke, vilka de är och vad de står för, men även för kommunikationen                
som möjliggörs med slutkonsumenten. Genom att möta kunden i butiken och se vad denne              
efterfrågar kan detta återkopplas till huvudkontoren som kan genomföra förändringar centralt.           
Ur detta sammanhanget är kommunikationen med slutkonsumenten fördelaktigt för hela          
verksamheten. Ifall man som varumärke inte möter kunden och visar ett ansikte utåt är det lätt                
att förbli anonym på ett sätt som kan påverka kundernas val av butik. Som tydligt har                
framgått är inte konceptbutiken den kanal som har högst lönsamhetskrav för något av             
företagen vi har undersökt, men likväl viktig för samtliga ändå. En annan viktig aspekt är               
upplevelsefaktorn som också bidrar till kommunikationen med slutkonsumenten.        
Upplevelserna som företagen erbjuder i form av aktiviteter och/eller föreläsningar kan väljas            
utefter teman som stämmer överens med de associationer företagen vill att konsumenten ska             
ha med deras varumärke.  

10.1 Förslag på vidare forskning 

Den här studien har konstaterat att en stor anledning till varför sport- och             
funktionsplaggsföretag driver konceptbutiken är imagen och möjligheten att presentera         
varumärket på ett visst sätt. Vi har också sett hur samtliga varumärken använder sig av               
upplevelser i olika utsträckning. Vad som vore intressant är att se hur viktig just upplevelsen               
är som konkurrensmedel för den här typen av företag. Blir upplevelsen, eller eventen,             
viktigare när varumärket är nära kopplat till fysiska aktiviteter? Det vore också intressant att              
se till varför sport- och funktionsplaggsföretag inte varit i lika stort behov av att bygga image                
genom butik förrän nu. Som vår informant från Företag 3 nämnde krävs det bland annat att                
marknaden är mogen, men vi fick aldrig svar på varför de upplevde att marknaden inte var                
mogen förrän när de valde att öppna sin första konceptbutik. Det hade även varit intressant att                
se en tydligare koppling mellan betydelsen för just konceptbutiker och sport- och            
funktionsplagg i framtiden. Vi upplevde att det var svårt att hitta tidigare forskning för              
tillfället då fenomenet är relativt nytt och det hade därför varit intressant att se hur det                
utvecklas. 
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Ej publicerat material:  
 
Sportföretag 1 intervju  
 
Sportföretag 2 intervju 
  
sportföretag 3 intervju  

 
Inspelningar och transkriberingar av utförda intervjuer förvaras hos författarna gemensamt. 

 
De tre studerade sportföretagens hemsidor har använts för insamling av fakta. 
 
Figurföretackning:   
Fig 1. Integration i värdekedjan, egen modell 
 
Fig 2. Visuell presentation av metod, egen illustration. 
 
Fig 3. En sammanställning av anledningar att driva konceptbutik, egen tabell 
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Bilagor  

Mall för intervjuer med sportföretag 
Vad är din position? Ålder? 
Vad är det bästa med att ha fysiska butiker? 
När öppnade ni er första butik och varför? 
Hur har era butiker gynnat er?  
Har ni alltid haft en tanke om att butiken är viktig för verksamheten?  
Säljer ni samma varor hos era återförsäljare som i egen butik eller skiljer sig sortimenten åt? 
Hur säljer era varor i egen butik jämfört med hos återförsäljare? 
Hur viktig är den fysiska butiken för ert varumärkes image?  
Anser ni att den fysiska butiken har blivit mindre viktig i takt med att näthandel ökat                
avsevärt? 
Vad kan era egna butiker ge konsumenterna som återförsäljare inte kan? 
Upplever ni att era kunder prioriterar den fysiska butiken?  
Vad är viktigast för er att kunna erbjuda i den fysiska butiken? 
Vad är viktigt för er när ni utformar era butiker? 
Beskriv vad ni vill förmedla genom ert varumärke 
Hur hjälper era butiker er med förmedlingen av varumärket? 
Är det viktigt för er att erbjuda någon form av upplevelse till era kunder när de är i butiken?  
Berätta om era event i butiken. 
Var kom idéen om event ifrån? 
Vilka anser ni vara era största konkurrenter?  
Vilka är era största utmaningar nu?  
Var ser ni er själva i framtiden?  
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